Verslaglegging workshops
masterclass “masters in regionaal voedsel”
CAH Vilentum Hogeschool, 3 juni 2014
Onderdeel van Kigo project
“van voedselstrategie naar Werk-In-Uitvoering”

Inleiding Willem & Drees (foto W. van der Heijden)

Noot: deze samenvatting is aanvullend op de presentaties van de workshopleiders
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Workshop “opschalen van korte ketens”
Workshopleider: Koen Nouws Keij/ Food & Drink Experience
Notulist: Willieanne van der Heijden

Workshop koen Nouws Keij (foto W. van der Heijden)
De Workshopleider:
Opgeleid tot levensmiddelentechnoloog, aangevuld met een bedrijfskundige opleiding.
Heeft werkervaring binnen retail en foodservice, zowel nationaal als internationaal.
Heeft nu een eigen adviesbureau Food & Drink Experience en heeft onlangs, samen
met andere, de stichting Diverzio opgericht met als doel het mogelijk maken van
duurzamer en beter eten en drinken in de zorg.
Ontwikkelingen en kansen
Veel aandacht voor streekproducten in landelijke en regionale media. Eerlijk eten steeds
belangrijker: “puur en eerlijk” AH, “bewust” van jumbo. Bio is laatste jaren met 10 % per
jaar gegroeid.
Omzet in de biologische en streekproducten is enorm aan het stijgen.
 Boerderijwinkels: omzet 150 miljoen af boerderij. Deze boerderijwinkel kennen
een grote marge op hun producten en dus een grote winst.
Meer groei is mogelijk als dit soort luxe producten niet alleen in het weekend,
maar ook door de week gegeten gaan worden.
 Ken je cijfers van de totale foodmarkt!
Om een plek te veroveren binnen de foodmarkt is het essentieel om de omzet getallen
binnen de totale foodmarkt te kennen, met daarbinnen de omzetten binnen retail,
foodservice en speciaalzaken ed. Goed financieel inzicht is essentieel!
Ook noodzakelijk om de belangrijkste en grootste spelers te kennen (bijvoorbeeld de 5
inkooporganisaties binnen de supermarktwereld; top 10 van belangrijkste foodservice
bedrijven). Deze cijfers zijn makkelijk van internet te halen.
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Start en opschaling
Opschalen gaat steeds in trapjes. De markt van bio/regionaal is van onderuit opgezet. In
Engeland zijn grote Tesco ‘bang’ geworden van twee opkomende winkels van
Wholefoods. Hierop zijn ze gaan reageren met productaanbod.
 Moet iedereen lokaal? Nee, zoek jouw marktsegment. Het is een keuze!!!!!
Grootschalig zal altijd blijven, maar er ontstaan mogelijkheden voor diversificatie.
In Nederland wordt de traditionele, grootschalige veehouderij sector slecht gewaardeerd
door de consument. Echter in bijvoorbeeld Brazilië wordt de Nederlandse
pluimveesector hoog gewaardeerd. Nederland kan niet concurreren op kostprijs met
Brazilië, maar wel met opwaardering van het product, bijvoorbeeld door “duurzaamheid”
toe te voegen.
In Nederland kunnen enkele schakels uit de keten, maar niet alles zal verdwijnen.
Primair ondernemer moet wel goede marge kunnen halen!
Hoe kan kleine primair ondernemer/MKB marges draaien?
Door risicospreiding in de afzet, dus afzetten aan meerder kanalen.
Gedeelte van productie naar de veiling, verkoop via landwinkel en bijvoorbeeld afzetten
aan gebied coöperatie of bijvoorbeeld via Willem & Drees.
 Doe aan risicospreiding binnen je afzet!!!!!!
 Markt voor regionaal/ voedsel is NOG LANG NIET VERZADIGD!!!!
Er komt immers nog altijd een groot percentage van ons voedsel uit buitenlandse
