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4 • EXECUTIVE SUMMARY

EXECUTIVE SUMMARY.
Pioneers of the short food chain

How new business models are changing the food
chain - and stakeholders can pave the way.

Food – its production as well as consumption
– plays a significant role in our lives. It also has
a great impact on health, climate, and biodiversity. That makes it a key focus area in the
transition towards a sustainable society. This
publication shares lessons learned from five
innovative Dutch food entrepreneurs who pioneer in this transition using short chain busianess models. Insights from sector experts
place these lessons into the wider framework
of accelerating the transition to a sustainable
food system.
In 2008, Impact Hub Amsterdam was founded
to support the process of building the new
economy – with a sustainable food system as
one of the main focus areas. Such a system
requires short and fair supply chains, little to
no food waste and a low climate impact. To
accomplish that, we need to involve all stakeholders in the sector: farmers and consumers,
finance institutions and corporates, networks,
research agencies and governments. We are
therefore building an ecosystem of parties
working on sustainable value chains in food:
the Impact Hub Food Ecosystem. Our partners
in this ecosystem are, among other parties,
the Ministry of Agriculture, Nature and Food
Quality and DOEN Foundation, without whose
support this report could not have been published.

In this exploration, we apply the Impact Hub
lens of social innovation onto short and fair
supply chains in the Netherlands. The Netherlands is world-renowned for its high agricultural output on limited land, and for its important
role in international trade. However, the social
and environmental impact of its intensive and
global system is raising concern. Social entrepreneurs are therefore developing the ingredients for a different system: the short value
chain.
According to the European Commission, short
supply chains contain only a handful of intermediaries, who moreover aim to stimulate
collaboration and local economic development. In such a chain, there is strong local and
social interaction between producers, processors and consumers.
In this report, five pioneers of the short food
supply chain share their drive and mission,
how they combine impact and financial returns, and how they organise collaboration
and share revenue. The founders of De Melkbrouwerij,
Herenboeren,
Boerschappen,
Vokomokum and Atlantis Handelshuis are
challenging the current system’s flaws and
using their innovative, short chain business
models to build a fundamentally different
system. They challenge the economic rules
and habits often taken for granted or applied
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unconsciously. Should we strive for growth?
Who should share the risk? They purposefully
design new business models, in which profit is
not an end in itself, but a means towards the
organisation’s goal: to contribute to a better
world. By sharing their experiences, we hope
to inspire others to join the transition and become part of our ecosystem of advocates for
a sustainable food system.
This is what we’ve learned from these five pioneers:
BE FLEXIBLE. In a world in transition, you need
to deal with constant change. The pioneers recognise these dynamics and adapt to them in
a continuous cycle of learning, reflection and
adjustment. Regrettably, this approach does
not fit the mainstream system of planning and
control. Food regulations and corporate finance especially were built for the old system and
incorporate aspects and risks irrelevant to
a future-oriented, small-scale organisation.
If you want to be part of the transition, learn
from the way these entrepreneurs structure
their processes. To serve startups, financial
institutions need to assess risks with future interests in mind rather than past experiences
that do not apply anymore. (Governmental)
funding programs need to support proven
new business models to ensure the sector’s
growth, and make room for experimentation
and innovation within laws and regulations.
Both stakeholders need to support true pricing, in order to create a level playing field.
A HOLISTIC VIEW. The problems we see in the
current system, like low prices or production
surpluses, are symptoms of system design
flaws. We need to look at the root causes of
these problems. Our pioneers envision a system that encourages and incorporates environmental, social and economic values.
Currently, such an approach leads to higher
costs that are not always earned back. Fair
pricing can change this. By breaking barriers
between domains – such as between food
and healthcare – we can map out the true
costs and benefits of the current system and

its players, leading to a level playing field between conventional and pioneering food businesses. Moreover, ecological and social values
must be made part costs, revenue and profit
– expanding the core of business beyond the
financial domain. Financial institutions could
contribute by integrating these values in financing and investment criteria; the government
in policy-making, tenders and (tax) regulations. In addition, the government needs to take
the lead by increasing collaboration between
domains.
BUILD A COMMUNITY Every entrepreneur in this
exploration invests in connections between
farmers, consumers and other stakeholders.
If you want sustainable, fair and healthy products, and innovate constantly, packaging labels are not enough. Personal connections and
trust are needed to assess the overall value of
a product. The traditional roles of owner, entrepreneurs, producer and clients then change
into more balanced relationships. Moreover,
the community is a source of social capital,
talent and ideas, willing to advance your mission and share your story, or build connections
with similar initiatives. To scale the impact, initiatives need to collaborate in order to tackle
operational hurdles and to provide a wider
product offer. Internally, reflection and renewal
is key: does the organisation’s composition still
fit its current phase or tasks, and does it have
the ability to generate new ideas or innovations? To accelerate the adoption of the short
chain model, stakeholders must support the
development of collaboration, platforms and
regional cooperatives and look at their own
relationships and partners: who accelerates
and who impedes change?
In short, a flexible mindset, room for experiments, forward-thinking funding, new ways of
valuing and pricing, new communities, and a
lot of guts will allow us to establish a sustainable food system. It’s not easy, but it’s worth it
– and many current initiatives are leading the
way. It’s up to our ecosystem to add the right
ingredients to the mix.
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VOORWOORD.

Voedsel - zowel de productie als consumptie
daarvan - speelt een grote rol in ons leven.
Het is een cruciaal onderdeel van de Nederlandse economie én een van de belangrijkste
kostenposten van Nederlandse huishoudens.
Daarnaast is voedsel van grote invloed op
gezondheid, klimaat en biodiversiteit. Het is
dus niet verwonderlijk dat voedsel hoog op de
agenda staat in de transitie naar een duurzame, circulaire samenleving.
Impact Hub Amsterdam is in 2008 opgericht
om bij te dragen aan de nieuwe economie. Ons
uitgangspunt: maatschappelijke uitdagingen
aanpakken met ondernemende oplossingen,
met specifieke aandacht voor circulaire economie, duurzame voedselketens, plastic en
een inclusieve samenleving. We zoeken duurzame ondernemingen en maken die in trainingsprogramma’s sterker en financierbaar,
onderhouden een divers netwerk van relevante partners en organiseren inhoudelijke events
om de kennis en het netwerk te vergroten - en
daarmee ook de impact.
De duurzame voedselketen is een van de
hoofdthema’s waar Impact Hub Amsterdam
zich mee bezighoudt. Het doel is het versnellen
van de transitie naar een houdbaar en divers
voedselsysteem. Een sector veranderen doe
je niet alleen. Er is betrokkenheid nodig van
alle belanghebbenden in de sector: boeren

en consumenten, financiers en bedrijfsleven,
netwerkorganisaties, kennisinstellingen en
overheid. We werken daarom onder andere
samen met Stichting DOEN en het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit
verslag had zonder deze samenwerking niet
tot stand kunnen komen.
Binnen de voedseltransitie is op veel gebieden
werk aan de winkel. Impact Hub Amsterdam
richt zich nu op duurzame ondernemers die
werken aan:
1. Duurzame, lokale, korte en eerlijke ketens;
2. Circulaire ketens en het tegengaan van
verspilling;
3. Een lagere klimaatimpact door een meer
plantaardig voedingspatroon.
Bij elk van deze onderwerpen kan je spreken
van een naderend kantelpunt, onder andere
dankzij de oplossingen die door innovatieve ondernemers op de markt zijn gebracht.
Producten zoals Willicrofts plantaardige kaas
of Meet Jacks vegetarische bitterballen en
oplossingen die verspilling tegengaan, zoals
Instock en NoFoodWasted, bieden steeds bewuster wordende consumenten handelingsperspectief
In deze verkenning lichten we voorbeelden van
korte ketens uit. We moeten naar de hele keten
kijken - van boer tot bord - en werken aan be-
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drijfsmodellen waarin de boer een eerlijke prijs
krijgt én op een duurzame, regeneratieve en
natuurinclusieve manier kan werken. Dit versterkt ook de verbinding tussen steden en de
voedselproductie in de regio. Verschillende
ondernemers in het netwerk van Impact Hub
Amsterdam werken hier al aan. Denk bijvoorbeeld aan het Utrechtse platform Local2Local
en hun werk in de landelijke Taskforce Korte
Keten, of aan de lokale inkoop van plantaardig
restaurant Jack Bean in de regio Rotterdam. Of
kijk naar hoe MOMA in Amsterdam lokale zuivel vermarkt, Botanic Bites de reststromen van
Nederlandse groentetelers verwerkt of hoe
Tea by me in Zundert Nederlandse thee ontwikkelt. En dan zijn er nog ondernemers zoals
FoodLogica, die werken aan oplossingen voor
de logistieke uitdagingen van de korte keten.
Door de combinatie van idealisme en een zakelijke aanpak die we bij deze ondernemers
zien, beschouwen we deze pioniers als een
voorbeeld voor anderen. In deze verkenning
komen vijf van deze pioniers aan het woord.
Ze vertellen over hun missie en drijfveren, over
hoe impact en financieel rendement samen
kunnen gaan, en hoe ze samenwerken en de
opbrengst verdelen. Deze ondernemers organiseren hun bedrijf bewust anders. De economische spelregels die we normaal gesproken
vaak voor lief nemen, of niet eens meer zien,
worden bij deze initiatieven expliciet ter dis-

cussie gesteld. Moet je bijvoorbeeld altijd willen groeien? Bij wie moet het risico liggen?
We zijn de ondernemers van De Melkbrouwerij, Vokomokum, Boerschappen, Atlantis Handelshuis en Herenboeren en de experts van
Marqt, Triodos, ZLTO, WNF, de HAS dankbaar
voor hun tijd en openheid in het delen van hun
expertise. De Taskforce Korte Keten heeft in het
bijzonder bijgedragen, door in deze verkenning
een klankbord te zijn.
In dit verslag kijken we door de Impact Hubbril van sociale innovatie voor maatschappelijk uitdagingen naar de korte voedselketen.
Door de ervaringen van deze pioniers te delen
hopen we anderen te inspireren om ook aan
de slag te gaan en onderdeel te worden van
ons ecosysteem rond de duurzame voedselketen.
Manon Klein
Programmamanager Duurzame
Voedselketenprogramma
Impact Hub Amsterdam
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KIEMEN VAN
VERANDERING.
Echte boter van Lettelse bodem. Appels uit
’s-Gravenmoer, alle maten en soorten door
elkaar. Mosterd met rozemarijn en honing uit
Heeten. Verse knoflook uit de Wieringermeer,
of zelf geoogste wortels uit Boxtel. Het is maar
een heel kleine greep uit de producten die
je vandaag de dag in Nederland van eigen
bodem kunt eten.
De korte, regionale keten wint terrein; een
beetje althans. Nederland, vaak geroemd als
tweede exporteur van landbouwgoederen ter
wereld, is voor velen nog steeds het schoolvoorbeeld van de moderne voedselvoorziening. We voeden de wereld is het motto – maar
de zorg over de sociale en ecologische impact
van dit intensieve en internationale systeem
groeit.
Deze zorgen betreffen niet alleen de rol van
wereldspeler Nederland in internationale uitdagingen zoals klimaatverandering of ontbossing, maar hebben ook betrekking op
regionale problemen die direct voelbaar zijn.
De prijs die we betalen voor alle tomaten,
uien en liters melk die de grens over gaan is
groot: mestoverschotten, bodemverarming,
afnemende biodiversiteit, dierenleed en lage
boereninkomens. Wil Nederland voorop blijven lopen als innovatieve en duurzame voedselproducent en een positieve impact mét
maatschappelijk draagvlak blijven hebben in
eigen land, dan is er diepgaande verandering
nodig.
De kiemen van die verandering zijn al zichtbaar.
Overal in Nederland zijn initiatieven te vinden
van ondernemers die de huidige uitdagingen
als kansen zien: kansen voor een mooiere,
groenere omgeving, voor eten dat je gezond-

heid verrijkt, voor eerlijke verdienmodellen. In
deze verkenning komen vijf van deze pioniers
aan het woord: De Melkbrouwerij, Herenboeren, Boerschappen, Vokomokum en Atlantis
Handelshuis. Deze initiatieven zijn uitgekozen
omdat ze met hun innovatieve bedrijfsmodellen de weeffouten in het huidige systeem
aanpakken en aan een fundamenteel ander
voedselsysteem bouwen. De gekozen pioniers
vertegenwoordigen verschillende regio’s in
Nederland en verschillende schaalgroottes
– van de boer die direct contact legt met zijn
klant, tot het handelshuis dat met zorginstellingen samenwerkt. De initiatieven zijn echter
verbonden in hun inzet voor een voedselsysteem dat verantwoordelijkheid en vertrouwen
als kernwaarden heeft, en in hun inzet van de
korte keten als middel tot dat doel.
Deze koplopers zijn bovendien nog maar een
greep uit de korte keten-initiatieven die je in
Nederland kunt vinden. Overal in het land zijn
innovatieve ondernemers aan het werk om de
voedselketen en het voedselsysteem transparant en volhoudbaar te maken, van bekende initiatieven als Local2Local, Rechtstreex
en De Streekboer tot de vele streekwinkels en
huisverkoop van ondernemende boeren. Vaak
wordt daarbij samengewerkt met andere partijen – van financier tot NGO. Daarom zijn er
voor deze verkenning ook gesprekken gevoerd
met experts van ZLTO, DRIFT, Triodos Investment Banking, Marqt, WNF Nederland en Hutten. Uit hun inzichten en ervaringen en uit de
pioniersgesprekken zijn lessen getrokken en
verhalen gedestilleerd: lessen over de verandering die nodig is en verhalen die inspireren
om de handen ineen te slaan en door te pakken. Hieruit volgen zetjes die nodig zijn – voor
een duurzaam en eerlijk voedselsysteem.

