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Voorwoord
Dit is mijn eerste onderzoek na mijn antropologie Master Sustainable citizenship, en mijn
eerste opdracht als zelfstandig onderzoeker. Een spannende en enerverende ervaring
waarvan ik veel heb geleerd. Vooral door de motiverende samenwerking met Marieke
Karssen en Pauline Pels, twee ondernemers die erg bedreven en ervaren zijn in wat ze doen.
Zo heb ik veel geleerd over de onlinewereld -voor mij een nieuw veld- en het samenwerken
met verschillende mensen met verschillende wensen. Ik ben me erg bewust van het
engagement en de wens tot veranderen bij de projectpartners en bij de deelnemers. Er
heerst een gevoel, van een groep op de barricade, innovatie en verandering. Doordat dit
voor mij zoveel eerste keren waren als MSc en zelfstandige heb ik een sterk gevoel van
verantwoordelijkheid en een sterke drive om een duidelijke en verhelderende prestatie neer
te zetten. Daarnaast heerst er weleens twijfel over het vakgebied, culturele antropologie.
Het zit tussen psychologie; onderzoek van individu en de sociologie in; onderzoekt de massa,
het onderzoekt mensen en de cultuur. Deze discipline gaat uit van kwalitatief onderzoek,
dus niet kan je iets waarschijnlijks zeggen over het algemeen, maar kan je specifiek zijn over
een duidelijk omlijnde groep en context. De uitdaging is vervolgens om het specifieke te
verbinden aan het algemene. Hopelijk ben ik daarin geslaagd en is dit verslag verhelderend.
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Samenvatting
Food Value, de digitale motor van een succesvolle lokale voedselketen
Een eerste begeleiding bij groepsvorming, digitalisering, marktbenadering en serieuze
partners en die lokale keten komt er wel. Het doel van het onderzoek is om de
mogelijkheden van de Food Value tool voor de professionals in de korte keten te
onderzoeken. Kan Food Value voor boeren een beter inkomen genereren en voor de
afnemers voldoende continuïteit en gemak? Al met al blijkt uit dit onderzoek dat de Food
Value tool, mits met de nodige fysieke ondersteuning, een enorme steun vooral voor de
verkopers zou kunnen opleveren. Door het vergemakkelijken van processen en het
samenwerkingselement zal het inkomen van de verkopers een goede kans maken op groei.
Het versterken van de korte keten heeft als uiteindelijk doel dat grote globale systeemcrises
op het gebied van voedsel en klimaat een nieuwe kant op gebogen worden, richting
gezondheid van economie en ecologie, en veel meer sociale verbinding tussen stad en
platteland.
Tijdens het onderzoek, met 19 deelnemers waarvan 11 verkopers en 8 kopers, zijn er
verschillende hoofdthema’s aan het licht gekomen. Dit zijn inkomen, vertrouwen en
groepsvorming, waarvan de laatste het meest complex is. Inkomen ging hand en hand met
urgentie bij de deelnemende verkopers en koper-transporteurs. Er is noodzaak bij deze
deelnemers omdat zij onvoldoende of onzeker van inkomen zijn. Deze deelnemers deden
ook verreweg het actiefste mee in het onderzoek. Bij de kopers ging het vooral om een
groeiende vraag naar kwalitatieve producten en de toegankelijkheid van de korte keten. De
tool zal de kopersgroep efficiëntie en continuïteit kunnen bieden die zij anders, met de
nodige krachtinspanning, zelf moeten opbouwen. Vertrouwen was in elk stapje van het
onderzoek aanwezig, onderling, in de toekomst, in de tool, richting de markt en ten aanzien
van de maatschappij. Bij groepsvorming kwam naar voren dat naast het gebruik van de Food
Value tool, begeleiding door een moderator een enorm voordeel voor een groep oplevert.
Deze moderator zou zowel intern als extern de vorming kunnen begeleiden. Tevens zou de
complexe logistiek versoepelen als er een lokaal verzamel en distributie punt, een ‘hub’,
komt.
Ondersteuning in groepsvorming, digitalisering en de logistieke moeilijkheden zijn
noodzakelijke stapjes om volwassenheid te kunnen bereiken voor een lokale keten. Dit is
precies het gat waar de tool in springt. Als naast de digitale ondersteuning van de tool er ook
nog fysieke ondersteuning in groepsvorming en marketing aan toegevoegd wordt, heeft de
lokale voedselketen een goeie start.
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1 Inleiding
Context, probleemanalyse en relevantie
Het voedselsysteem staat onder druk door allerlei factoren. In de afgelopen decennia is het
huidige dominante systeem uitgegroeid tot een geoliede machine die ervoor zorgt dat er het
hele jaar rond een scala aan producten verkrijgbaar is in de supermarkt. Echter dit systeem
heeft ook een keerzijde. Veel boeren staan onder druk en kunnen het hoofd niet boven
water houden. De biodiversiteit loopt in rap tempo achteruit. Er is dan ook veel wereldwijde
reuring over de vraag ‘wat, wie en waar er veranderen moet’. Zo zijn er grote conferenties
over de problemen rond klimaatveranderingen en bevolkingsgroei. Dit zijn echter grote en
schrikbarende onderwerpen, onderwerpen die je machteloos kunnen doen voelen.
Dit bewustzijn speelt ook bij burgers. Zoals het eten van duurzamer voedsel. Dit is onder
andere te zien aan de exponentiële groei van de biologische sector. Dit lijkt voor sommige
mensen misschien een druppel op een gloeiende plaat. Echter alle verandering begint
klein……

Waar komt de vraag vandaan?
De afgelopen jaren heeft Marieke Karssen zich begeven op het terrein van alternatieve
voedselproductie.1 De contacten en de kennis die zij opdeed gaven haar het beeld van
hardwerkende producenten met kwalitatief hoogwaardige producten. Echter de schaal en
de diversiteit van de producten leek ook voor problemen te zorgen. In een tijd waarbij
afnemers en consumenten gewend zijn dat alles het hele jaar door, goedkoop, te verkrijgen
is in gewenste hoeveelheden, is het lastig handelen voor deze groep producenten. Dit
dilemma heeft Karssen overtuigd van de noodzaak deze groep te ondersteunen, dat haar
inbreng digitaal zou zijn is met haar online en web-achtergrond niet verwonderlijk.2 Karssen
kwam tot de vraag: ’Hoe krijgen we een succesvolle korte voedselketen waarin aandacht is
voor alle aspecten van people, planet en voor iedereen gezonde profit en hoe kan een online
tool hier een ondersteunende of zelfs versterkende rol in spelen.’3 Dit resulteerde in Food
Value een digitale marktplaats tool die de korte keten ondersteunt en waarin boeren
kleinschalig kunnen blijven boeren en samen de schaal en de continuïteit creëren die de
markt nodig heeft.

1

Alternatieve voedselproductie: anders dan de huidige norm, zoals supermarktketens en groothandelketens.
Karssen, M (s.a.). Achtergrond van Marieke Karssen. http://www.mariekekarssen.nl (04-02-2018).
3
Karssen, M. (2016) Bijlage format projectplan regeling Innovatieve Concepten. Samenvatting, p 2.
2
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Uitleg van de Food Value tool op de website is als volgt:

Wat is Food Value?
Food Value is een online marktplaatstool waarmee lokale voedselketens zichzelf
kunnen organiseren. De software is in staat om verkoop gemakkelijk te maken,
administratie en betalingen te automatiseren en communicatie tussen de leden van
de groep op vele manieren te faciliteren.
Het doel van Food Value is om zo snel mogelijk zoveel mogelijk fantastische lokale
voedselgroepen te bedienen met zo efficiënt mogelijk ontwikkelde en zoveel mogelijk
samen gefinancierde software. Waarom zou iedere voedselgroep zijn eigen software
moeten ontwikkelen. Samen staan we veel sterker.
Boeren, verwerkers, horeca, winkels en consumenten kunnen met behulp van Food
Value samenwerken en diverse soorten groepen organiseren rondom hun aanbod, of
vraag. Samen vorm je zo een op vertrouwen gebaseerde keten van professionals en
klanten die zorg draagt voor een levensvatbare markt voor lokale voedselproductie.
Afbeelding 1: afbeelding van de website introductie van de Food Value tool.4
Ik heb in dit onderzoek gekeken naar een deelnemersgroep gelieerd aan de stad Arnhem die
actief is in de korte voedselketen. De 19 deelnemers zijn opgedeeld in twee groepen van 11
verkopers en 8 kopers.
-11 verkopers;
8 producenten
3 verrijkers/verwerkers (verwerken een ‘rauw’ product tot eindproduct)
-8 kopers
4 transporteurs
4 afnemers (horeca en winkeliers)
Het onderzoek heeft zich toegespitst of beperkt tot de korte keten van boer naar
professionele afnemer. Dit omdat er a, al veel mogelijkheden zijn ontwikkeld in de keten
tussen boer en consument en het heel belangrijk is om ook professionele afnemers in de
keten te krijgen en b, de professionele afnemer kritischer is en dus betere input levert voor
de ontwikkeling van de tool.