markten.
Momenteel zie je bij kleinere ondernemers de volgers opkomen: markt nog groot
genoeg!!!! Er zijn nog alle mogelijkheden in bijv. multifunctionele landbouw.
Ook de grootschalige landbouw biedt nog genoeg mogelijkheden. Misschien is het voor
grote ondernemers wel leuk om een klein gedeelte lokaal te doen.
 Bij ondernemers lijkt er nog een gebrek aan ondernemerscompetenties en
sociale remming (doen wat de buren en de omgeving ook doet)
 Workshopleider ontkent dat de distributie een knelpunt is
Immers, Nederland staat bekend om zijn hoogwaardige logistieke kennis, dus logistiek is
altijd te organiseren, wel goed doen!
 Opzetten van een boerencoöperatie: zorg voor professionaliteit!
Stel een directeur en een accountmanager aan. Het zal financieel gedreven moeten zijn,
anders krijgen andere waarden ook geen kans! Er horen geen projectleiders op!
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Grote foodservice bedrijven zoals Deli XL springen nu ook in op de markt (met concept
24/7). Waarom? Deli XL gaat mee met trends en de eindconsument vraagt erna.
Workshopleider veronderstelt dat we veel meer “winst” kunnen halen uit ons voedsel.
Door goed te eten in zorginstellingen wordt de gezondheid en het welbevinden van
bewoners verbeterd. Dit is ook winst. Echter de politiek moet nu nog om.
Van theorie naar praktijk
Productie en afzet moet:
 Duidelijke betekenis voor consument ( zeur niet over “de straal” van regionaal
voedsel, maar ben transparant)
 Op doelgroepen gericht ( wie zijn jouw klanten, richt je hier op)
 Via de juiste afzetkanalen
 Marketing! Motivaction! Er is veel informatie; gebruik deze!
Er zijn veel initiatieven, veel met een omzet van < € 100.000,-. Nieuwe instappers
moeten wel heel goed een doel voor ogen hebben!
Ondernemers zijn gebaat bij een goede sterkte/zwakte analyse, daarbij sterkten
koppelen aan kansen! Workshopleider vindt schaven aan zwaktes zinloos, huur hier
mensen voor in! Workshopleider heeft afgelopen jaren gemerkt dat ondernemers niet
geneigd zijn om mensen in te huren voor zaken waar ze zelf minder verstand van
hebben, ook al speelt geld geen rol! Dit is raar.
 Ondernemers moeten andere houding aannemen voor wat betreft inhuren
van kennis die ze zelf niet hebben. Anders komen ze niet verder!
Heeft dit te maken met ondernemerschapsvaardigheden? Wellicht, want koplopers
pakken dit wel op en willen wel investeren.
 Materclasses “ondernemerschap in foodbusiness” zou goed zijn.
Om te komen tot nieuwe businessplannen moet er eerst voldaan zijn aan een goede
theoretische basis, dan pas komt de realisatiefase.
 Zorg dat je de goede mensen op de goede plekken hebt zitten, dus mensen
met commerciële vaardigheden. Investeer hierin!
Kijk hiertoe goed naar welke rol je wilt vervullen, welk doel je voor ogen hebt. Wil je een
gebiedscoöperatie opzetten, een groothandelsfunctie, toeleverancier zijn een eigen
merk opzetten. Dit bepaalt nl. het soort mensen dat je nodig hebt (kennis van logistiek,
marketing, procesbegeleider enz.)
Het succes van “duurzaam voedsel in de zorg (stg. Diversio) zit in een goede
voorbereiding en in het willen samenwerken. Dit is meer geven dan nemen en dit moet
je willen!!!!
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 Workshopleider stelt dat in Nederland alle kennis voorhanden is. Nieuwe
business komt voort uit slimme crossovers tussen sectoren en de wil tot
samenwerking!