9
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KOPLOPERS EN
AANJAGERS.

Hoe draag je bij aan een transitie: aan een
fundamentele, onomkeerbare verandering
van het systeem – van de cultuur, (institutionele) structuur en werkwijze van een maatschappij? Dat is lastig te sturen. Maatschappelijke verandering is onzeker, onvoorspelbaar
en niet maakbaar. Een transitie is de optelsom
‘Eenvoudig gezegd: bij een transitie wordt de
functie van een systeem anders ingevuld.
Wanneer we naar het landbouw- en
voedselsysteem kijken, houdt dat in dat we
op een andere manier in onze behoefte aan
voedsel gaan voorzien en dat die behoefte
anders wordt’.
PJ Beers – DRIFT / HAS Hogeschool
van een lange reeks economische, culturele,
technologische, ecologische en institutionele veranderingen, die samen optellen tot één
fundamentele verandering. Deze processen
gaan bijzonder langzaam: de vuistregel is dat
een transitie één à twee generaties in beslag
neemt - ongeveer 25 tot 50 jaar. Als pionierende ondernemer speel je een kleine, maar wezenlijke rol in dat langdurige en complexe proces: de rol van aanjager, van ingrediënt voor
een nieuw systeem. Niet ieder businessmodel
draagt bij aan fundamentele verandering.
Wanneer je kijkt naar de huidige Nederlandse
land- en tuinbouw dan zie je dat ondernemen

gericht is op efficiëntie en bulkproductie - de
productie van grote hoeveelheden weinig onderscheidend voedsel - voor een lage prijs, op
een internationale markt. Ook hierbij worden
stappen gezet om het systeem te optimaliseren en negatieve effecten te verkleinen. Deze
aanpak is echter niet voldoende: zonder het
systeem zelf te veranderen, zullen de persistente problemen waarmee we geconfronteerd worden niet verdwijnen. Ondernemen
voor transitie werkt dan ook anders: deze
ondernemers werken aan radicaal andere
ketens, productie en consumptie. Hierbij zien
we vaak een ander begrip van waarde: transformatieve ondernemers hanteren een breder begrip van waarde dat niet slechts economisch is, maar ook ecologisch en sociaal.
Daarbij gaan ze niet alleen uit van positieve
waarde, maar ook van negatieve effecten van
hun aanpak. Tot slot houden ze rekening met
de maatschappelijke veranderingen waar bij
transities sprake van is en weten ze die voortdurende onzekerheid tot kansen te maken.
Deze vernieuwingen ontwikkelen zich in de
eerste plaats als niches: als alternatieven in
de marge voor het gangbare systeem. De uitdagingen die het huidige systeem met zich
meebrengt, zijn voor koplopers aanleiding te
vernieuwen. Met innovaties en nieuwe modellen voor productie, consumptie, distributie en
handel laten ze zien dat de sector stappen kan
zetten naar een duurzaam en eerlijk voedselsysteem. Wanneer ook andere ingrediënten
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EEN EERLIJKE, DUURZAME,
KORTE KETEN.
Wat houdt de korte keten precies in? Volgens
de Europese Commissie staat een korte keten
voor een voedselketen waarin slechts een gelimiteerd aantal tussenpersonen betrokken is,
die zich inzetten voor samenwerking en lokale
economische ontwikkeling. Daarnaast wordt
de korte keten gekenmerkt door nauwe geografische en sociale relaties tussen producenten, verwerkers en consumenten.
De vijf initiatieven die in deze verkenning worden uitgelicht richten zich allemaal op het
verkorten van de keten en het verkleinen van
de afstand tussen boer en consument tot lokale schaal. De nauwe relaties tussen boeren,
ondernemers en consumenten spelen een
grote rol: de verbinding biedt de mogelijkheid
het verhaal te vertellen achter het product.
Daardoor wordt de consument zich beter bewust van de wereld achter zijn bord en groeit
de verantwoordelijkheid en (financiële) waardering.
Volgens de ondernemers en experts die hebben bijgedragen aan deze verkenning, heeft
een duurzame en eerlijke korte keten bovendien nog een ander, wezenlijk kenmerk: gelijkwaardigheid of balans. Bij een traditionele
keten verzorgen vaak enkele grotere spelers de
inkoop van producten van kleinere, individuele
bedrijven. Voor de supermarkt of distributeur
zijn de bedragen die zij aan de producent betalen relatief klein; voor de producent vormen
deze bedragen echter vaak een belangrijk
deel van zijn inkomsten. De producent is daarmee in sterke mate afhankelijk van de keuzes
van de inkoper. De machtsverhouding is uit
balans. In de korte ketens die de ondernemers
en experts uit deze verkenning willen verwezenlijken, worden beslissingen in samenspraak
genomen. De verschillende spelers in de keten

‘We willen ook dat alles wat we doen wordt
toegevoegd aan ons verhaal over een
biodivers landschap en voedselsysteem.
Dat verhaal verspreidt zich, verkoopt zichzelf,
wordt doorverteld en trekt mensen aan. Op de
lange termijn levert dat, denk ik, ook financieel
voordeel op.’
Rick Huis in ’t Veld – De Melkbrouwerij
krijgen daardoor de autonomie terug om te
produceren en ondernemen zoals zij juist vinden. Doordat het aantal tussenpersonen is
teruggebracht, blijft er bovendien een groter
deel van de opbrengst over voor de boer.
De transparante en gelijkwaardige keten
draagt zo bij aan verantwoordelijkheid bij de
consument, bij de boer die zijn eigen visie kan
ontwikkelen en uitvoeren, en bij de inkoper die
scherper moet nadenken over zijn keuzes en
de effecten van die keuzes. De korte keten
heeft dan ook veel potentie, menen pioniers
en experts. De transparantie draagt bij aan
bewustzijn en vertrouwen, vraag en aanbod
kunnen beter op elkaar worden afgestemd
waardoor er minder verspilling plaatsvindt, sociale cohesie wordt vergroot door het nauwe
contact, en het economische potentieel van
de regio wordt verder ontwikkeld.
Zo laat elk initiatief zien hoe het voedselsysteem van de toekomst er uit kan zien en is elk
initiatief een dagelijks experiment waarin de
voorgestelde nieuwe manieren van produceren, consumeren en distribueren worden getest. De korte keten is echter niet alleen een
model of proeftuin voor een nieuw voedselsysteem, maar ook een middel om de transitie naar dat systeem te versnellen.
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‘Ons voedsel heeft inderdaad een lage
footprint per kilogram product, maar de druk
op biodiversiteit en natuur is enorm. Wat
je erin stopt, krijg je er vaak uit. Als je alleen
naar de CO2-voetafdruk kijkt, mis je het zicht
op het totaal. Veel landbouwproblematiek
gaat om lokale en regionale impact: stikstof,
fosfaat, biodiversiteit, luchtkwaliteit. Je moet
daarom kijken wat de draagkracht is van een
ecosysteem, van een landschap. Hoe zorg
je dat een landschap veerkrachtig wordt, de
natuur floreert en voldoende voedsel levert?’
Jacomijn Pluimers – WNF Nederland
aanwezig zijn – zoals breder gevoelde urgentie, eerste volgers, samenwerkingen met andere koplopers, interesse van invloedrijke spelers en de introductie van randvoorwaarden in
beleid – krijg je een optelsom die een systeem
kan doen kantelen.
Korte ketens zijn daarmee niet alleen een doel
op zichzelf, maar ook een middel om tot een
ander voedselsysteem te komen: een transparant voedselsysteem met respect voor de
aarde en haar grenzen, gericht op eerlijke verdiensten en verdeling, en met gezonde en bewuste burgers. Pionierende ondernemers en
betrokken partijen, van overheid tot NGO, zet-

ten zich voor dat toekomstbeeld in met allerlei
verschillende initiatieven.
Ondanks de successen en het enthousiasme
blijft de schaal echter uit: het overgrote merendeel van de consument koopt zijn eten nog
steeds via de reguliere keten en het overgrote
deel van de producenten zet zijn producten
nog steeds via de lange keten af. Wat is er
nodig om korte-keteninitiatieven van niche
naar systeem te laten bewegen? Wat zijn de
juiste ingrediënten die ondernemingen en belanghebbenden tot een recept voor verandering samen doen smelten?
Die vragen legden we voor aan korte-keten-initiatieven De Melkbrouwerij, Herenboeren, Boerschappen, Vokomokum en Atlantis
Handelshuis en aan experts en betrokkenen
van ZLTO, DRIFT, Triodos Investment Banking,
Marqt, WNF Nederland en Hutten. Uit deze gesprekken kwamen drie grote lijnen voor verandering naar voren die nauw verweven zijn en
deel uitmaken van de dagelijkse praktijk van
de bestaande initiatieven. Daarbij horen lessen – van ondernemers en experts – die belanghebbende partijen, zoals overheden en financiële instellingen, mee kunnen nemen om
de transitie die de koplopers in gang zetten te
ondersteunen en versnellen. Dat zijn de ingrediënten voor transitie. Laat je inspireren!
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“Als ik een
landbouwopleiding als
basis had gehad, dan
had ik alle gebruikelijke
stapjes gezet.”
Naast een rustige weg in het groene coulissenlandschap rondom Deventer ligt
De Melkbrouwerij. In de verte zie je de 45
Maas-Rijn-IJssel-runderen van Rick en Arjuna Huis in ’t Veld grazen. Dichterbij scharrelen
allerlei verschillende kippen en liggen twee
grote varkens tevreden in de modder naast
de moestuin. Plannen voor nieuwe ontwikkelingen liggen klaar – allemaal rond hetzelfde
thema. ‘Alles wat we doen, moet een toevoeging zijn aan ons verhaal,’ zegt Rick.
Zorg voor de biodiversiteit: dat is wat de twee
jonge boeren drijft. Rick en Arjuna zijn al de
zesde generatie Huis in ’t Velds die de boerderij even buiten Lettele runt. Dat was geen logische stap voor twee mensen met diploma’s
van respectievelijk de kunstacademie en het
conservatorium op zak. Na het afstuderen begon het boerenleven echter toch te kriebelen:
het plan ontstond om de boerderij waar Rick
was opgegroeid over te nemen, maar wel met
een eigen visie en invulling.
‘Het eerste wat ik gedaan heb?’ Rick denkt even
na. ‘SKAL bellen, de organisatie voor biologische certificering. Voor ons was het vanaf het
begin duidelijk dat we biologisch wilden gaan
boeren en zelf melk wilden gaan verwerken.
Ondertussen deed ik de opleiding voor biologische en biologisch-dynamische landbouw

aan de Warmonderhof. Daarnaast maakten
we plannen voor een nieuwe stal. Nu houden
we 45 koeien op 35 hectare land, waarop we
ook ons eigen voer telen.’ Achter de boerderij
staat de ruime serrestal - nu leeg - te pronken.
DE LANGE TERMIJN.
Het rondkrijgen van de financiering voor de
bouw van de nieuwe stal, de sloop van de
oude stal, de zonnepanelen en de omschakeling naar biologisch was nog niet eenvoudig. ‘Economisch gezien is het veel slimmer
om te intensiveren. Krachtvoer bijvoeren, wat
meer koeien nemen, wat meer melken en bemesten... Daarvoor hadden we alle machines,
rechten en dure grond in huis. Dat was ook wat
de Rabobank adviseerde en als voorwaarde
stelde voor een lening. Het was echter niet wat
wij wilden. We zien wat dat werken voor de korte termijn doet met de koeien, met het landschap en de biodiversiteit. Alles wat wij doen,
is een investering voor de lange termijn.’ Triodos had wel vertrouwen in die investering en
gaf een lening uit voor de plannen; een lening
voor de lange termijn. Als Rick en Arjuna mee
waren gegaan in het toekomstbeeld van de
Rabobank, dan was de geïntensiveerde boerderij flink in de problemen gekomen toen de
fosfaatrechten werden ingevoerd. Nu leven
twee gezinnen Huis in ’t Veld van de extensieve, kleinschalige en biologische boerderij.
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VERZUIVELEN, VERKOPEN, VERBINDEN.
‘De eerste drie jaar dat we aan en op de boerderij werkten, zaten we echt in een bubbel. We
leerden boeren, kregen een gezin, verbouwden de boerderij, schreven plannen…ja, we
hadden een hele steile leercurve,’ lacht Rick.
‘We waren alleen met elkaar en het bedrijf bezig. Daarna begonnen we met zelf verzuivelen.
Zo’n tachtig procent van onze melk leveren we
aan Eko Holland; de rest verwerken we zelf tot
melk, yoghurt, kefir, karnemelk en boter, in flessen en verpakkingen met onze eigen naam en
ons eigen logo. Eigen verwerking en verkoop
hebben ervoor gezorgd dat we uit onze bubbel kwamen, ons verhaal konden vertellen en
ons verder konden ontwikkelen.’
De zuivel wordt geleverd aan de leden van
de Melkbrouwerij, aan verschillende winkels
en aan horeca in de stad – van natuurwinkel
tot hippe koffiezaak en lokale (sterren)restaurants. De hogere marges die de directe
verkoop opleveren zijn ook nodig, want de investeringen in de biodiversiteit op het bedrijf
zijn moeilijk terug te verdienen. Daarom is het
contact met klanten en afnemers – met een
betrokken gemeenschap – ook zo belangrijk,
legt Rick uit. ‘Ginds ligt een weide waarop we
een voedselbosje zijn gestart. Weet je hoeveel
meer insecten en dieren daar leven dan op de
hectare mais ernaast? Die biodiversiteit en het