4

Karssen, M. (2017). Introductie van de tool op de website van Food Value. https://foodvalue.nl (20-01-2018).
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Doelstelling
Het doel van het onderzoek is om de mogelijkheden van Food Value voor de professionals in
de korte keten te onderzoeken. Kan Food Value voor boeren een beter inkomen genereren
en voor de afnemers voldoende continuïteit en gemak? Kunnen de deelnemers ons inzicht
verlenen in de wensen en behoeftes van de verschillende, duurzaam kleine zelfstandigen
binnen de lokale voedselketen? Zijn er motieven, waarden en ideeën die invloed hebben op
hun keuzes en handelen? Kan deze groep ondersteund worden door een digitale tool, zoals
Food Value? Het versterken van de korte keten heeft als uiteindelijk doel dat grote globale
systeemcrises op het gebied van voedsel en klimaat een nieuwe kant op gebogen worden,
richting gezondheid van economie en ecologie, en veel meer sociale verbinding tussen stad
en platteland.
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2 Theoretisch kader & inhoudelijke verkenning
Onderzoeksvragen
Kan Food Value voor boeren een beter inkomen genereren en voor de afnemers voldoende
continuïteit en gemak?
Kunnen de deelnemers ons inzicht verlenen in de wensen en behoefte van de verschillende,
duurzaam kleine zelfstandigen binnen de lokale voedselketen?
Zijn er motieven, waarden en ideeën die invloed hebben op hun keuzes en handelen?
Kan deze groep ondersteund worden door een digitale tool, zoals Food Value?

Theorie en context: de problemen van het huidige
voedselsysteem
Een snelle groei en mechanisatie van voedselproductie na de tweede wereldoorlog was een
logische ontwikkeling na zware tijden. De schaalvergroting en mechanisatie van
voedselproductie was een antwoord op hongersnood en bevolkingsgroei.5 De hedendaagse
spanningen omtrent voedselproductie zijn de verreikende gevolgen van de strijd om de
controle en exploitatie van bronnen.6
Niet alleen de toename van inwoners in steden, maar ook de verwachte groei van de
wereldbevolking, heeft invloed op de manier waarop we voedselsystemen organiseren. Hoe
we vervolgens die voedselsystemen nu construeren, heeft invloed op hoe we de aanstaande
veranderingen trotseren. Een flexibel dynamisch voedselsysteem, aangepast aan
verschillende culturele behoeften, lijkt essentieel voor de wereld van morgen.7
Zoals de logische ontwikkeling na de tweede wereldoorlog zijn er huidige randvoorwaarden
die een nieuwe golf van ontwikkeling stimuleren. Zowel bedrijven, burgers als overheden
zijn druk op zoek naar oplossingen voor het voedselsysteem. Zie hieronder hoe de
Nederlandse overheid dit formuleert;
Overheid helpt bedrijven bij duurzame voedselproductie
Voor de productie van voedsel zijn energie, water en grondstoffen nodig. Bij die
productie ontstaat ook afval. Duurzame productie belast het milieu zo min mogelijk.
5

Montanari (2004). Pp:17,20-21.
Montanari (2004). P:26.
7
Tansey and Worsle (1995) pp: 231-232.
6
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Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor duurzame productie van voedingsmiddelen.
De overheid helpt bedrijven hierbij. Bijvoorbeeld met geld voor onderzoek. Of met het
wegnemen van mogelijke belemmeringen in regelgeving.8
De huidige behoefte aan duurzamer voedsel en randvoorwaarden van het voedselsysteem,
zorgen voor steeds meer bewustzijn en onderzoek naar innovatie in de landbouw. Een van
de velden waar onderzoek naar wordt gedaan is de ‘Short Food Supply Chains (SFCs)’.9 De
korte keten als verduurzaming, biedt veel verbeteringen en eigenaarschap voor boeren. Een
Europees onderzoek geeft als kenmerken van de korte voedselketen meerdere
mogelijkheden voor verbetering. Specifieke verbeteringen doormiddel van de korte keten
voor de producenten zijn:
-verbeteren van productaanbod voor consumenten;
-het delen van hulpbronnen in de korte keten;
-het behoud van lokale infrastructuur (zoals slachters);
-het vergroten van onderhandelingspositie van producentgroepen;
-het verkleinen van concurrentie onder kleine producenten;
-en wederzijdse ondersteuning bij (en voorkomen van) stress en isolatie.10
Uit het bovenstaand onderzoek van EIP-AGRI blijkt dat zij een snelle groei en wens tot
schaalvergroting waarnemen door het versterken van samenwerkingsverbanden van kleine
ondernemers. Er wordt benadrukt dat er dan een sterke behoefte ontstaat aan
geavanceerde samenwerkingsvaardigheden, zoals vertrouwen opbouwen en bemiddelen.
Daarnaast is er een behoefte aan nieuwe financiële modellen en minder
regelgevingsbelemmeringen voor kleine en micro-ondernemingen.

Crises en transitie
Zoals de eerdere genoemde spanningen en strijd om controle en exploitatie over bronnen in
de voedselproductie is de crisis omtrent kapitaal en ongelijkheid een van de crises. De
speculatie en verhandeling van grond en panden heeft de strijd om bronnen in de
voedselketen ook behoorlijk opgevoerd. De bewegingsvrijheid en toegang tot grond voor
boeren en huur of koop van winkellocaties in de steden is voor producenten en
8

(s.n) (s.a) Rijksoverheid stimuleert duurzame productievoedsel.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/duurzame-productie-voedsel (23-01-2018).
9
(s.n.) (s.a.) EIP-AGRI focus group innovative short food supply chain management 30 november 2015. Final
rapport. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eipagri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf (31-01-2018), p: 3.
10
(s.n.) (s.a.) EIP-AGRI focus group innovative short food supply chain management 30 november 2015. Final
rapport. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eipagri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf (31-01-2018), p: 3.
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ondernemers in de voedselketen een beperking en zorgt voor grove ongelijkheid in het
systeem.11 Die ongelijkheid is in de korte voedselketen sterk aanwezig, het zijn de grote
kapitaalkrachtige supermarkten en groothandels die altijd een voorsprong hebben in deze
strijd. Om die ongelijkheid te bedwingen, zoals de overheden en steeds meer burgers
wensen, is een grote verandering noodzakelijk.
Elke verandering, groot of klein, kan een overgang worden genoemd. Om het huidige
gebruik van de term, transitie, te schetsen, heb ik de definitie van het meest bekende
Nederlandse instituut voor transitie gebruikt. DRIFT (Dutch Research Institute for Transition)
formuleert het als volgt:
‘Een transitie [s] is een proces van fundamentele en onomkeerbare verandering in de
cultuur van een samenleving, (institutionele) structuren en praktijken. Het duurt 25
tot 50 jaar voordat een overgang volledig is gerealiseerd.
Transities kunnen worden geïdentificeerd in maatschappelijke systemen zoals
energie, mobiliteit, water, landbouw, gezondheidszorg, enz. Ze zijn het resultaat van
een co-evolutie van economische, culturele, technologische, ecologische en
institutionele ontwikkelingen op verschillende niveaus. "(DRIFT 2014)
Het lijkt vanzelfsprekend, maar om over transitie te kunnen praten, moet je zeggen dat we
naar iets 'nieuws' toegaan, terwijl we vertrekken van een situatie die de status quo is. De
huidige stand van zaken is een aanhoudende reeks problemen die de katalysator zijn voor de
overgang. De aanhoudende problemen zijn te zien in essentiële zaken als crises in voedsel,
mobiliteit, water, gezondheid, in energie en in de klimaatcrisis.12 Een transitie is een open
oriëntatie voor verandering en een zoektocht naar een nieuw waardensysteem. Het is een
lastig proces waarbij veel belangen botsen, uiteindelijk is relevant dat: 'de inspanningen van
een actieve minderheid [] latente mogelijkheden voor sociale verandering vrijmaken'.13

11
12
13

Piketty (2013).
Rotmans, Grin and Schot (2010), p: 1.
Raskin (2014).
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3 Onderzoeksopzet en uitvoering
Werkwijze
Om te beantwoorden waar eventuele samenwerkingsdrempels en/of wensen zijn binnen de
deelnemersgroep kijken we eerst naar enkele kenmerken van deze mensen. We hebben de
groep verschillende enquêtes en opdrachten voorgelegd om een zo veelzijdig mogelijk beeld
te vergaren. Hieronder de verschillende activiteiten die we hebben ondernemen met de
deelnemers in dit onderzoek:
4 online toetsen/enquêtes
27 juni
5 september
31 oktober
7 december

5 diepte-interviews
3 groepsbijeenkomsten
11 september
20 november
15 januari

Eerste kennismaking en nulmeting van deelnemers.
Bijlage 1
Eerste ervaring tool. Bijlage 2
Enquête gericht op groepsvorming en groepswensen.
Bijlage 3
Ervaring tool na aanpassingen en bevindingen uit eerste
testfase, plus test communicatielaag. Test was
opgedeeld in een versie voor kopers en verkopers.
Bijlage 3 en 4
Interview over motieven, ervaringen en verwachtingen
van 5 deelnemers
Eerste bijeenkomst discussie met verkopers over
logistiek. Praktisch digitale test van winkeltjes met
verkopers
Extra bijeenkomst over onderwerp groepsvorming
Lanceringsbijeenkomst, naast een groep deelnemers
een grote groep ‘stakeholders’ aanwezig. In totaal rond
de 60, zie tabel 1 hieronder voor achtergrond van de
aanwezigen
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Tabel 1: Karssen, M (2018) Analyse bezoekers lancering bijeenkomst 15 januari.