Wil je als ondernemer/groep ondernemers binnenkomen in de zorg?
Ken de cijfers en het jargon van de zorgsector en grootkeuken! Ken de sector en de
klant!
Deze sector kent grote volumes. Bijvoorbeeld de inkoop in de Maartenskliniek is
€ 1.000.000,- per jaar (300 maaltijden per dag). Hiervan komt nu voor meer dan 50 %
aan vers uit eigen regio. Dit bedraagt dus € 500.000, Masterclass “ondernemerschap richting zorg & grootkeukens” zou goed
zijn.
Wat is nodig voor succes?
 Je moet van aanpakken houden, uithoudingsvermogen!!
 Professioneel, ondernemend en marktgericht!
 Goede voorbereiding
 Juiste partners!!!!!!!! (juiste mensen op de juist plek en willen samenwerken.
Neem afscheid als het niet brengt wat je voor ogen had!

Achtergrondinformatie:
www.fooddrinkexperience.nl
www.diverzio.nl
www.streekproductenloket.nu
 http://streekproductenloket.nu/informatie/relevant-onderzoek-2/

Koen Nouws Keij
koen@fooddrinkexperience.nl
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Workshop “Kleinschaligheid als alternatief”
Workshopleider: Gert Jan Jansen/ Hof van Twello
Notulist: Brigitta Methorst

Workshop Gert Jan Jansen (foto S. van Dijk)
Inhoud
Hof van Twello is onderneming, want boeren en tuinders voeden de stad.
Zij doen het werk en zijn nodig. Het hof van Twello luistert goed naar de klant en werkt
vraag gestuurd.
Tendens is nog steeds grootschaligheid. Daarmee helpt de sector zichzelf om zeep.
 Ecologische landbouw is als zodanig geen alternatief voor grootschaligheid.
 Stadslandbouw? Veelal een moderne vorm van volkstuinieren. Krijgt te veel
aandacht.
Een hype?
 Permacultuur. Wordt veelal gekoppeld aan stadslandbouw.
Te veel een droom (wereldvrede) ipv een goed georganiseerd iets.
Maar technieken zijn boeiend en pas ik deels ook toe.
Wil je echt een alternatief voor grootschalig met zijn uitsluiting, verschraling van
landschap en betrekken van mensen bij de keten? De kernvraag: wil je een alternatief!
Kleinschaligheid is de sleutel. Het leidt tot insluiting, meer mensen hebben er inkomen
aan. Het landschap is gevarieerder.
Bijv. Op 18 hectare 7 mensen betaald
De vraag die ik vaak krijg: kun je je kostprijs in de hand houden als kleinschalig bedrijf.
In de biologische landbouw wordt die vraag niet gesteld. Maar hij moet wel gesteld
worden. Want anders kom je onherroepelijk tot schaalvergroting.
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Bij mij komen de meeste mensen op de fiets, maar ook met de auto. Zo’n 15 kilometer.
Voor zaaigoed e.d. komen mensen van verder weg. Voor workshops uit heel NL.
Je overleeft door onderscheidend vermogen.
Ecologische teeltwijzen
Renderende landschapelementen: producten van maken voor verkoop
Kleinschalige mechanisering
Belangrijkste stap in het renderend maken zit hem in de organisatievorm van de meente
moestuin.
1. Leiderschap: Deelnemers houden aan het eind van het jaar een paar 100 euro
over aan hun moestuin. Deel telen voor de winkel, deel van de opbrengst krijgen
ze ook.
Zijn prijs 60% van de natuurvoedingswinkel.
Nu doen er 40 deelnemers mee. Het groeit organisch. Wel boek over
geschreven.
Ik bespaar 25.000 euro op arbeidskosten
100 euro borg betalen, dat is mijn investering. As ze stoppen krijgen ze weer
terug.
Ik werk niet met vrijwilligers. Bij mij moeten ze een contract tekenen. Het is een
zakelijke deal. Dat is de voorkant van de organisatie. Die moet je goed regelen.
De achterkant is de droom. Leuk maar de voorkant moet je goed regelen.
In 5 jaar heb ik 3 deelnemers verwijderd omdat ze niet goed genoeg meededen.
Zij hebben ook getekend dat ik de bevoegdheid om hen te verwijderen. Het
begint bij leiderschap. Het is een hiërarchisch gerund geheel.
2. Goed Voedsel Meente: andere vorm van distributie
Consument helpt bij de distributie. Wij kunnen arbeidsprijs verlagen.
Prijs 20% boven groothandelsprijs. Dat is heel goedkoop.
Variabele kosten (arbeid) naar beneden halen.
Gert Jan doet ook met initiatiefnemers begeleiden van initiatieven.
Binnenkort een workshop.
Meenten kunnen alleen floreren als ze zich ontkoppelen van de oude economie.
Dat geeft mij vrijheid.
In een inkoop-verkoop relatie heb je geen echte binding
Menselijke maat is heel belangrijk (voorkomt anonimiteit).
Bij mijn meente ben je gebonden.
Stadslandbouw in Apeldoorn is volledig betaald door de gemeente.
Het gaat alleen om sociale cohesie,
of mensen echt weten hoe ze moeten telen niet belangrijk.
Het moet wederkerig zijn. Voor wat hoort wat.
Masterclass “Masters in regionaal voedsel”

