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Intro
De Korte Keten Academy ‘Korte keten,  
da’s goeie handel’

De Korte Keten Academy ‘Korte keten, da’s goeie handel’ 
begeleidde en stimuleerde van 2020 tot eind 2022 korte 
keten-ondernemers die zich verder willen professionaliseren 
in de afzet van het eigen voedselproduct. De leerpunten van 
de betrokken ondernemers heeft de Korte Keten Academy 
verzameld in dit overzicht.

Mariska van Koulil 
coördinator Korte Keten 
Academy: 
‘Er komt veel kijken bij het verder 
professionaliseren van een bedrijf 
in de korte voedselketen. Naast 
ondernemerschap is ook creativiteit, 
kennis over marketing, logistiek en 
voedselveiligheid nodig. De Korte 
Keten Academy heeft zich ingezet 
om een echte bijdrage te leveren 
aan het bedrijfsresultaat van deze 
ondernemers.’

Dit overzicht is bedoeld voor onder-
nemers die ook stappen willen zetten 
in de korte voedselketen. De ervaring 
leert dat de tips van andere onder-
nemers hierin waardevol zijn. Daar-
om zijn de leerpunten in onder meer 
marketing en communicatie, formats 

van juridische overeenkomsten met 
leveranciers en afnemers, ideeën 
over winkelinrichting en namen van 
deskundige coaches gebundeld. De 
tips en tricks zijn ook te vinden op 
de website.

http://www.zlto.nl/korteketenacademy
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 Inspiratie
Inspirerende verhalen van ondernemers 

Ruim tweehonderd Brabantse korte keten-ondernemers zijn 
betrokken geweest bij het progamma van de Korte Keten 
Academy. Vele ondernemers hebben deelgenomen. Anderen 
waren onderdeel van het programma en vertelden hoe zij hun 
korte keten-onderneming hebben opgebouwd om daarmee 
collega’s verder te helpen. Met vaak hele inspirerende inzichten 
en creatieve ideeën. Een selectie van ondernemersverhalen. 

Ellen Luysterburg 
van Boerderijwinkel Luysterburg: 
‘Duidelijk verschil tussen klanten 
boerderijwinkel en automaten.’

UITBREIDEN AANTAL VERKOOPPUNTEN

NIEUW VERDIENMODEL ONTWIKKELEN

Tessa Hermanussen
melkveehouder in Beers:  
‘Ik wil meer leren over verkoop 
van onze kaas.’

VERPAKKEN EN VERKOPEN, HOE DAN?

Carlos Jansen
tomatenkweker in Hoeven:  
‘Ik zoek een kortere weg naar de 
eindgebruiker.’
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 Inspiratie
Nog meer inspirerende verhalen van 
ondernemers

VERDUURZAMEN SAMEN MET KLANTEN

Corné Ansems
kaasmaker in Hoogeloon:  
‘Onze gezamenlijke slagkracht 
vergroten.’

PRODUCTEN PROFESSIONEEL PRESENTEREN

Gerard Titulaer 
van Oregional in Nijmegen: 
‘Lokaal kopen en eten is het  
nieuwe normaal.’

SAMENWERKING IN AFZET PRODUCTEN

Henriette van Hoek 
van boerderijwinkel 
Natuurlijk Henriette: 
‘Betrek je klanten bij de winkel.’



RESULTATENDOCUMENT KORTE KETEN ACADEMY 5

INSPIRATIEINTRO INFOMARKETING BEDRIJFSONTWIKKELING COACHING

 Marketing
Handige handvatten voor marketing en 
communicatie

Hoe vertel ik mijn bedrijfsverhaal? Wil mijn doelgroep 
informatie op een website of alleen berichten via social 
media? Wie is mijn doelgroep eigenlijk? Kortom: welke 
marketing en communicatie zet je het beste in voor je korte 
keten bedrijf.

AFZET VERGROTEN

Fenna van Iersel 
aspergekweker in Udenhout
‘Hoe betrekken we de horeca bij 
ons bedrijf?’

Sven en Gertjan 
Automatenwinkel Appeltje-Eitje 
omgeving Nijmegen:  
‘Gewoon beginnen en dichtbij jezelf blijven.’