verhaal dat daarbij hoort willen we groter maken. Mensen gaan anders kiezen doordat ze
begrijpen wat er achter een fles melk schuilt.
Als je melk voor de fabriek produceert, hoef je
met niemand een relatie te hebben. De melk
wordt opgehaald op het bedrijf waar jij in je
eentje werkt. Wij verzuivelen en verkopen zelf,
daarvoor moeten we naar de stad en spreMelk & Noot.
In het najaar gaan nieuwe bomen de
grond in bij De Melkbrouwerij – allemaal
eetbare soorten. Deze bomen worden
geplant van het subsidiegeld dat Rick en
Arjuna hebben verkregen doordat ze de
prijsvraag Brood en Spelen wonnen met
projectplan Melk & Noot. In het plan wordt
een alternatief, multifunctioneel landbouwen voedselsysteem uitgetekend dat als
een schil rond Deventer ligt en waarbinnen
kleinschalige boerenbedrijven een plek vinden.
Door te werken met gemeenschappen
van leden rond de boerderij wordt de
verbinding tussen stad en platteland
versterkt en kunnen producten lokaal worden
afgezet. De Melkbrouwerij is de pionier en
voorbeeldboerderij van dit plan, dat ze samen
met MTD Landschapsarchitecten en The
Engagement Company ontwikkelden.
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ken we onze afnemers. Onze leden komen op
ons bedrijf. Onze buurvrouw heeft altijd onze
melk in huis als er bezoek komt, ze vertelt haar
gasten wat wij hier allemaal doen. Dat is ook
wat we willen: dat iedereen die hier geweest is,
geproefd heeft en ons verhaal gehoord heeft
ambassadeur wordt van de boerderij.’
UIT DE BUBBEL.
Dat hun werkwijze niet voor iedereen vanzelfsprekend is, begrijpen Rick en Arjuna ook.
Enerzijds komen de vragen van nieuwsgierige
klanten en bezoekers, die zich verwonderen
over de horens die alle koeien op De Melkbrouwerij hebben, of leren dat de koe een kalfje moet krijgen voor zij melk geeft. Anderzijds
komen boeren uit de buurt op de boerderij die
proberen te snappen waarom de jonge boeren voor kleinschaligheid kiezen, terwijl intensivering vaak nog de norm is en zeker op korte
termijn meer oplevert.
Door te bouwen aan de gemeenschap hopen
Rick en Arjuna ook de kennis over het voedselsysteem en over de alternatieven te vergroten. Wat daarbij helpt, is dat de jonge boeren
verschillende werelden met elkaar kunnen
verenigen. ‘Vaak praat en werk je met mensen
die er dezelfde ideeën en werkwijzen op nahouden als jijzelf; dat maakt het moeilijk om los
te komen van patronen. Wij wonen en werken
op de boerderij en verkopen zoveel mogelijk in
onze omgeving, maar aan onze keukentafel
schuiven vrienden aan uit Utrecht en Amsterdam met hun ideeën en talenten. Andersom
krijgen we hier veel jongens over de vloer die
de veehouderij-opleiding in de buurt hebben
gedaan. ‘Jullie doen precies het tegenovergestelde van wat wij op school leren!’ horen we
dan. Ja, dat vinden ze interessant. Het is een
heel andere baan, een heel andere visie. Wat
ons het meeste heeft geholpen? Dat we een
ander uitgangspunt hadden. Als ik een landbouwopleiding als basis had gehad, dan had
ik alle gebruikelijke stapjes gezet. Nu stappen
we buiten gebaande paden.’

Hoe De Melkbrouwerij werkt.
De Melkbrouwerij is een biologische,
extensieve melkveehouderij vlakbij Lettele.
Rick en Arjuna houden 45 Maas-Rijn-IJsselkoeien op 35 hectare. De Maas-Rijn-IJsselkoe
is een dubbeldoel-ras: de koe levert zowel
goede melk als smaakvol vlees. Rick zit samen
met zijn vader in een maatschap, een veel
voorkomende bedrijfsvorm onder boeren.
Grond en gebouwen van De Melkbrouwerij
zijn in bezit van de maatschap en zijn deels
gefinancierd met een lening van de Triodos
Bank.
Rick en Arjuna leveren het grootste deel van
hun melk aan Eko Holland, een coöperatie van
180 biologische melkveehouders die door heel
Nederland verspreid zijn. Dit is de financiële
basis. Eko-Holland betaalt ongeveer 50 cent
per liter melk; de Melkbrouwerij levert 200.000
liter melk op jaarbasis. Daarnaast wordt 50.000
liter melk door de Melkbrouwerij zelf verzuiveld
en afgezet, wat ongeveer 75 cent per liter
extra oplevert. Een vijfde van de melk levert
dus (ongeveer) een derde van de omzet op.
De melk die Rick en Arjuna zelf verzuivelen
wordt geleverd aan lokale winkels, horeca
en aan leden. Een lidmaatschap van de
Melkbrouwerij werkt als volgt: voor 10 euro
per jaar heb je 24 uur per dag, 7 dagen per
week toegang tot alle producten die je zelf uit
de koelcel kunt ophalen. Je schrijft op wat je
meeneemt en betaalt dit per automatische
incasso. Daarnaast word je op de hoogte
gehouden van alle projecten en activiteiten
en kun je deelnemen aan de ledendag. Op
termijn willen Rick en Arjuna zorgen voor meer
activiteiten voor leden en een afhaalpunt in
de stad. Daarnaast werken de jonge boeren
aan een kleinschalig landbouwsysteem dat
Deventer (deels) van voedsel kan voorzien:
project Melk & Noot.
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“Als dit je plan is,
gaat het nooit
lukken.”

Een tempex box, een Fiat Punto en een extra koelkast in de woonkamer: dat waren de
ingrediënten voor de start van het Bredase
Boerschappen. Vijf jaar later leveren Stéphanie Vellekoop en Stijn Markusse verse boodschappen uit de buurt aan 2000 particulieren,
bedrijven, zorginstellingen en horeca. De rode
draad? ‘Álles moet deugen.’
‘Vlees, vis, zuivel, groenten… kijk, het snijvlak
van deze venkel is nog nat.’ Stijn loopt door
het ophaalpunt waar de Boerschappen-klanten straks hun krat komen inpakken, achter
boerderijwinkel Faim - eigenhandig door de
oprichters gebouwd. ‘Nieuwe klanten kunnen
soms nauwelijks geloven dat wij ‘s ochtends bij
de slager hebben gestaan terwijl het gehakt
werd gedraaid dat zij ‘s middags ophalen, of
dat de groente zo vers van het land komt dat
het vocht nog op de snijplekken staat. Supermarkten adverteren met groente en fruit dat
binnen twee dagen van het land in de winkel
ligt. Hartstikke oud, denk ik dan. Het vraagt wat
van je logistiek, maar onze producten liggen
binnen een halve dag in je mand. Voor ons is
dat heel normaal.’
GEEN BUSINESSPLAN.
Een businessplan? Dat was er niet in 2013. De
vraag naar vers eten van dichtbij kwam voort
uit eigen behoefte: in plaats van bewerkte

producten uit de op winst gerichte reguliere
keten, wilden Stéphanie en Stijn vers en onbewerkt eten van integere leveranciers. De eerste boodschappen werden voor eigen gebruik
en voor tien bevriende stellen ingekocht; toen
steeds meer vrienden zich aansloten werd de
stap naar de Kamer van Koophandel gezet.
Ondertussen is Boerschappen uitgegroeid tot
een goedlopend bedrijf. De jonge organisatie
heeft twaalf afhaalpunten en een hoofdkwartier inclusief winkel vol zelf geselecteerde producten. De producten worden opgehaald en
bezorgd met negen busjes in eigen beheer.
De drijfveer achter elke stap die Stéphanie en
Stijn zetten is echter nog precies hetzelfde als
in het begin.
ALLES MOET DEUGEN.
‘Integriteit is de kern van ons bedrijf en van onze
boeren,’ legt Stéphanie uit. ‘Álles moet deugen.
Een eerlijke prijs is de basis: we zeggen niet wat
we willen bieden, maar vragen wat de boer
voor zijn producten wil hebben. Natuurlijk, toen
we van 10 naar 300 klanten gingen vroegen we
of het mogelijk was om korting te geven. Maar
we hebben nooit gezegd: we willen het alleen
maar voor deze prijs, of anders niet. Nóóit’.
‘Daarbij bestaat er bij ons geen a- of b-keus,
ook niet in prijs,’ vult Stijn aan. ‘Een logisch, in-
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teger model is dat je, wanneer jij paprika’s of
pruimen of biefstuk in je winkel wil, je ook bereid bent alle vormen, maten en delen af te
nemen. Wij kopen dan ook een compleet areaal van de boer, en sorteren de oogst niet. In je
box zit dus een zakje met grote en kleine appels. Zo gaan we ook te werk wanneer we de
teeltplannen maken met de boeren in januari.
Wij geven aan wat we nodig hebben, de boer
plant en oogst, wij nemen het af. Soms heb je
dan knorrende klanten. Ja, we snappen dat,
wij hadden ook geen zin in spitskool met de
warmte van afgelopen week. Maar ze zijn er
wel, net als die pruimen met een ander maatje
door de droogte, of die pompoenen met wratten door de hagel. Je hebt een verantwoordelijkheid voor wat de natuur geeft.’
DE EERLIJKE PRIJS.
Een boer krijgt van Boerschappen ongeveer
70% van de consumentenprijs, voor wat de
natuur met zijn of haar hulp geeft – een keer
of drie meer dan de supermarkt betaalt. Zulke prijzen zijn haalbaar door de opzet van het
bedrijf, denkt Stéphanie: ‘Boerschappen werkt
met een abonnementsvorm. Klanten hoeven
niet over hun bestelling na te denken en slaan
het daardoor minder vaak over. Daarnaast
doen we alles zelf – van marketing tot timmerwerk. Stijn heeft elke plank van Faim zelf in
handen gehad. We hebben geen grote kanto-

ren, teams, of overnameplannen. Je kunt goed
rondkomen wanneer je 70% van je omzet naar
de boer schuift, zolang je niet hebberig bent.’
De klanten van Boerschappen leven daarnaast sterk met het jonge bedrijf mee: een
derde van het actieve klantenbestand is al
vanaf het eerste begin lid, heeft de eerste
boxen op een industrieterrein afgehaald, en
is meegegroeid naar Faim. Andersom zorgen
Stijn en Stephanie regelmatig voor een extraa
tje en een briefje in de box wanneer een klant
iets te vieren heeft. ‘We zijn een diepgeworteld
Bredaas bedrijf,’ zegt Stijn. ‘Zoiets kun je nooit
in een businessmodel vatten. Dat is een hele
andere benadering.’
LEREN EN EXPERIMENTEREN.
In die benadering krijgen nieuwe ideeën ruim
baan. Zo ontwikkelt Boerschappen nieuwe
software om prijsopbouw inzichtelijk te maken
en de betaling rechtstreeks bij de boer te doen
belanden, zonder dat het geld op de rekening
van Boerschappen heeft gestaan. Daarnaast
werken Stijn en Stéphanie aan nieuwe producten zoals een eigen zuivellijn en versmaaltijden.
‘We zijn continu in ontwikkeling, in aanpassing,’
vertelt Stéphanie. ‘We hebben er dan ook altijd
zo ingestaan dat we een bedrijf wilden bouwen voor mensen zoals wijzelf. Eerst gingen
we lekker koken met de box, nu zijn we ouders
geworden en moet het eten in vijftien minuten
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op tafel. Dan gaan we iets bedenken om daarop in te spelen.’ ‘Dan zet je iets neer - zoals een
app - en dan weten we al dat we snel weer
tegen nieuwe uitdagingen aanlopen, bijvoorbeeld bij groei. Zo komen we steeds nieuwe
dingen tegen,’ vertelt Stijn. ‘We beslissen snel:
dit gaan we nu doen, dit gaan we nu uitproberen. Trial-and-error, dat is onze werkwijze.’
Deze werkwijze leidt tot onverwachte acties.
In 2018 maakte Boerschappen een filmpje om
aandacht te vragen voor een leverancier die
zijn iets te kleine pruimen niet verkocht kreeg
aan de supermarkt. Het werd bijna twee miljoen keer bekeken. ‘Soms kom je onverwachte
kansen tegen,’ legt Stijn uit. ‘Die liggen dan niet
in je core business, maar hebben zo’n positief effect dat je het toch gewoon moet doen.’
‘Dat is ook wel een discussiepuntje tussen ons,’
lacht Stéphanie. ‘Stijn is heel creatief, hij kan
elke dag wel een nieuw idee bedenken. Ik bewaak dan de focus, maar we weten ook: we
blijven continu bezig. Ik zei van de week nog
tegen Stijn: iedereen die een soortgelijk bedrijf
wil beginnen, met een plan en geld of een investeerder achter zich, die maakt andere keuzes.’ ‘Nee, er was zeker geen plan, want dat krijg
je niet rond gerekend,’ zegt Stijn. ‘Als dit je plan
is, gaat het nooit lukken.’ ‘Het is echt iets dat
ontstaan is, vanuit die zorg over de kwaliteit en
transparantie van ons eten,’ vervolgt Stéphanie. ‘Ja… het is gewoon een heel mooi verhaal
eigenlijk.’

