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Abstract
This report describes the realization of a regional supply chain for fresh products. This
supply chain is characterized by regional sustainable production, chain reduction, high
quality and fresh products and better margins for producers. Main purpose of this
report is sharing experiences and knowledge (lessons learned).
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1

Inleiding

Sinds 2005 wordt door Ruraal Park en Groene Hoed gewerkt aan het opzetten van een
volledige regionale keten voor versproducten in de regio Amsterdam. Ter realisatie van
het regionale keten concept hebben Ruraal Park en Groene Hoed samengewerkt met
verswinkel Marqt. Inmiddels is de opening van een eerste winkel in Amsterdam
bewerkstelligd. Producenten zijn hiermee niet langer de uitwisselbare factor in de
productieketen. Agrarische producenten zijn verenigd in een stichting, die partner is
binnen een marktformule waar met name verse producten uit de regio worden
aangeboden. Er is een nieuwe, stabiele productieketen van regionaal geproduceerde
producten gerealiseerd.
Deze rapportage beschrijft de opzet van het project ‘Regionale keten versproducten’ en
beschrijft welke werkzaamheden zijn verricht. Speciale aandacht wordt geschonken aan
opgedane ervaringen, lessen en inzichten die generiek en daarmee overdraagbaar zijn.
Hiermee levert het project een bijdrage aan de doelstellingen van TransForum en aan
kennisontwikkeling op het gebied van nieuwe concepten voor agrofood-netwerken.
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2

Het initiatief

2.1 Drijfveer
Ruraal Park en Groene Hoed werken sinds 2005 aan de realisatie van een volledige
regionale keten voor versproducten in de regio Amsterdam. Ruraal Park en Groene
Hoed zijn gedreven door een aantal trends waardoor de Nederlandse agro-foodketen
onder druk staat. Enkele van deze trends zijn: dominantie van de retail, schaalvergroting
in de landbouw, verschraling van het versassortiment en prijs als leidend mechanisme
voor afrekeningen van producenten.
Deze trends resulteren er in dat de versheid en smaak van versproducten in winkels en
markten voor verbetering vatbaar zijn. Daarbij gaan de marges in de versketens naar de
laatste schakels in de keten en onvoldoende naar de boer. Boeren willen echter zelf
weer meer grip krijgen op deze marges en op de kwaliteit van hun eigen producten die
aan de consument gepresenteerd worden. Ook geldt dat vers voedsel nu een lange, niet
traceerbare, afstand aflegt voordat het de consument bereikt: er worden veel onnodige
foodmiles gemaakt.
Ter realisatie van het regionale keten concept hebben Ruraal Park en Groene Hoed
samengewerkt met verswinkel Marqt. Onder de naam Marqt is een eerste ‘open
marktplaats’ gerealiseerd waar vraag en aanbod direct bij elkaar komen. Marqt biedt
hiermee kleine lokale producenten een nieuw afzetkanaal en saneert onnodige schakels
in de keten.
2.2

Onderscheidend vermogen

Drijvende principes achter het regionale keten concept zijn: samenwerking,
ketenverkorting, regionale duurzame productie, productdifferentiatie, kwaliteit en vers,
margeverbetering voor de producent en aandacht voor beleving van voedsel. Marqt
onderscheidt zich sterk van een traditionele supermarkt middels het ter beschikking
stellen van meer schapruimte voor verse producten.
Door vestiging in de Amsterdamse binnenstad is er sprake van een vast afzetkanaal met
een redelijk voorspelbaar afzetpatroon. Dit geeft houvast en ook zekerheid voor de
boeren van Groene Hoed. Het prijsniveau en de korte afstand tussen boer en winkel
waarborgen een eerlijke prijs en marge voor alle partijen. Uiteindelijk vormen de
producten die door de klant gewaardeerd worden de onderscheidende factor van het
concept.
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3

Project

De doelstelling van het project is als volgt:

Het doel van Ruraal Park en Groene Hoed is om samen met andere regionale initiatieven
een compleet versassortiment te kunnen bieden aan de consument. Dit door opschaling
en samenwerking, zodat een sterk alternatief ontstaat voor het versschap van de
reguliere retail. Gestreefd wordt naar een gezonde primaire sector, een duurzamere
kortere agrofoodketen, excellente en lekkere producten en enthousiaste consumenten.
De consumenten worden in contact gebracht met de achtertuin van hun stad, de
regionale boeren.
3.1 Participanten
Initiatiefnemers van Ruraal Park zijn Wales the Maverick (ontwikkelaar van retail- en
belevingsconcepten), Wageningen UR (nieuwe opzet van regionale ketens), Buck
Consultants International (logistiek advies en regionale economie) en Athena Instituut
(onderdeel van de Vrije Universiteit dat onderzoek doet t.a.v. maatschappelijke
vraagstukken in de levenswetenschappen).
Groene Hoed is een stichting van 30 tot 40 boeren en tuinders die versproducten
rechtstreeks leveren aan met name restaurants in Amsterdam. Zij willen in de
samenwerking met Ruraal Park hun rechtstreeks te leveren volume vergroten. Eveneens
willen zij meer inspelen op wensen van consumenten: met nieuwe productvarianten en
met een eerlijk verhaal dat wat men in de stad eet in de achtertuin is geproduceerd.
Marqt is een initiatief van enkele ex-medewerkers van Ahold. Zij streven onder meer
naar een transparante keten, echt vers en regionale producten met voldoende invloed
en marges voor de primaire producent. Zij geloven in de ketenaanpak van Ruraal Park /
Groene Hoed en voegen daar hun retailkennis aan toe.
3.2 Projectaanpak
De activiteiten van Ruraal Park hebben betrekking op drie niveaus. Te weten:
• Marqt > de concrete invulling en opening van het Marqt filiaal;
• Business concept > het verder uitwerken van het Ruraal Park concept waaruit
diverse regionale initiatieven gestart kunnen worden;
• Scientific concept > het beantwoorden van vragen als: wat gebeurt er in de wereld
om ons heen, welke informatie is voor handen rondom rurale parken, wat
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kunnen we leren van de processen die hebben plaatsgevonden bij het opstarten
van deze keten?
Merk op dat Marqt geen deelnemer aan het project is, echter er zijn, gezien de
consignatie, nadrukkelijk activiteiten die ten behoeve van en in de winkel plaats hebben
gevonden en nog steeds plaatsvinden.
Vanuit de drie niveaus kunnen onderstaande projectfasen onderscheiden worden:
fase

proces

1. planning

bepalen van
- beoogde resultaten
- verantwoordelijke mensen
- benodigde tijd

2. communicatie

- communicatieplan intern
- rapportages tbv opdrachtgever
en subsidieverstrekker
beheren van
- consignatiecontracten
- budgetten
- investeringen in mens en
materiaal

3. financiën

inhoud

- communicatie in de
keten
(wat?)

4. formule

bepalen van
- marketingstrategie
- winkelinrichting
- organisatievorm
- assortiment

5.
kwaliteitsmanagementsysteem

definiëren van
- product- verpakking- en
- processpecificaties
- vormgeven van
auditing
- bepalen en besturen
van
logistieke grondvorm
- prestatieindicatoren
- opzetten bestelsysteem

6. logistiek concept
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Het uitvoeren van operationele zaken in bedrijfsmatige- dan wel projectzin is niet
relevant voor de rapportage. Daarentegen zijn inhoudelijke aspecten en leerervaringen
met betrekking tot proces en inhoud wel relevant. De inhoudelijke zaken worden in
hoofdstuk 4 Projectresultaten behandeld, terwijl de leerervaringen in hoofdstuk 5
Projectevaluatie worden beschreven.
Het blijkt dat een aantal van de genoemde onderwerpen in ontwikkeling is en veelal een
‘eerste versie’ kent of slechts ten dele is uitgekristalliseerd. Een duidelijk voorbeeld is de
marketingstrategie. Er is wel een aantal waarden benoemd, maar de communicatie naar
buiten hoe deze keten zich wil profileren is nog niet vastgesteld.
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4

Projectresultaten

In de meeste gevallen worden projecten opgestart vanuit een bestaande omgeving. De
intentie is dan een optimalisatie, verbetering of herschikking van de huidige situatie en
daardoor vaak een overzichtelijk, afgebakend beheersbaar proces in een bepaalde
vastgestelde richting. In de turbulente omgeving van het opstarten van een nieuw
concept zijn ideeën de basis en de uitkomsten kunnen gaandeweg van richting
veranderen. Dat betekent dat je in projecten, die hiermee van doen hebben, soms 2
stappen vooruit en 1 stap terug moet doen. Dergelijke processen hebben ook in dit
project plaatsgehad, echter horen bij een innovatie, die zo heftig en uniek is als deze
keten.
4.1.1

Communicatie

Marqt richt zich op mensen die geïnteresseerd zijn in welzijn en de herkomst van
producten. Binnen Marqt wordt de relatie tussen producent en klant op verschillende
wijzen versterkt. Op de eerste plaats vindt communicatie via het schap plaats.

Op deze manier wordt de consument geïnformeerd over het verhaal en de
productiewijze van de producent. In de winkel wordt verwezen naar een internetsite
waarop consumenten kunnen zien waar hun product vandaan komt. Dit maakt de
keten transparanter. Op de tweede plaats kunnen klanten de producenten bezoeken.
Bijvoorbeeld tijdens open dagen. Andersom worden ook productpresentaties
georganiseerd in de winkel door de producent zelf (paddestoelen en asperges zijn
geweest). De filosofie is om dit om de paar weken te doen.
Het streven is dat al het personeel in de winkel kennis over de producten heeft en
vragen van de consument kan beantwoorden of terugkoppelen naar de producent.
MijnBoer regelt hiertoe meetings om de filosofie van het concept toe te lichten.
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In (maar ook naar buiten toe vanuit) de keten is ‘transparantie’ een belangrijk credo en
daarin past het om elkaar regelmatig te informeren. Daartoe zijn bijvoorbeeld voor de
telers zgn. boerenbijeenkomsten georganiseerd. In eerste instantie is er vanwege het
‘nieuwe’ en ‘onbekende’ de urgentie om commitment te verkrijgen van boeren om
mee te doen , maar later ook om operationele punten ten aanzien van certificering,
prijs, bestellen en logistieke afspraken, te bespreken. In die beginfase ging Marqt
logischerwijs mee naar de boeren. Door die transparantie ontstond en ontstaat niet
alleen commitment maar ook vertrouwen. Er zijn momenteel dan ook geen contracten
met de boeren. In deze fase waarin de AGF binnen Marqt ‘goed loopt’, en de prijs voor
de boer procentueel hoog is, is dat ook geen probleem. Nadat deze eerste fase bij de
aangesloten telers in en rond de Beemster was doorlopen werden ook in WestFriesland1 bij (potentiële) leveranciers twee bijeenkomsten gehouden. Deze werkwijze
kan telkens herhaald worden bij groei. Uiteindelijk heb je laagfrequent bijeenkomsten
bij boeren, die er langer bij zijn. Voor de beheersbaarheid zijn distributieplekken in het
leven geroepen in de Beemster, West-Friesland oost en West-Friesland west, waarover
de noodzakelijke communicatie kan verlopen.
4.1.2 Formule
De interesse in goed geproduceerd eten neemt toe. Mensen zijn geïnteresseerd in
welzijn en de herkomst van producten. Steeds meer mensen bezoeken een straatmarkt,
boerderijwinkel of speciaalzaak, omdat het alledaagse aanbod van echt lekker eten
beperkt is. Marqt wil een oplossing bieden voor deze mensen. Marqt staat voor lekker,
gezond en duurzaam en richt zich op consumenten die het meeste uit het leven willen
halen. Tot de primaire doelgroep van Marqt behoren jonge professionals tussen de 25
en 40 jaar en gezinnen met kinderen tot tien jaar. Tot de secundaire doelgroep behoren
vitale ouderen boven de vijftig jaar. De doelgroepen van Marqt hebben als
gemeenschappelijke factoren dat ze opgeleid, sociaal- en trendgevoelig, actief begaan
met zichzelf en passief begaan met de maatschappij zijn en een hoog tempo van leven
kennen.
Nog een belangrijk aspect is dat de consument vooral uit de grote stad zal komen vanuit
de omgeving van de winkel. De consument zal daar niet komen om zijn wekelijkse
boodschappen te doen. Dat wil zeggen dat de doelgroep bestaat uit kopers die niet
kiezen voor het functionele boodschappen doen maar kiezen voor de aan emotie
verbonden waarden waar het concept voor staat. Wat betreft de marketingstrategie is
Marqt er nog niet helemaal uit, hetgeen te destilleren is uit het feit dat er nog geen
profiel naar buiten toe wordt gecommuniceerd. Zo wil Marqt bijvoorbeeld niet als
‘biologisch’ bekend staan, terwijl ze dat wel nadrukkelijk in hun assortiment hebben.
Hetzelfde geld voor streek en herkomst.

1

Hiermee wordt het deel van Noord-Holland bedoeld dat tussen Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Schagen ligt.
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Aanbod van regionale producten
Het assortiment van Marqt omvat brood, groente en fruit, kaas en eieren, kant en klaar,
koffie, kruiden, kruidenierswaren, non food, verse sappen, vis, vlees en vleeswaren, wijn
en zuivelproducten. Het aanbod van Marqt varieert. Gevarieerd wordt onder meer met
de seizoenen en met verschillende oogsten en vangsten. Voor een assortimentslijst: zie
bijlage C.
Onder de naam van MijnBoer worden groente, fruit en sappen aangeboden. De boeren
en tuinders van Groene Hoed leveren gecontroleerde streekproducten (uit het hart van
Noord-Holland). Niet alle producten die Marqt aanbiedt, komen van de regionale boer.
Er zijn niet genoeg producten in de regio. Fruit dat niet in Nederland verkrijgbaar is
moet uit het buitenland gehaald worden. Bij de groothandel die is geselecteerd worden
zo veel mogelijk biologische producten ingekocht. In overleg met Marqt is het aandeel
bio binnen AGF zo’n 20%.