LOCATIE DICHT BIJ DE DOELGROEP

www.zlto.nl/actueel/de-kortste-keten-met-onze-boerderijautomaten-in-de-stad
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RESULTATENDOCUMENT KORTE KETEN ACADEMY 5

 Marketing

Handige handvatten
Wat komt er kijken bij een goede marketing en communicatie van een 

bedrijf in de korte voedselketen? Een aantal aandachtspunten:

•  Ga terug naar de basis: wat is je waardepropositie (in welke 

behoefte voorziet jouw aanbod) en wat je wil uitstralen. 

•  Beschrijf de voornaamste klanttypen: in de vorm van persona.

• Customer journey:  Breng de verschillende 

  stappen die een klant neemt voor én na een aankoop in beeld 

•  Meten is weten: dus kijk naar verkoopcijfers, bestedingspatroon, 

marges en voorraden.

• Winkelinrichting:  bij een eigen 

  verkoop ruimte is de indeling, routing en uitstraling belangrijker dan 

je denkt voor het realiseren van een goede omzet. 

• Etikettering:  besteed aandacht aan 

 de juiste etikettering van je producten.

Lukas Lagerweij
eigenaar van boerderijwinkel 
de Pantry:  
‘Voor elk dorp met weinig 
voorzieningen is dit een uitkomst’

HIGHTECH MINI-WINKEL
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 Bedrijfsontwikkeling
Hoe groeit jouw bedrijf verder?

Even stil staan is er voor de meeste ondernemers in de korte 
voedselketen niet bij. Maar wil je je bedrijf verder ontwikkelen, dan 
is even stil staan en jezelf een aantal vragen stellen, heel waardevol. 
Waar sta ik nu, en waar wil ik heen? Waar ben ik goed in en wat 
moet anders? Is alles juridisch goed geregeld? Hoe veilig zijn de 
voedselproducten die ik aanbied? En hoe groeit mijn bedrijf verder? 

Professioneel 
bestelsysteem
Opschalen van de productie 

betekent ook opschalen van de 

verkoop. Een bestelplatform 

waarin orderverwerking en 

facturatie zijn geïntegreerd, zorgt 

voor verdere professionalisering. 

Meerdere initiatieven zoals Goeie 

Eete, Local Food Eindhoven 

en Brabants Streekgoed 

maken gebruik van een online 

bestelplatform met de technologie 

van Beukk (www.beukk.com).

Corné van Roessel
betrokken bij Cooperatie Brabants 
Streekgoed:  
‘Een grote stap in duurzame invulling 
regionale voedselvoorziening.’

MET MEERDERE ONDERNEMERS VERKOOP EN LOGISTIEK REGELEN
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 Bedrijfsontwikkeling
Beknopt businessplan

De Korte Keten Academy heeft met meerdere ondernemers een Business 
Model Canvas ingevuld. Het is eigenlijk een beknopt businessplan met 
negen bouwstenen die alle aspecten van je bedrijf omvatten. Zoals de 
organisatie, waardepropositie (beschrijving van je product of dienst), 
klanten, leveranciers, kosten en opbrengsten. Met het canvasmodel ontdek 
je de sterke en zwakke punten van je organisatie en product. Ook krijg je 
inzicht in de wensen van je klanten.

JURIDISCH GOED GEREGELD

Twee formats om de 
collectieve verkoop van 
voedselproducten goed te 
regelen.

Ga zelf aan de slag
• Korte Keten Toolbox  

• Boekje ‘Van ons erf’ 

• Brochure ‘De ideale boerderijwinkel’

• Handboek etikettering

• Voedselveiligheid

Business model Canvas

• Welke waarde leveren 
we aan de klant? 

• Welk probleem van 
onze klanten helpen we 
oplossen? 

• In welke klantbehoeften 
voorzien we?

• Wat is onderscheidend 
t.o.v. andere producten?

• Wat zijn de belangrijkste kosten die inherent 
zijn aan het businessmodel?

• Wat zijn de financieringskosten?

• Wie zijn onze 
belangrijkste partners?
(Toeleveranciers, 
middelenverschaffers, 
distributeurs, 
afnemers)

• Welke vorm van 
samenwerking hebben 
we nodig en wie gaat 
dit organiseren?

Welke  activiteiten zijn 
nodig voor:
• Het creëren van de 

Waarde proposities 
• Tot stand brengen van 

de klantrelatie
• De distributiekanalen?
• Inkomstenstromen? 

