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Voorwoord
Van, voor en door telers…
Tijdens een telersbijeenkomst voor de spruitentelers in midden Nederland werd na een presentatie
van het Productschap Tuinbouw, over de marktpositie, van spruitjes door enkele telers het initiatief
genomen om een start te maken met de promotie van spruiten bij de consument. Na enkele
overleggen, begeleid door LTO Vollegrondsgroente.net, werd een projectvoorstel ingediend bij het
Productschap Tuinbouw. Het is tekenend voor de sector, alsook voor dit project, dat de telers sterk
betrokken en begaan zijn met wat er in en voor de sector gebeurd. Gedurende het gehele project
hebben, naast een vaste kern met uitvoerende telers, ook de overige telers zich betrokken getoond.
Van het aanreiken van ideeën tot het op eigen initiatief organiseren van een stand op regionale
braderieën of andere evenementen.
De spruitensector voelt zich verenigd en ook in moeilijkere tijden sterk. Dit project is succesvol
geweest met een zeer beperkt budget dankzij de inzet van de telers en enkele betrokken bedrijven
rondom de spruitensector.
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1. Projectgegevens
Titel
Looptijd
Aangevraagd door
Gefinancierd door

: De Online en offline promotie van Spruien
: juli 2008 t/m juni 2012
: Landelijke Kerngroep spruitkool van LTO Vollegrondsgroente.net
: Productschap Tuinbouw