Deelnemers aan het onderzoek
Er zijn 19 deelnemers. Ze zijn allemaal blank. Op een enkele uitzondering na komen de
deelnemers allemaal uit de regio Arnhem/Nijmegen. Van de deelnemers zijn 14 man en 12
zijn ouder dan 40 jaar, van de overige deelnemers zijn er 6 die tussen de 30 en 40 jaar oud
en is er één jonger dan 30. Alle transporteurs en afnemers zijn sterk gebonden aan de stad,
ze hebben hun bedrijf of werkzaamheden daar. De producenten en verrijkers wonen en
werken in de ommelanden van de stad. Wel onderscheidt deze groep producenten zich als
doordat ze biologisch/ecologisch boeren en werken voor een lokale markt. Hun afzetmarkt
al is gericht op de stad.
Zoals te zien in de Tabel 2 hieronder leveren 18 deelnemers 32 rollen op. Dit maakt het lastig
ze in groepen te plaatsen. Daarom zijn we uitgegaan van twee, op gedrag binnen de
marktplaatstool gebaseerde groepen: de verkopers en de kopers.
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Tabel 2: Enquête november zie bijlage 3.14

Het onderwerp logistiek hebben we apart, in de vorm van brainstorms en interviews
opgepakt.
De 11 verkopers.
Deze zijn in twee categorieën te verdelen. Er zijn 8 producenten en 3 verrijkers. Verrijkers
zijn producenten die een lokaal ‘rauw’ product meerwaarde geven door bijvoorbeeld van de
appel een taart of appelcider te maken, of van vlees, worst of ham.
De 8 kopers.
Deze zijn ook in twee categorieën op te delen: 4 transporteurs/logistiek en 4 afnemers.
Afnemers zijn in dit project winkels, restaurants en andere ondernemers die lokale
producten kopen.

De verkopers
De beroepsachtergrond van de deelnemers is erg divers. De 11 VERKOPERS,
producenten/verrijkers, zijn naast het produceren en verrijken, zonder uitzondering ook
bezig met het afzetten van hun producten. Het zijn kleine tot middelgrote zelfstandigen die
biologisch boeren, ambachtelijk produceren of polycultuur produceren. Zij leveren
kwalitatief hoogwaardige producten die kleinschaliger en arbeidsintensiever zijn dan
producten uit de supermarkt. De huidige afzetmarkt is veelal in eigen beheer of op kleine
schaal collectief georganiseerd. De meeste producenten binnen de deelnemersgroep

14

Karssen, M. (20-11-2017) Tabel 1. Rollen van de deelnemers. Beeld uit PowerPoint van enquête.
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hebben meerdere manieren om inkomen te genereren. De hoop is dat de tool hierin kan
bijdragen door logistiek en administratie te vergemakkelijken, door samenwerking meer
continuïteit van aanbod en schaal te creëren en voor de verkopers meer inkomen te
genereren.
Deze groep geeft als probleem en wens aan dat ze meer inkomstenbronnen nodig hebben
en een betere prijs voor hun producten willen realiseren. Daarnaast vinden ze dat de
voedselketen moet verduurzamen. Ook uiten zij trots voor hun product(en) en daarnaast
willen ze hun kennis en kwaliteit graag verspreiden. Zowel de noodzaak om meer inkomen
te genereren als hun trots voor hun product en berdrijf, zorgen ervoor dat ze andere
activiteiten of diensten ontwikkelen. Dit varieert van groentepakketten, boerderijwinkels,
tot horeca, evenementen en rondleidingen. Om toch meer duidelijkheid te scheppen in de
groep verkopers, heb ik ervoor gekozen om zo veel mogelijk uit te gaan van de corebusiness
van de deelnemers. Om een beeld te krijgen van de deelnemersgroep volgt hieronder een
lijstje met, door de verkopers, zelfverkozen rolbeschrijvingen:
1. Een viskweker en verwerker.
2. Tuinder, CSA (community supported agriculture).
3. Boer/tuinder/CSA en eigenaar biologische boerderij.
4. Een (bos)boer.
5. Een cider maken.
6. Biologische hardfruitteler.
7. Een tuinder.
8. Een kruidentuinder.
9. Een bosboer/projectleider.
10. Landbouw boer.
11. Groenteteler.

De kopers
De koper als transporteur
De transporteurs zien vooral, door eigen ervaring, de complexiteit van het logistieke
vraagstuk. Zij hebben hard moeten knokken voor een plekje binnen de keten en haar vraag
naar transport. De transporteurs zien potentieel, bijvoorbeeld wanneer er gezegd wordt: ‘ik
zie mogelijkheden, ik rij niet altijd met een volle wagen’.15 Tevens menen zij dat door samen
te werken er een efficiëntere keten en een beter verdienmodel gerealiseerd kan worden.
Ook zìj zoeken naar een oplossing om meer inkomen te genereren in een complexe en

15

Aantekeningen eerste bijeenkomst 11 september.
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concurrerende transportsector. Ze zetten zichzelf dus zo breed mogelijk in de markt en ook
zij hebben vaak meerdere rollen tegelijkertijd.
1. Een franchisenemer van een biologische webwinkel, tevens transporteur.
2. Ondernemer, passie voor boeren en smaakvol eten. Heeft een webwinkel in maaltijd
pakketten, tevens transporteur.
3. Stadsboer & sociaal ondernemer. Heeft een webwinkel in maaltijden en regionale
producten, tevens transporteur.
4. Ondernemer in logistiek, aanvankelijk stadslogistiek maar in toenemende mate ook
regiologistiek.
De koper als afnemer
Anders dan de groepen van de producenten en de transporteurs, die meer inkomen hopen
te creëren, heeft deze groep een ander uitgangspunt om deel te nemen aan dit onderzoek.
Alle deelnemers binnen deze groep gaan voor kwaliteit, zowel in eigen productie als de
verwachting van de producten die ze afnemen. Kwaliteit is in deze niet een uniform begrip.
Waarden die deze groep koppelt aan ‘kwaliteit’ zijn: smaak, lokaal, seizoensgebonden,
biologisch en duurzaam. Het verhaal achter de producten is ook van belang voor deze groep,
waarbij zij melden dat dit voor hen samenhangt met transparantie van herkomst.
Ook de 4 afnemers hebben meerdere petten op, zo benoemen zij zichzelf als volgt:
1. Een teamleider coöperatieve supermarkten met een horeca achtergrond in
duurzaam voedsel.
2. Een eigenaar en chef-kok van restaurant.
3. Een slager en winkeleigenaar.
4. Ondernemer, organisator lokale producten voor bedrijfsrestaurants.
Bij het testen van de tool zal de groep kopers meestal als een geheel besproken worden.
Diditaal en actief
Bij het testen van een digitale marktplaats tool is de online behendigheid van de deelnemers
natuurlijk van belang. Bij de eerste test, Bijlage 1, hebben we ook gekeken naar hoe ‘digitaal
behendig’ de deelnemers zijn. Daaruit bleek dat de meeste deelnemers redelijk bekend zijn
met de onlinewereld. In de eerste bijeenkomst bleken er twee deelnemers naar eigen
zeggen ‘echt digibeet’ te zijn. Zij zijn beide tegen, of zelf na de pensioengerechtigde leeftijd,
waarmee hier een stereotype bevestigd wordt. Wat tevens opvalt in Tabel 3 en 4, is het
hoge aandeel mensen dat actief is op Facebook en het hoge percentage deelnemers dat het
liefst online is op hun mobiel. De tool is daarom ook goed toegankelijk gemaakt per mobiel.
•
•

Op welke sociale mediakanalen ben je persoonlijk actief?
16 van 16 mensen hebben deze vraag beantwoord
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o

Facebook

14 / 88%

o

Linkedin

9 / 56%

o

Instagram

4 / 25%

o

Twitter

4 / 25%

o

Geen

1 / 6%

o

Other

1 / 6%

o

Pinterest

1 / 6%

Tabel 3: Vraag uit de eerste enquête, zie bijlage 1.