Hoe Boerschappen werkt.
Boerschappen is een in Breda gevestigde BV,
waar Stéphanie Vellekoop en Stijn Markusse

beiden zowel eigenaar als directeur van zijn.
Boerschappen heeft momenteel 2000 actieve
particuliere klantaccounts; niet iedereen
bestelt wekelijks. Particulieren kiezen één van
de vijf verschillende boxen, die ze wekelijks
komen samenstellen bij Boerschappenlocatie FAIM, waar ook het kantoor en de
winkel gevestigd zijn, ophalen bij één van
de pick up-points óf thuis laten bezorgen
(in Brabant). Klanten kunnen de box zelf
pauzeren of hun voorkeuren aanpassen met
de Boerschappen-software. De vrijdag voor
het afhalen of bezorgen ontvangen klanten
een mail met de inhoud van de box. Wanneer
een product niet bevalt vanwege smaak of
allergieën, wordt dit onderling geruild op een
daarvoor bestemde Facebookpagina.
Daarnaast levert Boerschappen als
groothandel aan horeca, ziekenhuizen en
bedrijfsleven.
Boerschappen koopt rechtstreeks in bij 70
Brabantse boeren, die ongeveer 72% van de
nettoprijs (de prijs exclusief BTW) voor hun
product ontvangen. Van de marge van 28%
betaalt Boerschappen personeel, distributie
en logistiek, marketing, pr en sales. Het bedrijf
is opgebouwd met de inkomsten vanuit de
verkoop van de boxen en eigen kapitaal van
Stephanie en Stijn. Naast kleine subsidies voor
bedrijfsaankopen zoals een koeling heeft
Boerschappen zojuist een subsidie ontvangen
voor verdere groei, en een subsidie om de
Boerschappen-software (in de toekomst open
source) door te ontwikkelen.
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INGREDIËNT 1:
PLAN FLEXIBEL.
Initiatieven: experimenteren, leren en bijsturen.
Hoe schrijf je een bedrijfsplan als je niet weet
wat de toekomst brengt? Hoe onze maatschappij er over tien, twintig of vijftig jaar uit
zal zien, is onzeker. Misschien formuleren we
nu doelen en richtingen, maar nieuwe innovaties, keuzes en ontwikkelingen kunnen deze
doelen en richtingen weer heel anders maken.
Op de kennis uit het verleden kun je lang niet

‘Ik vind het als ondernemer fijn om met de rug
tegen de muur te staan: dit gaan we doen,
punt. Dat is een stijl die mij bevalt en veel
mensen bevalt, maar dan heb je te maken
met een niet al te ver vooruit geplande
aanpak.’
Geert van der Veer - Herenboeren

altijd voortborduren: deze staat vaak voor het
oude systeem waar je nu juist van wilt weg
bewegen. Wie weet wat er morgen nodig of
beschikbaar is voor die duurzame, eerlijke toekomst die we willen verwezenlijken?
De onzekere toekomst maakt ondernemen
voor transitie wezenlijk anders dan ondernemen volgens traditionele businessmodellen.
Een meerjarenplan moet flexibel zijn. Als ondernemer moet je steeds kunnen inspelen op
verandering - en daar zelfs een kans in kunnen zien. De ondernemers die hun visie hebben gedeeld voor deze verkenning staan dan
ook voor een doorlopende cyclus van leren,
reflecteren en bijsturen.

De korte keten biedt bij uitstek de mogelijkheid om te experimenteren. De nauwe verbindingen tussen boer en consument bieden
de mogelijkheid snel informatie over te brengen en het verhaal achter keuzes te vertellen.
Daardoor kunnen vraag en aanbod beter op
elkaar worden afstemd. Dit voorkomt niet alleen verspilling, maar zorgt ook voor snelle
doorontwikkeling van producten en diensten.
Ook kunnen klant, boer en andere betrokkenen steeds opnieuw worden meegenomen in
nieuwe innovaties en in het veranderproces
dat de organisatie zelf doormaakt. Hier kan
meerwaarde uit worden gehaald. Dat betekent
zeker niet dat de initiatieven zich geen doelen
stellen, maar deze doelen hebben voornamelijk betrekking op de te bereiken ecologische
en sociale impact en op het voedselsysteem
dat de pioniers voor ogen hebben. De invulling
van het bedrijf - van product tot verdienmodel
- staat open voor aanpassing en verandering.
Als gevolg ontwikkelt zich een cyclus waarbij
snel nieuwe activiteiten worden opgestart en
ideeën worden uitgerold, met de langetermijndoelen scherp in het vizier – zoals we bijvoorbeeld bij Boerschappen zien. De effecten
hiervan - positief en negatief, verwacht en
onverwacht - worden in de gaten gehouden
en besproken. De feedback wordt vervolgens
meegenomen in de ontwikkeling van nieuwe
activiteiten en ideeën en gebruikt om de invulling, doelen en impact van het bedrijf te ijken
of bij te sturen.
Belanghebbenden: ruimte voor experiment.
Experimenteren is pioniers eigen, maar overheden, banken en bedrijfsleven sluiten niet
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aan op de korte experimenteer- en leercycli
die deze ondernemers doorlopen. Wil je een
partner zijn in transitie? Dan moet je leren van
de manier waarop de ondernemers hun processen inrichten. De initiatieven zijn immers
niet alleen een middel voor transitie, maar ook
een proeftuin voor en een schaalmodel van
(een deel van) het toekomstige voedselsysteem. Zorg dat je de ontwikkelingsdynamiek
hiervan begrijpt en je eigen maakt. Met deze
kennis kun je de pioniers niet alleen beter ondersteunen, je bent als organisatie of bedrijf
ook beter uitgerust voor de aanpassingen die
het nieuwe voedselsysteem vraagt.
Dat betekent ook dat er in wet- en regelgeving
ruimte moet worden gemaakt voor experiment en innovatie. De huidige wet- en regelgeving is toegespitst op het huidige systeem.
Zo is de regelgeving op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid, de HACCP, ontworpen
voor voedsel van ver dat wordt verhandeld via
de lange keten. Waar vooral de regels met betrekking tot het waarborgen van de koelketen
uit de HACCP belangrijk zijn voor voedselveiligheid in de korte keten, zorgt de rest van het
pakket regels voor een onnodig duur en moeilijk proces. Andere voorbeelden van belemmerende wet- en regelgeving zijn pachtwetten die kortetermijnrelaties in de hand werken
- funest voor onder andere investering in de
bodem - en bestemmingsplannen die het vinden van een geschikte locatie of diversificatie
van een locatie in de weg zitten.
En financiële ondersteuning van de eigenwijze pioniers? De experimenteer- en leercyclus
die zo past bij transitiegericht ondernemen
botst met de huidige insteek van commerciële financiers. Het is inherent aan echte vernieuwing dat een innovatieve onderneming
onvergelijkbaar is met voorgangers. Banken
schatten te behalen rendement echter in op
resultaten uit het verleden en vermijden risico’s. Een onderneming zonder tot in de puntjes
doordacht plan past niet in dat plaatje.
Dit nieuwe ondernemerschap vraagt daarmee om nieuwe financieringsmodellen. Een

‘We leren, we stoten onze kop, maar in
Nederland mag dat niet. Je moet hier
aantonen dat je succesvol gaat zijn - maar wil
je pionieren, dan kun je dat niet aantonen. Dan
stoot je namelijk je kop.’
Mike Venekamp - Atlantis Handelshuis.
aantal aandachtspunten:
Waar ligt in een onzekere wereld het risico: bij
een afweging op basis van een verleden dat
geen garanties meer biedt, of in een afweging
op basis van een toekomstverkenning? Maak
risico-afwegingen niet alleen op basis van het
verleden, maar ook op basis van de toekomst.
Dat laatste biedt niet alleen betere financieringskansen voor pioniers, maar kan juist het
risico van de financier verkleinen.
Daarnaast hoort ondernemersrisico er volgens de inititatieven uit deze verkenning er
ook bij. Een krap budget kan bovendien de vindingrijkheid en gemeenschapszin in de startfase stimuleren. Een kanttekening is dat deze
initiatieven niet alleen een ondernemerstaak
hebben, maar ook een maatschappelijke taak:
het bouwen van een nieuw voedselsysteem.
Subsidies of financiering vanuit overheden,
fondsen en NGO’s kunnen daarom het beste
worden besteed aan ondernemers die al aardig draaien en levensvatbaar zijn. Zo help je
die ondernemers verder die het vermogen
hebben de niche te ontgroeien en het systeem te doen kantelen.
Een focus op duurzame en sociale koplopers is
echter niet genoeg. Het huidige speelveld, met
zijn focus op efficiëntie en winstmaximalisatie,
bevoordeelt namelijk traditionele ondernemers. Een eerlijker speelveld biedt ruimte aan
nieuwe initiatieven en geeft levensvatbare
ondernemingen de kans hun impact te vergroten. De maatschappelijke taak die de initiatieven oppakken en het benodigde eerlijke
speelveld komen samen in het tweede ingrediënt voor transitie: de holistische blik.
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“We moeten andere
doelstellingen
afspreken met
elkaar.”
De gezondheidszorg en de agrarische sector
zijn de twee grootste werkgevers in de kop
van Noord-Holland. Met Atlantis Handelshuis
verbindt ondernemer Mike Venekamp de
twee sectoren. Gezonde, duurzaam geproduceerde voeding uit de regio wordt ingezet
om de zorg - en daarmee de gezondheid - te
verbeteren. Het doel? Zoveel mogelijk bijdragen aan verandering, aan een terugkeer van
verantwoordelijkheid in het voedselsysteem.
‘Waarom is status niet dat je goed bent voor
milieu, voor je medemens? Hoe kan voeding
de sluitpost zijn op je begroting? Het is het belangrijkste dat er is.’
‘Weet je wat sommige zieke kinderen nodig
hebben? Limonade met echte suiker. Dat zit
er niet meer in tegenwoordig, limonades bevatten alleen maar zoetstoffen. Dat heeft zijn
redenen, maar zieke kinderen moeten aansterken. Ze hebben energie nodig. Na veel
zoekwerk hebben we die limonade voor die
doelgroep daarom weer in ons assortiment
opgenomen.’ Toen Atlantis Handelshuis gevraagd werd te gaan leveren aan het Dijklanderziekenhuis is Mike Venekamp eerst zelf
twee dagen mee gaan lopen in de keuken. Zo
ondervond de ondernemer wat er nodig was
en waar de kansen zaten.
Van overleg met diëtisten tot een ziekenhuismaaltijd met boeren: de aanpak van Atlantis

Handelshuis bestrijkt allerlei verschillende onderdelen van je ziekenhuismaaltijd. Het resultaat is betere en gezondere voeding, beter
en sneller herstel, gelukkiger personeel, verantwoordelijke producenten, en minder verspilling en uitstoot. Het hoofddoel van Atlantis
Handelshuis is het maximaliseren van impact
– in tegenstelling tot meer traditionele bedrijven, waarbij het maximaliseren van winst
het hoofddoel is. De basis voor die impact is
de levering van gezond en lekker voedsel uit
de regio, voor een eerlijke prijs, aan horeca en
vooral aan de zorg in de regio. ‘Het grootste
deel van het voedsel dat we hier produceren
gaat anoniem naar de wereldmarkt,’ zegt Mike.
‘Ondertussen kopen wij op diezelfde markt van
alles in en laten we mensen in die landen zitten met de gevolgen. Wanneer de afstand zo
groot is, verdwijnt de verantwoordelijkheid –
en dat terwijl we hier in de regio zoveel moois
produceren.’
VOEDSEL ALS MEDICIJN.
‘Voeding is geen zorg meer. Voeding is facilitair.
En als er problemen zijn, wordt daar als eerste
op bezuinigd. Dat maakten wij vervolgens ook
mee,’ vertelt de ondernemer. ‘Daar heb ik heel
veel van geleerd. Hippocrates zei: laat voedsel
je medicijn zijn. De verankering van zo’n voedingsconcept in het beleid van een zorgorganisatie of ziekenhuis is heel belangrijk.’ De eerste stop bij een zojuist gestarte samenwerking
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was dan ook het MVO-beleid van de instelling.
‘Samen gaan we daar naar kijken en een bijpassend voedsel- en inkoopbeleid ontwikkelen. Dit doen we op consultancybasis, dat is
dus een ander verdienmodel voor ons. Dat is
belangrijk, want op de dunne marges die we
op ons assortiment als groothandel maken
redden we het niet.’ De impact betaalt zich
namelijk nog niet terug. ‘De afnemers kunnen
de eerlijke prijs nu niet betalen of begrijpen
nog niet waarom dat belangrijk is. Wij nemen
dat verschil op ons.’ legt Mike uit. ‘Dat betekent
ook dat er weinig ruimte is om te investeren
of om tegenvallers op te vangen. Toen een
grote klant wegviel, moest ik de helft van mijn
mensen ontslaan. Dat waren allemaal sociale
werkplekken voor mensen die eindelijk weer
mee konden draaien. Boem, weg was dat vertrouwen weer. Daarom moeten we hard aan
die eerlijke prijzen gaan werken. Hoeveel startups zullen er over tien jaar nog staan als we
dat niet gaan implementeren? Iedereen vindt
dat boeren duurzaam moeten produceren,
maar durven we dan ook de grote broek aan
te trekken en inkopers van supermarkten en
instellingen aan te spreken? En wie bewaakt
het systeem, wie is de paraplu die alles verbindt? Dat is de taak van de regering; die kan
het speelveld veranderen – als we dat durven.’
VERANTWOORDELIJKHEID ALS ANTWOORD.
Atlantis wil het voortouw nemen in verantwoordelijkheid – voor een eerlijke prijs, voor
eten dat bijdraagt aan de gezondheid, maar
ook aan duurzame productie. Daarom zet het