Gegevens aanvrager
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Functie

: LTO Vollegrondsgroente.net
: Ronnie de Hoon
: gewasmanager spruitkool

1.1. Betrokken partijen
Begeleidingscommissie
Voor het project is een begeleidingscommissie opgesteld. De groep is gevormd door spruitentelers
uit verschillende teeltregio’s alsook afvaardiging van de Landelijke Kerngroep Spruitkool als de
verenigde spruitentelers Midden Nederland. Deze samenstelling borgt dat de uitvoering aansluit bij
de wensen uit de opdrachtgevende sector.
Bubblefish
Het bedrijf Bubblefish is gekozen uit een pitch ronde met 4 andere bedrijven. Het bedrijf voorziet
binnen het project het opstellen en onderhouden van de website met de daarbij behorende online
marketingtools. In de eerste twee jaren van het project zijn zij tevens betrokken geweest bij de
offline promotie.
Aceera
Het bedrijf Aceera heeft de offline promotie verzorgt voor de twee laatste jaren van het project. De
begeleidingscommissie heeft het bedrijf gekozen voor de aansluiting bij haar wensen zoals die
hoorden bij het tweede deel van het project. Het bedrijf heeft haar sporen verdiend in de promotie
van de asperges en sloot sterk aan bij de geldende behoefte van de commissie.
LTO Vollegrondsgroente.net
LTO vollegrondsgroente.net is onderdeel van LTO Groeiservice welke gelieerd is aan de gewestelijke
LTO Organisaties. Binnen het project is zij verantwoordelijk voor het coördineren van de
projectinhoudelijke zaken en de afstemming tussen de betrokken partijen.
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2. Project beschrijving
2.1. Probleemstelling
De afzet van spruiten is de afgelopen jaren moeizamer gaan verlopen. De verkoopprijzen alsook de
verkoopvolumes staan onder druk. Verscheidene marktonderzoeken, uitgevoerd door Productschap
Tuinbouw, bevestigen dit.
De totale Nederlandse consumptie, gemeten in het 4e jaarkwartaal (belangrijkste kwartaalperiode in
de afzet van spruiten), is tussen 1999 en 2006 afgenomen van 8000 kg naar 6000 kg. Uit de
marktanalyses blijkt tevens dat de gehele consumptie van 1999 tot 2006 met 21% is gedaald.
Een groot deel van de Nederlandse productie, circa 60%, is bestemd voor export waarbij Duitsland
het voornaamste export land is. Ook hier ziet men een afname in consumentenbestedingen.
Om een rendabele teelt te behouden/ realiseren dient de consumenten besteding te worden
verstevigd. Uit diverse specialisten vanuit de afzet wordt aangegeven dat het imago van de spruit
alsook de bekendheid met mogelijkheden van de spruit dient te worden verbeterd.
2.2. Doelstelling
De spruitensector wil met de promotieactiviteiten op relatief eenvoudige en betaalbare wijze de
consument informeren over de mogelijkheden van spruiten alsook trachten een aanzet te plegen tot
het verbeteren van het imago van spruiten als groente. Belangrijk onderdeel daarbij is een vaste
(online) locatie waar onafhankelijke informatie gevonden kan worden.
2.3. Opzet van het project
Onafhankelijke website
Het belangrijkste onderdeel van het project is het realiseren van een interactieve website met
onafhankelijke informatie over de spruit als product alsook de sector. De website dient vervolgens bij
de consument bekend te en via zoekmachines eenvoudig vindbaar.
Offline activiteiten
De offline activiteiten verwijzen in vele gevallen naar de website. De begeleidingscommissie heeft
daarbij de voorkeur gegeven aan ongecompliceerde activiteiten met een luchtig karakter welke
aansluiting vinden bij jonge huishoudens (leeftijd 18-35 jaar). De activiteiten dienen met lage kosten
een groot bereik te realiseren in free- publicity.
Een bespreking van de gerealiseerde activiteiten is te vinden in hoofdstuk 3: realisatie.
Doelgroep
In overleg met verschillende adviseurs (o.a.marketing afdeling Syngenta, marktonderzoek
Productschap Tuinbouw en Bubblefish) is door de begeleidingscommissie gesteld om de promotie te
richten op een jonger publiek met de leeftijd van 16 tot en met 35 jaar. De campagne werd hier op
gericht en kan gekenmerkt worden als: jong, origineel, aansprekend, spontaan, vanzelfsprekend.
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3. Realisatie
3.2. Website
Het bedrijf Bubblefish heeft zorg gedragen voor het bedenken van de domeinnaam en de
betreffende uitstraling voor de online promotie. De domeinnaam www.spruitjesjanatuurlijk.nl is
geregistreerd voor de Nederlandse afzetmarkt. www.rosenkohljawohl.de is geregistreerd voor de
Duitse afzetmarkt.
