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Inspiratietour nieuwe dorpswinkels
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Op zoek naar innovatieve shops
in Nederland en Duitsland

co

Het Innovatiesteunpunt en de Antwerpse vzw Rurant nodigden het voorbije
najaar boeren en beleidsmakers uit om te gaan kijken naar dorpswinkels in
Nederland en Duitsland. Dorpswinkels die kunnen dienen als inspiratie voor
dorpskernen die nu geen winkelpunt meer hebben. En misschien kan een
lokale producent hier wel een rol in spelen?
Liesbet Corthout

E

en dertigtal rurale ondernemers,
schepenen en raadsleden uit de
provincie Antwerpen stapte in
Mechelen en Lille op de bus. Eerste stop:
de Spar in het Nederlandse Sterksel. Een
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Spar, wat is daar zo bijzonder aan? In dit
geval ligt het bijzondere in de eigenaar. Dat
is een coöperatie van 250 inwoners uit het
kleine dorpje. 250 mensen hebben dus mee
geïnvesteerd om een eigen dorpswinkel te

hebben. Een professionele bedrijfsleider
– die ervaring opdeed bij grote keten
Albert Heijn – en zijn deeltijdse assistent
worden bij de uitbating van de supermarkt
bijgestaan door maar liefst 70 vrijwilligers.
Het gaat voornamelijk om (gepensioneerde) dorpsbewoners die zich volledig
belangeloos inzetten om de winkel een
gezicht te geven. En om hun dorp een winkel te geven, want zo is het project 15 jaar
geleden gestart. Twee op de drie dorpsbewoners gaven aan dat ze een buurtwinkel
misten in een dorp, waar alle voorzieningen waren verdwenen. Die voorzieningen

Innovatie

Dorfladen en het Dorv-model

Op ‘schoolreis’
en andere
methodieken
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Van Nederland ging het naar Duitsland, waar diverse soorten winkels
werden bezocht. Een onafhankelijke
dorpswinkel bleek vooral bij pendelaars goed te scoren. De winkel gaat
vroeg open en ’s ochtends stoppen passanten er voor hun broodje, krant en
sigaretten. De sterkte van deze winkel
in Aufenau is overduidelijk: de zaakvoerster. Met de glimlach – ‘immer
smiley’ – slaagt zij erin om haar klanten voor haar te winnen. De winkel
opent al ’s ochtends vroeg, en een groot
deel van de omzet komt van pendelaars
die er, dankzij de parkeerplaats voor de
deur, stoppen om hun broodje, krant of
sigaretten te kopen. Ondanks de grote
omzet zijn dit niet de producten
waarop veel winst wordt genomen. Die
moet vooral komen van het weliswaar
beperkte aanbod lokale producten dat
vooral de dorpsbewoners komen aanschaffen in ‘hun’ winkeltje.
Een andere, coöperatieve zaak deed het
dan weer vooral goed vanwege de zeer
lokale verankering. De dorpswinkel in
Kleinkahl werd gebouwd door de
gemeente. Een coöperatie van inwoners huurt het pand. De leden van de
coöperatie betaalden van 200 tot
enkele duizenden euro’s voor hun ->

co
In Sterksel krijgen de deelnemers uitleg over de werking van de Spar-dorpswinkel.
Een coöperatie van dorpsbewoners financierde deze winkel en lokale vrijwilligers
houden hem draaiende, onder leiding van een professioneel bedrijfsleider.
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zijn er nu wel, want behalve een winkelpunt heeft de Spar in Sterksel ook
een koffiehoek, een postpunt, een boekenleenkast en kan je er kleren voor de
stomerij achterlaten en weer ophalen.
Het Spar-concept maakt het voor de
bedrijfsleider net wat makkelijker om
een breed gamma te kunnen aanbieden, maar hierdoor is het aanbod lokale
producten wel eerder beperkt. In de
SWOT-analyse die de deelnemers
nadien in de bus invulden, kwamen de
vrijwilligers in zowat elke categorie
nadrukkelijk naar voren. Omdat ze de
winkel een lokaal gezicht geven, zijn ze
enorm waardevol in het concept van de
dorpswinkel. Maar een grote groep vrijwilligers managen kan ook moeilijk
zijn, en het feit dat zij zich inzetten in de
winkel zonder hiervoor ook maar enige
(financiële) compensatie te krijgen, is
behalve de sterkte, mogelijk ook de
zwakte van het concept. De vrijwilligers
moeten overigens geen lid zijn van de
coöperatie. Wie dat wel is, doet dat
sowieso uit volle overtuiging, want
jezelf uitkopen is niet mogelijk. De centen die zijn ingezameld door de coöperatie zitten in de inrichting van de winkel. De enige return die je als coöperant
hebt, is het feit dat er opnieuw een winkelpunt is in je dorp.