bedrijf metingen in, bijvoorbeeld bij boeren, om
de verduurzaming van transport en gewasbeschermings- of bestrijdingsmiddelen en de
verbetering van biodiversiteit en dierenwelzijn
te monitoren. Dat is maar een begin, want verantwoordelijkheid is lastig te definiëren. ‘Daar
moeten we het dus juist uitgebreid over hebben,’ betoogt Mike. ‘We moeten anders gaan
kijken. Daarom heeft de korte keten zoveel potentie: je kunt het effect van jouw product zien,
positief en negatief. Daardoor ga je je als producent en klant weer verantwoordelijk voelen.’
We moeten niet alleen anders kijken, maar ook
anders meten en waarderen, legt Mike uit. ‘Nu
noemen we het kwaliteit als een bloemkool
heel rond is, of een aubergine heel gaaf. Maar
wat als we kwaliteit afmeten aan voedingsstoffen en stoffen die we niet willen, op het effect op ons lijf en onze omgeving? Dan kom je
ook bij een eerlijke prijs. Ook een ziekenhuis, en
zelfs de overheid, heeft geen integrale boekhouding. Hoe verhoudt jouw inkoop zich tot het
aantal lig-uren? Dat gebeurt niet; een inkoper
wordt enkel afgerekend op de prijs.’
Daar wordt op verschillende manieren aan gewerkt door Atlantis. Denk aan een tour de boer
met ziekenhuismedewerkers en een placemat
met scanbare icoontjes die de patiënt voorzien van uitleg over de ingrediënten van de
maaltijd. ‘Als consument leer je de producent
weer kennen en krijg je nieuw vertrouwen in
het systeem. Als ziekenhuis leer je de invloed
van goed eten en verantwoorde inkoop op je

26 • KOPLOPER | ATLANTIS HANDELSHUIS

patiënten begrijpen, waardoor ze sneller en
beter genezen. En ga zo maar verder: ga aan
de slag met vluchtelingen en statushouders in
je lokale keten. Dat geeft ze een plek en jij kunt
leren van hun kennis over landbouw en voedsel. Dat is holistisch denken, dan los je verschillende problemen in samenhang op.’
DE PARAPLU DIE ALLES VERBINDT.
Een beetje activist moet je wel zijn als sociale ondernemer. ‘Ja, ik heb de neiging te gaan
vliegen,’ lacht Mike. ‘Het is daarom belangrijk
balans in je bedrijf te brengen, dat vermindert risico’s. Je moet dus klanten vinden die
je missie begrijpen en daar hetzelfde in staan
én mensen met kwaliteiten in huis halen die je
weer een beetje met beide benen op de grond
zetten.’ Een beetje, maar niet teveel: daarvoor
is het probleem te urgent.
‘We durven er alleen de juiste urgentie niet
aan te hangen,’ zegt Mike, ‘Als wij blijven werken in een winstgedreven economie wordt
verandering heel lastig. We willen kringlopen
sluiten maar blijven lineair handelen. Is winstmaximalisatie de juiste manier om een bedrijf
te bouwen? Kunnen we niet andere doelstellingen afspreken met elkaar?’ Ook Atlantis
Handelshuis moet winst maken – maar voor
de sociale onderneming is winst een middel
tot verandering, geen doel op zichzelf. ‘Dat is
het verschil,’ vervolgt Mike. ‘Ik hoef niet als multimiljonair mijn kist in. De grootste klimaatproblemen die wij hebben zijn hebzucht, zelfzucht
en apathie. Er moet op vele niveaus transitie
plaatsvinden. Of ik het zie gebeuren? Sporadisch. Maar we blijven plannen maken. Ik wil –
nee, we móeten zorgen dat er nog iets achter
blijft.’

Hoe Atlantis werkt.
Atlantis is een B.V. met drie meewerkende
aandeelhouders, die zijn aangetrokken
om hun financieel vermogen en talent
te investeren in het bedrijf. Dit wordt
verwezenlijkt door middel van een wekelijkse
aandeelhoudersvergadering, waarin
de beslissingen worden genomen. Mike
Venekamp is als directeur in loondienst bij het
bedrijf.
Atlantis levert als groothandel ongeveer
3500 producten: aardappelen, groenten, fruit,
vlees, zuivel, eieren en vis van boeren uit de
regio aan -voornamelijk - zorginstellingen en
horeca. Ook wordt er een deel van het foodassortiment (bijvoorbeeld koekjes of sauzen)
ingekocht bij kleinere, verantwoordelijke
verwerkers en worden er non-food-producten
zoals duurzame schoonmaakproducten
ingekocht en geleverd. Alle betrokken
leveranciers vallen binnen het spectrum
van verantwoordelijke, sociale of duurzame
ondernemers. De leveranciers worden
aangemoedigd stappen te zetten op
verschillende gebieden - van transport tot
dierenwelzijn - en jaarlijks gemonitord door
Atlantis.
De hoofdinkomsten van Atlantis komen voort
uit de handel. Daarnaast wordt er momenteel
een start gemaakt met advieswerk met
betrekking tot korte ketens voor de zorg.
Atlantis heeft de start van de organisatie
gefinancierd met de investeringen van
aandeelhouders en met een subsidie en
borgstelling voor de rekening courant bij de
Rabobank van Stichting DOEN.
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INGREDIËNT 2:
KIJK NAAR HET
GEHEEL.

Initiatieven: brede waarde en verbinding.
Een ander voedselsysteem gaat niet eenvoudigweg om andere ingrediënten, vermindering
van bestrijdingsmiddelen of nieuwe smaken.
De Melkbrouwerij, Boerschappen, Vokomokum, Herenboeren, en Atlantis Handelshuis
zetten zich in voor verandering die verder gaat
dan de handelsketen waarop ze zich richten.
Het voedselsysteem, zo menen ondernemers
en experts, is complex en de verschillende elementen - van duurzaamheid tot gezondheid
en milieu - zijn allemaal onderling verbonden.
Dit is een aanpak die bij uitstek past bij ondernemers voor transitie. De oorzaken van het
gesignaleerde probleem, zoals een overschot
aan bewerkte producten of te lage prijzen, zijn
namelijk geen op zichzelf staand probleem,
maar symptomen van fundamentele fouten
in het systeem. Wat zijn de werkelijke factoren die tot de huidige problemen hebben
geleid en wat houdt de problemen in stand?
Deze vragen zijn belangrijk voor de initiatieven,
want de antwoorden geven ook de richting
aan van de oplossingen. De gesignaleerde en
samenhangende problemen zijn een focus
op winstmaximalisatie; een verkokerde blik op
domeinen en sectoren; een gebrek aan transparantie, balans en vertrouwen. De oplossingen die de initiatieven in de praktijk brengen
zijn de tegenhangers van deze problemen
- het maximaliseren van impact; een holisti-

sche blik; gezonde en transparante ketens.
Het financiële rendement is natuurlijk niet onbelangrijk: de ondernemers moeten ook de
eigen boterham verdienen. Omzet en winst
zijn echter maar een deel van het doel, of zelfs
een middel: een middel om bij te dragen aan
biodiversiteit, zoals de Melkbrouwerij zich ten
doel stelt, of om de zorg en gezondheid in samenhang met milieu te verbeteren, zoals Atlantis Handelshuis beoogt. De ondernemers
pleiten voor en werken aan een systeem dat
ecologische, sociale en economische waarden nastreeft en verweeft. Zo valt het streven
naar een ander voedselsysteem samen met
de inzet voor een hechtere gemeenschap, met
regionale verbondenheid en economische
opleving, met gezonder voedsel en betere
zorg, en een evenwichtige balans in een transparante keten. Dat resulteert in een aanpak op
meerdere sporen en vaak ook op meerdere niveaus: van hogere marges, ontwikkeltrajecten
voor de producent en activiteiten voor leden
van de gemeenschap tot bewustwording en
politieke invloed.
Het werken aan deze waarden zorgt echter
vaak voor hogere kosten voor de ondernemers. Het eenvoudigste voorbeeld is de vaak
hogere kostprijs van, en daardoor inkoopprijs
voor, de verantwoordelijke boer in vergelijking met reguliere prijzen. Ook het gebrek aan
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schaal zorgt voor lagere efficiëntie of kleiner
inkoopvoordeel. Dat stelt de ondernemers op
achterstand in verhouding tot reguliere ondernemers: niet of minder duurzaam ondernemen zorgt helaas nog vaak voor lagere kosten en prijzen. Dat resulteert in een slechtere
concurrentiepositie voor pioniers en remt de
uitbreiding en vermeerdering van korte-ketenmodellen. Hoe zorg je dat duurzaam en
eerlijk ondernemen de norm wordt?
Belanghebbenden: echte waarde, eerlijke
prijzen.
Wat houdt de problemen in stand? Het is één
van de grote vragen die de pioniers zichzelf
stellen – maar ook voor betrokkenen en belanghebbenden is dit een wezenlijke vraag.
Om te zorgen voor daadwerkelijke verandering
‘We willen bijdragen aan een voedselsysteem
dat rust op drie pijlers: ecosystemen in balans,
een gezonde samenleving en inclusieve
welvaart. Welke verschillende manieren
er zijn om dit te financieren en welke rol
een bank het beste kan innemen om dit te
bewerkstelligen, is ook voor ons zoeken – maar
de vraag is er al en ik weet al zeker dat dit de
norm wordt.’
Katie Brokmann – Triodos Organic
Growth Fund

moeten we namelijk niet alleen de alternatieven voor het systeem ondersteunen, maar ook
de factoren wegnemen die de huidige situatie
in stand houden. De wijze van beprijzen heeft
op invloed op beiden.
De huidige prijzen zorgen voor een oneerlijk speelveld voor pioniers en zorgen ervoor
dat de status quo in stand wordt gehouden.
Willen we de omslag naar een ander voedselsysteem mogelijk maken, dan moeten we
werken aan andere manieren van beprijzen.
De eerste stap daarvoor is dat overheden en
bedrijfsleven, net als de ondernemers in deze
verkenning, grenzen tussen domeinen doorbreken. Dit maakt het mogelijk om praktische
verbanden te leggen waarmee de daadwerkelijke kosten van het huidige systeem in kaart
worden gebracht.
Het meest expliciete voorbeeld is de verbinding tussen volksgezondheid en landbouw.
Een slecht dieet kan bijdragen aan hogere
zorgkosten. Hogere zorgkosten kunnen worden
voorkomen en huidige kosten kunnen worden
verminderd door een gezond dieet te bevorderen, zo is de gedachte. Nu worden deze budgetten meestal door aparte afdelingen - of
ministeries – beheerd. Door een connectie te
maken tussen voedsel en gezondheid kunnen
ook kosten, besparingen en winsten beter worden verbonden. Zo kan een beter dieet leiden
tot een korter ziekbed. De besparing die dit op-
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levert kan op zijn beurt worden geinvesteerd in
eerlijke en duurzame inkoop.

oefenen op het systeem – en uiteindelijk ook
van binnenuit het systeem.

De korte-keteninitiatieven en experts zetten
echter nog een belangrijke tweede stap. Niet
alleen de huidige kosten en baten moeten
worden verbonden, ook ecologische en sociale waarden - die nu nog niet worden beprijsd
- worden onderdeel van prijs en rendement.
Waarde en omzet krijgen, kortom, een andere
definitie. Door ook breder in te zetten op eerlijke prijzen of true pricing wordt een bijpassend
speelveld gecreeërd.

Financiële instituties kunnen hierbij een significante rol spelen door investerings- en financieringscriteria zo aan te passen dat niet
alleen economisch rendement, maar ook
sociaal en ecologisch rendement belangrijk
wordt. Daarmee wordt investeren in sociale
en eerlijke pioniers eenvoudiger, en wordt het
voor bestaande ondernemingen minder aantrekkelijk en eenvoudig om vast te houden aan
de huidige invulling van waarde.