De website richt zich sterk op de interactie met de bezoeker middels verscheidene onderdelen:
E- card
De E- card maakt het voor de bezoeker mogelijk om een geanimeerde ‘kaart’ samen stellen met
bewegend beeld en geluid welke hij kan personifiëren door een pasfoto toe te voegen. De kaart dient
vervolgens verstuurd te worden naar een relatie.
De E- card functionaliteit tracht op ludieke wijze een self- supporting promotie te realiseren doordat
deze verstuurd dient te worden naar andere mensen. De E- card is gericht op het jongere publiek. De
E- card is ontwikkeld door het bedrijf Pixillion.
Interactieve recepten
De website biedt de mogelijkheid aan bezoekers om een recept met spruiten te plaatsen op de
website. In aanvang van het project ontving men ter beloning een keukenschort met het logo van de
reclame campagne. De tool is self supporting en zorgt voor een continue nieuwe content van
recepten op de website.
Professionele recepten
Voor borging van kwalitatieve recepten alsook de professionele aankleding van de website is veel
aandacht besteed aan het bereiden van spruitenrecepten met de daarbij behorende professionele
promotiefoto’s. De recepten met de bijbehorende foto’s zijn opgesteld door Trimax. Bij het
samenstellen van de gerechten is gezorgd voor een sterke diversiteit van gerechten uit verschillende
keukens. In bijlage 1 is een overzicht van de gerechten terug te vinden.
Nieuwsberichten
Door regelmatig berichten te plaatsen op de website blijft deze levendig wat zorgt voor
herhalingsbezoeken en een vaste bezoekersgroep. Om deze reden alsook ter informatie is de rubriek
‘nieuws’ geplaatst. Wekelijks werden door I. Sonneveld gerelateerde berichten geplaatst op de
website.
Informatie
De website biedt uiteraard ook informatie over de teelt van spruiten onderverdeeld in 3 delen: telen,
gezond en historie. De informatie is aangeleverd door Syngenta en levert de bezoeker objectieve
achtergrond informatie over het product. Met name het gedeelte ‘gezond’ heeft voor reacties
gezorgd waaruit de onbekendheid bleek over de intrinsieke waarde van het product onder de
consumenten.
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Vindbaarheid
Voor een goed functionerende website is de vindbaarheid van belang. Het bedrijf Bubblefish heeft
vanuit de eigen ervaring de vindbaarheid van de website verhoogd door:
Te zorgen voor links van en naar de website
De vormgeving en metadata te optimaliseren
Gebruik te maken van Addwords (commerciële advertentiemogelijkheid van Google)
Met name door het gebruik van Addwords was de vindbaarheid door Google vanaf de aanvang van
de campagne groot en werd veelal als eerste weergegeven bij google op zoekresultaten met
combinaties van ‘spruiten’, ‘spruitjes’, ‘recepten’, etc.
Vanaf het begin van seizoen 2009-2010 is er een samenwerking aangegaan met de reeds bestaande
website www.spruiten.info. Deze website werd door Google vaak nog de website
www.spruitjesjanatuurlijk.nl weergeven. Binnen de samenwerking werd afgesproken dat de website
doorverwees naar de website van de campagne wat resulteerde in een betere vindbaarheid en hoger
bezoekersaantal. In bijlage 2 zijn de bezoekgegevens weergegeven.
3.3. Offline
Gedurende het project zijn er jaarlijks in het oogstseizoen verschillende activiteiten opgezet ter
promotie van spruiten. De budgetten die beschikbaar waren voor deze activiteiten waren zeer
minimaal in vergelijking met gebruikelijke promotiecampagnes. Met name in het 2e, 3e en 4e jaar van
het project waren de budgetten sterk beperkend. Er is dan ook getracht om zo veel mogelijk gebruik
te maken van ‘Free- publicity’. De activiteiten werden dan ook zo ingezet dat dit aandacht trok in de
nationale pers. Daarnaast werd aansluiting gezocht bij bestaande activiteiten.
Nederland vs. Duitsland
De offline activiteiten zijn in overweging van kosten vs. Baten geconcentreerd uitgevoerd in
Nederland. Ondanks dat een groot deel van de geproduceerde spruiten naar Duitsland worden
geëxporteerd heeft de begeleidingscommissie geconcludeerd dat de budgetten te klein waren om in
een dergelijk groot land promotie te voeren van enige betekenis. Gesteld werd dat vanwege de
beheersbaarheid en het budget meer effect gehaald kon worden op de nationale markt.
3.3.1. Seizoen 2008 – 2009
Samenwerking goed doel
In het eerste jaar is er voor gekozen om samen te werken met het Foppefonds. Het Foppefonds is
een stichting die het mogelijk maakt voor gehandicapte kinderen om te sporten. Dit fonds is
opgericht door Foppe de Haan, voetbaltrainer KNVB. Door de samenwerking was het mogelijk om