•

Met welk apparaat ben je het meest en liefst online?
16 van 16 mensen hebben deze vraag beantwoord

o

Laptop

13 / 81%

o

Telefoon

11 / 69%

o

Desktop

4 / 25%

o

Geen van alle

0 / 0%

o

Tablet

0 / 0%

Tabel 4: Vraag uit de eerste enquête, zie bijlage 1.
Tijdens de tests en bijeenkomsten bleken de verkopers de meest actieve groep. De
aanwezigheid bij de verschillende onderdelen en het afnemen van de digitale test werden
door deze groep het beste bijgewoond en als eerste ingevuld. De producenten waren in het
begin van het project wel afwachtend. Naarmate het project vorderde nam het
enthousiasme toe en de verwachting dat de tool een oplossing biedt ook. Na de verkopers
waren de kopers die transporteren ook erg actief in het onderzoek.
De groep afnemers binnen de kopers was het minst actief, in enkele gevallen was het
noodzakelijk om hen te herinneren de enquêtes en opdrachten af te nemen. Het is lastig om
hier een transparant beeld van te krijgen omdat de groep afnemers een kleine groep onder
de deelnemers vormt. Het kan een indicatie zijn van het ontbreken van urgentie. Een
urgentie die de verkopers en de transporteurs wel uitspreken. Dat een van de transporteurs,
vlak voor het afsluiten van deze onderzoeksfase, is gestopt met zijn onderneming illustreert
dit. Waar deze urgentie uit bestaat zal ik verder over uitweiden in het hoofdstuk Inkomen
Ecologische duurzaamheid geldt voor allemaal
Bij alle deelnemers is er een zekere urgentie dat er iets moet veranderen.
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‘Het kan zo niet langer, alles gaat kapot: klimaat; dieren; insecten; natuur; voedselproductie;
boeren; gezondheid en de maatschappij’. 16
Alle deelnemers hebben gelijkwaardige ideologische waarden die ze afzetten tegen waarden
als financieel gewin en efficiëntie. Ze dragen zonder uitzondering gelijkwaardige waarden
uit, die gestoeld zijn op duurzaamheid en solidariteit met elkaar en de natuur. Dit betekent
voor enkelen dat een boterham verdienen ondergeschikt is aan het ideaal, echter de meeste
zijn van mening dat dit prima hand in hand kan gaan, sterker nog: duurzaam je boterham
verdienen: zo zou het moeten gaan.17

Methodes: Vragenlijsten/enquêtes/bijeenkomsten
Om tot de resultaten te komen hebben ik gebruik gemaakt van de volgende
onderzoeksmethodes:
-een eerste aftasting door middel van een enquête;
-digitale opdrachten voor de deelnemers met enquêtes;
-observaties bij de collectieve bijeenkomsten;
-diepte interviews met vijf deelnemers.

16
17

Aantekeningen interview deelnemers.
Aantekeningen bijeenkomsten 11 september en 20 november. Interviews deelnemers.
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4 Resultaten
De resultaten zijn onderverdeeld in drie sub-thema’s:
1. Inkomen
2. Vertrouwen
3. Groepsvorming.
Samenhorigheid
Een moderator
Logistiek
Marketing & reclame
‘Verantwoord’ beleid vanuit de publieke sector
We hebben gekozen voor inkomen, omdat dat niet alleen een onderdeel van de
onderzoeksvraag is (kan de tool helpen om meer inkomen te genereren) maar omdat we
daar bij bepaalde bedrijven ook urgentie zagen.
Vertrouwen is een interessant thema omdat het eigenlijk als een rode draad door het hele
onderzoek naar boven is gekomen. Vertrouwen in elkaar. Vertrouwen in de voedselketen.
Vertrouwen in de Food Value tool. Elke keer is vertrouwen weer een thema. Voor de kopers
in het systeem is vertrouwen waarschijnlijk een doorslaggevende factor om echt tot koop
over te gaan.
Groepsvorming is van belang omdat daar vertrouwen en inkomen bij elkaar gaan komen. In
dit gedeelte bespreken we ook wat we te weten zijn gekomen over de verhouding ‘live
ontmoeten’ versus ‘digitale samenwerking in de tool’. Logistiek bespreken we inhoudelijk
ook nog als een apart onderwerp
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Inkomen
Wie verdient wat?
Twee geïnterviewde verkopers/producenten vertellen dat zij nu meerdere verdienmodellen
hanteren om in een inkomen te voorzien. Dit is volgens de deelnemers niet noodzakelijk
nadelig maar het is wel lastig en niet iedereen is daar goed in. Ook een koper/
horecaondernemer kaart dit aan. Voor de koper is het lastig om ‘bediend’ te worden uit de
korte keten, hij moet de aankoop zelf elke keer organiseren, een proces dat tijd kost en veel
sociale vaardigheden vergt. Dit proces van letterlijk ‘de boer’ op gaan lijkt ook een
tweedeling in de groep bloot te leggen. Namelijk die tussen de verkopers als ambachtslieden
en de kopers als ondernemers. De ambachtslieden focussen meer op de kwaliteit en
productie van het product zelf, waarnaast ze dit dan ook nog aan de man moeten brengen.
De ondernemers ziet de gehele bedrijfsvoering en de verschillende taken, als één zaak en
behandelt het ook zo. Zij gaan minder uit van een corebusiness met daarnaast bijzaken.
De randvoorwaarden van kopers zijn anders dan bij verkopers. Kopers vinden efficiëntie en
gemak erg belangrijk. Alle deelnemers binnen de groep kopers gaan voor kwaliteit, zowel in
eigen productie als de verwachting van de producten die ze afnemen. Kwaliteit is in deze
geen uniform begrip. Waarden die deze groep koppelt aan ‘kwaliteit’ zijn: smaak, lokaal,
seizoensgebonden, biologisch en duurzaam. Het verhaal achter de producten is ook van
belang voor deze groep, waarbij twee geïnterviewde kopers melden dat dit voor hen
samenhangt met transparantie van herkomst. Overigens is de vraag naar duurzaam voedsel,
bij twee van de geïnterviewde verkopers zeker bekend, zij zien een groei in vraag naar
kwaliteitsproducten en daarom zien ze ook mogelijkheden voor de Food Value tool om deze
vraag te kunnen vervullen.
De verkopende deelnemers die ook te maken hebben met het logistieke deel, ervaren het
organiseren van genoeg verkopers vooral als een complex en tijd/arbeid-intensief proces. Dit
geldt overigens voor zowel kopers als verkopers. Het aanbod is niet altijd op de vraag af te
stemmen en door dit onderling beter af te stemmen zouden hier veel problemen vermeden
kunnen worden. Hoop is dat de tool door gemeenschappelijke draagkracht lasten van
logistiek kan verlichten en verduurzamen. Een van de geïnterviewde deelnemers, een koper
en transporteur vraagt zich af wat er nieuw is aan de tool en betwijfelt of het de verandering
zal betekenen die men hoopt. Door het interview heen schemert, dat hij vindt dat het meer
van hetzelfde is. Deze deelnemer, en ook anderen met hem, zien echter wel brood in meer
samenwerken. Veel van de deelnemers zijn actief aan het samenwerken, deze solidariteit
zorgt naast meer inkomen en aanspraak ook voor meer veerkrachtigheid. Ze vinden steun in
hun netwerk als dat nodig is. Een toegevoegde waarde binnen het systeem van de korte
keten zou dan het sociale kapitaal zijn, dit is niet in geld uit te drukken maar zal uiteindelijk
wel ‘uitbetalen’ in steun en samenwerking.
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Volgens een horecaondernemer zijn er nog niet veel partijen die alle tijd en energie die het
opzetten van een korte en/of duurzame keten kost willen investeren. Echter de vraag naar
duurzaam en transparante herkomst neemt toe onder consumenten en dus ook onder
horecaondernemers. Als de tool dit proces kan vergemakkelijken zou dit een toename
kunnen ondersteunen. Echter dit bewustzijn moet ook nog worden gestimuleerd en niet
elke ondernemer neemt de verantwoordelijkheid. Ook andere deelnemers zien een
toename in de vraag naar kwalitatief, duurzaam voedsel. Dan vervallen afnemers vaak weer
in oude bekende systemen zoals de groothandel. Ook hier zou doormiddel van de
interactieve chatfunctie die de tool heeft het aanbod op de vraag worden afgesteld. Hier zal
ik dieper op ingaan in het hoofdstuk over groepsvorming. Een van de ander kopers bevestigt
dat de tool eenvoudigweg super simpel te bedienen moet zijn voor kopers zodat er veel
duidelijkheid is en er nog snel zaken kunnen worden aangepast of toegevoegd. Ook moet de
tool volgens laatstgenoemde ‘super slick’ zijn om mensen te overtuigen van professionaliteit
en daarmee werkbaarheid.
Een interessante conclusie is dat de noodzaak van een werkbaar systeem voor de verkopers
hoger is dan onder de kopers. Het feit is dat de kopers over het algemeen andere voedselinkoopsystemen, de groothandels, tot hun beschikking hebben die in hun eerste behoefte
voorzien. Al voldoen deze dan niet in randvoorwaarden als smaakvol, lokaal en duurzaam
voedsel, ze kunnen er altijd op terugvallen als de continuïteit van aanbod tegenvalt. En dat
laatste is waar de Food Value tool in zou kunnen voorzien: een verbetering van de
continuïteit van het aanbod.
Uit de laatste test blijkt dat het vertrouwen in de tool als potentieel onderdeel van hun
bedrijfsvoering onder de verkopers groot is. Bij de kopers is nog enige terughoudendheid
over het gebruiken van de tool in de toekomst. Zie hieronder tabel 5 en 6, voor de volledige
enquête zie Bijlage 4 en 5. Van de 12 verkopers zijn er 8 enthousiast, bij de aanzienlijk
kleinere groep kopers die deze enquête heeft afgenomen, zijn er 3 terughoudend en één
vindt de tool nog niet helder. Overigens vinden zowel kopers als verkopers de werkbaarheid
en digitale functionaliteit van de tool goed.
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Tabel 5: Laatste enquête voor verkopers; ‘de eerste indruk van de tool’ Bijlage 4.