Het uitgangspunt van eerlijke beprijzing is dat
alle kosten en baten van een product of dienst
worden meegerekend in de prijs. De huidige,
efficiënte en grootschalige manier van voedsel produceren heeft effecten die nu niet in
de consumentenprijs worden meegerekend,
maar uiteindelijk wel door de samenleving
worden gedragen. Wanneer deze waarden
wel worden doorberekend in consumentenprijzen is zo efficiënt mogelijk produceren
en consumeren niet langer zonder meer de
goedkoopste optie: verantwoordelijkheid gaat
zijn vruchten afwerpen. Dat maakt het speelveld toegankelijker voor sociale en duurzame
ondernemers, draagt bij aan de afbouw van
oude manieren van produceren en consumeren, en zorgt voor een brede introductie van
een holistische blik. Het bredere begrip van
waarde krijgt draagvlak en kan zo invloed uit-

De voortrekkersrol bij uitstek is echter weggelegd voor de overheid als de organisatie die
de basis van onze maatschappelijke domeinen beheert en kan verbinden, bijvoorbeeld
door samenwerkingen tussen ministeries uit
te breiden. De overheid heeft daarnaast een
belangrijke sturende functie. Belastingen zijn
hierbij een belangrijk instrument, menen initiatieven die hameren op gezondheid: wanneer bijvoorbeeld groenten en fruit worden
vrijgesteld van de – juist onlangs verhoogde
– BTW, worden deze producten aantrekkelijker.
Wanneer lokale, duurzame, eerlijke en gezonde inkoop daarnaast het uitgangspunt wordt
voor aanbestedingen, vergroot dat niet alleen
de afzet voor sociale ondernemingen, maar
wordt ook een inspirerende norm gecommuniceerd.
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‘Je moet hier
geen haast
hebben.’

Eens per maand lopen de ongeveer 150 bestellende leden van voedselcoöperatie Vokomokum het Plantage Dok binnen. Groenten en fruit, zuivel, allerhande droogwaren:
alles is netjes gesorteerd, zodat je jouw bestelling rustig uit kunt zoeken. Voor drie euro
eet je ook nog mee, zodat je het praatje met je
mede-leden onder het genot van een maaltijd voort kunt zetten. ‘Slow Shopping noem ik
dat,’ lacht oprichtster Elizabeth McFadyen. ‘Je
moet hier geen haast hebben.’
Het Amsterdamse Vokomokum is tien jaar geleden opgericht naar New Yorks voorbeeld: de
Park Slope Food Coop, één van de oudste en
grootste werkerscollectieven in de Verenigde
Staten. De Park Slope Food Coop is, net als het
Nederlandse broertje Vokomokum, een uitgesproken alternatief voor het commerciële
voedselaanbod. Doordat de leden hun eigen
tijd investeren om de coöperatie draaiende te
houden, kunnen prijzen laag worden gehouden
en is het biologische aanbod voor elke portemonnee toegankelijk. Het gaat bij Vokomokum
echter niet alleen om de boodschappen: het
gaat ook om de verbinding tussen de leden.
‘Vokomokum is niet anoniem boodschappen
doen, waarbij je weer snel buiten staat,’ legt
Elizabeth uit. ‘We leveren goede, gezonde producten, maar organiseren ook kleine evenementen voor de leden, zoals een kledingruil of
een filmavond. We zijn een gemeenschap.’

EEN VOEDSELSYSTEEM IN HET KLEIN.
Het doel van Vokomokum is gezamenlijk de
supermarkt te ontwijken en direct bij groothandel Odin en waar mogelijk bij lokale producenten in te kopen. ‘De sociale component is
daarbij heel belangrijk’, licht Elizabeth toe. ‘Je
hebt ook initiatieven waarbij je je krat ophaalt,
bijvoorbeeld, maar bij Vokomokum willen we
dat de leden elkaar leren kennen door samen
te werken. We hebben wat dat betreft echt een
ander model. Wij willen niet groeien, wij willen
geen winst.’
Aan PR doet de coöperatie nauwelijks: de leden komen vanzelf naar Vokomokum toe,
in die mate dat er zelfs een tijdje een ledenstop is geweest. Vanwege ruimtegebrek zou
uitbreiding om meerdere afhaalmomenten
vragen: dat betekent echter ook dat je elkaar
niet meer maandelijks spreekt. Voor een coöperatie waarin de gemeenschap de drijvende
kracht is, is dat niet wenselijk, besloten de leden.
Dat betekent echter niet dat er niet wordt nagedacht over verbetering of uitbreiding op
kleine schaal.
ONTWIKKELING BINNEN DE COÖPERATIE.
Een belangrijke verbetering voor Vokomokum
is de opkomst van een nieuw softwaresysteem: Foodsoft. ‘De coöperatie heeft echt
aan bekendheid gewonnen, afgelopen tien
jaar,’ vertelt Elizabeth. ‘Toen wij begonnen met
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Vokomokum, bestonden er nog geen softwaresystemen voor coöperaties. Wij begonnen destijds met Excelsheets en ontwikkelden
vervolgens een systeem dat aansloot bij De
Nieuwe Band (recent gefuseerd met Odin).
Door de introductie van Foodsoft, software die
speciaal voor non-profit voedselcoöperaties
is ontwikkeld, kunnen we nieuwe leveranciers
toevoegen aan ons assortiment – leveranciers
die we zelf uitzoeken met ons inkoopteam.’
Met de groeiende bekendheid van coöperaties
groeit ook het aantal leden binnen en buiten
Amsterdam. Een goed IT-team speelt daarbij
een belangrijke rol. ‘Mensen willen graag beginnen,’ zegt Elizabeth. ‘Sinds wij begonnen zijn
er vier of vijf andere coöperaties begonnen
in de omgeving. We proberen zoveel mogelijk
steun te geven. IT is een belangrijk aandachtspunt: onze eigen IT-leden kunnen adviseren,
maar hebben weinig tijd over. Mijn eerste
vraag is daarbij: wie heb je voor IT in je eigen
gemeenschap?’
In deze steun aan en uitwisseling met andere
coöperaties – waarmee het model aan impact wint – zou Vokomokum graag meer tijd
steken. Ook andere plannen worden momenteel ontwikkeld: zo wil de coöperatie het aantal
verpakkingen gaan terugbrengen door bulk
in te kopen, en zou Elizabeth graag meer werk
maken van het contact tussen leden en leveranciers uit de buurt. Daarmee raken we direct
aan het belangrijkste knelpunt dat Vokomokum kent: tijd.
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TIJD EN ONAFHANKELIJKHEID.
De coöperatie draait volledig op vrijwilligers.
Voor de grotere taken is het dus wachten tot
iemand tijd heeft. ‘We draaien deze organisatie met 150 mensen. Als ik één ding heb geleerd: je moet vanaf het begin iedereen aan
het werk krijgen. Natuurlijk is het nodig dat een
paar mensen zich meer inzetten, daar moet
je ook transparant over zijn,’ legt Elizabeth uit.
‘We zijn nu aan het kijken hoe we deze mensen
kunnen compenseren. Daarvoor bestuderen
we verschillende projecten zoals social wallet: een valuta-systeem waarbij je werkt met
coins. Voor extra uren krijg je dan bijvoorbeeld
coins, waarmee je weer je etentje bij Vokomokum moet betalen. Misschien is dat een optie
voor ons. Mensen steken namelijk ontzettend
veel tijd in de organisatie. We moeten dus een
manier vinden om hen een beetje te belonen.’
Tijd is echter ook juist de drijfveer om alles in
eigen hand te houden. ‘We kunnen tot nu toe
alles zelf redden,’ zegt Elizabeth. ‘Er wordt wel
eens geopperd om ook aan subsidies te denken bijvoorbeeld, maar ik zat zelf in de wereld van fondsenwerving en weet hoeveel tijd
daarin gaat zitten – tijd die we eigenlijk niet
hebben. Ook onze leden zijn daarom huiverig
voor zulke plannen, maar dat gaat ook om de
onafhankelijkheid. Wat als de subsidie wegvalt? We hoeven nu ook weinig te doen met
officiële instanties, dat heeft ook waarde – dat
scheelt tijd. Nee, het is het beste om zelfvoorzienend te blijven, en wat we nodig hebben of
vinden betalen we uit onze eigen inkomsten
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en eventueel door onze marge of maaltijdenprijs wat te verhogen.’
VERTROUWEN.
Voor een nieuwe coöperatie kan financiële
steun voor de eerste inkoop, of voor een betaalbare ruimte – een groot struikelblok – wel
net het juiste duwtje in de rug zijn. ‘In het begin kochten we goederen in en betaalden de
leden achteraf per factuur. Dat moet je kunnen voorfinancieren, en het is ook een risico,’
vertelt Elizabeth. ‘Maar toch, in die tien jaar dat
we bestaan, hebben we slechts één keer meegemaakt dat iemand de boodschappen niet
betaalde. We hebben nooit ruzie gehad, alles
loopt goed. Alles draait hier om vertrouwen.
We hebben sinds een tijdje pin, maar mocht je
toevallig je pas vergeten op je afhaaldag dan
ga je naar huis met je boodschappen en krijg
je een email met factuur, en betaal je een paar
dagen later. Dat dát nog kan.’
Hoe Vokomokum werkt.
Vokomokum is een vereniging, met op
dit moment 150 bestellende leden. Deze
leden zijn georganiseerd in verschillende
werkgroepen, die zich bezighouden met
alles wat de vereniging nodig heeft – van
leveranciers tot ICT. De werkgroepen worden
aangestuurd door een coördinatieteam,
maar beslissingen voor de vereniging worden
gezamenlijk genomen tijdens de Algemene
Ledenvergadering.

De inkoop wordt grotendeels gedaan bij
biologische groothandel en coöperatie
Odin. Daarnaast neemt Vokomokum
producten af van verschillende kleinere,
directe leveranciers, zoals Antonia’s mosterd,
Geitenboerderij Ridammerhoeve, boerderij de
Boterbloem en Café Libertad.
Wil je lid worden? Dan word je eerst
uitgenodigd op een oriëntatiebijeenkomst,
zodat je kunt zien of de coöperatie, inclusief
tijdsbesteding, bij je past. Vervolgens betaal
je €10,00 lidmaatschapsgeld als volwassene
(€20,00 als gezin) en €5,00 statiegeld voor je
boodschappenkrat. Maandelijks, op de laatste
vrijdag van de maand, kun je je bestelling
ophalen die je via het voor leden bestemde
gedeelte van de website hebt besteld. Je kunt
dan ook mee-eten voor €3,00. Zelf draag je
bij aan de coöperatie door eens in de twee
maanden een dienst te draaien; gemiddeld
rekent Vokomokum 15 tot 18 uur per lid per jaar,
maar meer uren zijn altijd welkom.
De inkomsten van Vokomokum komen uit
het lidmaatschapsgeld en uit de verkoop:
bovenop de inkoopprijs van de producten
wordt 4% gedaan, die naar de vereniging
gaat. Hiervan worden de lopende kosten
betaald (huur en bankrekening) en af en toe
een extra kostenpost.
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‘Weet je wat ik
een mooi woord
vind? Our. Van ons
samen.’
Je leven lang toegang tot eerlijk geproduceerd voedsel? Als Herenboer verbind je je
aan een boerderij die jou wekelijks van voedsel voorziet en aan de 200 andere Herenboeren die zich aanmelden. ‘Het samenkomen
op de boerderij en de gemeenschap zijn minstens zo belangrijk als het eten dat we produceren,’ zegt Geert van der Veer.
De initiatiefnemer van het concept en de voorzitter van de Stichting Herenboeren NL heeft
haast - qua werk, want naast Herenboeren is
Geert onder andere betrokken bij de WINK en
het net opgezette Caring Farmers. Dat betekent een hoop bijeenkomsten, te lezen en te
schrijven stukken, en reizen.
Deze drukte wordt echter ingegeven door een
andere haast: de haast om een ander duurzaam voedselsysteem te verwezenlijken. ‘Er
is namelijk écht iets aan de hand en we hebben geen tijd,’ zegt de voorzitter nadrukkelijk.
‘Herenboeren is de logische uitkomst van alle
alarmsignalen: voedselvoorziening zonder
input van buitenaf.’
VOEDSELGEMEENSCHAPPEN.
Op dit moment zijn er twee Herenboerderijen gestart: Herenboeren Wilhelminapark te
Boxtel, en Herenboeren Groote Modderkolk te
Loenen – maar er zijn maar liefst 15 nieuwe initiatieven door heel Nederland in ontwikkeling,
in verschillende fasen. De individuele Heren-