Foppe de Haan in te zetten voor enkele promotionele activiteiten alsook een sterke link te maken
met dit positief ingestelde fonds. Het spruitenseizoen is geopend door dhr. De Haan alsook de
spruiten schoningswedstrijd (zie verder in het verslag) werd begeleid door Foppe de Haan. Deze
samenwerking resulteerde in een grote media interesse waarbij als kopstuk het tv programma Hart
van Nederland van SBS6
ruimschoots aandacht
besteedde aan de spruiten op
een tijdstip met hoge
kijkdichtheid
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Openingsactiviteit
Spruiten hebben een seizoensgebonden karakter. Om het seizoen te benadrukken is er voor gekozen
om een openingsactiviteit van het seizoen te organiseren als startsein. Op 20 september is door
Foppe de Haan het seizoen geopend waarmee ook de website werd gelanceerd. Verschillende media
was aanwezig waaronder ook SBS6 waarbij de eerder genoemde TV tijd werd gerealiseerd. Voor de
openingsdag is er een groot mediabord geplaatst met vermelding van het logo en de website.
Hierdoor werd er meer zekerheid geboden dat de website bij free publicity te zien was in de
verscheidene media. Het bord is op een dergelijke wijze ingericht dat deze meerdere malen
hergebruikt kan worden.
Beurs activiteit
In december is er 3 dagen een stand bemand op de
Winterfair in Leeuwarden. Deze beurs is gekozen
vanwege zijn sterk consumenten karakter en het
‘feel good’ karakter van deze beurs. Tijdens de beurs
werden verse spruiten en recepten uitgedeeld
waarnaast een wedstrijd spruiten schonen werd
georganiseerd met als presentator Foppe de Haan.
Tevens was er een professionele kok ingehuurd
welke verscheidene moderne, toegankelijke
recepten ter plaatse klaar maakte en uitdeelde. De
beurs trok minder publiek dan de organisatie van de
Winterfair op voorhand aankondigde, waardoor het
bereik lager was dan vooraf was ingeschat. Het bereik dat gerealiseerd werd was echter positief.
Recepten werden rijkelijk mee genomen en reacties waren uitermate positief. Waarbij met name de
insteek van toegankelijke, moderne recepten positief werden ontvangen.
Sticker reclame
De toeleveringsbedrijven van Iperen, Agrifirm en CZAV zijn gevraagd om medewerking te verlenen
aan de promotie campagne van spruiten vooruit. De bedrijven hebben dit met veel enthousiasme
omarmd door hun vrachtwagens aan de achterzijde te voorzien van een daarvoor speciaal gemaakte
sticker, met vermelding van de website en het logo van www.spruitjesjanatuurlijk.nl. In totaal zijn er
zo’n 70 vrachtwagens voorzien van een sticker.
In kleiner formaat zijn er stickers uitgedeeld met vermelding van de website. Deze stickers konden
telers, of andere geïnteresseerden naar eigen inzicht gebruiken.
3.3.2. Seizoen 2009 – 2010
Radio commercials
Evenals in 2008 is er voor gekozen om de start van het seizoen aan te kondigen. Deze start vindt elk
jaar plaats half september. In deze periode zijn spruiten opgenomen in het winkelschap en is het
product voldoende aanwezig. Enkele oogsten van spruiten vinden eerder plaats maar het product is
dan nog niet goed voorhanden.
In 2009 is de start van het seizoen kenbaar gemaakt met behulp van radio commercials. Er is gekozen
om de commercials uit te zenden op radiozender 100% NL.
Er is voor deze zender gekozen vanwege zijn goede prijs/ kwaliteit verhouding. De zender is zeer
sterk populair bij vrouwen in de leeftijd van 20-49 jaar en heeft daarin dan ook momenteel een
marktaandeel van 6,4%.
De commercials zijn uitgezonden van 20 september tot en met 26 september tussen 700 uur en 2400
uur. Per dag werden er 8 commercials uitgezonden. Gedurende 7 dagen maakt dit 56 uitzendingen in
totaal. De lengte van de commercials was 10 seconden waarin 6 varianten gebruikt werden. In elke
commercial werd een recept benoemd alsook de website.
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Gedurende deze week waren de website bezoekers sterk gestegen van gemiddeld 62 bezoeken per
dag naar gemiddeld 106 bezoekers per dag.
Kinderboekenweek
De kinderboekenweek 2009 vond plaats van 7 t/m
17 oktober. Het kinderboekenweekgeschenk was
dit jaar geschreven door Jan Paul Schutten. In het
boek “de wraak van het spruitje” beschrijft hij
waarom kinderen vaak negatief zijn over spruiten
en hoe dit veranderd kan worden. Jan Paul
Schutten is hiertoe een samenwerking aangegaan
met topkok Pierre Wind. Pierre Wind heeft een
spruitenburger (de Big Smile) ontwikkeld, welke
specifiek bij kinderen geliefd is.