Eerlijke prijs en margeverdeling
Ruraal Park, Groene Hoed / MijnBoer en Marqt stellen een eerlijke prijs voor consument
en producent centraal. De door Marqt gehanteerde consumentenprijs reflecteert
gemaakte kosten. Deze prijs hoeft niet boven de prijs van concurrenten te liggen (Marqt
heeft onder meer lage opslag- en transportkosten).
Wat betreft de margeverdeling wordt onderscheid gemaakt tussen drie ketens:
• Veilketen; deze keten kent een doorlooptijd van één of twee dagen van boer tot
winkel. De keten bestaat uit boer > veiling > handel > Groene Hoed > Marqt.
• Groene Hoed keten; deze keten betreft dagverse keten. De keten bestaat uit boer
> Groene Hoed > Marqt.
• Groene Hoed ‘plus’ keten; deze keten heeft betrekking op toegevoegde waarde
producten (bijvoorbeeld op smaak of biologisch). De keten bestaat uit boer >
Groene Hoed > Marqt.
Afhankelijk van de keten (veilketen, Groene Hoed keten of Groene Hoed ‘plus’ keten)
komt gemiddeld 50 procent of meer van de consumentenverkoopprijs ten goede aan de
boeren. In een traditionele keten ligt dit percentage vele procenten lager (we praten hier
over een gemiddelde, omdat de variatie per product groot kan zijn). Bovendien is een
producent in een traditionele keten uitwisselbaar omdat gesourced wordt op basis van
prijs in plaats van kwaliteit (smaak, versheid).
De winkelinrichting betreffende AGF is qua plek in de winkel traditioneel, nl. meteen bij
binnenkomst. Een belangrijk verschil met de reguliere supermarkt is de presentatievorm
in volle kisten (wordt steeds aangevuld, hetgeen het dervingsgevaar echter groter
maakt) en de hoeveelheid (schap)ruimte voor AGF, die bij Marqt relatief erg groot is.
Een ander belangrijk verschil met de reguliere supermarkt is, dat de leverancier
(MijnBoer) tot en met de kassa eigendom is van het product. Marqt ontvangt een marge
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van ieder product dat verkocht wordt, omdat MijnBoer consignatiepartner is van Marqt.
De derving is dus voor de kosten van de leverancier.
De organisatievorm is in bedrijfszin klein en momenteel niet interessant. In juridische zin
is er wel veel aandacht aan besteed ook in relatie tot de groeimogelijkheden:

Juridische organisatie
Ruraal Park is als initiatiefgroep een samenwerking gestart met Stichting Groene
Diensten Centrum Waterland (hierna: Groene Hoed). Naarmate een reële afzet werd
bewerkstelligd is een opstart gemaakt naar een hechtere organisatie. De initiatiefnemers
(o.a. WUR, BCI, Walas The Maverick, Oost NV, aangevuld met Jaap Hoek Spaans en
Walter Abma) hebben een nieuwe stichting opgericht, nl Stichting Ruraal Park,
ingeschreven bij KvK 09176837 in december 2007. Oprichting is voltrokken door de
notarissen van Allen&Overy te Amsterdam. Deze stichting en stichting ‘Groene Hoed’
hebben nu gezamenlijk een BV in oprichting, onder de naam BV Ruraal Park West,
handelend onder de naam MijnBoer. Deze BV is naar verwachting eind april/begin mei
perfect. De oprichting van deze BV wordt mede verzorgd door de notarissen De Vries
Vellenga te Amersfoort. Op dit moment is de juridische structuur dus eenvoudig, zoals
weergegeven in Figuur 2.
Deze entiteiten zijn een voorloper voor de
gewenste bedrijfsorganisatorische en juridische
structuur van de toekomst, waarin wordt
doorgegroeid naar een nationale organisatie,
waar verschillende regio's met eigen stichtingen
kunnen aansluiten. Deze stichtingen behartigen
de belangen van de deelnemende boeren uit die
regio, beheren eventueel de aandelen voor die
boeren, zorgen voor evenwicht tussen regio’s
binnen de ketenorganisatie en leveren bij
voorkeur via deze ketenorganisatie hun
Figuur 2: Huidige juridische structuur
producten aan afzetpunten in diezelfde regio.
waar nodig worden die aangevuld uit andere regio’s. Zo is er nu een initiatief in OostNederland en mogelijk ontstaat daar op gelijke wijze een nieuwe BV geheten ‘Ruraal
Park Oost BV’.
Deze structuur heeft een lange historie en de discussie is reeds geruime tijd geleden
begonnen. De opzet van de gewenste structuur, de voor- en nadelen en de
noodzakelijke aspecten ervan zijn in eerste instantie een jaarlang voorbereid door BCI
(Paul Bleumink) en WTM (Gerben van Straaten) in overleg met de initiatiefgroep Ruraal
Park (meest 2005 en 2006) Allen & Overy heeft de doelstellingen getoetst en bijgesteld
in 2006 en 2007 en heeft de oprichting van de stichting Ruraal park begeleid.
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Dit heeft opnieuw geleid tot discussies in 2007 over het vervolg. De organisatie van de
stichting ‘Groene Hoed’ was niet optimaal voorbereid voor een soepele aansluiting op
een nieuwe organisatie, de initiatiefgroep RUP moest zichzelf van de grond af
organiseren om te kunnen aansluiten op een marktgerichte BV. Beiden willen de
belangrijke doelstellingen nl. ook in de toekomst kunnen blijven waarborgen.
Naarmate de afspraken met Marqt definitieve vormen aannamen is besloten tot de
startstructuur als beschreven in Figuur 2. De oprichting daarvan neemt veel extra tijd in
beslag vanwege de beslisstructuur in de oprichtende stichtingen. De BV in oprichting zal
in elk geval begin mei definitief zijn.
In de aanvangsfase wordt vanzelfsprekend gedacht aan coöperatieve structuren. Zowel
qua marktgerichtheid, breedte in de keten is daarvan afgezien. Daarenboven is een
coöperatie vooral geschikt voor producten in een bepaalde categorie en minder voor
een compleet assortiment van verschillende producten, bestemd voor een
verscheidenheid aan afzetkanalen (detailhandel, markthandel, groothandel, out of
home). Er is derhalve gekozen voor een vennootschap waarin tevens de
kapitaalsontwikkeling- en verwerving, de flexibiliteit van uitbreiding en marktgerichtheid
beter tot hun recht komen. De toekomstige doorstart naar een NV structuur is dan goed
te regelen. Er wordt vanuit gegaan dat de NV zich niet op de beurs gaat begeven, maar
dat gezocht wordt naar privaat geld van bijvoorbeeld banken, die iets met het initiatief
hebben (Triodos, Rabo). Deze partijen zullen altijd een minderheidsbelang hebben (dus
maximaal 49%). Verder zal een minimum van 5% worden aangehouden om niet leeg
te lopen op organisatiekosten.
De AK’s (Administratiekantoren) zijn regionale stichtingen teneinde de organisatie
beheersbaar te houden en niet op individueel niveau met boeren hoeven te discussiëren,
maar gelaagd via vertegenwoordigers. Voor de boeren is deze constructie goed omdat
ze enerzijds extra marges uit de goederenstroom kunnen verkrijgen en anderzijds voor
de retail niet meer de uitwisselbare factor zijn, maar mede-eigenaar van de keten. Ze
ontvangen dividend uit winsten, en er bestaat de mogelijkheid om via een revolving
fund kapitaalsgroei te financieren via aandelen ook ter versterking van het eigen bedrijf.
Een en ander is gevisualiseerd in figuur 3.
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Figuur 3: Toekomstige juridische structuur

De boeren moeten ook wennen aan dit nieuwe concept en doen dat steeds meer,
omdat AGF tot heden een succes is binnen Marqt. In afwijking van de eerste gedachten
wordt de aansluiting van de boeren ook anders geregeld. In het kort: eerst maar eens
aan de slag en de boeren aanlijnen door ze te betrekken in de concrete afzet en daarna
de organisatiegraad doen toenemen en afstemmen op de gewenste structuur. Reden is
om meer snelheid, meer eerlijkheid, transparantie en concreetheid naar de boeren toe
te realiseren, een effectievere organisatie neer te zetten, en de boeren een serieuze kans
te geven om de succeskans van het traject te beoordelen
Belangrijke afwegingen bij de huidige structuur zijn o.a. geweest de marktgerichtheid,
om te kunnen inspelen binnen de vertegenwoordiging van de breedst mogelijke keten
op afzetkansen, productontwikkeling en resultaatgerichtheid. Het goed kunnen
aansluiten van boeren bij hun eigen regionale stichting zonder kapitaalsinbreng vooraf is
een mogelijkheid die drempels slecht. Boeren kunnen hun eigen lokale/regionale
belangenorganisatie zoals LTO mobiliseren voor het idee en als zodanig de eerste
risicoinvestering te doen, die ze dan via revolving fund kunnen terugverdienen.
Evenwicht en solidariteit tussen regio's is goed mogelijk, het landelijk systeem kan
groeien tot een duurzaam en betrouwbaar marktaandeel.
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Daarnaast is het van groot belang om privaat en publiek gescheiden activiteiten te
kunnen ontplooien. Enerzijds wil je bijv. personeel kunnen aannemen, dus investeren in
economische groei, en anderzijds wil je boeren opleiden, betrekken en communicatie op
gang brengen, hetgeen preconcurrentiële activiteiten zijn. Dat laatste maakt het
mogelijk om voor dat deel van de activiteiten via subsidies ondersteuning aan te vragen.
De hoofddoelstellingen van het systeem (effectieve ketens, vers!, gezond voedsel,
regionaliteit, duurzaamheid, boeren als bepalende factor, seizoenskwaliteiten etc etc)
worden ook in de toekomst effectief bewaakt door de initiatiefnemers in overleg met de
nieuwe deelnemers.
De beoogde landelijke ketenorganisatie betreft een NV-structuur (naar huidig inzicht),
de thans op te richten BV is daar een voorloper van. In deze NV Ruraal Park (NV RUP:
werktitel) worden zoveel mogelijk onderdelen uit de gehele keten opgenomen. De NV
RUP sluit overeenkomsten met externe afzetkanalen (zoals thans Marqt) of werkt aan
eigen afzetkanalen in detailhandel, out of home markt of nieuwe formules (zoals de
zgn. urban land markets).
Niet alles is vanzelf gegaan. Er zijn hobbels geweest vanwege het feit dat de
initiatiefnemende partijen al volop aan de slag waren en per individu of vooral vanuit
hun bestaande organisaties niet de optimale uitgangspositie leverden voor een snelle
oprichting van de startstructuur. Dit heeft vooral in de procedurele kant van de
oprichting extra zorgvuldigheid van alle betrokkenen gevergd en daardoor veel
onverwachte extra tijd.

4.1.3 Kwaliteitsmanagementsysteem
In het project is nadrukkelijk aandacht geweest voor het kwaliteitssysteem. In de eerste
fase is afgesproken om uit te gaan van de ‘waarden’ van het concept en die te
incorporeren in delen van de structuur van Eurep-Gap. Het doel is immers om te komen
tot een realistische en werkbare procedure voor AGF. Uiteindelijk is gebleken dat het
resultaat van de eerste opzet voor de keten als te complex werd ervaren. Om die reden
is er begin 2008 een nieuwe opzet bedacht, die vanuit de operatie is opgezet. Op
hoofdlijnen wordt in eerste instantie de Eurep-Gap benadering besproken, gevolgd
door en beschrijving van het feitelijke kwaliteitssysteem nu, dat nog aan
veranderingen/verbeteringen onderhevig is.
Kwaliteit uitgaande van Eurep-Gap
Binnen het project is een trechtermodel ontwikkeld om te bepalen welke producten de
voorkeur hebben in de winkel(s). Voor AGF geldt onderstaande volgorde (voor zuivel
geldt dat criteria 3 en 4 zijn omgedraaid):
1.Lekker;
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2.Gezond;
3.Regionaal;
4.Zuiver (=biologisch) / duurzaam.
Centraal in het kwaliteitsbeleid van Groene Hoed staan de waarden van
productiewijzen. Deze waarden zijn: regionaliteit, respect voor natuur, bijdrage aan
natuurbeheer en cultuurhistorie, dierenwelzijn, sociale dienstverlening op het agrarisch
bedrijf, open bedrijfsvoeringen, waardering van variatie en toegevoegde waarden van
(h)eerlijke producten. Groene Hoed heeft een certificeringpiramide ontwikkeld waaraan
de producten van de boeren moeten voldoen. Deze piramide bestaat uit:
1.Basis keurmerken;
2.Natuur en cultuur waarden;
3.Sociale waarden;
4.Onderscheidend vermogen.

Aan de hand van de
certificeringpiramide is een
certificeringschema ontwikkeld. Door
het invullen van het Groene Hoed
certificeringschema laat een bedrijf zien
hoe er geproduceerd wordt. Naast
volledige openheid over de
voedselproductie (niveau 1) laat een
bedrijf ook zien wat zij doet op het
gebied van natuurbeheer en
cultuurhistorie (niveau 2) en sociale
Figuur 4: Trechtermodel Marqt en
dienstverlening (niveau 3). Niveau 4
certificeringpiramide Groene Hoed
zorgt voor toegevoegde waarde dicht bij
de consument. Het is de resultante van
niveau 1, 2 en 3 en is datgene wat de consument direct ervaart bij aankoop en
consumptie. Aardbeien, bijvoorbeeld, onderscheiden zich door een goede smaak
vanwege het gekozen ras en vanwege het feit dat de aardbeien precies rijp geplukt zijn.
Hierdoor zijn de aardbeien licht zoetig en sappig, van smaak. In tegenstelling tot
zuurdere en hardere aardbeien die niet rijp zijn vanwege de keuze voor een ander ras
dat meer gericht is op houdbaarheid. Voor het kwaliteitshandboek: zie bijlage A1
Kwaliteit vanuit de partners van het project:
Goede Agrarische Praktijk (GAP) / Volgens de criteria van MijnBoer
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De beste agrarische praktijk is volgens MijnBoer de situatie waarin boeren en tuinders
voedsel en diensten leveren aan klanten die zij ‘kennen’. Natuurlijk zijn deze boeren en
tuinders elk op hun eigen wijze dienstbaar aan de natuur en het landschap waarin zij
leven.
Lokaal produceren voor de lokale behoefte aan een mooi landschap, goed voedsel en
allerlei diensten die agrarische bedrijven als geen ander kunnen leveren.
Op het gebied van voedselproductie werkt MijnBoer samen met boeren en tuinders in
Noord-Holland. Samen wordt gewerkt aan een productiewijze die de meest smaakvolle
producten ( ‘daar moet je veel voor doen’ ) oplevert en resulteert in de meest zuivere en
haalbare teeltwijze en productverwerking. Dit is een proces waarin sommige agrarische
bedrijven heel ver gevorderd zijn en anderen juist weer helemaal aan het begin staan.
Marqt is, als nieuw winkelconcept voor regionaal kwaliteitsvoedsel, de ideale
marktplaats in de stad en daarmee de meest ideale stimulans ( gebaseerd op vraag
vanuit consumenten ) om dit proces te versnellen.
De kern van de goede agrarische praktijk die MijnBoer hanteert is ‘als producent van
voedsel laten zien wat je doet’ en niet meer beloven dan dat. Registreren is dan een
belangrijk onderdeel om deze transparantie ook op lange termijn en met
terugwerkende kracht waar te kunnen maken.
Het accepteren van variatie ( niet alles kan of moet altijd het zelfde zijn ) is een
belangrijk uitgangspunt om tot smaakvolle producten te komen en/of de consument
verschillen in smaak te laten beleven.
Voedselveiligheid is een ander kwaliteitskenmerk en een consumenteneis die uitermate
belangrijk is.
Op vrijwel alle bij MijnBoer aangesloten agrarische bedrijven wordt gewerkt met een
EurapGap of Skal certificering. Maar niet op alle. Heel soms kan dit niet. Het gaat in
deze om enkele bedrijven die heel kleinschalig produceren en veel verschillende
producten telen. Vaak oude rassen, unieke producten en er wordt veel handmatig
gewerkt. Juist deze bedrijven en hun producten worden door MijnBoer gezien als extra
toegevoegde waarde en mogen op basis van deze kwaliteit hun producten leveren.
MijnBoer is zich er van bewust dat er hier zeer beperkte risico’s zijn. Zeer nauwkeurig
werken, volledige transparantie, groot boerenvakmanschap en
verantwoordelijkheidsgevoel voor de kwaliteit van het aangeboden product, gekoppeld
aan het besef dat ook de boeren en tuinders bij MijnBoer feitelijk ‘voor hun eigen
klanten’ werken doet de rest.
Gedeelde verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke kwaliteit zal iedereen scherp
houden.
MijnBoer neemt de verantwoordelijkheid voor het geheel en elke individuele boer of
tuinder is zelf verantwoordelijk voor het eigen aangeleverde product.
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Recalls
Wanneer om welke reden dan ook product niet ( meer ) voldoet aan de kwaliteiteisen
van MijnBoer of aan de wettelijk gestelde eisen van voedselveiligheid, dan zal:
- MijnBoer het product direct wegnemen uit de schappen
- MijnBoer, in die gevallen waar voedselveiligheid in het geding is, controle
uitvoeren rond herkomst van het product
- Tegelijk aan bovenstaande klanten via media op de hoogte stellen van ‘incident’
4.1.4

Logistiek concept

Met betrekking tot de logistiek zijn de processen nog niet gestandaardiseerd. Bovendien
is er dynamiek in de gewenste toegevoegde waarde activiteiten, hetgeen druk legt op
het goed structureren van de basisactiviteiten zoals bestellen en het collecterend
vervoer. Deze processen worden toegelicht.