Inspiratietrip. Een bustrip als methodiek past het Innovatiesteunpunt vaker
toe. Niet enkel de plattelandscollega’s
hielden al werksessies in de bus. Ook
actieve landbouwers gingen al op bezoek
in Nederland en het Verenigd Koninkrijk,
op zoek naar voorbeelden voor verbreding via bijvoorbeeld plattelandstoerisme of verkoop van hoeveproducten.
Business Model Canvas. Het Business
Model Canvas is de ideale manier om op
een vrij eenvoudige manier een overzicht
te krijgen van je bedrijf: hoe zit alles in
elkaar en hoe creëer je meerwaarde. Het
is vooral interessant om dit overzicht in
te vullen wanneer je plannen hebt om
bijvoorbeeld uit te breiden of te verbreden. Voor het project Lions maakte het
Innovatiesteunpunt een handige brochure, die je toelaat zelf met deze methodiek aan de slag te gaan.
Living Labs. Een Living Lab vertrekt van
een reëel probleem van de boer, waarbij
de onderzoeker, de boer en een aantal
andere belanghebbenden (adviseur,
loonwerker ...) samen actief een oplossing bedenken middels verschillende
oefeningen. Het is een methodiek die in
diverse projecten wordt toegepast, onder
andere in AgriLink. Deze methodiek is
vooral interessant wanneer de landbouwer zelf het probleem ziet en er belang
bij heeft om dat ook zelf, proactief, te
gaan oplossen.
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De winkel
vormt het
kloppend
hart van
het dorp.

enkel boodschappen kan doen, maar ook
een koffie drinken, geld afhalen of pakketjes laten leveren. Het blijkt net het feit te
zijn dat zo veel functies gecombineerd
worden, dat ervoor zorgt dat een kleine
buurtwinkel een succes is. Het Dorvmodel in Barmen draait een omzet van
450.000 euro per jaar op zo’n 200 m2 winkelvloer. Opvallend hier: e-commerce

Bo

er

buurtwinkel is. De winkel is overigens
meer dan enkel een plek om je inkopen te
doen. Hij vormt het kloppend hart van het
dorp, je kan er een kopje koffie komen
drinken en er worden geregeld feestjes
georganiseerd voor het dorp.
Het Dorv-model vormde het summum
van een gecombineerde kruidenierszaak
en servicepunt. Een locatie waar je niet

ht

a andelen. Zo kon 60.000 euro worden
opgehaald. De basis van de investering
was gelegd. Het eerste jaar draaide de winkel overigens nog met verlies, maar het
tweede jaar werd break-even gedraaid. Die
lijn lijkt in het huidige, derde jaar verder te
lopen. Aandeelhouders moeten overigens
niet meteen een dividend verwachten. De
‘winst’ zit in het feit dat er in dit dorp een

en

In Duitsland werden de buurtwinkel in Aufenau (links) en die in Kleinkahl (rechts) bezocht.
In beide zaken zorgt vooral de bakkerijafdeling voor een aanzienlijke omzet.
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Onze visie op het platteland:
voor dynamische dorpen en buurten
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Heel wat dorpen kampen met uitdagingen
op het vlak van leefbaarheid: afnemende
betrokkenheid van inwoners, vraagstukken en knelpunten op vlak van ruimtelijke
aspecten en wegtrekken van tal van voorzieningen en diensten. Samen met onder
andere Landelijke Gilden en Cera blijven
we inzetten op het versterken en verduurzamen van dorpsgemeenschappen en
buurten. Dat doen we via beleidsparticipatie, actief burgerschap en cross-sectorale samenwerking, waarbij we nieuwe,
sectoroverschrijdende, samenwerkingsverbanden zoeken in dorpen, bijvoorbeeld
tussen dienstverlening, cultuur, ondernemerschap en gezondheidszorg.
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Via die samenwerkingen proberen we te
wegen op een aantal relevante maatschappelijke plattelandsuitdagingen, zoals:
Dorpenbeleid. Ondersteunen van
gemeentebesturen om in cocreatie een
dorpsgericht beleid op te zetten.
Mobiliteit. We werken rond de verduurzaming van verplaatsingsgedrag en actieve
betrokkenheid van burgers bij tal van
mobiliteitsinitiatieven.
Herbestemming van dorpsspecifieke
gebouwen en sites. We gaan actief op zoek
naar een nieuwe invulling van gebouwen
zoals kerken, pastorijen … met een
belangrijke emotionele en/of socioculturele waarde voor dorpsgemeenschappen.