In de campagne is de samenwerking gezocht met de organisatie van de kinderboekenweek (CPNB).
Hierin is samengewerkt om publiciteit aan de kinderboekenweek en spruiten te genereren. Beide zijn
veelvuldig in de free publicity geweest op radio, tv en de gedrukte pers.
Op 6 oktober werd het kinderboekenbal georganiseerd. Samen met de vereniging Spruiten Vooruit is
gezorgd voor aankleding van het bal met spruitenplanten en losse spruiten. Op de plaats van het
bereiden van de ‘spruitenburger’ was duidelijk het logo en de website te zien. Deze locatie trok
specifiek veel media doordat Pierre Wind hier actief was. Aan alle gasten werden geschoonde
spruiten in flowpack uitgedeeld met daarop het logo van spruitjesjanatuurlijk.nl en een vermelding
naar de website.
Het aantal bezoeken aan de website was sterk toegenomen gedurende de kinderboeken week van
176 bezoeken/dag gemiddeld in de week er voor naar, 237 bezoeken gemiddeld per dag in de
kinderboekenweek.
Margriet Winterfair
De margriet winterfair vond plaats van 20 tot en met 26 november 2009 en trok in totaal 72.200
bezoekers met een gemiddelde leeftijd van 45,4 jaar waarvan 43% in de categorie 35-49 jaar en
betreft hoofdzakelijk vrouwen.
De deelname betrof een deelname in de stand georganiseerd door Str3tch. Deze stand maakte het
mogelijk voor meerdere gewassen om hun product kenbaar te maken aan de bezoekers. Str3tch
voorzag hiertoe in een flyer met recept en een kok ter plaatse om de producten te bereiden en te
laten proeven aan de bezoekers. Samen met vereniging Spruiten Vooruit is gezorgd voor
foldermateriaal met recepten en een verwijzing naar de website en de personele bezetting van de
standruimte.
De website trok in deze week gemiddeld 165 bezoekers per dag.
3.3.3. Seizoen 2010 – 2011
Logo
Voor het seizoen 2010 – 2011 is op advies van Aceera gekozen voor
aanvullende slogan met logo: “Green balls of fire”.
Hierdoor kon er een sterke vernieuwde boodschap worden gebracht
met eveens een sterk spontaan en uitdagend karakter wat weer
aansluit bij de gestelde doelgroep. Ter ondersteuning is een sub
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website gemaakt www.greenballsoffire.nl . Deze website was enkel ter ondersteuning van het thema
en verwees door naar de hoofdwebsite.
De media pakte deze slogan massaal op naar aanleiding van de aankondiging, reeds voor de officiële
opening van het seizoen en kan dus als zeer positief worden gezien.
Nationale opening
Op 16 september werd het seizoen officieel geopend. Voor de gelegenheid werd
gebruik gemaakt van de locatie van Cressperience te Monster. Op deze locatie
werd de nationale pers uitgenodigd om daar verschillende spruitengerechten te
proefen alsook de asperge ambassadeur bekend te maken: Hanna Verboom.
Middels een act met kinderen en een inleidende animatiefilm
(http://www.youtube.com/watch?v=SyEV7tXotUg) werd het seizoen op ludieke
wijze ingeluid.