Bestelling
Bestellen gaat volgens het volgende schema:
Per boer
telefonisch besteld

1 boer

Beemster
boeren

West-Friesland
Oost boeren

Bij het steunpunt
besteld

West-Friesland
West boeren

Besteller
Nog geen
bestelling gedaan

MijnBoer

Dagelijks
rond 15uur
Huidige voorraad
in de winkel

AGF chef
MijnBoer in Marqt

Niet dagelijks
besteld

sappen
~2 wekelijkse
bestelling

Aardappelen

Dagelijkse
bestelling

Van der Mey

Het is hierbij zo dat bij verschillende leveranciers er ook verschillende werkwijzen zijn.
Soms is er digitale informatie aanwezig qua aanbod en soms ook niet. Bovendien is AGF
een productgroep met prijsschommelingen hetgeen de situatie nog complexer maakt.
Gezien de kleinschaligheid en de belijde transparantiefilosofie is bij dit proces geen
sprake van een machtsspel, maar van een gelijkwaardige eerlijke onderhandeling of
eenvoudige acceptatie van een reëel prijsniveau.

Logistieke optimalisatie
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Er is voor gekozen om de eerste Marqt winkel in Amsterdam te openen, zodat
voortgebouwd kan worden op de keten van Groene Hoed. Amsterdam kent een grote
consumentenmarkt die open staat voor vernieuwing. Daarbij geldt dat vanuit de regio
rond Amsterdam een vrijwel volledig versassortiment kan worden aangeboden door de
landbouw.
Specifiek voor Marqt geldt het volgende. Om circa 10.00 uur in de ochtend collecteert
Peter Appel Transport de producten bij drie hubs2, waar de regionale boeren hun
producten hebben aangeleverd. Er wordt gewerkt aan infrastructuur zoals
overslagfaciliteiten (bijv. koelcel) .De producten zijn zo veel als mogelijk verpakt in de
verpakking zoals gebruikt wordt bij aflevering aan Marqt. Dagverse producten worden
dagelijks gecollecteerd. Bulkproducten (zoals aardappelen) worden enkele keren per
week gecollecteerd en tussentijds opgeslagen op een drietal hubs. Tijdens de rit worden
tevens verpakkingsmaterialen en barcode etiketten gelost voor de levering van de
volgende dag. Op die hubs worden de diverse producten samengevoegd op
rolcontainers volgens de bestellijst van Marqt. De producten worden aan een
kwaliteitscontrole onderworpen. De vrachtwagen wordt geladen met regionaal vers en
andere toegeleverd producten (zoals gesneden groenten en sap). Om twaalf uur
worden de producten vervolgens afgeleverd bij Marqt.
Het is de ambitie om zelf producten te gaan maken of bewerken en een eigen overslag
te hebben. Voorbeelden daarvan zijn voorgesneden fruit en kant & klaarmaaltijden.
Uiteraard is groei hierbij noodzakelijk. De uitdaging zit hierin om dat binnen bepaalde
financiële bandbreedte te realiseren door de juiste keuzes en volgorde van investeringen
te doen.

Verkorte versketen
Een volledige regionale keten voor versproducten is opgezet en de opening van de
eerste Marqt winkel in Amsterdam is gerealiseerd. Een compleet versassortiment wordt
aan de consument aangeboden. Uniek aan de Marqt keten is dat de keten minder
schakels kent in vergelijking tot traditionele ketens. De keten bestaat enkel uit
producenten, Groene Hoed/MijnBoer, Marqt en de consumenten.
De korte keten biedt mogelijkheden voor de producent om te communiceren met de
consument. Op deze wijze kan een vertrouwensband opgebouwd worden en kan
informatie uitgewisseld worden. Een ander positief gevolg van de korte keten is
besparing van tijd. Producten kunnen eerder in de winkel liggen en zijn dus verser. Ten
opzicht van supermarkten worden voorraadpunten overgeslagen, zoals pakstation en
groothandel, waar voor verpakken en orderpicken voorraadpunten zijn aangelegd.
Tenslotte is er een groot voordeel omdat er geen schakels zijn, die een deel van de
marge opeisen.

2

Zoals eerder aangegeven zijn er drie distributiepunten opgezet, één in de Beemster, één in West-Friesland oost en één in West-Friesland west.
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Verdere detaillering is te vinden in het logistiek handboek: zie bijlage B3.
4.2 Nog te realiseren
Enigszins onderbelicht gebleven is de beleving van consumenten. Nog niet gerealiseerd
is een document met leerervaringen over beleving van consumenten met versproducten
en het directe contact tussen boer en consument. De geluiden die in de Marqt winkel
worden opgevangen zijn zeer positief te noemen. Consumenten zijn enthousiast over
het lokaal produceren en consumeren. In de tweede fase van het project zal meer
aandacht geschonken worden aan de beleving van consumenten.

3

Merk op dat dit handboek een momentoname is qua beschrijving van de keten. De dynamiek van de keten kan ertoe leiden dat
de inhoud niet meer geheel meeloopt met de werkelijkheid. Echter het handboek geeft zeker een goed globaal beeld.
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5

Projectevaluatie

Net zoals een kind aan het begin van zijn leven veel leert levert het opstarten van een
nieuw business-model zoals in de keten Groene Hoed/MijnBoer – Marqt veel lessen op
voor iedereen, die eraan deelneemt. Veel dingen lijken op het realiseren van een nieuwe
handelsketen van producent naar retail met vergelijkbare problemen als
kleinschaligheid, echter de realiteit is anders als gevolg van ‘extended responsibility’ van
de producentenorganisatie de winkel inwaarts als ‘tegenprestatie’ voor meer marge. Dit
betekent dat er bij de Groene Hoed/ MijnBoer organisatie meer soorten expertise nodig
zijn dan men gewend is binnen een reguliere keten. Dat heeft te maken met aspecten in
de winkel, marketing, ICT en dergelijke, maar ook met andersoortige gesprekken met
de eigenaar van het winkelpand, te weten Marqt. Waar liggen de grenzen van
verantwoordelijkheden binnen dit nieuwe model. Dit alles moet uitkristalliseren, want
het is niet eerder gedaan. De bereidheid hiertoe is bij zowel Groene Hoed/MijnBoer als
Marqt groot.
Als consequentie zijn er veel leerervaringen. Nu is een leerervaring afhankelijk van
persoon en inhoud en niet a priori relevant om vermeld te worden als resultaat van dit
project. Als de persoon jong en onervaren is zal die veel leren. Anderzijds iemand die uit
een andere sector komt zal eveneens veel opsteken en in beide gevallen niet
noodzakelijkerwijs interessant. Deze zaken gelden zowel voor het procesmatige als
inhoudelijke deel van het traject dat is doorlopen. Vandaar dat gezocht is niet alleen
naar het abstracte benoemen van de leerervaringen zoals bijvoorbeeld vertrouwen
(proces) of goede ICT-structuur (inhoud), maar de verdieping gezocht naar de relatie
met dit specifieke onderscheidende business-model.
In dit hoofdstuk is een dergelijke monitoring uitgevoerd door het Athena Instituut voor
de proceskant en door A&F/Wageningen UR aan de inhoudelijke kant.
Methodologisch is er een enorm verschil. Het Athena instituut heeft de zgn. learning
history, een narratief leerproces, toegepast en heeft daartoe filmopnamen gemaakt van
interviews met de betrokken hoofdrolspelers. A&F/Wageningen UR heeft als
uitgangspunt genomen de opzet die in februari reeds was ingezet om langs de lijn van
benoemde thema’s de betrokken personen te noemen, de inhoudelijke aspecten uit te
wijden en de bijbehorende succes- en faalfactoren aan te geven. De interactie heeft
plaatsgevonden via e-mail en interviews, waarvan een aantal telefonisch.
Het eerste deel, paragraaf 5.1, is praktisch integraal overgenomen van de
eindrapportage zoals door Mariëtte van Amstel van het Athena Instituut gemaakt.
5.1 Organisatorische leerervaringen
5.1.1 Inleiding
Sinds 2005 werken de organisaties Ruraal Park en Groene Hoed (RP/GH) samen aan het
opzetten van een regionale keten voor versproducten. De beoogde innovatie van dit
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project is om een nieuw ketenconcept te ontwikkelen, te realiseren en activeren en in
de praktijk toe te passen. Alle schakels van de keten zijn gezamenlijk eigenaar van het
ketenconcept en de producten, totdat de consument ze koopt. Hiermee komt een
machtsverschuiving binnen de keten tot stand: in de huidige versketens liggen
verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de retailer. In dit nieuwe concept komen
de verantwoordelijkheden en bevoegdheden eerder in de keten te liggen. De betrokken
boeren zijn gezamenlijk verantwoordelijk.
Op 21 februari 2008 is in Amsterdam de eerste Marqt geopend. Ruraal Park/Groene
Hoed is in deze winkel verantwoordelijk voor de levering van de aardappels, groenten
en fruit (AGF). Dit gebeurt onder de merknaam “MijnBoer”.
TransForum is in 2007 bij het niet-commerciële/precompetitieve deel van dit project
betrokken geraakt. Het gaat daarbij met name om de innovatie en kennisontwikkeling
voor- en binnen de landbouw, het nieuwe ketenconcept en het betrekken en activeren
van consumenten. Voor TransForum zijn in het projectvoorstel drie aandachtspunten
gedefinieerd:
Reflectie op de aanpak als onderdeel van het project. Wat zijn de succes- en
faalfactoren in de wijze waarop het project tot stand is gekomen?
Het in kaart brengen van commitment en vertrouwen van de (betrokken)
producenten. Hoe is er binnen het project commitment verkregen bij de boeren /
andere producenten? Welke begeleiding vanuit wie is daarbij nodig (in termen van het
verkrijgen van vertrouwen en inrichting van communicatie- en
besluitvormingsprocessen)?
Een vergelijking tussen de regionale keten van MijnBoer producten en andere
initiatieven. Wat is de positie van Ruraal park ten opzichte van andere initiatieven? Hoe
kunnen leerervaringen worden uitgewisseld?
Deze monitoringsnotitie richt zich vooral op het eerste en tweede aandachtspunt.
Daarnaast worden de fundamenten gelegd voor het derde uitgangspunt: het delen van
de leerervaringen met vergelijkbare initiatieven. Tijdens het ketencongres eind mei
2008, (mede)georganiseerd door TransForum, zal de uitwisseling van praktijkkennis met
andere projecten expliciet aan de orde komen. Enerzijds door de leerervaringen van dit
project te presenteren, waarbij dan aandacht besteed wordt aan de overdraagbaarheid
en opschaalbaarheid van het concept. Anderzijds door kennis te nemen van de andere
presentaties van innovatieve praktijkprojecten.
5.1.2
Werkwijze monitoring
Eind 2007 is de monitor van het Athena Instituut actief aan de slag gegaan. Eerder in
2007 hadden ook wel gesprekken plaatsgevonden, maar daadwerkelijke activiteiten zijn
aan het einde van het jaar aangevangen. Hiervoor zijn drie belangrijke oorzaken. Ten
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eerste behoort de financiering door TransForum tot het niet-commerciële deel van het
traject. De realisatie van het commerciële deel heeft veruit de meeste tijd, aandacht en
energie gevraagd van het projectteam. De startbijeenkomst van het TransForum project
vond bijvoorbeeld pas plaats in december 2007 op initiatief van de projectregisseur
(hierover later meer). Daarnaast heeft de start in het najaar ook te maken met de
agenda van de monitor
Zowel de periode voor december 2007 als de periode daarna is in kaart gebracht door
een learning history. Een learning history (LH) is bundeling die de ervaringen en
inzichten van de verschillende deelnemers van het project bevat. Een learning history
geeft een narratief leerproces weer dat tot stand komt door lerende verhalen. De
learning history vertelt het verhaal van de deelnemers in eigen woorden. Het beschrijft
de acties en resultaten, maar ook de leermethoden en technieken. De learning history
bevat ook de onderliggende assumpties, argumentaties en waarden. In die zin is het een
‘dialoog’ waarbij verschillende verhalen en perspectieven van deelnemers aan de orde
komen.
Het doel van een learning history is meerledig. Enerzijds gaat het erom de deelnemers
van dit project te helpen in hun eigen leerproces (het leren binnen). Daarnaast is de
learning history van belang voor de opdrachtgevers, het helpt bij de verantwoording van
het project (het leren van). Een learning history heeft ook nut bij het maken van een
dwarsdoorsnede over een specifiek onderwerp (het leren tussen: een uitwisseling van
inzichten tussen projecten).
De learning history kan meerdere vormen hebben. Een geschreven document is een
mogelijkheid, maar ook een film behoort tot de mogelijkheden. In dit project heeft de
monitor voorgesteld om deze twee te combineren via een web-based tool. Binnen
TransForum zijn ook enkele andere projecten van start gegaan die van deze web-based
tool gebruik maken. In het TransForum jargon is dit inmiddels TransLearning genoemd.
Het projectteam stond hier positief tegenover. In de praktijk betekende dit dat een
aantal bijeenkomsten en de interviews met camera zijn opgenomen.
Tijdens het schrijven van dit verslag wordt het systeem nog ontwikkeld waarin de
filmbeelden en teksten zullen komen. Drie invalshoeken van een learning history zijn in
deze web-based tool te vinden:
Een pragmatisch invalshoek: het is van belang dat de deelnemers van MijnBoer
met dit systeem kunnen werken. Bij presentaties zouden zij bijvoorbeeld stukken film of
tekst vanuit het systeem kunnen gebruiken.
Een onderzoeksgerichte invalshoek: het is van belang dat het verhaal klopt,
zodat het gevalideerd kan worden. Er zijn feiten in het systeem te vinden en gedeelde
waarden die in het project van belang zijn.
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Een mythische invalshoek: de mythische invalshoek is van belang omdat het
verhaal van MijnBoer - dat op zichzelf krachtig, aantrekkelijk en puur is – verteld wordt.
Een puur verhaal heeft aantrekkingskracht: mensen zullen willen gaan delen, op hun
manier meedoen of zich laten inspireren door de achterliggende gedachten.
Diverse methoden zijn gebruikt bij het maken van de learning history: interviews met de
leden van het projectteam Ruraal Park/Groene Hoed, aanwezigheid bij diverse
overleggen en bij een werkatelier met boeren. Daarnaast zijn er van februari-juni 2008
twee stagaires Linda van de Burgwal en Renee Liesveld betrokken bij het project. Linda
en Renee zijn de eerste 6 weken na de opening van marqt in de winkel aanwezig: de
eerste twee weken is deze participatieve observatie full-time. Daarna ongeveer 2 dagen
in de week. Zij hebben ieder een logboek geschreven waarin hun observaties zijn
vastgelegd. Ten slotte is op 5 maart 2008 een reflectiesessie georganiseerd. Hierin zijn
de leermomenten uit de interviews door het monitoringsteam gepresenteerd. De
aanwezige deelnemers hebben hierop gereageerd. De volgorde van de reflectiesessie is
ook de volgorde van deze notitie. Allereerst komt de droom van het project aan de
orde. Vervolgens wordt het proces als geheel beschreven, waarna op iedere fase meer
wordt ingezoomd. Het project eindigt met de genoemde leerervaringen in de
reflectiesessie.
Nb. Deze notitie bevat de leerervaringen tot en met 21 februari, de opening van marqt.
In de web-based tool zullen de leerervaringen van later uitgebreid aan de orde komen.
5.1.3 De droom van MijnBoer
De eerste vraag van de interviews met de leden van het projectteam was de vraag wat
de droom van dit project is. In figuur 4 staan een aantal citaten die gaan over de
droom. Wat opvalt is de grootheid of ambitie van de droom. Een van de deelnemers
aan de reflectiesessie verwoordt dit met: “Het gaat hier om echte dromen. Om
visioenen van hoe het is, of hoe het zou moeten”. Inhoudelijke kernbegrippen in deze
droom zijn boer, consument, mensen, regionaal en kwaliteit. Daarnaast spreekt er ook
veel bevlogenheid en energie uit deze droom en de wijze waarop het projectteam dit
formuleert.
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Figuur 4: De leden van het projectteam over de droom van het project