boerderijen zijn daarnaast voor de Stichting
onderdeel van een groter geheel van farming
communities: de alternatieven voor het huidige voedselsysteem. Om deze alternatieven
dichterbij te brengen, richt de stichting zich
niet alleen op de oprichting van Herenboerderijen, maar ook op onderzoek, opleiding (van
boeren) en wijziging van wet- en regelgeving.
Dit doen zij in samenwerking met partners.
De farming communities laten zien hoe het
voedselsysteem eruit kan zien. De 20 hectare
die een Herenboerderij groot is voorziet 500
monden (of 200 gezinnen) voor 60% van hun
voedsel. Met 700.000 hectare grond kan de
gehele Nederlandse bevolking zo duurzamer,
eerlijker en in verbinding met de omgeving
eten, rekent de stichting voor. Dat is slechts
een derde van het huidige buitengebied.
VAN JOU EN MIJ EN ONS ALLEBEI.
Herenboeren gaat verder dan de boerderij:
het is een beweging. Daarom zijn de twee pijlers onder het Herenboerenmodel - de verantwoordelijke manier van voedsel produceren,
en het vormen van een gemeenschap rondom deze productie – zo belangrijk, legt Geert
uit. ‘Vanuit mijn achtergrond als boer begreep
ik wel dat de gemeenschap of community belangrijk is, maar je bent toch in de eerste plaats
gericht op voedsel produceren. Tijdens de
ontwikkeling van Herenboeren drong het echter tot ons door: communicatie, en de verbin-
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ding met de groep, is wezenlijk. Echt luisteren is
de kunst: wat gebeurt er, wat vinden mensen?
We kwamen uit een benadering waarbij we
vooral informatie zonden. Nu sturen we op een
groepsproces waarbij we het sociale kapitaal
binnen Herenboeren mobiliseren. We hebben
lokaal namelijk heel veel mensen met talenten, capaciteiten en kennis. Door daarop in te
spelen, hebben we nu bestuurders die veel in
huis hebben en bijdragen. Daarbij verdwijnt de
energie als je niet naar je mensen luistert. Je
moet open staan: niet vanuit het ‘ik’ redeneren,
maar vanuit een wij-gevoel de plannen oppakken en omarmen. Weet je wat ik een mooi
woord vind? Our. Van ons samen. Geen wij en
zij, maar van jou en mij en ons allebei.’
EEN PARADIGMASHIFT.
Deze verbinding wordt ook door de leden ervaren. Hoewel het zeker mogelijk is je boodschappen snel af te halen, raken leden vaak
nauwer betrokken bij de boerderij die ze bijna
wekelijks bezoeken. Meedoen aan een Herenboerderij vraagt namelijk ook om een bepaalde inzet: je steekt meer tijd in je voedsel,
doordat beslissingen – bijvoorbeeld over de
teeltplannen – gezamenlijk moeten worden
genomen, maar ook omdat je moet wecken
en fermenteren om in de winter beschikbaarheid te hebben over groente en fruit. Niet voor
niets heeft Herenboerderij Wilhelminapark
een antieke Vlaamse schuur aangekocht.
Daarmee kan de boerderij worden uitgebreid
met onder andere een keuken en een ruimte
voor workshops en lezingen. Samen nadenken,

delen en verantwoordelijkheid nemen: dat is
de paradigmashift die Geert met Herenboeren nastreeft.
Daar komen twee sleutelfactoren bij kijken: de
waarde en het bezit van grond. De pachtwet zit
momenteel zo in elkaar dat korte relaties tussen verpachter, boer en daarmee grond worden gestimuleerd: de verpachter kan namelijk
ieder jaar bij een nieuwe pachter de prijs verhogen. Lange relaties waarbij de gezondheid
van de grond invloed heeft op jouw opbrengsten, brengen juist verantwoordelijkheid met
zich mee – één van de redenen dat Stichting
Herenboeren NL de grond van Herenboerderij Weert heeft aangekocht. Daarnaast is het
belangrijk hoe het eigendom of beheer van de
grond is ingericht. ‘Dit maken we heel concreet
met Herenboeren,’ legt Geert uit. ‘De echte verbinding tussen boer en consument zit namelijk
in het eigenaarschap over de grond. De grond
onder de Herenboerderij is van de mensen die
er omheen wonen, of wordt door hen beheerd.
Als boer voor Herenboeren erf je de grond niet,
maar moet je solliciteren - aantonen dat jij de
beste bent voor die grond, die boerderij en die
gemeenschap. Dan ga je als boer heel andere
dingen doen. De burgers op hun buurt moeten
zich ook verdiepen in de grond en omgeving
en in de toekomst ervan. Het werkt dus twee
kanten op. We moeten bedenken wat we willen, wat de boer daarvoor kan doen, en het
vervolgens zó inrichten dat het voor de boer
ook mogelijk is om daar in te stappen.’
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NAAR 700.000 HECTARE.
Wat is ervoor nodig om dat model werkelijkheid te laten worden? ‘We hebben ambitie
nodig. Lef. En het moet een kabinetsverhaal
worden. Dat is verschrikkelijk moeilijk, want de
politiek redeneert alles terug naar het midden.
We hebben in Nederland de gewoonte te polderen. Met alle belanghebbenden aan tafel,
maar dan spreek je ook diegenen die er belang bij hebben dat alles blijft zoals het is. Alsof
je de kerstmaaltijd met de kalkoen bespreekt,’
lacht Geert. ‘Je moet je dus op een ander vlak
en door andere mensen laten informeren en
een ambitie uiten. Het grondstoffenverbruik
van buitenaf moet worden geminimaliseerd?
Die input moet nul zijn, dát is ambitie, dáár
kun je een operatie omheen plannen. Ja, daar
horen miljarden bij, op de Rijksbegroting. Er is
écht iets aan de hand. We hebben een systeemverandering nodig. Van wij en zij, naar
van jou en mij en ons allebei.’
Hoe Herenboeren werkt.
Een individuele Herenboerderij is een
coöperatie van burgers die onder de Stichting
Herenboeren NL valt. Samen pachten deze
burgers een stuk land en huren een boer in
voor natuurgedreven productie van groente,
fruit, vlees, zuivel en eieren.
Als je Herenboer wilt worden, kun je je
aansluiten bij een initiatief dat zich in de
oprichtings- of realisatiefase bevindt of een
eigen initiatief starten. Voor het lidmaatschap

of de start van een Herenboerderij betaal
je €1000,00 als individuele deelnemer of
€2000,00 als huishouden. In totaal is er
ongeveer €400.000,00 nodig (dus een
deelname van 200 huishoudens). De
Herenboerderij draagt eenmalig een bedrag
van € 75.000,- af aan de Stichting voor
alle gemaakte kosten, onder andere voor
begeleiding. Van het overige geld wordt
de boerderij opgestart. Denk hierbij aan
het plaatsen van hekken of het verbeteren
van de bodem of waterhuishouding (een
Herenboerderij heeft geen pand, zoals veel
andere boerderijen).
Daarnaast heb je als Herenboerderij te maken
met terugkerende kosten, zoals de pacht
van het land, het salaris van de boer en de
aankoop van bijvoorbeeld zaden en vee.
Deze kosten worden terugverdiend met de
pakketten die de Herenboeren afnemen: om
mee te eten van wat de akkers en het vee
opleveren, betaal je ongeveer €11,00 per mond
per week (of €6,50 als vegetariër). Hiervoor
krijg je ongeveer 60% van de boodschappen
die je in totaal nodig hebt per week.
Individuele Herenboerderijen worden volledig
gefinancierd door de deelnemende burgers
en maken dus geen gebruik van vreemd
vermogen of subsidies. Stichting Herenboeren
NL ontvangt op landelijk niveau onder andere
geld van Stichting DOEN en heeft zojuist met
behulp van een particuliere donatie het land
van Herenboerderij Weert aangekocht.
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INGREDIËNT 3:
BOUW AAN EEN
GEMEENSCHAP.

Initiatieven: verbinden en vernieuwen.
‘Hoe vaker je een producent vraagt waar
zijn cacao, graan of kaas precies vandaan
komt en onder welke omstandigheden
deze producten gemaakt en verhandeld
zijn, hoe normaler dat wordt. Daar zit heel
veel arbeid in, in die inhoudelijke vragen maar je verschuift wel de hele norm en trekt
de hele sector mee. Andersom bedank ik
altijd onze meest kritische klanten, want zij
helpen ons weer vooruit. Dat is het bewuste,
verantwoordelijke inkopen dat je wilt. Durf te
vragen. Durf je te bemoeien.’
Ariane Kaper - Marqt
De derde rode draad door alle verhalen is de
rol van de gemeenschap: elk initiatief investeert nadrukkelijk in verbinding met en tussen
boer, burger en belanghebbende. Dit is onderdeel van de impact die elk initiatief wil maken,
maar ook nauw verweven met het verdienmodel van de initiatieven. Sociale en economische impact gaan hand in hand.
De initiatieven hebben niet alleen de mogelijkheid beter te luisteren naar hun klanten, zodat
ze kunnen experimenteren en leren: ook luisteren naar de producent is essentieel. Wan-

neer je én duurzame én eerlijke én gezonde én
schone producten en daarnaast voortdurende innovatie wilt, schiet een keurmerk tekort.
Je moet de producent zelf leren kennen en zijn
integriteit en ontwikkeling als geheel beoordelen. Daarnaast zetten de initiatieven sterk in
op bewustwording en vertrouwen. Waar een
keurmerk een snelle keuze vergemakkelijkt,
willen deze initiatieven juist dat consument én
producent zich, met hun hulp, verdiepen in de
producten. Certificering is bovendien relatief
duur voor kleinere ondernemers. Andere methoden van monitoring maken het dan ook
makkelijker om aan te haken voor kleinschalige producenten. De gemeenschap wordt
daarom zo gebouwd dat leveranciers gehoord kunnen worden, eerlijk worden behandeld en eerlijk worden beoordeeld op hun ho‘Je moet niet naar Vokomokum komen als je
haast hebt. Je
moet namelijk je spullen bijeen zoeken, in
de rij staan, we hebben eten, we vinden het
leuk als mensen blijven zitten en kletsen…
het idee is niet dat je snel binnen en weer
buiten staat. Het is niet anoniem, het is niet
alleen boodschappen doen: we zijn een
gemeenschap.’
Elizabeth McFadyen – Vokomokum
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listische aanpak en ontwikkeling. Het stempel
van goedkeuring? Dat is het vertrouwen van
het initiatief in de producent en het vertrouwen van de klant in het initiatief – gevoed door
de hechte relaties.
De zorg voor de gemeenschap uit zich ook in
persoonlijk contact, van een briefje bij je boodschappen wanneer je peuter naar school
gaat, tot workshops, lezingen, oogstdagen
en andere activiteiten. Dat voedt de betrokkenheid van klanten bij de onderneming, die
trouw blijven door vele ontwikkelingen heen
- trouw aan de ondernemers, die tijd steken
in het contact met de klant, en trouw aan de
waarden. Je voedsel inkopen bij een korte-keteninitiatief is meer dan boodschappen doen.
Het is onderdeel uitmaken van een gemeenschap en van een beweging die zich breder inzet voor verandering. Dat betekent ook
dat de initiatieven een sterke sociale functie
hebben: boer, burger en ondernemer zorgen
samen voor beter voedsel en zorgen voor elkaar.
De gemeenschap is tenslotte een bron van
sociaal kapitaal: van talent en ideeën die de
missie verder kunnen brengen, zeker bij die
initiatieven die leunen op vrijwilligers. Door te
luisteren naar wat er leeft en wie deel uitmaken van de gemeenschap, kunnen organisaties zoals Herenboeren en Vokomokum hun

initiatieven versterken met vaardigheden die
voorhanden zijn. Ook kan sociaal kapitaal actief worden aangetrokken: zo heeft Atlantis
Handelshuis aandeelhouders gevraagd met
specifieke kwaliteiten die de organisatie nodig
had en die op wekelijkse basis worden betrokken. Traditionele verhoudingen of hiërarchieën van eigenaar, ondernemer, producent, lid
of klant worden daarmee veranderd. Alle betrokkenen worden mede-eigenaar van de uitdagingen en oplossingen. Verantwoordelijkheid voor het nieuwe voedselsysteem wordt
zo direct in de praktijk gebracht.
‘Als mensen maar niet weggaan, dan
verliezen we alle kennis, dacht ik eerst. Maar
elke keer als er een nieuw iemand voor in de
plaats komt wordt het bedrijf beter… dus het
is eigenlijk niet erg. Leuk is het niet, maar het
biedt ook de kans om het bedrijf te versterken
met nieuwe mensen die de vaardigheden
en frisse blikken hebben die op dat moment
bij die fase van onze ontwikkeling als bedrijf
passen.’
Stéphanie Vellekoop - Boerschappen
Zorg voor gemeenschap gaat echter niet
alleen over leggen en behouden van verbinding: het gaat ook over de nodige vernieu-
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wing. Dat gebeurt op verschillende niveaus.
Ten eerste op het niveau van de organisatie:
de ondernemers zoeken naar talenten die een
aanvulling vormen op hun eigen capaciteiten,
of voor stappen die ze willen zetten. Deze vernieuwing is niet altijd makkelijk, juist vanwege
de hechtheid die is ontstaan in de organisatie.
Toch wordt het sterk aangeraden steeds opnieuw te kijken naar eigen capaciteiten, naar
de toekomst van de organisatie, en naar de
mensen die daarbij passen - bijvoorbeeld met
gerichte methoden zoals een SWOT-analyse
of met een externe expert.
Daarnaast benadrukken de initiatieven het
belang van alternatieve ideeën, kennis, talenten en visies in brede zin; het belang om
buiten de bubbel te blijven kijken. Wil je blijven
vernieuwen? Dan moet je zorgen dat je scherp
blijft op mogelijke kansen of problemen. Om te
blijven innoveren en niet blind te worden voor
eigen tekortkomingen en valkuilen moet je jezelf voortdurend blijven uitdagen. Onverwachte samenwerkingen, collega’s of kennis zorgen
voor de benodigde frisse blik en vernieuwing
van het systeem. Dat vraagt ook lef; niet alleen
van de pioniers maar van alle belanghebbenden.
Belanghebbenden: nieuwe gemeenschappen.
Zoals de initiatieven gemeenschappen vor-