Infobulletin
Voor het seizoen 2010 – 2011 is besloten om een infobulletin te maken. Dit bulletin is verstuurd naar
verschillende groenteboeren in Nederland als ook verschillende regionale kranten. Het bulletin kon
worden opgehangen in winkels alsook geplaatst worden in de regionale krant. De ervaring leert dat
vele regionale kranten om informatie verlegen zitten en bij een degelijk opgezet bulletin een gratis
plaatsing op kan leveren. De groenteboeren worden gezien als de ‘ambassadeurs’ van groenten en
fruit en krijgen op deze wijze een onafhankelijk ondersteuning voor informatievoorziening richting
hun klanten. In bijlage 4 is het bulletin terug te vinden.
Creeren ambassadeurs
Naast de infobulletins werden ook workshops georganiseerd voor de groenteboeren om hun zo als
ambassadeurs van de spruiten te verwerven. Ook binnen deze workshops werd verteld over het
product alsook gekookt met het product.
Naast de doelgroep groenteboeren werden in dit kader ook kookdemonstraties gehouden bij 2
supermarkten en 2 groentespeciaalzaken om zo een start te maken met het creeeren van
ambassadeurs.
Kids workshop
In januari 2011 is er een workshop georganiseerd op de basisschool Mytylschool te Venlo. Tijdens
deze workshop is er samen met een professionele
kok met de kinderen een workshop doorlopen
waarbij meer verteld werd over het product
spruiten alsook gekookt werd met de spruiten. De
pers is daarbij uitgenodigd om te komen kijken. De
workshop is bij organisatie alsook de kinderen en
de school goed bevallen. Met betrekking tot
promotionele waarde was dit minder succesvol
door het uitblijven van voldoende pers.
Margriet Winterfair
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In samenwerking en medefinanciering met afzetorganisatie Versdirect.nl is van 16 tot en met 22
november met een stand de Margriet Winterfair bezocht. De kok bereide verschillende
spruitengerechten welke aan de bezoekers werden uitgereikt en werden receptenflyers (bijlage 4)
met verwijzingen naar de website uitgereikt. Tijdens het evenement zijn de consumenten tevens
gevraagd deel te nemen aan een smaaktest. Binnen de smaaktest werden 2 smaaksegmenten
voorgelegd: klassiek en mild. De deelnemers werden vervolgens gevraagd om hun voorkeur uit te
spreken. Uit de smaaktest kwam naar voren dat beide segmenten marktpositie kenden (37% klassiek
vs. 63% mild).
Persberichten
Meer als in de voorgaande jaren is er actief ingezet op het verspreiden van persberichten. In totaal
werden er zo ca. 8 persberichten, verspreid over het seizoen, verstuurd naar verschillende media.
3.3.4. Seizoen 2011 – 2012
Het laatste jaar was het jaar met het minste budget waardoor de mogelijkheden sterk beperkt
waren. Desondanks zijn er enkele activiteiten georganiseerd.
Spruitjesdag
Ook in seizoen 2011 – 2012 is gekozen voor
een openingsritueel van het spruitenseizoen.
Ditmaal werd er gebruik gemaakt van het
evenementenbureau Amaro welke op guerilla
achtige wijze prinsesdag in Den Haag
bezochten. Acteurs begeleidden een koe door
de binnenstad alwaar spruitenhapjes aan de
bezoekers werden uitgedeeld. De activiteit was
geslaagd binnen de doelstellingen en paste
goed in het karakter dat de spruitensector
wilde uitdragen. De pers heeft echter weinig opgenomen van deze actie. Mede doordat Prinsjesdag
zelf meer de aandacht vroeg.
Film en social media
Het gehele seizoen is ondersteund met social media activiteiten zoals twitter en facebook. De
activiteiten werden ondersteund met professioneel gemaakte film waarbij bekende kok Amaro in
een spruitenveld samen met een teler spruitjes bereid.
(http://www.youtube.com/watch?v=Hclp0B9jLig )
In totaal zijn er 2054 tweets verzonden waarbij er 438 volgend waren en 315 volgers. Facebook had
9338 views.
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Kookclinic middelbare school
De kok Amaro heeft een workshop verzorgd
op het Hervion College te ’s-Hertogenbosch.
Er is hierbij bewust gekozen voor kinderen
met een hogere leeftijd. Dit mede doordat in
het voorgaande jaar de pers een basisschool
opzocht waarbij de kinderen beïnvloed
werden en de spruiten daardoor negatief
naar voren kwamen. De gedachte is dat
kinderen op een middelbare school meer uit
durven komen voor hun eigen mening en er
zodoende een objectiever beeld ontstaat. De
actie is ook hier postitief ontvangen door de begeleidingscommissie alsook de onderwijsinstelling. De
activiteit sluit op ludieke wijze aan op de behoefte van de sector om jonge mensen in contact te
brengen met het product alsook de maatschappelijke behoefte om jongeren te informeren over
basisprincipes rondom groenten (teeltwijze, gezonde voeding, etc.). De film hieromtrent is terug te
vinden op:
http://www.youtube.com/watch?v=gEcDadEsyDo .
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4. Bereikte media
Gezien de grote hoeveelheid aan mediabronnen is het niet mogelijk om een totaal beeld te hebben
van alle media momenten die aandacht besteedden aan de spruiten. Hieronder volgt een doorsnede
van de media die een of meerdere malen positieve vermelding heeft gemaakt n.a.v. de spruiten
promotie. Weergegeven per seizoen.
Seizoen 2008-2009
De volkskrant (dagblad)
De Pers (dagblad)
AGD.nl (website)
Webblog.nl (website)
Leeuwarder courant (dagblad)
3FM (radio)
Blikopnieuws.nl (website)
Anp.nl (website)