De droom is herkenbaar en breed gedeeld door de projectleden, maar toch ook divers
geformuleerd. Een ieder heeft zijn eigen accenten: de boer, de consument, de smaak
van producten, een nieuw systeem of een eerlijk verhaal. “Een gedeelde droom is ook
een goede basis.” zegt een van de deelnemers aan de reflectiesessie hierover. “Ik denk
dat het een van de factoren is die het succes van dit project kan verklaren.” voegt een
ander hieraan toe. Reactie hierop zijn: “de ambitie is ook duidelijk en helder” en “maar

ook realistisch, en niet ongrijpbaar”.
Toch is een duidelijke, realistische, herkenbare en breed gedeelde droom op zichzelf niet
voldoende voor verandering. Het is een begin, een fundament en een succesfactor van
het project. In de reflectiessessie komt echter ook naar voren: “tot oktober was het niet

realistisch, en niet concreet. Daarna werd het concreet. We hebben heel lang lopen
zweven, in wolkjes. Door omstandigheden gedwongen, moest de droom gerealiseerd
worden. Waar dan het kantelmoment ligt, daar kunnen we over verschillen, maar we
hebben te lang lopen dagdromen”.
Bij het realiseren van het project bleek juist dat de droom, het eindplaatje, sterk voor
ogen bleef (zie ook figuur 5). De strategie die het projectteam hiervoor had, was om
een persoon aan te stellen om de ambitie blijvend in het oog te houden. Bij de
keuzemomenten en strategieën bleek dit van belang, maar soms ook moeilijk bij het
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realiseren van het project. Binnen het projectteam bleek dit geen probleem: “ Dat is juist

goed. Juist bij weinig conflict, dan kom je niet vooruit. Het mag best ook wel eens
scherp zijn” was een van de opmerkingen hierover.

Figuur 5: Uit de interviews… Hoe kunnen we de droom handhaven en realiseren?

Een succesfactor en tegelijkertijd leermoment over de droom van het project is: “We
vinden elkaar in het wat, en zoeken samen naar het hoe”. Anders gezegd: er is een
gedeelde identiteit binnen het projectteam én de onderliggende waarden die belangrijk
zijn voor de inhoud van het project zijn breed gedeeld. In figuur 6 staan de verhalen
hierover.
In de reflectiesessie zijn nog enkele aanvullende waarden genoemd, zoals kwaliteit en
gezamenlijkheid. Daarnaast is er de ontdekking dat in de interviews het bij het
verwoorden van de droom over boeren en consumenten gaat, terwijl de waarden die
genoemd zijn toch vooral vanuit de boer verwoordt zijn. Genoemde kernwaarden van
MijnBoer zijn: transparantie, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, plezier/fun en puurheid.
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Figuur 6: Gedeelde identiteit en onderliggende waarden

Een leervraag is of deze waarden ook op de consument worden overgedragen en of we
ook echt open staan voor de consument. Gerben noemt de consumenten wel (figuur
3), “maar dan gaat het om informatie krijgen, en niet andersom om informatie geven.

Het zit er wel in, maar niet zo bewust als we willen. Het zijn wel de vragen die Quirijn
elke avond beantwoord die de klanten in de winkel achterlaten. Daarop inspelen, direct
nadat de vraag gesteld is, dat is van belang.”
Ofwel: “wat wij leren is vraaggestuurd denken, we denken nog te veel vanuit aanbod”.
Responsiviteit blijkt hiervoor een van de verklaringen. Een van de deelnemers van de
reflectiesessie die nog maar kort betrokken is verwoordt dit: “Maar jullie hebben bewust

nog geen consumentenonderzoek gedaan, maar juist gefocused op de procesmatige
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kant, in plaats van kennis uit de markt. Die responsiviteit maakt dat blijkbaar minder
nodig.”
5.1.4 MijnBoer als proces
In de interviews hebben alle leden van het projectteam het proces beschreven. In
figuur 7 staan delen van deze beschrijvingen weergegeven. Een observatie tijdens de
reflectiesessie hierover is: “je herkent heel goed de rol. Frans-Peter spreekt over de

inhoud, de anderen over het proces. Dat zie je heel erg terug.”

Figuur 7: Enkele verhaal fragmenten over het proces MijnBoer

Een observatie tijdens de reflectiesessie is dat de karaktereigenschappen van de mensen
daadwerkelijk spreken in de citaten. Hierover zijn de volgende opmerkingen gemaakt:

“We hebben allemaal gaandeweg een eigen plekje gekregen. De rol die mensen
hebben gevonden, past bij wie je bent. Ik denk dat dat een van onze succesfactoren is.”
”En de complementariteit van mensen.”
“Wat je ook ziet is dat de karaktereigenschappen gecombineerd zijn met de
kennis en ervaring. Dat is wat je allemaal nodig hebt. Je kunt niet zonder.”

-
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“Je moet de puzzel compleet maken. In begin is dat moeilijk. Als je echt een
puzzel maakt, begin je met rand, of een kenmerkende voorstelling. Dan pas heb je
houvast. In het houvast proces leer je ook elkaar kennen. Mensen gaan meer en meer
hun eigen rol spelen, de rol die ze nu spelen. Dat heb ik gedaan, Walter zeer zeker, en
eigenlijk allemaal wel. Tot aan Linda aan toe in de winkel, jullie nemen ook je rol in het
proces. Mieke ook. En Marco.”
De gezamenlijke verhalen roepen het beeld op van een rivier (er zijn woorden en
uitdrukkingen als ‘kabbelend’ en ‘in een stroomversnelling’). De onderstaande figuur 8
is daarom geconstrueerd. In de reflectiesessie heeft Jaap hierbij het verhaal verteld. Dit is
in box 1 vrijwel letterlijk weergegeven.

Figuur 8: beeld van het proces op basis van de eerste interviewronde

De indeling uit figuur 8 blijkt herkenbaar en werkbaar. Er vindt een korte afstemming
plaats over de stremming. Omdat dit ook een verschil aan beelden geeft is deze hier
weergegeven:

“ja, maar stremming is te zwak uitgedrukt. Het was een crisis. Een hevige crisis.
het was het beste leermoment. Een dal kan ook een top zijn.
maar op dat moment was het dal, later werd het een top. Op dat moment
dachten we: we worden eruit getrapt.
-
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Box 1: Het verloop van het project regionale voedselketen – verteld door Jaap Hoek Spaans
Het begon nu anderhalf jaar en is min of meer aangestuurd door Platform Agrologistiek. TransForum
kwam heel heftig snel in beeld, bijna tegelijkertijd met Marqt. De voedselstrategie van de gemeente
Amsterdam zou ook nog wel in het figuur kunnen, net voor eind 2006. Ik hield een spreekbeurt op een
bijeenkomst in het Cobra museum in Amsterdam. Daar ontmoette ik Sander. In een paar weken tijd
daarna is het TransForum project geboren.
Dan zie je dat wij tot eind 2007 tot december 2007 hartstikke leuk met elkaar in gesprek zijn, ideeën aan
het vormen, aan het aftasten zijn, gebaseerd op de financiering van TransForum en de provincie.
En dan wordt het toch spannend, want Marqt wilde in eerste instantie de winkel begin december
openen. Dat was al gauw voor ons ook duidelijk dat we dat nooit zouden halen. Dan krijg je een rare
situatie. In het eigen project in Purmerend ga je wijzen naar Marqt. Ze gaan het nooit redden, laat ze
eerst zorgen dat ze hun eigen huiswerk op orde hebben. Zonder dat wij ons eigen huiswerk af hadden.
Dat gebeurt. We waren in de droom bezig, dingen ook heel concreet aan het maken. We wisten wat we
wilden, maar op onderdelen waar het er echt toe deed, deden we het niet.
En waarom niet? We zeiden, we willen nog wel eens zien of Marqt open gaat. Krijgen ze het wel van de
grond? De focus was op de andere partij, waar je niet van afhankelijk bent, maar we speelden wel die
kaart.
Dat kan alleen veranderen als het clasht. Dat gebeurde ook, en vrij heftig. Het was wel netjes, het
uitgangspunt was wel vertrouwen. Mijn gevoel bij die stress situatie was dat het heel netjes door Quirijn
werd gedaan. Hij bleek een goede zakelijke partner, juist toen. Ook hij moest met zijn billen bloot. Dus
dat vind ik het meest belangrijke leermoment. Hier staat het afgebeeld als dal, maar je kan het ook als
top zien. Als ik kijk, op welke momenten je als team het zelf om je oren hebt gekregen. Gaan we het
doen? Ja, we gaan het doen, en dat betekent iet meer loslaten. Met dromen en mooie praatjes kom je er
niet. Dat betekent nog niet dat we het ook echt gaan doen. Dat was ook de reden dat Walter het die
heftige ruzie noemde. Dat is ook de reden dat ik op een gegeven moment op zaterdagavond heb
gezegd: dan gaat het niet door. Quirijn, succes met je winkel, maar het gaat niet door. Dat was op het
moment dat eigenlijk de winkel open zou gaan, in december. Dus dat was heftiger dan heftig. Maar dat
zijn je beste leermomenten. Dan ga je echt heel diep nadenken, zonder in de stress te raken. Paul was in
het buitenland, we stonden er alleen voor. Zonder de grote leermeesters. Maar wij zijn heel basaal met
Groene Hoed begonnen. Groene Hoed heeft een omzet van 500.000 euro. Dat is leuk. Daar ligt wel de
basis van: ja, het kan dus. Wij hebben toen heel heftig de stekker eruit getrokken, en afscheid genomen
van Quirijn.
….Dat is een stuk beter geworden, omdat een aantal voorwaarden in contract na half december heel
veel gunstiger geworden zijn. Een clash heeft zijn voordeel. De marge is 6% verschoven in ons voordeel,
marqt is in ons gaan investeren.
…Er waren twee belangrijke redenen voor de clash. Enerzijds met de financiën. Maar voor mij was de
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belangrijkste reden dat er uiteindelijk te weinig echt geloof in eigen kunnen was. Omdat wij al zo lang
aan het kabbelen zijn geweest. Met kabbelen doe ik het iets tekort, hoor. Er waren hele serieuze
gesprekken, maar zonder echt vooruit te komen. Begin en eindpunt en je ziet verticale realisatie. Er was
niet zo gek veel gebeurd.
Kijk, feitelijk, als je met elkaar in zo’n proces zit en je besluit niet echt van nu gaan we het doen, want
dan begint het pas. Dan ga je nadenken. Wil je de risico’s nemen? We zijn zelf gaan investeren. Een
aantal mensen, Paul en ik, zijn privé gaan investeren. We zullen laten zien dat het kan. En dan ga je
anders naar mensen kijken. Anders oordelen over cijfers, contracten, en de mensen met wie je het doet.
Je stelt je soms harder op. Duidelijker. Je komt uit je droom, en nu moeten we het gewoon eens gaan
doen. Dus dat is geld en een stukje onvermogen. Toch in heel korte tijd is dat veranderd.

5.1.5 Het ontstaan (voor eind 2006)
Groene Hoed deed al langer leveringen aan de horeca en die zin is de levering van
producten van regionale boeren naar Amsterdam niet geheel nieuw. De regionale
voedselketen starten richting winkelverkoop aan de consument is daarin wel een
nieuwe stap. Daarbij komt ook een andere schaal en verdeling van bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. In het begin was dit voor ieder lid van het projectteam ook
meer “hobby erbij”.