7

Ik heb het aangeboden als model aan de voedselbank In Deventer.
Maar ze wilden niet. Want dan gaat hun subsidie er af.
Je kan het er heel goed aan koppelen, andere voedselbanken zijn wel geïnteresseerd.
Vraag: kan 4,5 hectare? Dat kan, maar ik zou niet gelijk beginnen met het totaal
Visie op teelt + visie op afzet:
Tuin 2 hectare ter beschikking gesteld aan hobbyisten. Een hobbysit die 1 uur per week
wil besteden aan zijn moestuin kan ongeveer 100 m2 krijgen. Helft van opbrengst van
de tuin afstaan aan de winkels van Hof van Twello. De teelt gebeurt zoveel mogelijk
biologisch waar het verantwoord kan maar schuwt geen verantwoorde chemische
hulpmiddelen. Ook dit is duurzame landbouw. Gert Jan maakt voor iedere tuin een
teeltplan. Moestuinder kan aangeven of hij daar iets voor voelt en kan eventueel in
samenspraak een ander gewas gaan telen, bijvoorbeeld afhankelijk van leeftijd en
gezinssamenstelling en culturele verschillen (siermaïs en druivenbladeren). Klaarmaken
van de grond gebeurd door het Hof zelf met behulp van veel compost, vroeg in de herfst
toegediend. Hof van Twello houdt zich het recht voor om de producten in eigen winkels
te verkopen. Prijzen liggen ruim onder de gangbare prijzen van de supermarkt. De
nieuwste ontwikkeling is om de afzet ook anders te gaan regelen. In een soort van
coöperatie waarbij de leden een toegevoegde waarde doen aan de producten.
De workshop sluit af met de vraag: hoeveel voedsel zou er op deze wijze geproduceerd
kunnen worden. Dat hangt uiteraard van de consumentenmarkt af en de bereidwilligheid
om er meer moeite om het voedselpakket bij elkaar te krijgen, anders dan simpelweg
naar de dichtstbijzijnde super.

Achtergrondinfo:
 Michael Pollan
 Gert Jan Jansen.
Kleinschaligheid als alternatief.
Nieuwe meentes in een nieuwe economie. Hof van Twello/Jan van Arkel,
2014.
 Hans Achterhuis.
Het rijk van de schaarste. Ambo, 1988

Wat hebben we geleerd?
Een gehele andere kijk op teelt, distributie, marketing van voedsel waarbij de factor
arbeid behoorlijk is gereduceerd. Het concept geeft goede mogelijkheden om in te
spelen op niches.
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Welk kennissen kunde moet het onderwijs bieden:
Valkuilen die een gevaar vormen voor het tot stand brengen van dit soort initiatieven.
Zorg voor een goede en zorgvuldige organisatie. Dat is het allerbelangrijkst. Begin met
een droom maar breng het terug naar realisme.
Maak deelnemers medeverantwoordelijk en dat bereik je door goed te communiceren en
openheid van zaken te geven, ook als er dingen fout gaan. Een ondernemende houding
bij iedere deelnemer.
Creativiteit is een belangrijke factor tot succes. Elders in het land zou het “Hof” concept
wellicht minder goed werken en is een ander model beter.
Een aantal tips:
 Zorg voor regionale mantel
 Zoeken in eenvoud
 Maatschappelijke analyse
 Out of the box
 Analytisch vermogen
 Realistisch
 Leiderschap
 Durven organiseren
 Droom omzetten in zaak
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Workshop “Sociale cohesie”
Workshopleider: Caroline Zeevat/stadslandbouw Schiebroek-Zuid
Notulist: Wietske van Dijk