Dag.nl (website)
Foppefonds.nl (website)
Evenementnieuws.nl (website)
Metro (dagblad)
Koken.blog (website)
Nieuws.be (website)
Hart van Nederland, SBS6 (TV)

Seizoen 2009-2010
Het parool (dagblad)
Omroep Max (radio)
Omroep 100% NL (radio)
L1 (TV)
De Telegraaf (dagblad)

AD (dagblad)
ANP.nl (website)
PZC (dagblad)
Metro (dagblad)

Seizoen 2010-2011
3FM, Giel Beelen show (radio)
3FM, Coen &Sander show (radio)
Radio Rijnmond (radio)
Radio 1 (radio)
Hart van Nederland, SBS6 (TV)

RTL Boulevard (TV)
Jeugdjournaal (TV)
RTL 4 koffieijd (TV)
Radio 538 (radio)
Supermarkt actueel

Seizoen 2011 – 2012
De acties in 2011-2012 waren minder gericht op free- publicity, maar meer op directe contacten
zoals via social media. Om deze reden zijn er minder publicaties geweest.
Aceera geeft desondanks aan dat er ca. 45 publicaties geweest zijn.
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5. Conclusie en vervolg
De begeleidingscommissie, de Landelijke Kerngroep Spruitkool van LTO Vollegrondsgroente.net
alsook overige telers (gepolst bij telersbijeenkomsten) zijn uitermate tevreden over de bereikte
resultaten binnen het project. In het bijzonder kunnen de afzetpartijen alsook enkele
toelveringsbedrijven genoemd worden. Deze bedrijven vonden de betrokkenheid bij het project
uitermate positief en hebben ook daar waar mogelijk hun bijdrage gedaan. Dit zeker in relatie met
het beperkte budget wat voor handen was.
5.2. Positief ervaren punten
 Een onafhankelijke ‘fysieke’ plaats op internet met gedegen informatie
 Betrokkenheid van telers alsook periferie bedrijven
 De prijs kwaliteit verhouding van het project
 Free publicity genereren is goed mogelijk en kan een sneeuwbaleffect realiseren
 Kinderen vanaf een leeftijd van 16 jaar zijn ontvankelijk voor informatie en een goede
doelgroep zowel voor productpromotie als ook voor de maatschappelijke wens voor
verantwoorde voeding
 ‘guerilla marketing’ is een goede werkwijze om een verstoft imago op te schonen
 Social media geeft de mogelijkheid om relatief goedkoop een gerichte doelgroep aan te
spreken en daarbij controle te houden op de boodschap
 Een opening van het seizoen leent zich goed in de spruitensector. Mede doordat deze valt in
een relatief rustige media periode en het geeft de consument aan dat het product weer
beschikbaar is
5.3. Leerpunten
 Free publicity genereren is een goede mogelijkheid, maar is moeilijk stuurbaar m.b.t. wat de
media er inhoudelijk van maakt
 Voor een goede doordringing van de boodschap zijn grotere budgetten wenselijk
 Het organiseren alsook het bemannen van evenementen vraagt vele manuren.
 Het is niet voorspelbaar of media naar een georganiseerd evenement komen. Men moet dus
niet enkel richten op free- publicity.
5.4. Vervolg
Met name telers geven aan dat een doorzetting van de activiteiten is gewenst. Ten minste dient de
website in de lucht gehouden te worden. Wenselijk is dat op de labels van de netverpakking een
verwijzing komt naar de website. Dit vereist concrete samenwerking en afspraken met afzetpartijen
alsook een partij die dit coördineert. Het huidige project werd gefinancierd met gelden vanuit het
Productschap Tuinbouw. Met de huidige vooruitzichten dat deze verdwijnt dient er gezocht te
worden naar andere financiering. Een minimale financiering zou wenselijk zijn vanuit de afzetpartijen
om enkele minimale zaken te continueren. Dit zorgt voor betrokkenheid van de partijen alsook voor
de verwezenlijking.
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BIJLAGE 1

: overzicht gerechten website

Tajine van kip en spruitjes
Taco met spruitjes
Spruitjestaart
Spruitjesstampot met kabeljauw
Spruitjessoep
Spruitjessalade
Spruitjes op zijn Indonesisch
Spruitjes met sjalotten en hazelnoten
Roergebakken spruitjes met gamba’s
Ovenschotel spruitjes en wortel
Indiase spruitjes met basmatirijst
Gekarameliseerde spruitjes
Gegratineerde spruitjes met gorgonzola
Gebakken aardappelen met spruitjes
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BIJLAGE 2
: bezoek gegevens www.spruitjesjanatuurlijk.nl
Bron
: google analytics
1 april 2008 – 1 april 2009 (1e seizoen)

1 april 2009 – 1 april 2010 (2e seizoen)

1 april 2010 – 1 april 2011

1 april 2011 – 1 april 2012
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BIJLAGE 3

: infobulletin
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BIJLAGE 5

: receptenflyer

De online en offline promotie van Spruiten 19