Figuur 9: Enkele uitspraken over het begin van het proces
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Het was een periode van ontdekken, elkaar leren denken en gezamenlijk out of the box
durven denken. “In het begin was een gezamenlijk thema; er moet in de landbouw wat

gebeuren wil je perspectief behouden voor relatief kleine producenten. Internationaal
waren er voorbeelden waarin boeren gezamenlijk succesvol de markt kunnen bedienen.
In Canada, Frankrijk, Engeland”
De droom zoals eerder verwoord, werd door meerdere mensen tegelijkertijd gedroomd.
“in dat thema (perspectief behouden voor relatief kleine producenten) vonden we

elkaar. En de kwaliteit van voedsel. En allemaal mensen met heel veel ambitie. Ook
gezamenlijke ambitie.” Bij Groene Hoed werd dit door Jaap, Walter en anderen op een
heel praktische manier vormgegeven, via de horeca leveringen. Bij Ruraal Park door
Paul, Marco, Gerben en ook mensen die nu niet meer betrokken zijn, waren concepten
en systemen belangrijk. Het bedenken van het nieuwe business model – de urban
landmarket - is dan ook een bijdrage vanuit Ruraal Park. De beginfase was een
kennismaking en vermenging van de conceptuele en praktische invalshoek. Een
opmerking daarbij is: “het is belangrijk dat de hoofdlijnen van je gedachten, je goals,

dat die gemeenschappelijk zijn. Dan zet je ze vast. Je gebruikt dat in gesprekken met
financiers, derden, boeren.”
5.1.6

De periode van het kabbelen
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Figuur 10: Verhalen en leerervaringen over de periode van kabbelen afkomstig uit
interviewronde 1

In de reflectiesessie blijken over de periode van kabbelen een groot aantal
leerervaringen boven te komen drijven bij het zien van de twee slides uit figuur 10. Een
eerste belangrijke observatie is: “we gingen met elkaar steeds meer dezelfde mening

krijgen en dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Min of meer dezelfde mening”.
Daarnaast is er: “het ontbreken van een stukje leiderschap in het proces, en dat gaat
vroeg of laat tegen je werken.” Dit tegenwerken uitte zich, onder andere, op twee
manieren. Intern was er de spanning tussen het netwerk en de behoefte aan
leiderschap. Tijdens de reflectiesessie werd de volgende vergelijking gemaakt: “Wat ik

interessant vind, ik zit in ander project van TransForum, heel zijdelings. Daar is precies
hetzelfde aan de hand. Het is duidelijk een netwerkorganisatie. Als je daarmee verder
komt, als het succesvol begint te worden, dan krijg je de roep om een baas die
beslissingen neemt. In dat andere geval zijn het andersoortige partners, maar ook daar
speelt de roep om de leiding, zodat het verder komt. Het is heel kenmerkend voor dit
soort processen. Maar ook juist een risico. Als het te sterk wordt, dan moet het wel een
netwerk organisatie blijven en niet dat de leider de lakens uit gaat delen.” Op de vraag
hoe het projectteam is omgegaan met de zoektocht naar leiderschap, kwamen de
volgende reacties:
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“we hebben gezocht naar een aantal mensen. Maar als ze goed zijn, zijn ze
mega-duur. En je weet al van tevoren dat het een vluchtige passant zal zijn, terwijl je
weet dat je juist lange adem nodig hebt.”
“we wilden ook iemand aan wie je niet nog een keer de filosofie uit hoeft te
leggen, dat is lastig.”
” dus een voorkeur voor iemand die bekend was. Bij andere projecten zie ik dat
ook. Dan is het begin van het proces dat iedereen elkaar aankijkt, dit is een heel
interessant traject. Wanneer gaat nou wie de leiding nemen? En wat houdt dat dan in?
Daar hangt het vaak op. Daar kun je denk ik wel wat van leren. Dat geeft een stukje
verdieping. Het geldt op verschillende niveaus, bij verschillende partners. ”
-

Het leiderschapsvraagstuk blijkt ook samen te vallen met de verankering van het
project. Hierover wordt opgemerkt: ”het hangt er ook van af hoe je erin zit. Ik heb een

broertje dood aan allerlei projecten die door intermediaire organisaties worden begeleid.
Hartstikke leuk, maar conclusie is vaak: het project is gedaan, wie pakt het op? Ook bij
LTO, we hebben vreselijke ruzies en stevige gesprekken gehad. Die projecten vind ik
zwak. Dan is het leuk personeel a 100 euro per uur op project zetten. Maar niemand
denkt na: wat ligt er aan het einde van de projectperiode?”
De interne zoektocht naar leiderschap bleek ook extern merkbaar. Er is een periode
geweest waarin niet duidelijk was wie wat deed en wie waarvoor te bereiken was. Er
was behoefte aan accountability. Dit blijkt uit citaten als “dat vroeg Quirijn ook. Wie is
nou Groene Hoed? met wie praat ik?” of “ik vroeg me dat ook af bij de eerste

kennismaking: wie zijn er lid van het projectteam?”
Een conclusie over deze periode die tijdens de reflectiesessie wordt verwoord, is: “Bij het

zoeken naar een operationeel directeur werd eerst naar binnen gekeken. Datzelfde was
ook met de monitoring het geval. In het begin kwam het moeilijk van de grond.”
Box 2: illustratie van het naar binnen kijken – citaat van de reflectiesessie
Ja, het is net als dat je kinderen hebt. Die willen het ook zelf doen en zelf leren eten. Dat gaat altijd met
hoop ellende gepaard, met morsen. Maar ze willen het zelf doen, dat is de manier om het te leren. Al die
kindjes die maar gevoerd worden, dat gaat het niet worden.
Dat is bij ons ook zo. Soms, voel ik dat ook als heftig. Dat je het geheel lang dichtbij wilt houden, en
helemaal zelf willen doen. Soms is dat niet slim. Soms kun je beter zeggen: daar trekken we iemand bij.
Uiteindelijk kwam Marco uit ons eigen team.
Als je nu terugkijkt, ook in eindfase, daar heb ik het ook met Anne-Claire over gehad, het feit dat
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Mariëtte pas zo laat bij ons in huis kwam, zegt veel over onszelf. Wij waren allemaal mensen die heel
consciëntieus, gericht, soms dromerig, vooral zelf bezig waren. Als het eigenwijze kindje dat zegt: ik wil
zelf dat vorkje wel vasthouden. Dat is zo. Dat is heel lang, als je dat beeldend wil zeggen, hebben we de
appelstroop op het gezicht gesmeerd. En op een gegeven moment krijg je dat naar binnen, dan kun je er
flink op gaan kauwen, en dan krijgt het zijn plek.

Naast – of wellicht samenhangend met – de zoektocht naar leiderschap wordt het
vooruitschuiven van dingen als aandachtspunt en leermoment genoemd in deze fase.
5.1.7

De crisis

In december 2007 ontstond de crisis. In een weekend begin december leek het project niet
langer door te gaan (zie ook box 1). Het besluit was gevallen en het verhaal leek uit. Marqt was
al op de hoogte gebracht dat Ruraal Park / Groene Hoed zichzelf niet in staat achtte het om het
project te realiseren.

Figuur 11: In de interviews werden deze opmerkingen over de oorzaken en aard van de crisis
gemaakt.
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Vervolgens is er een doorstart gekomen, mede doordat er met een extern persoon over de
problemen is gesproken. Jaap kwam Peter Blom tegen bij de opening van de task force
multifunctionele landbouw.
Box 3: uit het interview van Jaap – het verzetten van denken
…En eigenlijk zei ik van ja, allemaal wel mooi, maar we bevinden ons op dit moment in een diepe crisis,
een van de speerpunten, ook in de taskforce multifunctionele landbouw is laten zien dat je op het gebied
van regionale voedselketens, meerwaarde voor mensen kan betekenen, want dat kan.
Dat heb ik hem toen in 2 minuten uitgelegd, en hij zei toen van: ik kan heel snel beslissen als ik er echt in
geloof om jullie over voldoende financiële middelen te laten beschikken, want uiteindelijk was mijn harde
conclusie zelf, dat als ik goed doordacht, en ik heb er ook nog met Anne-Claire van TransForum over
gesproken, heeft het uiteindelijk toch te maken met van, ja, het klopt, aan alle kanten klopt het. Marqt
klopt wat ons betreft. De tijd klopt. De landbouw wil het, wij willen het.
Maar we kunnen het niet, omdat we, misschien is het wel zo simpel dat je geen 200.000 euro verlies, of
100.000 euro verlies, het gaat natuurlijk altijd een periode geld kosten, dat je niet uit subsidies kan / wil
betalen. Dat heeft gewoon te maken met werkkapitaal. Dat was mijn eigen conclusie. Peter Blom hielp
mij er weer… hij hielp mij niet uit de brand, maar hij verzette wel mijn denken,…
Als er een partij is die zegt van ik durf daar mijn geld in te stoppen, en ik durf dat zelf misschien ook wel.
Laten we maar gewoon laten zien dat het wel kan. Ik vertelde ook net van we gaan laten zien dat het
anders kan. Bij anders hoort dit misschien ook wel.

Dit verzetten van denken was belangrijk, niet in de laatste plaats vanwege commitment
en gevoel van verantwoordelijkheid richting de Nederlandse landbouw. Een dialoog
tijdens de reflectiesessie hierover:

” Het is prettig dat je dat gezegd hebt, wat je ook niet wilt is dat je de landbouw
beschadigd”
” ja, dat zou verschrikkelijk zijn. Dat kan ook helemaal niet….”
” het gaat dan niet om de persoon, maar de landbouw in algemeenheid” .
” maar je hebt wel met mensen te maken, die producenten zijn mensen, die
kennen we toch”
” Als je wil starten, dan kun je niet na 2/3 maanden zeggen, we stoppen ermee.
Dat is een hele opvallende keuze. Niet beginnen en kijken wanneer het echt niet meer
gaat. Het is niet een keuze voor 2/3 maanden. Nu was de keuze echt, wel of anders
niet. Want anders komt de beschadiging. ”
” Ja, en ik denk dat heel veel projecten niet tot dat moment komen. ”
-
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” Wat is er dan nodig om daartoe te komen? ”
” conflict. ”
” En tijd, tijd is een hele belangrijk. In ons geval was tijd belangrijk. ”
” Dat krijg je alleen maar als je als initiatiefnemer niet aan de makkelijke kant
blijft staan. Dat is mijn kritiek op heel veel projecten. Mensen aan de betaalde kanten
blijven aan makkelijke kant staan. Projectregisseurs regisseren maar, en ondertussen
wijzen ze altijd naar een ander. Enkele goede initiatieven, zie je in de tuinbouw. Die
zeggen: we doen het zelf.”
” ondernemerschap is echt de kern.”
-

Tegelijkertijd is daar de gezamenlijkheid van het team, het samen er doorheen komen.

” Misschien wel het laatste beetje durf bij elkaar rapen voor sommigen. En de risico’s
overzien, dat is belangrijk. Goed analyseren. Dan toch nog weer een keer opnieuw bij
elkaar gaan zitten, zegt Paul hier.” (zie figuur 11) .
Ook de andere externe partner, marqt, wordt gezien als inspirerende kracht om uit de
crisis te komen tot het besluit. Concrete afspraken en verwachtingen zijn daarbij van
belang. Maar ook geloof in het concept marqt en de persoon Quirijn. Er is sprake van
wederzijds commitment en leren, juist door het langdurig met elkaar optrekken. ”

Marqt heeft ook veel aan ons gehad. Gerben heeft echt verstand van consumenten, hij
is een conceptueel denker. Quirijn heeft ook van ons geleerd, dat weet ik zeker. Je
investeert tijd in elkaar, dat gooi je niet zomaar weg. Als wij Quirijn heel kort hadden
gekend, en je komt dan op zaterdagnacht twaalf uur tot ruzie, dan zou ik ook iets
hebben: wat er ook gebeurt, dit nooit meer. Maar dat is anders in de situatie zoals wij
die hebben doorlopen. We hadden toch groot aantal keren met marqt gesproken en de
filosofie gedeeld. In je hoofd zie je de winkel al voor je.”
Error! Objects cannot be created from editing field codes.
Figuur 12: Verhalen van opkrabbelen

Tegelijkertijd is het risico van afhaken ook verweven in het business model van marqt.
Hierover wordt op de reflectiesessie het volgende gezegd:
” omgekeerd zit het ook in het concept marqt verscholen. En dat komt omdat
marqt een consignatiemodel is. Dus alle partners zijn eigenaar van het product tot het
aan de consument verkocht wordt. Dat betekent dus eigenlijk heel groot risico bij de
partners. ”
” en vaak ook risico waar je zelf niets aan kunt doen, dat is heel naar. ”
” Kun je het dan niet zelf verkopen? ”
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” ja, dat heb ik altijd gezegd, het kan niet anders. Degenen in de winkel,
moeten van ons zijn.”
” En nu zit het er tussenin? ”
” van ons zijn ook mensen zeer aanwezig. Dat kan natuurlijk niet zo blijven. ”
Een volgende factor die genoemd wordt om door de crisis heen te komen is de
opstelling van Wageningen Universiteit. ” de opstelling van de WUR in dit traject is

opvallend. Welke rol speelt de wetenschapper in project? Ik vind dat AFSG heel ver is
gegaan in commerciële deel middenin, toen daar behoefte aan. Ze zijn verder gegaan
dan alleen als onderzoeker dingen uitzoeken. ”
Ten slotte is ook de juridische innovatie die in dit project heeft plaatsgevonden van
belang. Ruraal Park / Groene Hoed splitst zich op in een stichting Groene Hoed en een
BV Ruraal Park. Op termijn zal dat een NV worden. Er is een nieuwe slimme vorm van
eigenaarschap van de BV bedacht via diverse stichtingen. Hierdoor kan de ambitie in het
project van het gezamenlijk eigendom van alle boeren gerealiseerd worden (zie ook het
openbaar document over de juridische structuur van het project).
5.1.8

De stroomversnelling

Meters maken. Dat is een veelgehoorde uitdrukking nadat het besluit gevallen is om toch dóór
te gaan. Een deelnemer aan de reflectiesessie zegt hierover: ” bij de stroomversnelling valt me
op, er is geen weg terug. En toch, je mag fouten maken. ” Dit heeft alles te maken met het
besluit dat je het gaat doen. Dan mag je ook weer fouten maken, want het gaat om bouwen. Er
is niet veel tijd meer, want in februari gaat de winkel open. Je moet dus wel aan de slag. En er is
veel gebeurd in de periode van december tot februari. Een sleutelfiguur hierin was Marco.
Doordat hij volledig als ad interim voor MijnBoer ging werken, werd het ook makkelijker. Het
stukje leiderschap dat eerder ontbrak, werd nu door Marco ingevuld.
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Figuur 13: Enkele citaten over de periode waarin de stroomversnelling plaatsvond

Tenslotte een klein doorkijkje naar het heden in figuur 14.

