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“Een inspirerende en motiverende bijeenkomst. Ideeën voor professionele lokale afzetmogelijkheden
hebben vorm gekregen”. Dat was de reactie van de deelnemers aan het innovatiecafé.

Links

Het Innovatiecafé 'Local for Local' werd georganiseerd door
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en RCT-Rivierenland. De
bijeenkomst voor Gelderse agrarische ondernemers ging in op het thema
van lokale productie voor lokale consumenten en bracht geïnteresseerde
partijen uit de regio samen.

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Fruit
RCT rivierenland

Uitwisselen van ervaringen
De groep van 20 deelnemers, vooral AGF-producenten uit de regio, werd door twee gastsprekers
geïnformeerd over hun ervaringen bij het lokaal afzetten van producten. Het is vooral van belang om als
producent scherp voor ogen te hebben wat het unieke is van het eigen product en wat voor waarde dit
heeft voor de consument. Daarbij is het noodzakelijk om goed na te denken over de wijze van
distributie van de producten. De individuele gedrevenheid van de ondernemer om ‘Local for Local’ afzet
tot een succes te maken is de belangrijkste factor.

Nieuwe initiatieven
Tijdens de bijeenkomst benoemden de deelnemers nieuwe kansen voor lokale afzet van Betuwse
producten, waarna deze kansen werden uitgewerkt. Dat leverde naast boeiende discussies ook vier
schetsen voor nieuwe product-markt combinaties op. In een vervolg op deze eerste bijeenkomst geven
geïnteresseerde deelnemers invulling aan de praktische aanpak en uitwerking van de vier ‘Local for
Local’ afzetideeën. RCT-Rivierenland en PPO organiseren binnenkort een aansluitende bijeenkomst
waarin verder gewerkt wordt aan het implementeren van de ideeën.
Mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Gelderland, ministerie EZ en het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, met als motto: “Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst”.
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