• Welke middelen zijn 
nodig voor het creëren 
van de 
waardepropositie?

• Hoe zijn deze te 
mobiliseren? 

• Welk type relatie 
verwachten de  
klanten?

• Welk type relatie wil ik 
zelf

• Hoe duur zijn ze?

• Hoe komt mijn product 
bij de klant? 

• Hoe krijgen ze 
informatie over mijn 
product

• Welke  marges kan ik 
delen met distributeurs?

• Voor wie creëren we 
waarde?

• Wie zijn onze 
belangrijkste 
klanten? 

• Welke ontwikkeling 
voorzien we voor 
deze klantengroep?

• Hoe genereert de waardepropositie opbrengsten?
• Welke prijs zijn klanten bereid te betalen?
• Hou zouden ze het liefst betalen?
• Is het mogelijk om uit reststromen of nevenactiviteiten 

opbrengsten te genereren?

https://inagro.be/themas/landbouwverbreding/korteketentoolbox
https://www.bol.com/nl/nl/p/van-ons-erf/9300000054521679/
https://www.wur.nl/nl/download/De-ideale-boerderijwinkel-.htm
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/etikettering-van-levensmiddelen
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/haccp/hygienecodes-per-sector
https://www.zlto.nl/paginas/projecten/verkoop-lokale-voedselproducten-juridisch-goed-geregeld
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 Coaching
Wat kan een coach voor jou doen?

De afgelopen jaren waren meerdere coaches en adviseurs 
betrokken bij de Korte Keten Academy. Zij zijn gespecialiseerd 
in het ondersteunen van korte keten-ondernemers. Zij kunnen 
onder andere helpen bij het opstellen van een bedrijfsvisie, jouw 
werkwijze doorlichten om te zien waar het beter kan of nieuwe 
kansen benoemen. 

Coaches en adviseurs
Hieronder vind je een overzicht met mogelijke onderwerpen en de betrokken 

coach/adviseur. Een kleine bloemlezing, want uiteraard kunnen ze je met meer 

onderwerpen ondersteunen. Klik hier voor het complete overzicht. 

•  Doelgroep verleiden: Franca van Nunen

•   Marktpositionering en merkstrategie: Dirk van Roessel

•   Marketing en communicatie: Bart Kraaijvanger

•  Winkelinrichting en uitstraling: Lian Kanters

•  Verkooptechnieken en social media: Kristel van der Aa

• Ondernemingsplan: Mariska van Koulil

Verder biedt Arvalis onder andere ondersteuning bij ruimtelijke ontwikkeling, 

bouwplannen en juridische zaken.

HULP BIJ ONTWIKKELING  VAN KORTE KETEN-ONDERNEMING

Janna de Kort 
van Boerderij Grutje in Hilvarenbeek
‘Het was zoeken naar waar ik moest beginnen.’ 

Bart van den Broek 
van Bioboerderij ‘t Schop  
in Hilvarenbeek: 
‘Ik denk dat veel ondernemers 
het spannend vinden om een 
coach in de arm te nemen. Maar 
mijn ervaring is dat je zo iemand 
echt nodig hebt om je bedrijf 
toekomstbestendig te maken.’

https://www.zlto.nl/paginas/projecten/korte-keten-academy/coaching-en-advies-voor-ondernemers-in-de-korte-voedselketen
www.arvalis.nl
www.zlto.nl/paginas/openbaar/testimonials/coaching-in-directe-verkoop
https://www.zlto.nl/paginas/openbaar/testimonials/bart-van-den-broek-samen-met-een-coach-kom-je-echt-verder
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Meer informatie of vragen?
Heb je vragen of ben jij korte keten-ondernemer en wil  
je geholpen worden met een vraagstuk? We informeren  
je graag over de mogelijkheden. Vul daarvoor hier het online 
formulier in. Of neem contact op met de ZLTO Informatielijn: 
(073) 217 33 33 of via info@zlto.nl. 

De Korte Keten Academy is een POP3-project, 

gefinancierd door ZLTO en het Europese 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa

investeer in zijn platteland

https://www.zlto.nl/paginas/openbaar/formulieren/poll-paginas/korte-keten-academy
mailto:info%40zlto.nl?subject=Meer%20informatie%20en/of%20vraag
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