© Agrotechnology and Food Sciences Group, Wageningen UR

42

Figuur 14: citaten over februari 2008 en verder

5.1.9 Benoemde leerervaringen in de reflectiesessie
De laatste stap in de reflectiesessie van 5 maart was het benoemen van algemene lessen
en leerervaringen met betrekking tot een innovatieproces, die op die dag ter sprake
gekomen.
Het belangrijkste in dit project, is dat het gaat om het creëren van commitment. De
volgende punten zijn genoemd die van belang zijn voor het creëren van commitment
(het gaat dan om het leren van wat goed gegaan is dit project):
-

Vertrouwen
Financieel alles op orde hebben
Juiste leiding/ regie
Geen interims (passant: geen commitment)
Gedeelde normen en waarden
Gedeelde visie
Het eindplaatje moet bewaakt worden
Complementaire vaardigheden binnen het team
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-

Transparantie
Kwetsbaarheid
Flexibiliteit

Een ander leerpunt is kennisopbouw. In transities weet je nooit wat het moment is om
dat te doen, te snel kan niet, te laat, dan heb je de boot gemist. Wanneer is het
moment om iemand van buiten bij het proces betrekken? Het blijkt hier belangrijk.
Een volgende les is het belang van een crisis. Een van de deelnemers zegt hierover: ”

wat ik ervan geleerd heb, is dat bij zo’n dergelijk transitie nieuw project, een crisis
waarschijnlijk gewoon noodzakelijk is. Praten in de volgende keer zonder crisis, daar
geloof ik niet in. Er is altijd een crisis moment. Zonder crisis is het waarschijnlijk ook
niets. Crisis omdat je met andere mensen dingen moet doen. Fouten durven maken is
eigenlijk heel belangrijk. Op gegeven moment denken: we gaan het maar gewoon
proberen, en dan komen er nieuwe dingen tot stand. Dat is een toetssteen als het ware.
Ik geloof wel dat de crisis daar altijd zal zijn. En daar misschien ook mensen ook op
voorbereiden: nu is het nog gezellig, maar er gaat een moment komen dat het niet
meer zo gezellig is.”
Hoe nu verder: in de tweede interviewronde zullen deze leerervaringen verder worden
uitgediept en gecontextualiseerd. Dit voorkomt dat deze lessen niet slechts
algemeenheden blijven, maar juist binnen de context van dit project zullen worden
ingebed. In de web-based tool zal de verslaglegging hiervan te zien zijn.
5.1.10 Voor de liefhebber: deel van het gebruikte theoretisch kader van monitoring
(deel presentatie reflectiesessie)
Paul heeft in zijn interview aangegeven ook vanuit Athena geïnteresseerd te zijn in
theoretische onderbouwing. Daarom ook vandaag een kort stukje theorie. Mariëtte
vertelt dat zij heeft gekozen voor een theoretische inbedding vanuit een boek van de
humanistische filosoof Harry Kunneman. Dit omdat hierin zowel ideeën over leren aan
de orde komen, maar ook omdat het is geschreven met een tijdsblik die raakt aan de
inhoud van het project. Deze bron is niet vanuit innovatie- of transitietheorie afkomstig
is, maar vanuit humanistische filosofie. Hier vertalen we het echter voor dit project en de
beoogde transitie.
Het boek “voorbij het dikke-ik” (2005) schetst een tijdsbeeld, waarbij “dikke-ik”
enerzijds refereert aan individualisme en de groeiende ruimte die mensen innemen door
met mondigheid of door verruwing hun eigen verworven recht te bewaken. Anderzijds
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wordt de Nederlander steeds jonger dik en dikker en neemt het aantal obesitas-gevallen
toe.
De transitie die het project regionale voedselketen beoogt, lijkt zich tegen beide
genoemde tendensen te keren en voor de huidige Nederlandse maatschappij een
alternatief te scheppen.
Het project wil verbindingen leggen: een communicatiestroom tussen het huis
Amsterdam en de achtertuin. Niet langer anoniem voedsel waarbij de consument niet
de productie of producent hoeft na te denken, maar “iedere Amsterdammer heeft

straks zijn eigen boer”.
Ruraal Park / Groene Hoed leveren de AGF (aardappelen, groente, fruit). Door
zowel bekende, vergeten als nieuwe kwaliteitsproducten aan te bieden, daagt het
project de consument uit om lekker (en tegelijkertijd gezond) te eten.
Vanuit dit boek wordt de theorie van Gadamer (1972) over narratieve leerprocessen –
zoals weergegeven op dia 4 en 5 - kort besproken door Mariëtte.
Juist vanuit deze theorie over verhalende leerprocessen manifesteert zich een verbinding
met de inhoud van het project:
Vormen: het voorbeeld geven. Zoals Jaap spreekt:” in het klein laten zien dat het
kan”. Maar ook: waar willen we naartoe? Hoe willen we de wereld gaan verbeteren?
Het gaat in dit project niet om een technologische, maar om een maatschappelijke
innovatie. Doel is dat de consument het alternatief van lekker, goed en duurzaam
voedsel aangeboden krijgt. De beoogde gedragsveranderingen van de consument en
van producenten kan daardoor verankeren. Paul vult aan: we sluiten aan bij de
levensstijl van de cultural creatives. Dat is onze doelgroep.
2.
In het project blijkt het “Gevoel voor het geheel” daaruit dat wordt ingespeeld
op de behoefte van de consument. Op een heel andere manier is er gevoel voor geheel
doordat het een transdisciplinair project is: diverse partijen zijn betrokken: zowel
boeren, mensen uit bedrijfsleven als wetenschappers, waarbij ook een waardes als
regionaal of goed voor de natuur van belang worden geacht.
3.
Met het gezonde verstand naar de specifieke context kijken blijkt ook relevant.
Enerzijds door de consument te laten ontdekken dat lekker juist de belangrijkste
eigenschap van goed is. Anderzijds ook door een nieuwe passende juridische structuur
bij deze innovatie te creëren.
4.
Goede smaak is een drager van het project en de consument wordt gekieteld om
nieuwe eigen smaak te ontwikkelen. Het project is zodanig responsief dat daarop
ingespeeld kan worden. Dit is in het project een onderliggend ideaal: het project beoogt
de huidige trend – met aandacht voor slow food en vergeten eten – te verankeren door
1.
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een duurzame verbinding tussen producenten en consument te krijgen. Daarnaast is
financiële duurzaamheid belangrijk: onafhankelijkheid van de overheid bij de productie.
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Figuur 15: Dia´s uit powerpointpresentatie van Athena Instituut tijdens de reflectiesessie
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5.2 Inhoudelijke leerervaringen
In eerste instantie was het de bedoeling om de procesmatige met de inhoudelijke
leerervaringen te verbinden. Dat betekent dat er overlap moet zijn op een bepaald
element van beide betogen. Dat kan zijn op het aspect tijd of inhoud die in het
procesbetoog naar voren komt of vice versa. Uit de resultaten blijkt dat op die aspecten
geen overlap geconstateerd kan worden, waardoor een gemeenschappelijke structuur
ex ante niet te vinden is.
De inhoudelijke leerervaringen zijn geïnventariseerd op basis van een opzet zoals in
februari rondgemaild naar de betrokken personen. Die opzet berustte op een aantal
thema’s:
• Logistiek
• Kwaliteit
• Assortiment
• Prijsopbouw/marge
• Communicatie
• Personeel/organisatie
• Financiën
Uiteindelijk is er feedback ontvangen van de volgende betrokkenen:

In de onderhavige paragraaf schetsen we telkens de leerervaring in haar context,
waarna we aan het eind afsluiten met een overzicht van de leerervaringen.
Logistiek:
Lange tijd is er sprake geweest of het transport vanaf de boeren moest worden
uitbesteed door Groene Hoed of niet. Groene Hoed heeft ingezien dat de situatie gauw
te complex werd en beter door professionals gedaan kan worden. Op dit moment is het
geheel nog niet optimaal geregeld. Er zijn weliswaar drie hubs waarvandaan een lokale
dienstverlener, nl. Peter Appel Transport uit zwaagdijk-Oost4, de goederenstromen van
de boeren ophaalt en gekoeld naar Marqt brengt, echter het transport van boer naar
hub is nog ondoorzichtig en te vrijblijvend (vrijwilligerswerk en vriendendienst). Dat

4

http://www.peterappeltransport.nl/
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heeft als gevolg dat er geen realistische kostenopbouw is en daarmee geen goed
overzicht hoe de situatie in werkelijkheid na professionalisering zal worden. De
leerervaring is hier dat weliswaar goedkoop transport prettig is, maar niet wenselijk in
een professionele omgeving, omdat er geen eerlijke en dus verkeerde kostenopbouw cq
prijs ontstaat. Professionalisering van het voortraject is nodig.
Er wordt elke dag twee keer geleverd aan de winkel van Marqt, hetgeen ook nodig is
als de winkel open is van 9-21 uur. Het transport is weliswaar gekoeld voor de AGF
producten, maar de ontvangstruimte in de winkel is te warm, hetgeen tot negatieve
kwaliteitseffecten kan leiden bij langdurig verblijf in die ruimte. Daar moet een oplossing
voor komen en is een belangrijk leerpunt voor als meerdere lokaties geopend gaan
worden.
Bij de logistiek zijn vooral Ad van der Hoef (Groene Hoed) en Marco Duineveld (BCI /
interim-directeur MijnBoer) betrokken.
Kwaliteit:
In het kader van voedselveiligheid willen we graag dat alle boeren EUREP-GAP
gecertificeerd zijn. De meeste grotere boeren zijn dit ook. Tegelijkertijd willen we graag
onderscheidende producten in de markt zetten. Vooral kleinere telers weten zich te
onderscheiden door raskeuze en/of extensievere teeltwijze en deze telers wil mijnboer
ook graag betrekken. Echter deze telers kunnen niet altijd voldoen aan alle EUREP-GAP
voorwaarden. Bijvoorbeeld dient volgens Eurep-gap de veldspuit/tractor en dergelijke in
een aparte ruimte te worden opgeslagen als de ruimte waar de groente en fruit
producten worden opgeslagen. Kleinere telers hebben vaak maar één schuur/ruimte
zodat aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, hetgeen echter niet betekent dat er
ontoelaatbare risico’s worden genomen.
Inventariseer per teler die voorwaarden waarop niet aan de eurep-gap voorwaarden
wordt voldaan. Omschrijf de reden waarom en omschrijf de werkwijze hoe met dit
potentiële risico ten aanzien van voedselveiligheid wordt omgegaan. Leg dit vast in een
handboek en zorg dat dit handboek onderdeel is van de interne en externe kwaliteit
audits. Hierdoor hebben we een geborgen verhaal waar zowel de teler als de
consument achter kan staan.
Deze vraag speelde al sinds juni 2007 en is recentelijk opgelost door een
tussenoplossing te vinden. De Eurep-gap is te streng en niet realistisch voor kleinschalige
boeren en er is een evenwicht gevonden door de relevante elementen uit Eurep-gap te
nemen en een aangepast kwaliteitssysteem af te spreken: Eurep-gap – Beemster. De
leerervaring zit hier niet alleen in het herkennen van het probleem, maar ook in het
vinden van een bij deze situatie horende oplossing. De belangrijkste betrokkenen waren
Walter Abma, Ad van der Hoef (beiden Groene Hoed) en Madeleine Slooff (Marqt).
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Assortiment:
Het assortiment is een complex issue. Dat heeft te maken met de dynamiek in
beschikbaarheid (schaarste / oversupply), kwaliteitsvariaties en diverse bestel- en
consumenteneenheden die door elkaar lopen. Vanaf 1 januari 2008 waren er veel
operationele issues, die de aandacht vroegen
- assortimentswijzigingen tot en met de dag van opening
- doorsturen van wijzigingen die niet verwerkt worden (verkeerde persoon)
- afstand tussen de personen, waardoor communicatie niet altijd bij de juiste persoon
belandt
- Consumenten-eenheden veranderden geregeld, Wicht of Stuk, Verpakt of niet
Verpakt. (leveranciers hanteren niet dezelfde CE (soms wel beide leverancier))
- Nog steeds geen duidelijkheid welke producten we altijd biologisch leveren
- Op het laatst toch een aantal producten die door GH zouden worden geleverd, door
een andere leverancier laten leveren (reden: voorraad op, toch niet beschikbaar etc.)
Met die ervaring in het achterhoofd en op basis van gesprekken met Marqt, die
expertise hebben op dit gebied, zijn activiteiten ontwikkeld, die dit complexe issue
beheersbaarder maken:
- Eén bestand met alle gegevens één beheerder (Madeleine Slooff - Marqt)
- Versmallen van het assortiment naar circa 180 artikelen
- Door ervaren medewerkers met connecties (Walter Abma, Ad van der Hoef) kon vrij
snel informatie worden verzameld en geëvalueerd worden of iets klopte of niet
- Door de directe connecties met de boeren, kon snel worden besloten welke
producten regionaal konden worden gekocht (op voorraad, kwaliteit), welke CE etc.
In de eerste maanden van 2008 zijn veel beslissingen snel genomen omtrent het
assortiment. Dit is allemaal noodzakelijk geweest teneinde op tijd te kunnen starten. Dat
dit ook redelijk goed verlopen is heeft te maken met de aanwezigheid van ervaren
personeel en de korte lijnen met de boeren. Een leerervaring is dat vanwege deze
punten, en de eigen verantwoordelijkheidspositie met betrekking tot het AGF
assortiment in de winkel, zaken snel aangepast kunnen worden.
Het assortimentsbeheer cq de verantwoordelijkheid hierover is hoofdzakelijk in handen
geweest van Walter Abma (MijnBoer), Marco Duineveld (BCI/MijnBoer), Madeleine
Slooff (Marqt)
Prijs:
Marqt heeft zich als referentie voor de prijs veelal gespiegeld aan AH. Omdat Marqt veel
ondescheidende producten heeft, geldt daarvoor zelfs een hoger prijsniveau dan AH.
Op operationeel niveau is er veel wisseling en zit er variatie qua prijsopbouw tussen
hetgeen de eigen boeren van Groene Hoed aanleveren en de leverancier van de overige
AGF producten. Als we kijken naar de eigen boeren dan worden prijswisselingen in
afstemming met Marqt doorvertaald naar consumentenprijzen en is er sprake van
positieve correlatie tussen prijsniveau en uitbetaling aan de boer. Een zeer belangrijke
leerervaring in dit proces is dat deze overlegstructuur tussen MijnBoer en Marqt over
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prijs geen dichtgetimmerd verhaal is met harde afspraken en uitgangspunten, maar een
constructief proces, uiteraard mede ingegeven door wederzijdse afhankelijkheid en
goede afzetcijfers en zeker ook vertrouwen.
Communicatie
De interne communicatie in de keten is niet optimaal. Voorbeelden hiervan zijn:
- Miscommunicatie: veel communicatie per e-mail/telefoon; soms werd niet de juiste
persoon benaderd of werd via-via gecommuniceerd
- Bestanden uitwisselen was complex
- Lange vergaderingen, vaak zonder agenda
- Soms onduidelijke taakverdeling/afspraken
- Nog geen hecht team; ieder persoon werkt nog zelfstandig (als iets verandert, vaak
de anderen er niet bij betrokken)
In de eerste maanden van 2008 werd duidelijk dat de wil overal sterk aanwezig was,
maar er geen verantwoordelijkheden waren toegewezen. Zo kwam dat overal door
iedereen op verschillende niveaus brandjes geblust werden. De leerervaring is geweest
dat communicatie meer structuur moet krijgen zowel qua inhoud, frequentie als
betrokkenen met hun toegewezen verantwoordelijkheden. Dit hangt uiteraard sterk
samen met het feit dat het lang heeft geduurd tot er een operationeel directeur was en
daarmee is deze leerervaring ook gekoppeld aan het punt personeel/organisatie.
- Opgemerkt dient te worden dat het team enthousiast en doelgericht heeft gewerkt,
een goede bereikbaarheid kende en snel reageerde op knelpunten.
Personeel/organisatie:
Personeel is eveneens een cruciaal punt van aandacht. In de operationele sfeer is het
veel puzzelen geweest om een goed schema te verkrijgen elke keer. En ook qua
taakverdeling en wat er allemaal moest gebeuren was niet alles helder. Daarvan de
volgende voorbeelden:
- geen reservepersoneel & geen lange termijn planning voor winkelpersoneel
- meer werk dan voorzien
- geen plan gemaakt hoe derving geregistreerd zou gaan worden
- winkeltaken voor personeel - niet iedereen ingelicht, zoals bijv.
kwaliteitscontroles
- ontbrekende prijzen (kaartjes)
- winkelpersoneel niet allemaal op de hoogte van welke producten biologisch
en/of regionaal zijn (productkennis) en hoe mijnboer zich wil presenteren naar de
consument (hoe milieuvriendelijk telen de aangesloten telers?)
Veel betrokkenen bij het project hebben zelf in de winkel moeten helpen, vanwege
gebrek aan mankracht. Niet alleen dat was een punt ook de expertise was vaak
gekoppeld aan één persoon en als die er niet was levert dat moeilijkheden op.
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Langzamerhand is dat probleem aan het verdwijnen. Een prima voorbeeld hiervan is dat
Walter Abma zijn baan heeft opgezegd en voor MijnBoer is gaan werken. De
leerervaring hier is dan ook dat je zijn rol er niet even bij kunt doen. De problemen
rondom personeel waren een gevolg van een trade off tussen enerzijds goedkoop
personeel (wenselijk vanwege financiële positie bij opstart) en anderzijds goed personeel
dat de boodschap kan uitdragen en kennis van AGF en de achtergronden heeft. Een
leerervaring is dat eenrzijds daar een betere balans in gevonden moet worden en
anderzijds men minder afhankelijk moet zijn van enkele personen, die als enigen
bepaalde expertise hebben. Om dit te realiseren is het eenvoudiger als dat gepaard kan
gaan met het hebben van meer privaat geld voor de opstart (zie leerervaring financiën).
Een alom genoemde leerervaring zit in de organisatorische kant. Iedereen is het erover
eens dat er veel eerder een operationeel directeur had moeten komen, bijvoorbeeld in
de periode augustus-september 2007. Dat zou hebben geholpen bij het neerzetten van
structuren, nemen van commerciële beslissingen en dientengevolge tijdwinst hebben
opgeleverd en daarmee minder stress rondom de opstart en gerelateerde perikelen.
Bij de personele/organisatorische aspecten waren met name Marco Duineveld
(BCI/MijnBoer), Paul Bleuming (BCI).
Financiën:
Met betrekking tot financiën hebben we reeds eerder gezien dat er cash flow
problemen zijn richting personeel. Wanneer er investeerders waren geweest had privaat
geld ingezet kunnen worden. Echter investeerders zijn niet zomaar bereid om risico te
nemen. Nu Marqt en MijnBoer meer naamsbekendheid hebben is het relatief
eenvoudiger om aan privaat geld te komen, vanwege een proof of principle. Ondanks
dat TransForum nog niet heeft uitbetaald kan gesteld worden dat deze subsidie optie
mede van invloed is geweest op het succes. Er kunnen kennis en diensten van derden
worden benut bij de preconcurrentiële activiteiten, die het opstartproces ondersteunen
en mede-ontwikkelen. Leerervaring is dat er naast deze ondersteunende mogelijkheden
ook naar meer privaat geld gezocht moet worden, teneinde de betrokken mensen ook
feitelijk niet alleen van hun enthousiasme te hoeven laten leven.
Paul Bleuming (BCI) is qua financiën de meest relevante persoon geweest.
Samengevat zijn de leerervaringen:
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6