Verduurzamen leefomgeving. Experimenterend werken rond tal van initiatieven die
de zorg voor milieu en klimaat verhogen
zoals onthardingsprojecten en duurzame
energie.
Versterken van third places, plekken tussen thuis en werk waar mensen hun tijd
spenderen. Experimenteren met nieuwe
concepten en initiatieven, zoals buurtpunten, voor community-places waar uitwisseling en relaties worden gebouwd en
onderhouden.
Sociale cohesie. Verhogen van samenhang
in buurten en dorpen door stimuleren van
ontmoetingskansen en doorbreken van
sociaal isolement op tal van manieren.

Patrick Pasgang

bo

innovatieconsulent
patrick.pasgang@innovatiesteunpunt.be

Experts op de bus

Wat hebben we onthouden?
De gemiddelde klant is bereid om 10 à 15 minuten te
rijden voor zijn boodschappen.
2. Er is al heel wat aanbod van supermarkten. Maar die
zijn vaak geconcentreerd op bepaalde plaatsen. Maak
van je winkelpunt de ‘oase in de voedselwoestijn’.
3. De marge die er vandaag is tussen prijs die de
producent krijgt en de prijs die de consument betaalt,
opent perspectieven. Verkort de keten en verhoog het
inkomen van de boer.
4. De grote supermarkten voorzien in 75 à 80% van de
behoeften in verse voeding. De overige 20 à 25% kan
voor kleinere spelers nog steeds een behoorlijk en
winstgevend marktpotentieel zijn. Een nichespeler
kan ook goed geld verdienen.
5. Buurtwinkels doen vaak dienst voor kleinere of
vergeten boodschappen. Inspelen op convenience
en een aanbod van producten afgestemd op de
plaatselijke consument zijn van cruciaal belang.
6. Steeds meer mensen doen hun (dagelijkse)
boodschappen onderweg. Een vers en aangepast
assortiment in functie van je klantenpotentieel,
aangevuld met de juiste diensten, biedt
mogelijkheden. Vertrek van waar je goed in bent.
Vers en lokaal is ook een meerwaarde.
7. Klantvriendelijkheid en enthousiasme zijn
onbetaalbaar en gratis. Koop een spiegel met de
tekst: ‘Glimlach, de klant ziet je’.
8. Ken je klant. Pendelaars zijn er al om 7 uur ’s
ochtends en hebben nood aan koffie en brood.
Jongeren doen vaak een bestelling online. Wat met
een service: bestel tot 20 uur en haal af tussen
7 en 8 uur?
9. Vraag het aan je klant! Spreek je klant aan en durf te
vragen wat hij ervan vindt en waarmee je hem kan
helpen.
10. Je kan niet alles zelf doen. Een volledig en
aangepast aanbod bieden is belangrijk. Durf hiervoor
een samenwerking aan te gaan met je collegaproducenten en/of serviceproviders.
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De uurtjes op de bus konden de deelnemers
nuttig besteden door de bezochte winkels
te bespreken, SWOT-analyses te maken en
te brainstormen met hun collega’s. Want
het uiteindelijke doel is om inspiratie op te
doen om hier met een soortgelijk concept
te kunnen starten. Op de terugreis konden
deelnemers ook tijd inplannen met experts
op diverse domeinen (marketing, coöperatie, dorpsontwikkeling …) om hun plannen
verder concreet te maken. Nu is het enkel
nog wachten op de eerste innovatieve
dorpswinkel die in het Antwerpse gaat
verschijnen. n

nd

wordt niet gezien als een concurrent, maar
wordt net omarmd. De toekomst is digitaal. Bestellingen die vóór acht uur ’s
avonds online werden doorgegeven, kunnen de dorpsbewoners de dag nadien in
het Dorv-punt komen ophalen. En ze kunnen meteen even blijven zitten voor een
kopje koffie en een goed gesprek met hun
dorpsgenoten.

Jessie Van Tricht, Seppe Jacobs, Marieke De Boe en Davy
Sterkens zijn innovatieconsulent Burgerparticipatie.
Zij zetten participatietrajecten op om samen met
lokale besturen en bewoners antwoorden te zoeken op
uitdagingen waar dorpen mee kampen.
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