Tabel 6: Laatste enquête voor kopers; ‘de eerste indruk van de tool’ Bijlage 5.
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Vertrouwen
Eerste indruk sprak al boekdelen, zie Tabel 7. Bij de eerste aftastende test gaf vrijwel
iedereen aan: als je iemand kent ontstaat er vertrouwen. Wij namen waar en verwachten
straks dat dit gedeeltelijk online is op te lossen door controle van het online platform, een
persoonlijk profiel en het door middel van sterren waarderen van de verkopers, maar dat
live ontmoeten een belangrijke factor zal blijven. De eerste bijeenkomst bevestigde dit
beeld. Waar bij aanvang van de bijeenkomst iedereen nog afwachtend was, veranderde dit
in de loop van de middag. De afsluitende borrel leverde veel gemoedelijke en optimistische
gesprekken een contrast met de start van de middag. Ondanks dat de middag veel
aandachtspunten heeft opgeworpen, leek vanaf dat moment de inzet van de deelnemers te
zijn toegenomen. Ze kregen vertrouwen in de tool en wensten allemaal een extra
bijeenkomst die alleen over groepsvorming en vertrouwen zou gaan.18

•

Wanneer vertrouw je iemand in een online omgeving?
16 van 16 mensen hebben deze vraag beantwoord

o

Als je iemand echt kent

16 / 100%

o

Gecontroleerd door de online omgeving

9 / 56%

o

Persoonlijke gegevens zichtbaar

7 / 44%

o

Portretfoto

5 / 31%

o

Positieve reviews

5 / 31%

o

Persoonlijke tekst

3 / 19%

o

In geen enkel geval

0 / 0%

Tabel 7: Eerste enquête, zie bijlage 1.

Een andere worsteling met vertrouwen die naar voren kwam, is die van product, producent
en afnemer. De consument is wispelturig volgens zeggen van zowel kopende als verkopende
deelnemers. Door het gemak van een veelheid aan keuzes is de consument niet trouw aan
product en producent. Een anekdote is een dialoog tussen twee deelnemers die zowel
afnemer als transporteurs zijn: ‘doordat hij direct bij zijn klant komt en deze dus kent is er
gunfactor en daarom is er vertrouwen. Dit geldt ook voor het systeem van enkele andere
deelnemers. De klant besteedt als het ware de zoektocht naar ‘goed’ eten uit aan deze
deelnemers. De anonimiteit van online verdwijnt door het bezorgen, dit is meerwaarde van je
18

Veldwerk notities; ‘Uitwerking notities van Food Value.’ 11 september 2017.
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‘eindklant’ te kennen. Een tussenpersoon zorgt ook voor ruis in de communicatie.’ 19 Een
andere deelnemer maakt in een interview een interessante distinctie, hij beschouwde
burgers en consument als twee vaak tegenstrijdige rollen. De burger wil duurzaam voedsel
en de consument gemak en goedkoop.20 Zaken die in het huidige systeem vaak niet
samengaan. Ook hier speelt vertrouwen weer een rol tussen klant en (digitale)winkel. Het
elkaar kennen schept vertrouwen en klantenbinding.
Ook in een later stadium, zie Tabel 8, van het onderzoekstraject bleef het belang van
vertrouwen, overeind. Een oplossing wordt in deze tabel ook al geopperd; ‘Ik zoek in
zakenrelaties vooral de lange termijn.’ Ook het tweede punt over de ‘scherpste prijs’ leverde
een inzicht gevende discussie op. Marieke Karssen trok dit antwoord in twijfel, vanwege de
eerdere inzichten over het belang van inkomen. Ze stelde; ‘ik vraag me af of dit niet een
sociaal wenselijk antwoord is.’ Er kwamen felle reacties uit de groep, zo werd er gesteld dat
de prijs niet zo van belang was. Nadat de groep hierover discussieerde bleken de meeste wel
degelijk een redelijke en goede prijs voor hun producten te verwachten, dan wel wilde ze
dat geven. Een conclusie die je aan deze anekdote kan verbinden is dat omdat dit over het
groepsverband ging, was ’de prijs’ dus niet het belangrijkste motief. Een goede relatie weegt
dus zwaarder dan het financiële aspect. Toevoeging het betrof hier vooral verkopers in de
discussie. Bij de vraag, zie Tabel 9, over de ‘fysieke ontmoeting van zakenpartners’ komt
weer het belang naar voren dat een vaste groep die elkaar kent bijdraagt aan vertrouwen in
zaken.

Tabel 8: Enquête groepsvorming zie bijlage 3.

19
20

Veldwerk notities; ‘Uitwerking notities van Food Value.’ 11 september 2017.
Notities interview januari 2018.
Food Value en de waarde van een korte voedselketen, februari 2018, Muriel Simonis - 23

Tabel 9: Enquête groepsvorming zie bijlage 3.
Deze enquête focuste op de wensen en behoeften van de deelnemers ten aanzien van de
groepsvorming. Omdat bleek uit vorige bijeenkomst dat dit proces belangrijk is voor de
vorming van de groep, werd deze enquête ontwikkeld en gevolgd door een extra
bijeenkomst, waar de antwoorden op deze enquête werden besproken. De gehele uitkomst
in tabelvorm, is te vinden in Bijlage 3. In de voorbereiding voor de bijeenkomst in november,
is er uitgebreid gekeken naar bestaande modellen waarvan geleerd kan worden om de
groepsconstructie vorm te geven. Over de constructie en de groepsvorming meer in het
volgende stuk.
Interessant is dat een duidelijk verschil tussen kopers en verkopers geheel uitblijft in deze
enquête. Van de 18 respondenten in deze test zijn er 10 verkopers en 6 kopers. Daarnaast
hebben twee project-, beleidsmakers de enquête gemaakt, die echter niet of neutraal
antwoorden bij deze vragen. De conclusie die je kan verbinden aan het uitblijven van een
duidelijk verschil in antwoorden op de vragen, is dat dit onderwerp meer op persoonlijke
voorkeur en eventueel ervaring berust dan op de rol van verkoper of koper.
De bijeenkomst op 20 november, die volgde op de enquête over groepsvorming, gaf
verschillende inzichten over vertrouwen binnen de groep;
- Door in een groep te werken waarbij de lijntjes kort zijn is er meer kennis over
elkaar en is de sociale druk om je naar bepaalde waarden te gedragen groter.
Dit is mede waarom het binnen een groep zo belangrijk is om een
gezamenlijke gedragen visie te krijgen. In een gezamenlijke visie worden
onderlinge verwachtingen en eisen op elkaar afgestemd, dit zal van invloed
zijn op het vertrouwen binnen de groep en zal bepalend zijn voor het succes
van de groep;
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-

-

-

Vertrouwen is lastig om op te bouwen binnen een groep van individuele
ondernemers, hier zijn specifieke vaardigheden voor nodig die niet iedereen
bezit, zoals geavanceerde samenwerkingsvaardigheden, vertrouwen
opbouwen en bemiddelen. Dit strookt met de bevindingen uit het Europese
onderzoek naar de korte keten 21;
Vertrouwen tussen de producenten onderling gaat over solidariteit en
concurrentie, het idee van ‘samen kan je meer’ en het samen leveren van
kwaliteitsproducten;
Vertrouwen tussen verkoper en koper gaat vooral over kwaliteit en loyaliteit.
Beide partijen vinden kwaliteit van het product belangrijk.

Vertrouwen in de tool
Bij de laatste gebruikerstest is er ook gekeken naar het vertrouwen in de tool. Zoals te zien is
in de eerdere Tabellen 5 en 6 verschilde het vertrouwen in de tool tussen verkopers en
kopers. Maar hoe was het verdere gebruiksgemak en vertrouwen in de verschillende
onderdelen. Hieronder volgt een korte opsomming van Karssen ten aanzien van dit
onderwerp:
-

-

Alles wat er uitziet of werkt zoals een standaard webshop was voor alle partijen
makkelijk en duidelijk.
Voor de kopers in het systeem veroorzaakte dat gemak soms twijfels of dit wel een
serieuze tool was. Maar vervolgens wensten deze zelfde groep juist meer gemak,
zoals makkelijk herbestellen.
Alles wat te maken had met het maken van producten bleek een korte leercurve te
hebben. Gedurende het project hebben we zeker de helft van die curve al kunnen
verkorten en geleerd van het daadwerkelijk gedrag, de andere helft nemen we mee
naar de volgende ontwikkelfase.
Alles wat met de communicatielaag, zie Tabel 10, te maken had was echt nieuw.
Voor iedereen. Het positieve daar was dat de meeste mensen het toch
schoorvoetend handig vonden.22