Communicatie extern

Ook informatie- en kennisoverdracht naar buiten toe is belangrijk. Om deze reden is
door TransForum een projectkaart opgesteld die belangstellenden informeert omtrent
het project (zie bijlage D).
Daarnaast werd op 23 april 2008 wordt een relatiedag georganiseerd. Deze dag stond
in het teken van de ontwikkeling van het regionale keten project en het vervolg van het
project. Voor deze dag werden diverse (politieke) kopstukken uitgenodigd.
Van 28 tot 30 mei 2008 werd in Ede een ketencongres georganiseerd (International
Conference on Management in AgriFood Chains and Networks). Tijdens dit congres zijn
ervaringen op het gebied van keten- en netwerkmanagement in het agrodomein
uitgewisseld.
Vanuit TransForum worden tegenwoordig ‘tegeltjes’ van projecten uitgedeeld om meer
aandacht voor TransForum maar met name het project te krijgen. Voor dit project ziet
de tegel er als volgt uit:
(plaatje wordt nog ingevoegd)
In de pers is veel aandacht geweest voor dit nieuwe concept. Dit is te omvangrijk om
hier op te nemen. Daarom zal hiervoor een apart document gemaakt worden.
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7

Vergelijkbare initiatieven

7.1 Whole Food Market
Whole Food Market is een retailer met vestigingen in Noord-Amerika en het Verenigd
Koninkrijk. Whole Food Market staat voor ‘whole foods, whole people and whole
planet’. Het assortiment bestaat uit natuurlijke en biologische producten. Het
assortiment bevat zo veel mogelijk regionale producten. Er wordt echter wereldwijd
afgenomen van vaak kleine en ambachtelijke bedrijven. Whole Food Market is van
mening dat voedsel in natuurlijke staat, zonder additieven en zoetstoffen, de beste
smaak heeft en het meest voedzaam is. Whole Foods Market staat bekend om zijn
reputatie met lokale producten. In de nabije omtrek wordt gezocht naar producenten
die producten kunnen leveren die voldoen aan de kwaliteitseisen. Voornamelijk worden
producten afgenomen van ondernemers die er een biologische bedrijfsvoering op na
houden en een milieuvriendelijke werkwijze hanteren. Een product wordt als
streekproduct bestempeld indien de reistijd naar de supermarkt maximaal 7 uur
bedraagt. De voordelen van lokale producten zijn volgens Whole Food Market: het geeft
gezicht aan een product, het is vers, kort transport, waardevol voor de samenleving,
diversiteit van rassen en duurzaamheid. Whole Food Market betaalt een hogere prijs aan
de producenten. Dit wordt gezien als investering in de producenten. Eveneens wordt
een speciaal leenprogramma aangeboden aan kleinschalige lokale producenten.
De eigenschappen van Whole Food Market komen voor een groot deel overeen met de
Marqt formule. Whole Food Market kent echter een duidelijke definitie van
streekproducten. Dit heeft Marqt (nog) niet. Daarnaast besteedt Whole Food Market
aandacht aan goede doelen en leenprogramma’s. Mogelijk ligt op dit gebied op de
langere termijn een kans voor Marqt.
7.2 De Hoeve
De Hoeve is een kleine Nederlandse varkensvleesketen. De keten bestaat uit de
volgende schakels: de ketenregisseur De Hoeve, keurslagers, bewerkende industrie,
toeleveranciers van varkenshouders en de producentenvereniging De Hoeve. Het
startpunt voor het oprichten van de nieuwe keten vormde een aantal technische
verbeteringen in varkensopfok en het certificeren van varkensvlees. Wekelijks worden
900 varkens geproduceerd onder de criteria Milieukeur. De oprichters van de keten
hebben een nieuwe verdeling van rollen en overeenkomsten met betrekking tot prijs,
logistiek en productie tot stand gebracht. Een sterk netwerk, een verkorte keten en
wederzijdse uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen zijn kenmerken van de
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keten. De slagers hebben toegang tot vlees van hoge kwaliteit, zonder een hogere
inkoop en consumentenprijs. Daarnaast krijgt de producent ook een hogere prijs.
Dit wordt bereikt door een gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het vlees, de
informatiestroom, de kennis en de ervaringen. De mate waarin de consument bij het
geheel wordt betrokken is beperkt. Het Milieukeur wordt voornamelijk benadrukt bij de
consument. Producenten worden gestimuleerd om de productie af te stemmen op de
eisen van de keurslagers. Echter, 50 procent van de varkens voldoet niet aan de eisen
van de keurslagers. De producenten zijn dus nog steeds afhankelijk van de traditionele
varkensmarkt.
Net als binnen Marqt, zijn binnen de Hoeve de aspecten wederzijdse informatie
uitwisseling en transparantie van groot belang. Bij de Hoeve wordt de consument echter
weinig bij het proces betrokken. Marqt vindt juist de interactie tussen producent en
consument zeer belangrijk.
Aanbevelingen:
• Het vormen van een brede strategische alliantie in de keten: alle partijen dienen bij
te willen dragen aan of te investeren in product en initiatief.
• Het koppelen van een ketengarantiesysteem (keurmerk) aan innovaties op het
gebied van duurzaamheid: hetgeen zal leiden tot meer transparantie.
• Zorgdragen dat er voldoende vaardigheden aanwezig zijn: om veranderingen te
managen en strategische allianties te ontwikkelen.
• Kijken of strategische allianties met partijen buiten de keten meerwaarde op
kunnen leveren: zoals verankering in de regio door inbedding van de activiteiten in
de streek.
• Zorgdragen dat de ‘unique selling proposition’ duidelijk onderscheidend is van
concurrenten: omdat de keuze voor ketenpartners en het zoeken van allianties
afhangen van de positionering van het product.
• Zorgdragen dat de ‘unique selling proposition’ diverse behoeften aanspreekt van
potentiële consumenten: bijvoorbeeld kan blijken dat biologische producten beter
te vermarkten zijn met de nadruk op een regionaal label omdat dat kopers meer
aanspreekt.
• Ruimte nemen om te experimenteren en te leren: succesvolle initiatieven zijn
afhankelijk van voortdurende innovaties in organisatie, product, marketing en het
aangaan van allianties.
• Werken met een stapsgewijze duurzaamheidsaanpak: dit beperkt de marktrisico’s
en vergroot de kans dat andere partijen meegaan in het proces.
• Opschaling niet als doel op zich zien: maar zorgen dat opschaling weloverwogen
plaatsvindt.
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• Nagaan of de ketenregisseur voldoende mogelijkheden heeft om het proces van
differentiatie, verduurzaming en opschaling te sturen: middels het uitoefenen van
invloed op kwaliteit, kwantiteit en exclusiviteit van het product.
• Zorgdragen voor steun van een brede samenleving: regionale verankering kan
zorgen voor een beter imago, betrokken consumenten en maatschappelijk
inbedding van het product.
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8

Conclusies en aanbevelingen

De resultaten van dit project moeten in het goede perspectief worden beoordeeld. De
huidige situatie is ontstaan vanuit het niets en daarom een enorme sprong voorwaarts,
echter er is ruimte voor verbetering op diverse vlakken. Positief is dat er een keten
operationeel is en de onderhavige AGF-keten commercieel goed presteert. Feitelijk gaat
het front-office redelijk goed en zijn de consumenten positief, hetgeen betekent dat het
concept, dat enerzijds moeilijk te bevatten is in woorden en anderzijds geen duidelijke
externe profilering bezigt, aanslaat. Aan de andere kant zie je dat back-office een aantal
processen nog moeten uitkristalliseren en veelal op grond van ad hoc decision-making
plaatsvindt. Hier liggen ook nog vragen voor kennisontwikkeling.
Concreet zijn de volgende onderwerpen:
- Category management/assortimentsbeheer: het proces van welke producten,
wanneer, waar en hoeveel wordt nu niet gestuurd op basis van structurele
processen. De uitdaging zit er ook in om de verantwoordelijkheden van MijnBoer
en Marqt helderder en werkbaar te krijgen voor een (nader te definiëren)
optimaal resultaat. Dit proces is nieuw in een consignatiecontext en vandaar een
interessante kennisvraag
- Collecterend vervoer: momenteel is het verzamelen van de producten bij de telers
nog deels op basis van hand- en spandiensten. In de toekomst, wanneer
toegevoegde waarde in de keten zal worden opgenomen door verwerking op te
nemen, is een goede structuur in logistieke en organisatorische zin noodzakelijk
en wenselijk als partiële blauwdruk voor andere lokaties in Nederland met
dergelijke initiatieven. Het is hierbij niet alleen de uitdaging om een goede
structuur te bedenken, maar ook om de weg ernaartoe binnen een financieel
realistisch groeipad te houden. Dit procesmatige deel is een interessant en
nieuwe kennisvraag
- De formule is zoekende naar een profiel naar buiten toe. Het vaststellen van welke
informatie op welke wijze als externe communicatie wordt gebruikt is bepalend
voor verdere ontwikkeling van de formule. Ook hier is zowel de inhoudelijke
kant als de procesmatige kant vanwege meer gelijkwaardigheid in de keten een
interessante kennisvraag.
- Met betrekking tot de consumenten zijn er nog geen leerervaringen. Er is qua
consumenten in het algemeen nog geen informatie anders dan de verkoopdata.
Hier ligt nog een terrein open voor marketing, communicatie en reacties van
consumenten.
Een belangrijk element in dit project is ‘leerervaringen’. Het destilleren van
leerervaringen leidt enerzijds tot inzicht van wat belangrijk is en anderzijds tot
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bewustwording van hoe dingen zijn opgepakt en mogelijk anders kunnen. Een van de
belangrijkste issues binnen dit project was het creëren van commitment bij de boeren,
maar ook tussen de andere schakels in de keten. De volgende punten zijn genoemd die
van belang zijn voor het creëren van commitment (het gaat dan om het leren van wat
goed gegaan is dit project):
-

Vertrouwen
Financieel alles op orde hebben
Juiste leiding/ regie
Geen interims (passant: geen
commitment)
Gedeelde normen en waarden
Gedeelde visie

-

Het eindplaatje moet bewaakt
worden
Complementaire vaardigheden
binnen het team
Transparantie
Kwetsbaarheid
Flexibiliteit

Een ander leerpunt is kennisopbouw. In transities weet je nooit wat het moment is om
dat te doen, te snel kan niet, te laat, dan heb je de boot gemist. Wanneer is het
moment om iemand van buiten bij het proces betrekken? Het blijkt hier een belangrijk
leermoment. Het mooie maar ook tegenstrijdige hiervan is dat enerzijds transparantie
leidt tot vertrouwen, commitment, het ‘samen’-gevoel en een mate van
gelijkwaardigheid, terwijl aan de andere kant een leider gewenst is die knopen tijdig
doorhakt. Het is evident dat deze nieuwe keten een zoektocht is naar een balans tussen
consensus-politiek en leiderschap. Dit is totaal anders dan de traditionele keten, waar
macht een belangrijke rol speelt. Consensus heeft als nadeel dat het veel tijd kost en
processen zelden hetzelfde verlopen, omdat allerlei beslissingen in overleg genomen
worden. Het is een uitdaging om te onderzoeken en te volgen welk evenwicht zal
ontstaan bij het toewijzen van processen en gerelateerde beslissingen aan de gekozen
besluitvormingsstructuur, die de uitstraling van de ‘eerlijke’ keten moet blijven
waarborgen.
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Bijlage A1: Handboek Kwaliteit I
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Bijlage A2: Handboek Kwaliteit II
Interne controle lijst Goede Agrarische Praktijk van MijnBoer
Aansluitingsdatum
.
Naam boer of tuinder
.
Medewerker van MijnBoer .
Controle datum
.
Door

te.

1. Bedrijf voldoet aan het opruimen van rommel en afval zodat broedplaatsen van
ziekten en plagen verdwijnen.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
2. Auto’s van vervoerder Appel en MijnBoer en Van de Meij zijn schoon en geschikt
voor het vervoeren van groente en fruit.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
3. Klachten op het gebied van het niet nakomen van de MijnBoer normen worden
direct opgelost.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
4. Afleverbonnen waarop naam teler, datum plus naam gewas genoemd zijn
worden door MijnBoer 1 jaar bewaard.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
5. Meststoffen en geoogst product liggen niet naast elkaar opgeslagen.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
6. Er wordt geen rioolslib gebruikt en er wordt geen onbehandeld rioolwater
gebruikt voor irrigatie.