Caroline Zeevat op locatie (foto L. Stekelenburg)
Caroline Zeevat gaf een bevlogen presentatie over haar project in Schiebroek-Zuid. Na
de presentatie startte een geanimeerd gesprek en werden veel vragen gesteld.
In een multiculturele wijk in Schiebroek- Zuid (Rotterdam) wordt nu al 4 jaar op kleine
schaal stadslandbouw bedreven. Woningcorporatie Vestia heeft dit project mogelijk
gemaakt voor een sociale en duurzame ontwikkeling in de wijk. Het doel is het
bevorderen van sociale cohesie. Stadslandbouw is het middel.
Uitdaging was de buurt bij de dorpstuin / stadstuin te betrekken. Projectleider Caroline
Zeevat heeft dit gedaan door klein te beginnen en uit te gaan van de wensen van de
bewoners. Ze is zeer bewust gestart met de mensen die echt gemotiveerd waren om te
beginnen met een tuin. Langzaam groeide de interesse van meer wijkbewoners en
groeide ook de diversiteit aan initiatieven. Belangrijk is als projectleider aanwezig en
bereikbaar te zijn. Daardoor creëer je vertrouwen. Samen werken aan de tuinen, goed
aansluiten bij wensen en praktische oplossingen en ondersteuning bieden.
Bij tegenslagen of problemen is samen met bewoners naar een oplossing gezocht.
Sociale controle hielp iha voldoende om problemen te voorkomen.
De toehoorders van de workshop hebben hierin een mooi voorbeeld gezien van een
stadslandbouwproject in een multiculturele wijk. Op de website van groen dichterbij
(http://www.groendichterbij.nl/stadslandbouwschiebroekzuid) staan ontwikkelde
initiatieven genoemd:
Samen met buurtbewoners zijn nu ruim 22 moestuinen gerealiseerd in de groene binnenruimten tussen de
flats. waarbij de bewoners zelf een tuin aanvragen, ontwerpen en maken. Vestia Rotterdam Noord begeleidt
alleen en faciliteert de benodigde materialen; zoals hekjes (tegen de ganzen en honden), het uitgraven van
percelen struiken door loonwerkers; plantmateriaal, klein gereedschap, fruitbomen, goede compost ed. Wij
hebben tuinen in allerlei vormen, kleine stukjes van 4,5 x 4,5 m, een geveltuin, grotere percelen,
gemeenschappelijke tuinen, kindertuinen, een seniorentuin met kas en verhoogde plantenbakken,
fruittuinen, een notentuin, pleintjes met picknicktafels. De wijk is enorm opgeknapt (leefbaarder, gezelliger,
socialer, mooier, gezonder en veiliger; = wat de buurtbewoners zeggen)De vrouwen delen hun oogst,
wisselen info en zaden uit, de mannen helpen met zwaarder werk. Er wordt gekookt (gemeenschappelijk
ook voor cateringopdrachten en producten/gerechten worden vermarkt op culinaire events zoals het
Rotterdamse Oogstfestival, zodat de bewoners ook financieel onafhankelijk hun tuinen kunnen
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onderhouden en er een nieuwe economie in de wijk op gang komt)

Wie nog meer wil lezen kan het boekje: ‘Onze oogst, sociale effecten van Rotterdamse
stadslandbouwprojecten’ Cees Bronsveld, uitgeverij Trichis 2014.
Wie meer over dit thema in Rotterdam te weten wil komen kan terecht bij:
-Jan Willem van der Schans
-Cees Bronsveld
-Annemieke Fontein, Diens stadsontwikkeling Rotterdam
-Eetbaar Rotterdam
Het onderwijs zou lerenden kunnen voorbereiden op deze thematiek door middel van
praktijkvoorbeelden/ervaringen dmv. excursies / workshops / lezingen / stages bij
bestaande initiatieven.

Masterclass “Masters in regionaal voedsel”

11

Workshop “omgevingsbewust ondernemen”
Workshopleider: Ron Methorst/ CAH Vilentum Hogeschool Dronten
Notulist: Rik Eweg