21

s.n.) (s.a.) EIP-AGRI focus group innovative short food supply chain management 30 november 2015. Final
rapport. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eipagri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf (31-01-2018), p: 3.
22
Karssen, M. (2018) Projectverslag. https://foodvalue.nl/over-het-project-food-value/ (15-02-2018).
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Tabel 10: Laatste enquête voor verkopers; ‘de eerste indruk van de tool’ Bijlage 4.
Daarnaast was er bij de observaties ook een groei in vertrouwen te zien. In eerste instantie
was er veel onduidelijkheid over het verdienmodel van de tool. Wat zou het allemaal
moeten kosten en was dit model van een marktplaats niet al vaker geprobeerd? Echter
naarmate het onderzoek vorderde en er meer duidelijkheid kwam voor de deelnemers steeg
ook het vertrouwen in de tool en de bruikbaarheid ervan. Veel verkopers staan nu te
springen om de Food Value tool in de praktijk te gebruiken. Er zijn echter ook nog steeds
terughoudende deelnemers, die graag ‘eerst zien dan geloven’ dat het anders is en echt
werkt. Echter aan het eind van de testfase waren er zeker veel overtuigde deelnemers;
‘Zoveel gedaan in korte tijd!! Petje af hoor! Mooi resultaat!’ en ‘ik vind het allemaal heel vlot
gaan, heel helder en duidelijk. Enkele dingetjes kunnen wat makkelijker misschien maar in
grote lijnen: complimenten!’23
Door de interactie in het onderzoek tussen de deelnemers en de tool zijn er verschillende
verbeteringen en aanpassingen toegebracht;
- Compatible met mobiel
- Herbestellijsten voor kopers voor gemak
- Een pagina voor de verkoper waarop populariteit van producten transparant is
gemaakt doormiddel van grafieken
- Filtering op keurmerken zoals SKAL en EKO
- Chatfunctie om voorraad en mogelijkheden te overleggen
- Een groepschat functie waar men zaken onderling kan afstemmen
- Notificaties van activiteit op de digitale winkel per mail

23
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Groepsvorming
Een vraag, die we tijdens de testfase hebben zien groeien is ‘hoe de groep tot stand komt en
vorm krijgt?’ Binnen het thema groepsvorming spelen enkele factoren een rol, deze factoren
krijgen in dit hoofdstuk allemaal een rol.
Samenhorigheid
Een gevoel van trots bleek naast vertrouwen en een ‘offline’ relatie een rol te spelen binnen
de groep. Dit is te zien in de Tabel 11 hieronder.

Tabel 11: Enquête groepsvorming zie bijlage 3.
Een motief waar veel over gesproken werd: de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor
verduurzaming. Hierbij is een groot aantal onderwerpen de revue gepasseerd, van regionale
en korte ketens, het biologisch/biologisch-dynamisch produceren, tot het kleinschalige en
ambachtelijke aspect. De randvoorwaarden voor de deelnemers lopen zeer uiteen, zie Tabel
12 hieronder, echter een zekere duurzaamheid in welke vorm dan ook is onbetwist.24
Ook de ecologische urgentie die alle deelnemers ervaren is een belangrijke drijfveer en
gemeenschappelijk ideaal dat de groepsvorming stimuleert. Dit sterke ideologische motief
gaat hand in hand met het zich afzetten tegen het huidige dominante systeem van
supermarkten en groothandel. Er is een sterke drijfveer om andere systemen op te bouwen.
Daarbij is een sterk motief dat ‘puur economische’ drijfveren worden verworpen, dit is ook
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te zien in het stuk over vertrouwen. Alleen financiële waarden zijn niet toereikend.
Meerdere waardes worden belangrijk gevonden. Dit is sterker zichtbaar bij de verkopers
echter ook de kopers spreken in dezelfde idealen.25

Tabel 12: Afsluitende opmerkingen in enquête groepsvorming, zie bijlage 3.

Een moderator
Om zowel vertrouwen, marketing (leden en/of klantenwerving) en de bottleneck van het
logistieke proces te kunnen tackelen zou coördinatie gewenst kunnen zijn. Als er straks
vanuit de korte keten groepen vormen, is een moderator of coördinator binnen de groep
een pluspunt. Deze persoon (al dan niet wel/niet een lid van de groep) moet helpen bij het
opzetten en het werven van deelnemers, het aanjagen en (technisch) begeleiden van
bestaande. Ook kan de moderator een rol spelen als aanspreekpunt voor lokale en regionale
overheden en andere stakeholders. De meeste deelnemers zijn van mening dat een
moderator belangrijk is. Gezamenlijke visie en groepsvorming is van belang voor cohesie en
vertrouwen. Bij het coördineren van een groep zijn vaardigheden noodzakelijk die niet elke
deelnemer bezit. Na een positief antwoord van de deelnemers ten aanzien van een
moderator hebben we diens taken in kaart gebracht, zie Tabel 13 hieronder. Ook in
bovenstaande, Tabel 12, wordt het belang van de moderator erkend, als een duidelijk
aanwezige persoon in de groep en een kartrekker.
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Tabel 13: Enquête groepsvorming zie bijlage 3.
Ook uit de workshop op de lanceringsbijeenkomst van de Food Value tool over ‘de rol van de
moderator’, bleek een moderator essentieel gevonden te worden voor de gezondheid en
welslagen van een Food Value korte keten groep.
Verder bleken de volgende punten relevant;
- De moderator is eigenlijk de motor van de groep. Hij/zij zorgt voor het goede
netwerk, voldoende kopers, PR, voor duidelijke afspraken met elkaar over o.a. Het
doel van de groep;
- Dat kan eigenlijk geen vrijwilligerswerk zijn, want zo iemand moet juist de
producenten helpen om goed te verkopen/handelen en te binden aan de groep. Het
is een heel actieve functie;
- Het kan geen producent uit de groep zijn, want die heeft dan persoonlijke belangen.
Het kan wel de transporteur of een externe partij zijn
- Eventueel kan deze functie betaald worden met een marge van de omzet van de
groep.26
Logistiek
Logistiek is een van de punten waar iedereen mee worstelt. Alle verschillende subgroepen
zien hier moeilijkheden, maar toch ook wel mogelijkheden, zoals door te delen in transport
of door te werken met een logistieke hub. Dit is terug te zien in Tabel 14. Een hub is een
centrale locatie waar alle producten samenkomen vanaf de verkopers waarna het
gesorteerd en vervolgens wordt geleverd naar de verschillende kopers. Naast de
mogelijkheden van de hub zijn er veel geluiden voor een vaste logistieke partner als een
aantrekkelijke oplossing. Veel verkopende partijen zijn bereid om zelf producten te
26
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transporteren, afstanden tot ongeveer 20 km worden als haalbaar beschouwd, maar heel
duidelijk niet meer dan 50km.

Tabel 14: Enquête groepsvorming zie bijlage 3.

Tijdens de lanceringsbijeenkomst hielden we ook over dit onderwerp een brainstorm.
Bij het soort initiatieven zoals Food Value gaat het over kleine volumes en veel deelnemers
(aanbieders en afnemers). De logistiek wordt dan snel onbetaalbaar, dus bundelen van
stromen is een oplossing om het beheersbaar te houden (zowel in de organisatie als in de
kosten etc).
De volgende oplossingsrichtingen/denkrichtingen zijn genoemd:
- Werk samen op deelgebieden
- Houdt de distributie onder controle van de boeren, maak prijsafspraken over het
transport
- Organiseer ophalen en leveren apart: laat dit samenkomen in een hub
- Houdt klanten dicht bij elkaar, geografisch. Dat is efficiënter
- Betrek producenten en afnemers actief, laat ze deel zijn van de groep.27
Marketing en reclame
Een interessante constatering was dat de deelnemers bij de eerste bijeenkomst verwachten
dat Food Value een merk zou zijn waaronder zij zouden produceren. Op de uitleg dat Food
Value een tool is en niet een merk, werd er door meerder deelnemers opgelucht gereageerd
en groeide het vertrouwen. Binnen de tool kan elke groep zijn eigen naam kiezen. Er waren
echter ook deelnemers die van mening waren dat het juist sterk zou zijn onder een
27
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overkoepelende naam zoals Food Value te opereren. Dan zou de naam herkenbaar zijn als
een ‘kwaliteitsmerk’ voor bijvoorbeeld de duurzame lokale keten.28
Bij de lanceringsbijeenkomst van de Food Value tool op 15 januari werd het onderwerp
besproken in de workshop: ‘hoe vind je meer kopers in de stad: horeca, winkels, traiteurs,
consumenten? Dit zijn de punten die besproken zijn:
- De identiteit van de afnemer ook vooral goed moet passen bij zijn product en
identiteit van de producent. Identiteit is belangrijk omdat je hiermee aansluiting
vindt met ‘klanten’ en afnemers.
- Een gezamenlijke identiteit maakt het mogelijker makkelijker om meer bereik te
hebben omdat je specifieke waarde uitdraagt als groep.
- Mogelijk is het een goed idee om afnemers een proefabonnement op de tool te
geven zodat ze de werking en productiviteit kunnen testen. Is ook een goed
lekkermakertje.
- Gezamenlijke terugkerende ‘boerenmarkt’ organiseren voor bekendheid en om je
klanten te leren kennen.
- Foor binnen de groep met verrijkers samen te werken kan je ‘kant & klare’ producten
afleveren aan instanties en bedrijven.
- Voordeel van in een groep is dat je elkaars netwerk kan gebruiken en verbanden kan
leggen dit versterkt elkaar en zal de onderlinge banden ook goed doen.29