© Agrotechnology and Food Sciences Group, Wageningen UR

82

Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
7. Gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt volgens de wettelijke
voorschriften en moeten toegestaan zijn in Nederland.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
8. Er is een registratie van gebruikte middelen en deze wordt minimaal 1 jaar
bewaard.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
9. Er wordt geregistreerd welk middel, op welk gewas, op welk perceel en op welke
datum wordt gebruikt.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
10. De teler heeft een geldige spuitlicentie.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
11. Wanneer bij residuanalyse blijkt dat het maximum residu niveau voor
gewasbeschermingsmiddelen is overschreden wordt geleverd product vernietigd.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
12. Gewasbeschermingsmiddelen worden in overeenstemming met de Nederlandse
wetgeving opgeslagen.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
13. Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen draagt de gebruiker beschermende
kleding in overeenstemming met instructies op verpakking of etiket.
Voldoet

ja / nee
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Opmerkingen _________________________________________________________
14. Weggooien of vernietigen van verpakking van gewasbeschermingsmiddelen
gebeurt in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
15. Verontreiniging van geoogst product met glas of door vogels en huisdieren
wordt voorkomen en gecontroleerd.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
16. Beschermende kleding en apparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen worden
afgeschermd van geoogst product opgeslagen.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
17. De ruimte waar geoogst product wordt opgeslagen is schoon.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
18. Er is een plattegrond van alle percelen en alle teeltactiviteiten ( zaaien / planten /
bemesten / gewasbescherming / oogsten ) worden per perceel geregistreerd.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
19. Besmetting van geoogst product wordt voorkomen. Er wordt schoon fust
gebruikt.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
20. Oogstmedewerkers kunnen hun handen en gezicht wassen.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
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21. Medewerkers krijgen instructies over een hygiënische manier van werken.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
22. Spoelwater voor geoogst product is schoon.
Voldoet
ja / nee
Opmerkingen _________________________________________________________
23. De boer of tuinder van MijnBoer onderschrijft alle bovenstaande punten en deelt
de werkwijze en visie van MijnBoer en beloofd daarmee altijd maximale aandacht
te schenken aan voedselveiligheid en kwaliteit.

24. Ondertekening boer of tuinder:

Naam
.
Datum
.
Handtekening .

25. Ondertekening MijnBoer:

.
Datum .
Handtekening .

Naam

De volgende verbeterpunten worden afgesproken en deze zijn bij volgend
checkmoment doorgevoerd:
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
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Bijlage B: Handboek Logistiek
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Bijlage C: Assortimentslijst
Catergorie
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Onbewerkt
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas

Lev. Art.nr
GH0001
GH0002
GH0003
GH0004
GH0005
GH0006
GH0007
GH0008
GH0009
GH0010
GH0011
GH0012
GH0013
GH0014
GH0015
GH0016
GH0017
GH0018
GH0019
GH0020
GH0021
GH0022
GH0023
GH0024
GH0025
GH0026
GH0027
GH0028
GH0029
GH0030
GH0031
GH0032
GH0033
GH0034
GH0035
GH0036
GH0037

Artikelomschrijving
MAALTJE BIOLOGISCH
PORTIE PIEPERS
MAALTJE KRIEL
OPPERDOEZER RONDE
BIOLOGISCH KRUIMIG
BIOLOGISCH VASTKOKEND
ANNABELLE
EIGENHEIMER
DORÉ
MALTA
PRIMEUR
CULINAIR
OPPERDOEZER RONDE
KOOPMANS BLAUWE
POMMES DE TERRE CULINAIR
AGRIA BONK
ZOETE AARDAPPEL
AARDPEER
BIETEN BOS
BIETEN RAUW
GEMBER
KNOFLOOK
KNOFLOOK BOL
KNOFLOOK GROEN
KNOFLOOK STRENG
KNOLSELDERIJ
KNOLVENKEL
KOENJIET
GROENE KOOL
RODE KOOL
SPITS KOOL
WITTE KOOL
KOOLRAAP
KOOLRABI
MEIRAAP
MIERIKSWORTEL
NEPUIEN
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Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Wortel/bol/knolgewas
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente

GH0038
GH0039
GH0040
GH0041
GH0042
GH0043
GH0044
GH0045
GH0046
GH0047
GH0048
GH0049
GH0050
GH0051
GH0052
GH0053
GH0054
GH0055
GH0056
GH0057
GH0058
GH0059
GH0060
GH0061
GH0062
GH0063
GH0064
GH0065
GH0066
GH0067
GH0068
GH0069
GH0070
GH0071
GH0072
GH0073
GH0074
GH0075
GH0076
GH0077
GH0078
GH0079

NEPUIEN ROOD
PASTINAAK
BOSPEEN
WASPEEN
WINTERPEEN
RADIJS
RAMMENAS
RETTICH
SCHORSENEER
SJALOTTEN BANAAN
SJALOTTEN VERPAKT
STENGELUIEN
STONELEEK
UI
UI BOS
UI VERPAKT
UIEN ROOD
UIEN ROOD VERPAKT
UIEN WIT
WORTELPETERSELIE
ZILVERUIEN
ALFALFA
AMSOI
ANDIJVIE
BIETENBLAD
BINDSLA
IJSKRUID
CHINESE KOOL
LAMSOREN
MOSTERDBLAD
PAKSOY
POSTELEIN
PREI
RAAPSTELEN
RADICCHIO ROSSO
EIKENBLAD SLA
GROENE EIKENBLAD SLA
FRISEE SLA
KROP SLA
LOLLO BIONDO
LOLLO ROSSO
MACHE SLA
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Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Bladgroente
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen

GH0080
GH0081
GH0082
GH0083
GH0084
GH0085
GH0086
GH0087
GH0088
GH0089
GH0090
GH0091
GH0092
GH0093
GH0094
GH0095
GH0096
GH0097
GH0098
GH0099
GH0100
GH0101
GH0102
GH0103
GH0104
GH0105
GH0106
GH0107
GH0108
GH0109
GH0110
GH0111
GH0112
GH0113
GH0114
GH0115
GH0116
GH0117
GH0118
GH0119
GH0120
GH0121

RED CHARD
RUCOLA
VELDSLA
SNIJBIET
SPINAZIE
SPRUITJES
TATSOI
TAUGE
TUINKERS
WATERKERS
WINTERPOSTELEIN
WITLOF
ZEEKRAAL
ZEEWIER
ZUURKOOL UIT HET VAT
ZUURKOOL NATUREL
ZUURKOOL WIJN
ZUURKOOOL KRUIDEN
MESCLUN
ARTISJOK
AUBERGINE
AUGURKEN
AVOCADO
BLOEMKOOL
GROENE BLOEMKOOL
BROCCOLI
CHAMPIGNON
CHANTAREL GRISE
EEKHOORNTJESBROOD
GESCHUBDE INKTZWAM
GIROLLE
KASTANJE CHAMPIGNON
MORIELTJE
OESTERZWAM
PAARSE RIDDERZWAM
PORTOBELLO'S
SHII-TAKE
TRUFFEL CHAMPIGNON
GELE COURGETTE
GROENE COURGETTE
KOMKOMMER
MINI KOMKOMMER
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Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Vrucht/bloemgewassen
Stengelgroente
Stengelgroente
Stengelgroente
Stengelgroente
Stengelgroente
Stengelgroente
Peulgewassen
Peulgewassen
Peulgewassen
Peulgewassen
Peulgewassen
Peulgewassen
Peulgewassen
Peulgewassen
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren

GH0122
GH0123
GH0124
GH0125
GH0126
GH0127
GH0128
GH0129
GH0130
GH0131
GH0132
GH0133
GH0134
GH0135
GH0136
GH0137
GH0138
GH0139
GH0140
GH0141
GH0142
GH0143
GH0144
GH0145
GH0146
GH0147
GH0148
GH0149
GH0150
GH0151
GH0152
GH0153
GH0154
GH0155
GH0156
GH0157
GH0158
GH0159
GH0160
GH0161
GH0162
GH0163

MAIS
MAIS BABY
OKRA
GELE PAPRIKA
GROENE PAPRIKA
RODE PAPRIKA
RODE PAPRIKA PUNT
PATISSON
GROENE PEPER
JALAPENA PEPER
MADAME JEANETTE
RAWITT
RODE PEPER
BUTTERNUT POMPOEN
FLES POMPOEN
SIER POMPOEN
SPAGHETTI POMPOEN
WITBOER PLATPOMPOEN
TOMATEN
GELE CHERRY TOMATEN
RODE CHERRY TOMATEN
TROSTOMATEN
VLEESTOMATEN
PRUIMTOMATEN
GROENE ASPERGES
WITTE ASPERGES
BLEEKSELDERIJ
KARDOEN
RABARBER
SEREH
DOPERWTEN
PEULEN
SNIJBONEN
SPERZIEBONEN
SUGAR SNAPS
TAHOE
TEMPEH
TUINBONEN
BEURRE HARDY
BREABURN
BREDERODE
CONFERENCE
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Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Appels/peren
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus
Citrus
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit

GH0164
GH0165
GH0166
GH0167
GH0168
GH0169
GH0170
GH0171
GH0172
GH0173
GH0174
GH0175
GH0176
GH0177
GH0178
GH0179
GH0180
GH0181
GH0182
GH0183
GH0184
GH0185
GH0186
GH0187
GH0188
GH0189
GH0190
GH0191
GH0192
GH0193
GH0194
GH0195
GH0196
GH0197
GH0198
GH0199
GH0200
GH0201
GH0202
GH0203
GH0204
GH0205

COX D' ORANGE
DELCORF
DOYENNE DU COMICE
ELISE
ELSTAR
FUIJ
GALA
GIESER WILDEMAN
GOLDEN DELICIOUS
GOUDREINET
GRANNY SMITH
JONAGOLD
RED DELICIOUS
ST. REMY
STOOFAPPEL
TRIOMPHE DE VIENNE
WINTERRIET
CITROEN
CLEMENTINE
GRAPEFRUIT DUBBEL ROOD
GRAPEFRUIT WIT
LIMOEN
MINIOLA
POMELO
BLOEDSINAASAPPEL
NAVELSINAASAPPEL
PERSSINAASAPPEL
SWEETIE
UGLY
AARDBEIEN (import)
ELSANTA AARDBEIEN
MARA DES BOIS AARDBEIEN
ABRIKOZEN
BLAUWE BESSEN
KRUISBESSEN
RODE BESSEN
VLIERBESSEN
VOSBESSEN
WITTE BESSEN
ZWARTE BESSEN
BRAMEN
CRANBERRIES
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Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Zachtfruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Exotisch fruit
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden

GH0206
GH0207
GH0208
GH0209
GH0210
GH0211
GH0212
GH0213
GH0214
GH0215
GH0216
GH0217
GH0218
GH0219
GH0220
GH0221
GH0222
GH0223
GH0224
GH0225
GH0226
GH0227
GH0228
GH0229
GH0230
GH0231
GH0232
GH0233
GH0234
GH0235
GH0236
GH0237
GH0238
GH0239
GH0240
GH0241
GH0242
GH0243
GH0244
GH0245
GH0246
GH0247

BLAUWE DRUIVEN
BLAUWE DRUIVEN PITLOOS
FRANKENTHALER DRUIVEN
WITTE DRUIVEN
WITTE DRUIVEN PITLOOS
FRAMBOZEN
KERSEN
LYCHEE
CHARANTAIS MELOEN
GALIA MELOEN
GELE MELOEN
OGEN MELOEN
PIEL DE SAPO MELOEN
WATERMELOEN
NECTARINE
PERZIKEN
PRUIMEN
OPAL PRUIMEN
REINE CLAUDE PRUIMEN
REINE VICTORIA PRUIMEN
ANANAS
BABY BANANEN
BAKBANANEN
BIOLOGISCHE BANANEN
DADELS
GRANAATAPPEL
KAKI SHARON
KIWI
KIWI GOLD
KOKOSNOOT
KUMQUATS
KWEEPEREN
MANGO
MISPELS
PAPAYA
PASSIEVRUCHTEN
PHYALIS
RAMBOETAN
VIJGEN
BASILICUM
BASILICUM FIJN BLADIG
RODE BASILICUM
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Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Verse Bladkruiden
Bewerkte groenten en
fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit

GH0248
GH0249
GH0250
GH0251
GH0252
GH0253
GH0254
GH0255
GH0256
GH0257
GH0258
GH0259
GH0260
GH0261
GH0262
GH0263
GH0264
GH0265
GH0266
GH0267
GH0268
GH0269
GH0270
GH0271
GH0272
GH0273
GH0274
GH0275
GH0276
GH0277

THAISE BASILICUM
BIESLOOK
BONEKRUID
BORAGE
CITROENMELISSE
CITROENTHIJM
DILLE
DJOEROEK POEROUT
DRAGON
EETBARE BLOEMEN
HYSOP
KERVEL
KORIANDER
KRUIZEMUNT
LAURIER
LAVAS
LIEVE VROUWE BEDSTRO
MAJORAAN
MUNT
OREGANO
PETERSELIE
BLADPETERSELIE
PIMPERNEL
ROZEMARIJN
SALIE
SARRIETTE
SELDERIJ
THIJM
VERVENE
ZURING

GH0278
GH0279
GH0280
GH0281
GH0282
GH0283
GH0284
GH0285
GH0286
GH0287
GH0288

ERWTENSOEPGROENTEN
IJSBERGSLA NATUREL
BABY LEAF
FRISEE SLAMIX
GEMENGDE SLAMIX
RUCOLA
SLAMIX DE LUXE
SLAMIX ROMAINE
ANDIJVIE FIJN
BIETEN GESNEDEN + UIEN SNIPPERS
BOERENKOOL
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Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit
Bewerkte groenten en fruit

GH0289
GH0290
GH0291
GH0292
GH0293
GH0294
GH0295
GH0296
GH0297
GH0298
GH0299
GH0300
GH0301
GH0302
GH0303
GH0304
GH0305
GH0306
GH0307

KOOL RODE GESNEDEN BIOLOGISCH
KOOL WITTE GESNEDEN BIOLOGISCH
HUTSPOT
SNIJBONEN
SPERZIEBONEN
SPITSKOOL
SPRUITEN D GESCHOOND
STOOFPEREN
WORTELTJES
PARIJSE WORTELTJES
ZUURKOOL VATVERS
MOSSELGROENTEN
ROERBAKMIX ITALIAANSE
ROERBAKMIX MEXICAANSE
ROERBAKMIX OOSTERSE
ANANAS
FRUITSALADE
EXOTISCH FRUIT
MELOENMIX
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Bijlage D: Projectkaart TransForum
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Bijlage E: Adressen participanten
Naam

TransForum

Naam

Athena Instituut, VU

Adres

Louis Pasteurlaan 6

Adres

De Boelelaan 1085

Postcode, plaats

2719 EE Zoetermeer

Postcode, plaats

1081 HV Amsterdam

Telefoon

079-3470910

Telefoon

020-5987031

Internet

www.TransForum.nl

Internet

www.athena-instituut.nl

Naam

Walas the Maverick

Naam

Groene Hoed

Adres

Sint Andriesstraat 10

Adres

Koemarkt 53-I

Postcode, plaats

3811 HT Amersfoort

Postcode, plaats

1441 DB Purmerend

Telefoon

033-4758326

Telefoon

0299-474118

Internet

www.walasthemaverick.com

Internet

www.groenehoed.nl

Naam

Wageningen UR

Naam

Marqt

Adres

Bornsesteeg 59

Adres

Overtoom 21-25

Postcode, plaats

6708 AD Wageningen

Postcode, plaats

1054 HA Amsterdam

Telefoon

0317-480084

Internet

www.marqt.nl

Internet

www.wur.nl

Naam

Buck Consultants International

Adres

Kerkenbos 10 - 31

Postcode, plaats

6501 BL Nijmegen

Telefoon

024-3790222

Internet

www.bciglobal.com
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