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Overweeg je om serieus aan de slag te gaan met de afzet van eigen producten in de korte
keten? Maar je weet nog niet hoe of hoe het beter kan? Dan is de Korte Keten Booster iets
voor jou. Het is een compleet trainingstraject speciaal voor Brabantse agrarisch ondernemers.
Met als doel: afzet van het eigen product in de korte voedselketen die écht bijdraagt aan het
bedrijfsresultaat. Zodat jij straks kunt zeggen: Korte ketens, da’s goeie handel!

INHOUD KORTE KETEN BOOSTER
In de Korte Keten Booster volg je een
snelkooktraject samen met vijf andere
ondernemers die ook willen uitblinken in
ondernemerschap in de korte keten. Dat doe
je onder leiding van meerdere deskundigen.
Aan het einde van het traject heb je een
gedegen bedrijfsplan en weet je wat jou
te doen staat om succesvol te zijn in een
korte(re) keten.

DE VOLGENDE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD IN DE TRAINING:
•	Ondernemerschap: je krijgt inzicht
in je drijfveren en competenties. Met
daarnaast aandacht voor: de organisatie
van je bedrijf ontwikkelen en de
samenwerking met strategische partners
opbouwen;
•	Nieuwe businessmodellen in de
korte voedselketen: je staat stil bij
de verschillende type korte keteninitiatieven, hoe zijn ze georganiseerd
en welke markten zijn interessant;
•	Klant en propositie: wie zijn je klanten,
wat is hun behoefte en hoe sluit jouw
product of dienst daarbij aan?;
•	Verkoopkanalen en multichannelstrategie
via zowel traditionele als nieuwe
kanalen;

•	Logistieke organisatie: hoe organiseer
je samenwerking? Welke shared
services zijn te benutten?;
•	Verdienmodel: op basis van
het Business Canvas-model
kijk je samen met een business
developer naar de opbouw en
samenstelling van marktsegmenten
en de verkoopkanalen die bij jouw
verdienmodel passen;
•	Financiën: wat zijn de financiële
aspecten van jouw bedrijf? Hoeveel
kapitaal heb je nodig en hoe financier
je dat? Aandacht voor opbrengsten en
kosten, je financiële resultaat en de
ontwikkeling van de liquiditeit.

TIJDSDUUR
De Korte Keten Booster start in januari en in oktober 2021 en bestaat telkens uit vijf
bijeenkomsten. Ongeveer elke twee weken is er een bijeenkomst van een dagdeel.
De bijeenkomsten vinden plaats bij ZLTO in ’s-Hertogenbosch of op locatie bij een
ondernemer. Verder ontvang je een aantal uren individuele coaching.
VOOR WIE IS DE KORTE KETEN BOOSTER?
De Korte Keten Booster is speciaal voor (startende) ondernemers in Noord-Brabant.
Agrarisch ondernemers die willen uitblinken in ondernemerschap in de korte(re)
voedselketen. Het voornaamste is dat je een nieuw of aanvullend idee hebt voor de
verkoop van producten via een korte keten of daarmee al gestart bent. Denk daarbij aan
een verkoopconcept om producten vanaf het eigen erf rechtstreeks aan consumenten
af te zetten, online verkoop, een samenwerking tussen meerdere producenten om
gezamenlijk de keten te verkorten, een winkel op een andere locatie dan op het eigen
bedrijf, het leveren van producten aan verschillende kanalen om directer de consument
te bereiken of de ontwikkeling van nieuwe (verwerkte) producten om een specifiekere
markt te bedienen.
PITCH JE AMBITIES EN PLANNEN
Voor je deelname vindt er een zogenaamde ‘intake’ plaats. Hier geef je een toelichting op
je ambities en plannen. Na de pitch geven twee ‘business developers’ advies op maat en
krijg je een aanbod om aan de Korte Keten Booster deel te nemen of een suggestie voor
een training die beter bij jouw profiel aansluit.  
PRIJS VOOR DEELNAME
De Korte Keten Booster is toegankelijk voor zowel ZLTO-leden als niet-leden.
•	Prijs voor RIJP-boeren: € 400 excl. btw
•	Prijs voor ZLTO-leden: € 500 excl. btw
•	Prijs voor niet ZLTO-leden € 750 excl. btw
INTERESSE OF VRAGEN?
Stuur dan een e-mail naar mariska.van.koulil@zlto.nl om nadere informatie over
de Korte Keten Booster en de planning te ontvangen.

MEER TRAININGEN VOOR DE KORTE KETEN

De Korte Keten Booster is onderdeel van de Korte Keten Academy voor agrarisch ondernemers in de korte keten.
Het aanbod richt zich op zowel beginners als vergevorderden. Het doel is ondernemers te stimuleren verder te
professionaliseren. Om uiteindelijk uit te groeien tot een interessante partner voor marktpartijen. De Korte Keten Academy
heeft losse workshops, inspiratiestours en biedt advies en persoonlijke coaching. Al deze onderdelen zijn ook los van elkaar
te volgen.
De onderdelen van de Korte Keten Academy zijn toegankelijk voor zowel ZLTO-leden als niet-leden.
Bekijk het aanbod van de Korte Keten Academy op zlto.nl/korteketenacademy of stuur e-mail naar: loeki.van.loon@zlto.nl.

Een initiatief van:

DE KORTE KETEN ACADEMY IS EEN POP3-PROJECT GEFINANCIERD DOOR ZLTO
EN HET EUROPESE LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING.

GA NAAR DE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE

www.zlto.nl/korteketenacademy
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