‘Verantwoord’ beleid vanuit de publieke sector
Onder de deelnemers heb ik meerdere malen geïrriteerde reacties gehoord op de
betrokkenheid van de overheid op de verduurzaming van de voedselketen. Uitspraken als:
‘de vervuilers beltalen niets, ze worden zelfs gesubsidieerd’ doelend op de
landbouwsubsidies uit Europa; ‘de overheid gooit alle bezuinigingen onder het kopje
participatie’, ‘wij mogen de verandering trekken terwijl de reguliere landbouwsubsidie
vangt’. Echter ook de overheden, al dan niet lokaal, zien urgentie en willen graag stimuleren
tot verduurzamen. Ze hebben echter geen of beperkte fondsen voor financiële steun, wel
willen ze graag bijdragen in natura en steun. Dit zou een praktische basis kunnen bieden
voor een hub of een ander logistieke ondersteuning.30
De publieke sector en diens rol in de korte voedselketen lijkt ambivalent. Enerzijds graag
verandering en duurzaamheid stimuleren, anderzijds qua mogelijkheden nogal beperkt.
Daarnaast zijn er wel stappen in de duurzame en bewuste richting genomen, zoals
ambtenaren en wethouders met een functie waarbij de voedselproductie en de
28
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voedselketen een grote rol spelen. Een nationale en Europese overheid die stimuleert, zie
theorie, activeert en subsidieert in de ‘goede’ richting. De rol van de publieke sector werd
ook bij de laatste bijeenkomst nog eens onder de loop genomen. Een groep heeft dit
onderdeel met betrekking tot de korte keten en de Food Value tool besproken, daar
kwamen de volgende punten uit:
- Overheden zoals gemeentes en provincies kunnen meedenken als er knelpunten zijn
op het gebied van regelgeving en bestemmingsplannen;
- Er moet een gelijk speelveld zijn voor kleine initiatieven als het gaat om marktpositie,
regelgeving en subsidiekansen;
- Als er subsidies mogelijk zijn, zijn deze vaak slecht toegankelijk voor de kleinere
ketenpartijen omdat er erg veel werk gaat zitten in een aanvraag, en de succeskans is
ook nog eens erg laag. Hulp bij de aanvraag zou dus heel mooi zijn;
- Echter initiatieven zijn veel meer gebaat bij toegang tot grond, lage pacht- of
huurprijzen voor een pand voor een hub/uitwissellocatie of voor de grond voor
productie.31
- Uit de workshop over een gezonde groep/moderator kwam naar voren dat de
moderator misschien door de overheid betaald zou kunnen worden.32
- Instellingen (semi- en publieke) zouden er werk van kunnen maken lokaal voedsel in
te slaan.33
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5 Conclusies en aanbevelingen
Conclusie
Er zit veel momentum, wens en draagkracht in een beweging naar een duurzamer voedsel
systeem. Het is echter moeilijk om daar een grote gemeenschappelijke beweging van te
maken waar iedereen aan meedoet. Dit sluit aan bij de theorieën over transitie, dat het
vooral gewoonte en cultuur is die verandering bemoeilijkt. De gewenste verandering moet
wel duurzaam. Dit is in de brede zin van het woord, solidariteit, onderling vertrouwen,
duurzaamheid voor de natuur en alle ketens in de korte voedselketen. Om dit te bereiken
zijn er hordes te nemen zoals verbinding tussen producenten, afnemers en de logistieke kant
van de distributie. Door de korte lijntjes zal er weer vertrouwen komen in elkaar, de
toekomst en voedsel. Ondersteuning in groepsvorming, digitalisering en de logistieke
moeilijkheden zijn noodzakelijk stapjes om volwassenheid te kunnen bereiken voor een
lokale keten. Dit is precies het gat waar de tool in springt. Als er naast de digitale
ondersteuning van de tool er ook nog fysieke ondersteuning in groepsvorming en marketing
aan toegevoegd wordt heeft het een goeie start. Daarbij dienen niet alleen de ketens de
verantwoording te dragen, dit zal uiteindelijk maatschappij breed gedragen moeten worden.
De wens tot meer inkomsten en mogelijkheden is het sterkst bij de verkopers in dit
onderzoek. Mede doordat de urgentie hier het meest wordt ervaren en omdat deze groep
een ambachtelijk karakter heeft. Echter ook de kopers, zeker de transporteurs uit deze
groep hebben de wens meer inkomsten te genereren. De kopers die in de horeca en
winkelbranche werkzaam zijn, zijn vooral op zoek naar kwalitatief goed, smaakvol,
transparant geproduceerd voedsel dat efficiënt kan worden geleverd.
Een grootschalige transitie gaat niet over één nacht ijs, dit vergt tijd, investeringen en een
culturele omwenteling. Deze omwenteling past ook binnen het steeds meer erkende trend
die het wetenschappelijke terrein van transitie onderzoekt. Een van de belangrijkste
beginselen bij verandering is noodzaak en vervolgens draagvlak voor de beoogde
oplossingen. Vervolgens is het uitvoeren en de mogelijk creëren waarin de tool zijn ‘werk’
kan doen. De waarde van de deelnemers in dit onderzoek gaan verder dan financieel. Zij
willen een duurzame keten en een duurzaam bestaan, waarden als kwaliteit, smaak,
duurzaamheid en solidariteit. Het is soms hard knokken in een maatschappij die veelal
gericht is op financieel gewin en efficiëntie. Naast deze eerste bewuste korte keten schakels
is er ruimte voor meer bewustzijn in de maatschappij zodat er meer draagvlak en
mogelijkheden ontstaan.
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Al met al blijkt uit dit onderzoek dat de Food Value tool, mits met de nodige fysieke
ondersteuning, een enorme steun vooral voor de verkopers zou kunnen opleveren. Door het
vergemakkelijken van processen en het samenwerkingselement zal het inkomen van de
verkopers een goede kans maken op groei. Ook de bewuste kopers zijn erbij gebaat om niet
zelf een geheel netwerk van verschillende regionale verkopers op te hoeven zetten. En
aangezien de groep kopers die duurzame producten willen aan het groeien is zal de tool een
uitkomst bieden.
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Aanbevelingen
-

-

-

Fysieke begeleiding van een professional (moderator) voor groepsvorming is aan te
bevelen. Sociale kwaliteiten die nodig zijn voor dit proces zijn lastig
De tool vergemakkelijkt financiële-, groeps- en marketingprocessen. Digitale
begeleiding zou de slagingskansen enorm vergroten bij het ‘inwerken’ van deze
processen. Daarnaast zou hulp, al dan niet door de moderator, van fysieke logistiek
en het opzetten van de digitale winkel helpen
Voordeel van digitale begeleiding in de aanzet van de winkel is een eventueel
geprofessionaliseerde uitstraling, door bijvoorbeeld uniformen foto’s en
product(cent) informatie
Per regio of stad zou ondersteuning door de lokale overheid voor regelgeving/fysieke
locaties en aanspreekpunt helpen.

Om de polycultuurboeren en duurzame, kleine producenten te ondersteunen om niet naast
hun ‘corebusiness’ enorm veel andere kunde en kwaliteiten te moeten ontplooien is een
netwerk van gelijkgestemden een goede mogelijkheid om samen te werken. De Food Value
tool kan de kleine ketens faciliteren in de schaal en in de gezamenlijkheid. Ook lastige zaken
als continuïteit en efficiëntie zijn noodzakelijke punten die de tool kan vergemakkelijken.
Horeca en winkeliers willen en zien het namelijk als noodzakelijk dat er continuïteit en
efficiëntie is binnen de keten.
Het uit-ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie/waarden en het vergroten van het
draagvlak binnen de korte voedselketen en daarbuiten. Dit proces zou gebaat zijn bij een
moderator. De moderator zou ook kunnen ondersteunen en bij het contact met lokalen
instanties en overheden. Als lokale overheden een duurzame voedselketen willen stimuleren
heeft het zin, als deze korte keten initiatieven ondersteunen met meer dan alleen verbale
steun. Zeker in fragiele opstartfase zou dit niet overbodig zijn. Voor het slagen is draagkracht
nodig niet alleen binnen de korte keten zelf maar ook binnen de maatschappij.
Samenwerking met verschillende bestaande initiatieven en instanties zou draagvlak kunnen
vergroten en bekendheid kunnen genereren.
De wil tot verandering is bij de deelnemende verkopers enorm. Verandering is waar zij naar
streven. De tool zou hen daarin kunnen faciliteren, de praktijk dient daarin ondersteund te
worden al dan niet door overheid of vanuit de groep zelf. Eventueel kan de lokale overheid
helpen door een locatie te regelen op strategische punt voor een hub. Dit zal de last van
logistieke complexiteit verminderen en ondersteunen. Dit zal ook helpen om de deelnemers
in een beweging naar een korte voedselketen vanuit lokale overheden serieus te nemen. Wil
de overheid verandering dan zal deze ook ondersteunend moeten zijn op lange termijn.
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Vervolgonderzoek
Een vervolgonderzoek dat mogelijk voor de hand ligt is het volgen en documenteren van het
uitrollen van de praktische uitvoering van een groep die het Food Value tool toepast. Extra
focus zou kunnen uitgaan naar wat zijn de knelpunten bij het vomeren van een groep en
stroken de wensen en behoeftes van de deelnemers met de uitvoerbaarheid.
Een andere mogelijkheid voor vervolgonderzoek is ook gericht op het praktisch uitrollen van
de groep en het gebruik van de tool. Inzichten in mogelijkheden en behoeftes van
horecaondernemers en winkeliers zijn nuttige uitgangspunten bij een vervolgonderzoek.
Meer te weten komen over wat bewuste consumenten of kritische burgers ten aanzien van
het voedselsysteem drijft, is nog een laatste suggestie voor onderzoek. Zijn het burgers die
bewust of zelfs onbewust de voedselketen vormen en zijn zij zich daar van bewust. Zijn de
ambities en wensen van de burger gelijk aan die van de consument? Wat willen deze twee
verschillende identiteiten en stroken de waardes met elkaar of staan deze loodrecht
tegenover elkaar? ‘Wie bepaalt wat we eten?’ Welke druk is er op het voedselsysteem en de
mogelijke veranderingen die in het verschiet liggen, wie heeft daar zeggenschap over?
Welke rol speelt voedselsoevereiniteit en voedseldemocratie34 in de veranderingen binnen
de voedselketen.