Workshop Ron Methorst (foto S. van dijk)
Ron Methorst gaf de aftrap door een voorbeeld uit de praktijk hoe agrarisch
ondernemers omgevingsgericht kunnen ondernemen terwijl zij geconfronteerd worden
met steeds dalende prijzen.
Opzet:
De deelnemers werden in drie groepen ingedeeld op basis van hun achtergrond:
ondernemers, kennis, overheid en gevraagd te bespreken en te beschrijven hoe
ondernemers om kunnen gaan met ‘omgevingsgericht ondernemen’.
Uitkomst:
Het verschil tussen de drie werelden kwam duidelijk naar voren: De overheid formuleert
vooral ‘hoe het zou moeten’, vanuit maatschappelijk doelen zoals, gezondheid,
duurzaamheid, eerlijke prijsvorming, relatie boer-burger, landschappelijke kwaliteit.
De ondernemers moeten hun bedrijf draaiend zien te houden binnen ‘harde
werkelijkheid’: een hoge werkdruk, een te lage marge en lage inkomsten, streven naar
waardering. Omschakelen naar regionale voedselketens is voor traditionele
ondernemers nieuw en risicovol, onzeker, complex en geeft geen gegarandeerde
afname. Kortom veel ‘gangbare’ ondernemers zijn niet geneigd hiervoor te kiezen.
Hogescholen kunnen een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van ondernemers
die deze onzekere, complexe en risicovolle stap wél willen nemen. Daarvoor moet er
echter wel het een en ander veranderen in organisatie en cultuur van de instellingen .
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Workshop “Allianties tussen onderwijs en regionale
voedselinitatieven”
Workshopleider: Hans Hubers/ Gebiedscoöperatie O-gen
Notulist: Hendrik Boekhoud

Hans Hubers in gesprek (foto W. van der Heijden)
Inhoud workshop:
Presentatie van de Gebiedscoöperatie O-gen en de rol van Hans Hubers daarin. Hans
Hubers heeft daarnaast nog een baan als grondverwerver.
Zie PowerPointpresentatie
Wat hebben we geleerd:
Hans maakt duidelijk dat leren anders moet. “Buiten gebaande wegen leren“. Meer
passend bij de werkelijkheid en afgestemd op het werkveld en samen met het werkveld
op alle niveaus .
In het gebied zijn veel voedselinitiatieven. Helaas is het onderwijs daar weinig bij
betrokken, zeker het MBO is weinig in beeld. Hij doet daar ook een oproep toe: Het zal
veel beter moeten. Hij roept dan ook op tot een dialoog.
De reden waarom het onderwijs niet goed aanhaakt zijn dat de vraagstukken veelal niet
passen in het onderwijs, daarentegen is het onderwijs niet snel georganiseerd. Even
snel een klusje doen is er niet bij.
Bronnen
Uiteraard kan iedereen bij de gebied coöperatie terecht voor meer informatie. Daarnaast
staat er e.a. o Groen Kennisnet.

Masterclass “Masters in regionaal voedsel”
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Deskundige
............
Kennis en kunde onderwijs
Op het gebied van kennisvalorisatie zou het onderwijs een belangrijke rol kunnen
vervullen. Daarbij is creativiteit een belangrijke aanvullende competentie.
Andere competenties:
Houding: Studenten hebben niet altijd een houding waar veel enthousiasme uit straalt.
Dat doet een gezamenlijk leerproces geen goed en betekent dat opdrachtgevers snel af
laten weten.
Innovatief: Om iets bij te dragen aan een voedselinitiatief moeten deelnemers oog
hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Ze moeten out-of-the box kunnen denken.
Pionieren: Hier hoort vooral doorzettingsvermogen bij. Kleine stapjes dragen ook bij aan
de vooruitgang.
Ondernemen: Spreekt voor zich. Sluit ook aan bij de vorige competenties. “Groot
denken” is niet altijd de juiste manier. Slim en zakelijk ondernemen voor nieuwe produktmarktcombinaties.
Multi disciplinair: Latere beroepsbeoefenaren moeten over de competentie multi
disciplinair werken beschikken. Voedselinitiatieven komen veelal van onderop vanuit
kleine ondernemingen waarin mensen van alle markten thuis zijn.
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Foto impressie masterclass “masters in regionaal voedsel”

Inleiding door projectleider Willieanne van der Heijden

(foto S. van Dijk)
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Gezamenlijk diner in het restaurant van CAH Vilentum Dronten (foto W. van der Heijden)

Met regionale Flevolandse producten (foto W. van der Heijden)
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Afsluiting door projectleider Willieanne van der Heijden

(foto B. methorst)

Lessons learned (foto W. van der Heijden)
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