‘Er is een tendens dat er in een tegenstelling
wordt gesproken van grote boer die naar de
export gaat en kleine boer die natuurinclusief
boert, maar ik zie dat niet als tegenstelling. Er
zijn verschillende wegen nodig, een diverser
veld met een betere machtsbalans. ’
Bart Kraaijvanger - ZLTO
men met producenten en klanten, moeten er
ook op een grotere schaal gemeenschappen
worden gevormd en frisse blikken worden uitgenodigd.
Allereerst gaat het hierbij om gemeenschappen van verschillende initiatieven, waarbij de
businessmodellen en de kennis, diensten en
impact van de pioniers worden gedupliceerd
of zelfs gekwadrateerd. Wat houdt dat in? De
pionierende initiatieven in deze verkenning –
en de experts – willen afstappen van de traditionele wijze van groei: het uitbreiden van het
aantal hectare, de locaties, de arbeidskrachten of het kapitaal van je organisatie, waardoor
je opbrengst groeit, je onderhandelingspositie
beter wordt en je productiekosten kleiner worden. De gewenste transparantie en persoonlijke verbinding vragen immers om een kleinere
schaal. Het vergroten van de impact op het
voedselsysteem, wat deze ondernemers als
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doel hebben, vraagt echter ook om groei –
maar deze groei is fundamenteel anders. Om
de lokale of regionale schaal te behouden,
impact te vergroten én schaalvoordelen zoals
kleinere logistieke kosten toch te delen, kiezen
de ondernemers bij voorkeur voor uitbreiding
door hun model op andere locaties van de
grond te laten komen. Deze duplicatie heeft
vooral betrekking op de operatie van de korte
keten, waarbij bijvoorbeeld de inrichting van
de distributie en de software kunnen worden
overgenomen. Qua invulling zijn de initiatieven
ruimdenkend. De verweving van sociale, eco‘Nu is de tijd rijp om de handen ineen te
slaan. Daar richten we ons op met de
Taskforce Korte Keten. Logistiek bijvoorbeeld
ga je in je eentje niet efficiënter inrichten
dan de lange keten. Wanneer je met
verschillende initiatieven een coalitie vormt,
kun je onderhandelen. Daarnaast zijn er veel
verschillende invullingen van de korte keten:
wanneer we zorgen dat de spreiding hiervan
beter wordt, kunnen we een bredere markt
bedienen. Tenslotte is het delen van data
belangrijk: je hebt dan een betere, bredere
basis voor je beslissingen.’
Drees Peter van den Bosch – Hutten /
Taskforce Korte Keten

logische en economische waarde staat voorop, maar het accent kan verschillen. Zo is het
mogelijk dat er een discount-korte keten bestaat naast een biologische korte keten voor
de groothandel, die beiden gebruik maken van
dezelfde software, ontwikkeld door de pioniers.
Ten tweede moet samenwerking tussen verschillende initiatieven en diensten worden
gestimuleerd om samen kennis en diensten
te ontwikkelen, bijvoorbeeld door de oprichting van platforms of gebiedscoöperaties.
Een platform of gebiedscoöperatie biedt de
mogelijkheid om kennis uit te wisselen en
samen te werken, bijvoorbeeld op het gebied
van communicatie en marketing, maar ook
voor onderhandeling met grotere partners. Op
regionale schaal kunnen bovendien diensten
worden ontwikkeld zoals opslag, verwerking van slagerij tot verpakking - en distributie. Kleine en grotere initiatieven met verschillende
businessmodellen kunnen hierbij aansluiten:
dat verlaagt de kosten voor individuele initiatieven, vergemakkelijkt aansluiting voor afnemers en maakt een breder regionaal aanbod
mogelijk. Verschillende initiatieven zetten zich
nu al in om deze samenwerking te bevorderen, zoals de Taskforce Korte Keten en RIJP in
Nederland of het Europese SMARTCHAIN Project, opgezet om co-creatie en samenwerking
te bevorderen. Willen we vaart maken met
de korte keten, dan is deze ondersteuning en
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doorontwikkeling van samenwerkingsverbanden en gebiedscooperaties essentieel.
Ten derde vraagt de omslag naar een nieuw
voedselsysteem reflectie op de eigen verbindingen binnen en tussen overheden, instellingen en bedrijfsleven. In veel verbanden en samenwerkingen worden alle belanghebbenden
meegenomen – ook belanghebbenden die de
status quo vertegenwoordigen. Dat speelt zich
af op kleine schaal, van de financiële adviseur
die de boer adviseert te intensiveren omdat
dit de bank rendement lijkt te garanderen, tot
op de grote schaal van klimaattafels. Kortetermijnbelangen van individuele organisaties
staan daarbij vaak op gespannen voet met
collectieve langetermijnbelangen – zeker nu
kwartaalcijfers en financieel rendement leidend zijn.
Een frisse, vernieuwende en onafhankelijke blik
is noodzakelijk. Daarom moet er ruimte komen
voor ontmoeting met andere perspectieven,
sectoren, werelden en pioniers. De kracht van
pioniers gaat namelijk verder dan de ontwikkeling van alternatieven: ze houden ons een
spiegel voor. Ze laten zien waar onze huidige
systemen – de dominante manier waarop
we denken, doen en organiseren – weeffouten bevatten en waar vernieuwing nodig is en
mogelijk is.
Dat heeft echter alleen effect wanneer we
daar naar durven luisteren en kritisch kijken
naar onze eigen organisatie en rol. Dat betekent ook dat we afscheid moeten nemen van
belangen die ons niet meer dienen en verte-

genwoordigers die niet kunnen meebewegen
met de verandering die is ingezet, en een nieuwe, frisse blik moeten verwelkomen.
Dat is ingewikkeld: als ondernemer neem je
een risico wanneer je een andere richting
inslaat dan collega’s in je sector en kun je je
concurrentiepositie verliezen. Als overheidsinstantie kun je draagvlak verliezen wanneer je
de stemmen van gevestigde partijen minder
leidend laat zijn in je beslissingen.
Gelukkig hoeft het niet alleen: ook daarin kunnen gemeenschappen een uitkomst bieden.
Door samen te werken, mogelijk onder begeleiding, kunnen gedeelde belangen worden
ontdekt, kan een toekomstvisie worden ontwikkeld en kan iedere individuele organisatie
zijn rol en meerwaarde herontdekken. Door
binnen de sector verbanden te leggen, of de
kruisbestuiving met andere sectoren op te
zoeken, kunnen nieuwe mogelijkheden worden
ontdekt en nieuwe perspectieven worden ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie
tussen de zorgsector en de voedselsector die
Atlantis Handelshuis heeft geïnitieerd: door
nieuwe ontmoetingen kan dit voorbeeld worden uitgebreid naar andere sectoren, zoals
onderwijs.
Het vraagt lef en ambitie om een nieuwe richting in te slaan. Dat lef en die ambitie zijn de
drijvende kracht achter de kansen en mogelijkheden die de pioniers ons schetsen. Nu is
het onze beurt. Een andere toekomst is mogelijk, maar we moeten er wel voor kiezen.
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2050: VAN KIEMEN
NAAR KETENS.

Stel je voor: in 2050 ligt er echte boter van Lettelse bodem in je koelkast. Appels uit ’s-Gravenmoer, alle maten en soorten door elkaar,
in de fruitschaal. In de voorraadkast staat
mosterd met rozemarijn en honing uit Heeten.
Verse knoflook uit de Wieringermeer en zelf
geoogste wortels uit Boxtel liggen klaar voor
de avondmaaltijd.
Deze toekomst verschilt niets van het beeld
waarmee we deze verkenning startten. Ook in
2050 zullen er verschillende concepten, van
winkel tot verkoop aan huis, naast elkaar bestaan. Het grote verschil? Ook wanneer je niet
in Amsterdam, Boxtel, Den Helder, Deventer of
Breda woont, kun je in 2050 eenvoudig lokale en regionale etenswaren kopen, in een rijk,
divers en veerkrachtig landschap. Eten uit de
korte keten vormt een belangrijk deel van onze
maaltijden en voedsel en eten uit de eerlijke,
duurzame en sociale keten is de norm geworden voor elke voedselonderneming. Dat
is de toekomst die de pioniers en experts die
aan deze verkenning bijdroegen schetsten, en
waar zij dagelijks aan werken.
Hoe onderscheidt hun werkwijze zich, en hoe
kunnen partners en belanghebbenden de
koplopers ondersteunen? De verhalen van de
initiatieven en gesprekken met experts leerden ons de volgende lessen:

PLAN FLEXIBEL. In een snel veranderende wereld heeft een vastomlijnd meerjarenplan
geen nut. De korte-keteninitiatieven spelen
voortdurend in op maatschappelijke veranderingen, waardoor een cyclus ontstaat van
leren, experimenteren en bijsturen. Overheden,
banken en bedrijfsleven sluiten echter nog niet
aan op deze strategie. Vooral wet- en regelgeving en financiering zijn nog sterk gericht op
oude modellen en systemen. Wanneer wet- en
regelgeving uitzonderingen kan bieden voor
innovatie, kunnen ondernemers eenvoudiger
experimenteren. Risico-afwegingen voor financiering op basis van een toekomstverkenning, subsidies voor bewezen businesscases,
en eerlijke prijzen geven veranderingsgerichte
initiatieven de kans het systeem te doen kantelen.
KIJK NAAR HET GEHEEL. De initiatieven en experts werken aan een systeem dat ecologische, sociale en economische waarden
nastreeft en verweeft. Dit zorgt echter vaak
voor hogere kosten die zich lang niet altijd terugverdienen. Eerlijke prijzen kunnen dit veranderen. Door grenzen tussen domeinen te
doorbreken, kunnen de daadwerkelijke kosten en baten van het huidige systeem en de
spelers in kaart worden gebracht. Daarnaast
moeten ecologische en sociale waarden kernonderdeel worden van kosten, opbrengsten
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en winst. Financiële instituties kunnen hier aan
bijdragen door deze waarden op te nemen in
investerings- en financieringscriteria. De overheid moet de voortrekkersrol oppakken door
samenwerkingen tussen domeinen uit te breiden en brede waarden als uitgangspunt te
nemen bij aanbestedingen.
BOUW AAN EEN GEMEENSCHAP. Elk initiatief
investeert nadrukkelijk in verbinding met en
tussen boer, burger en belanghebbende. Zo
kunnen producenten worden geselecteerd op
verantwoordelijkheid en integriteit en wordt er
bijgedragen aan de bewustwording van de
consument. De initiatieven hebben daarnaast
een sociale functie als plek voor ontmoeting
en gemeenschapsvorming. De gemeenschap
op zijn beurt is een bron van sociaal kapitaal
voor het initiatief. Traditionele rollen van eigenaar, ondernemer, producent of klant worden daarmee veranderd. De gemeenschap
heeft echter ook betrekking op vernieuwing,
van zowel de organisatie zelf (met nieuw talent) als van de visie (met nieuwe ideeën en
inzichten). Ook voor partners in transitie zijn
gemeenschappen wezenlijk: om de impact te
vergroten moet worden gewerkt aan duplicatie van en samenwerking tussen initiatieven
voor een gezamenlijke aanpak van operationele drempels en een breder aanbod. Daarnaast moeten partners kritisch kijken naar hun

eigen organisatie en relaties en keuzes maken:
wie versnelt en wie remt verandering, en wie
biedt er de nodige frisse blik?
Met de juiste ingrediënten kunnen we, kortom,
het geschetste toekomstbeeld verwezenlijken:
met ruimte voor experiment en toekomstgerichte financiering, nieuwe manieren van
waarderen en beprijzen, nieuwe en vernieuwde gemeenschappen – en een flinke portie lef.
Er is veel te winnen. Wordt het eenvoudig? Dat
niet, maar talloze initiatieven laten al zien dat
het kan en bereiden de weg. Aan ons de taak
de juiste ingrediënten toe te voegen.
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DANK.
Deze verkenning had niet tot stand kunnen
komen zonder de bijdrage en inspiratie van:
Rick en Arjuna Huis in ’t Veld - De
Melkbrouwerij
Geert van der Veer - Stichting Herenboeren
NL
Stéphanie Vellekoop en Stijn Markusse Boerschappen
Elisabeth McFadyen - Vokomokum
Mike Venekamp - Atlantis Handelshuis
Bart Kraaijvanger - Projectleider AgriBusiness Development ZLTO
PJ Beers - Senior Onderzoeker DRIFT & Lector
Nieuwe Businessmodellen voor Landbouw- en
Voedseltransitie HAS Hogeschool
Katie Brokmann - Investment Manager
Triodos Organic Growth Fund
Ariane Kaper - Impact & Sustainability
Manager Marqt
Jacomijn Pluimers - Senior Adviseur Voedsel
& Landbouw Wereld Natuur Fonds Nederland
Drees Peter van den Bosch Innovatiemanager Hutten & Voorzitter
Taskforce Korte Keten
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BRONNEN.
Naast de gesprekken met pioniers en experts
is er voor deze verkenning gebruik gemaakt
van inzichten uit de boeken Ondernemen
voor Transitie van Michiel van Yperen,
Chris Roorda en Sophie Buchel (Boom
Uitgevers Amsterdam, 2017) en Welke nieuwe
businessmodellen geven de landbouw
toekomst? van PJ Beers (HAS, 2017).