34

Voedseldemocratie: het recht van alle mensen op een adequate, veilige, voedzame, cultuur adequate en
duurzame voedselvoorziening.
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Bijlagen
Bijlage 1: Enquête voor eerste fysieke bijeenkomst
Alleen de multiplechoice vragen.

•

Op welke sociale mediakanalen ben je persoonlijk actief?
16 van 16 mensen hebben deze vraag beantwoord

o

Facebook

14 / 88%

o

Linkedin

9 / 56%

o

Instagram

4 / 25%

o

Twitter

4 / 25%

o

Geen

1 / 6%

o

Other

1 / 6%

o

Pinterest

1 / 6%

•

Met welk apparaat ben je het meest en liefst online?
16 van 16 mensen hebben deze vraag beantwoord

o

Laptop

13 / 81%

o

Telefoon

11 / 69%

o

Desktop

4 / 25%

o

Geen van alle

0 / 0%

o

Tablet

0 / 0%

•

Wanneer vertrouw je iemand in een online omgeving?
16 van 16 mensen hebben deze vraag beantwoord

o

als je iemand echt kent

16 / 100%

o

gecontroleerd door de online omgeving

9 / 56%

o

persoonlijke gegevens zichtbaar

7 / 44%

o

portretfoto

5 / 31%

o

positieve reviews

5 / 31%

o

persoonlijke tekst

3 / 19%

o

in geen enkel geval

0 / 0%

•

Wat zijn je redenen om samen te werken met partijen via de tool?
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16 van 16 mensen hebben deze vraag beantwoord
o

Innovatie

12 / 75%

o

beter contact met andere schakels in de voedselketen

11 / 69%

o

toename in verkoop van producten

10 / 63%

o

meer omzet

8 / 50%

o

meerdere afnemers

8 / 50%

o

solidariteit

5 / 31%

o

Other

3 / 19%

o

meer inkomsten

3 / 19%

o

meer marktwerking

2 / 13%

o

meer zekerheid

1 / 6%

o

omdat andere partijen het doen

1 / 6%

o

omdat het verwacht wordt

1 / 6%

Open vraag en antwoorden (de antwoorden zijn geanonimiseerd, namen zijn verwijderd en daar staat
een * bij en eventuele uitleg tussen ()):

•

Wat is je huidige methode van inkopen en verkopen van producten? Zou je hier
graag veranderingen in aan brengen? Zo ja, welke mogelijkheden hebben je
voorkeur?

- Klanten bestellen online voor een deadline. Alle bestelde producten worden dan centraal voor Nederland per
klant ingepakt en in mijn regio afgeleverd. Ik bezorg het dan met mijn bezorgers bij de klant thuis of op het
werk.
- nu per mail en telefoon met bestellijsten
- Inkopen: (invullen op papier), scannen met handterminal/ emailen/verzenden, verkopen gaan via de kassa
met pin/contact, of via kassa op rekening (B2B). De mogelijkheid om alles tegelijk te bestellen is ideaal maar in
onze situatie is lokaal aanvullen en zal dus 'ernaast' besteld moeten worden, emailen of via een portal maakt
volgens mij niet veel verschil.
- Ik vind het nu lastig. Ik moet zelf een heel netwerk opbouwen of markten afstruinen. Veel liever heb ik dat ik
dat in een groep van gelijkgestemden kan vinden en ook weer verkopen.
- Verkoop vanaf de zaak; aan particulieren, horeca en wederverkopers. Benkendheid vooral via mond-totmond-reclame, website en social media.
- Hangt af van vraag en aanbod
- Inkoop per e-mail. Verkoop via *(webwinkel).nl en winkel op *(locatie). Verkoop is prima, inkoop zou
makkelijker kunnen, bijv. meer geautomatiseerd en meer keuze.
- Verkoop gaat nu via een bestaand netwerk afnemers. Ik wil alleen lokaal afzetten, maar er is ruimte voor
meer afzet binnen mijn aanbod
- van eigen land, via regionale collega's. Afzet: groente-abonnementen, huisverkoop, levering aan winkels
- Inkopen levensmiddelen via persoonlijk contact. Andre producten via website. Verkopen ook via persoonlijk
contact. Laten proeven van product. Persoonlijk verhaal. Ik zou meer willen afzetten via groothandels ivm
logistiek.
- inkoop direct bij boeren, via boerencooperatie en groothandel. Verkoop via website, thuisbezorgd.
- VLEES VIA VIA, GROENTE IN ZOMER VIA *(tuinder), *(tuinder), OREGIONAAL EN SLIGRO
- Inkoop via Distreko Odin de Nieuwe band en Natudis. Verkoop via Groenten abonnementen boerderijwinkel
en winkels en horeca in Arnhem en omgeving. Veranderingen zijn mogelijk maar het werkt zoals we het doen
prima.
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- Wij kopen of verkopen geen produkten, 'slechts' diensten
- Slagerij en deels online. Online zou een uitbreidoptie zijn, betere webshop
- Huidig: via landgoedwinkel en via *(winkel/ webwinkel). Ik wil daarnaast bij een of twee hoog segment
horeca-zaken in Nijmegen in het assortiment. Ik wil daar langs gaan, daarna distributie via *(winkel/
webwinkel).
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Bijlage 2: enquête na eerste fysieke bijeenkomst 11 september
Alleen de multiple-choice vragen

•

Wat is je eerste indruk op het punt van sfeer?
17 van 18 mensen hebben deze vraag beantwoord

12 / 71%
3 / 18%
2 / 12%
0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%

o

Mooi en duidelijk, fijne site

o

Gewoon, niks bijzonders, een site die er leuk uitziet

o

Other

o

Druk, chaotisch, moeilijk te begrijpen

o

Niet zo mooi, te saai of juist te druk

o

Wow, wat is dit prachtig!

•

Wat is je eerste indruk op het punt van functionaliteit?
17 van 18 mensen hebben deze vraag beantwoord

9 / 53%
4 / 24%
2 / 12%
1 / 6%
1 / 6%
0 / 0%

o

Het lukt me om iets te kopen, net als in iedere webshop

o

Kopen is een plezier en gaat heel gemakkelijk

o

Dit gaat echt niet. Ik stop ermee

o

Het lukt me, maar was op punten best lastig

o

Other

o

Wat ingewikkeld, ik kom er maar net uit

•

Had je, voordat je iets ging kopen, gekeken bij hoe het werkt?
17 van 18 mensen hebben deze vraag beantwoord

13 / 76%
4 / 24%

o

Nee

o

Ja

•

Hoe ben je lid geworden?
16 van 18 mensen hebben deze vraag beantwoord

o

Geen idee, ben ik lid geworden?

o

Ik heb een account aangemaakt tijdens het kopen

o

Ik heb me eerst als lid aangemeld

6 / 38%
5 / 31%
5 / 31

Food Value en de waarde van een korte voedselketen, februari 2018, Muriel Simonis - 42

Bijlage 3: Enquête groepsvorming november.
Bron: screenshots PowerPoint over de enquête Marieke Karssen van bijeenkomst 20
november.
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Karssen, M. (20-11-2017) Screenshots PowerPoint over de enquête Marieke Karssen van
bijeenkomst 20 november.
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Bijlage 4: Test voor verkopers december/januari

Food Value en de waarde van een korte voedselketen, februari 2018, Muriel Simonis - 48

Food Value en de waarde van een korte voedselketen, februari 2018, Muriel Simonis - 49

Food Value en de waarde van een korte voedselketen, februari 2018, Muriel Simonis - 50

Food Value en de waarde van een korte voedselketen, februari 2018, Muriel Simonis - 51

Food Value en de waarde van een korte voedselketen, februari 2018, Muriel Simonis - 52

36

36

Karssen, M. (2017). Screenshots digitale test antwoorden van verkopers.
https://docs.google.com/forms/d/1o1bG500qHBlXtaUQ3Vltleu9k6d2YeWivNK26d_W8IY/edit#responses (0202-2018).
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Bijlage 5: Test voor kopers december/januari
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Karssen, M. (2017). Screenshots digitale test antwoorden van kopers.
https://docs.google.com/forms/d/1r0fMxGmKjiQ8evM4k9hzNJItSY3g6yJhlInbIlDe-cU/edit#responses (02-022018).
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