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4 • EXECUTIVE SUMMARY

EXECUTIVE SUMMARY.

COVID-19 AS A TIPPING POINT.
HOW THE CRISIS CONNECTS – AND HOW IT MAY ACCELERATE
THE TRANSITION TO A SUSTAINABLE FOOD SYSTEM.

Climate change. Loss of biodiversity. Famine and
obesity. A national nitrogen crisis. Our current ways
of food production and consumption are not sustainable. The call for change grows louder – and
is now accelerated by COVID-19 and its measures,
which indisputably bring the system’s flaws and
weaknesses to the surface. A transition to a better
system has long been on its way. Does COVID-19
provide the much-needed tipping point for change?
Impact Hub Amsterdam makes change happen
by facilitating entrepreneurial solutions to society’s
biggest challenges. In 2018, we launched our Food
Ecosystem. With a series of events, a community,
publications like this, and accelerator programs,
we bring together entrepreneurs, investors, consumers, government, corporates, and other organisations to amplify positive change in the food
sector.
This report investigates two timely questions:
how has COVID-19 impacted sustainable food
entrepreneurs? And how should Impact Hub Amsterdam proceed to leverage its Food Ecosystem,
to accelerate the transition to a sustainable food
system?

Transitions are fuelled by innovation from a myriad of sources, one of them being change-driven
impact entrepreneurs, who develop and deliver
alternatives to unsustainable practices. A single
entrepreneur can shed light on (m)any of the food
system’s flaws and weaknesses, but by no means
solve it alone. For this report, we conducted a survey among 56 impact entrepreneurs and stakeholders in food, assessing the positive and negative
impact of COVID-19. We validated and deepened
these responses in a webinar with 20 participants
as well as in follow-up expert interviews.
The results of this research point in different directions. Impact entrepreneurs can be more vulnerable to the effects of COVID-19: for example, they lack
the financial reserves to compensate for declining
sales. Lower fixed costs, faster internal communications, and faster turnovers do however increase
their flexibility as compared to established companies – making adjusting to a rapidly changing
world easier. Moreover, the demand for local and
sustainable products has increased, growing the
market for certain entrepreneurs.
An important denominator shared by the participating impact entrepreneurs is a focus on long-
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term resilience, for example by means of product
diversification.

the valuable input from entrepreneurs and stakeholders into four focus areas for our plans:

COVID-19 stressed the importance of resilience.
It cleared schedules to focus on new, long-term
strategies, and gave rise to an important means
to resilient and innovative entrepreneurship: collaboration.

•

More than ever, impact entrepreneurs adopt a
mode of action: instead of long lead-in periods, the
experiments start right away – whether developing
new products, concepts, strategies or collaborations. The collaborations turn out to be a source of
knowledge, advice, and support in unstable times.
Shared costs, time investments, or infrastructure
make the launch of new concepts and scaling up
increasingly more accessible. Collaborations also
spur ambition, as entrepreneurs challenge one
another to take their products, proposition, or strategy to the next level. The trust and relationships
built during this short period of time already form a
steady base for resilience and transition.

•

With our partners, we strive to strengthen that base,
by processing the insights into new strategies and
activities for our Food Ecosystem. We summarised

•
•

Collective value: collaborating for new
opportunities
Parallel learning: experimenting and
action-based learning, together
Networks of trust: meeting and challenging
each other
Building a blueprint: research and knowledge
exchange to develop a vision for our future
food system

Two years preceding this publication, we started
developing our Food Ecosystem. This research
(re)confirmed the significance and power of this
ecosystem, built to connect stakeholders in sustainable food and facilitate collaboration between
them. Respondents supported each other, but also
took the time to contribute to this study and so, to
our collective effort to change the food system.
This research has shown us the value of growing
and nurturing our Food Ecosystem over the coming
years, and the ecosystem’s potential to accelerate
the transition – together.
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1. KANS VOOR
VERNIEUWING.
Klimaatverandering. Biodiversiteitsverlies. Honger
en obesitas. De stikstofcrisis. Het is duidelijk dat
onze huidige voedselproductie en -consumptie
niet volhoudbaar is. De roep om transitie wordt
steeds sterker – zeker nu COVID-19 en de bijbehorende maatregelen de uitdagingen nog duidelijker
blootleggen.
Maar waar hebben we het eigenlijk precies over
wanneer we voor transitie pleiten?
Een transitie is een fundamentele, onomkeerbare
verandering van het systeem; van de cultuur, de
(institutionele) structuur en de werkwijze van een
maatschappij. Kort gezegd: een transitie is een
fundamentele verandering in denken, doen en organiseren.1 Wanneer we het over de voedseltransitie hebben, betekent dit dat onze behoeften aan
voedsel veranderen en dat er op andere manieren
in die behoeften wordt voorzien.2
Die verandering gaat heel langzaam. De vuistregel is dat een transitie één à twee generaties in
beslag neemt – ongeveer 25 tot 50 jaar.3 Een goed
voorbeeld is de verandering in het West-Europese
voedselsysteem na de Tweede Wereldoorlog. Een
breed uitgerold Europees beleid zorgde er – samen
met een reeks economische, culturele, technologische, ecologische en institutionele veranderingen – voor dat we van kleinschalige, gemengde
boerderijen naar grootschalige, specialistische
voedselproductie gingen. Ook gingen we anders
eten: waar het vlees eerst weinig op tafel kwam,
werd het een onderdeel van ons dagelijkse menu.
We hebben hier nu voedsel in overvloed, waar er
eerst honger was.
Dit systeem, ooit een oplossing, bereikt nu echter
zijn grenzen. Daarom werken wij op dit moment,
net als vele anderen, opnieuw actief aan transitie
naar een duurzaam en eerlijk voedselsysteem.
Maar hoe doe je dat?

AANJAGERS VAN EEN NIEUW SYSTEEM

Impact Hub Amsterdam gelooft in de kracht van
innovatieve ondernemers, die experimenteren
met oplossingen en modellen voor een duurzaam
voedselsysteem. Voedseltransitie begint namelijk
klein. De uitdagingen van het huidige systeem
inspireren vernieuwende initiatieven van allerlei
soorten pioniers – van activisten tot technici, van
wetenschappers tot ondernemers.
Niet ieder initiatief draagt bij aan fundamentele
verandering. Ook in het huidige systeem wordt
hard gewerkt om efficiënter te werken en negatieve effecten te verkleinen. Deze aanpak van
optimalisatie en een beetje minder slecht is echter
niet voldoende. We hebben radicaal nieuwe bedrijfsmodellen, innovaties, en manieren van produceren, consumeren, distribueren en handelen
nodig. En dat is precies waar impactondernemers
voor zorgen.4
Voorbeelden? Denk aan bedrijven als Rechtstreex,
die werken aan voedsel van dichtbij, dat via de
korte keten rechtstreeks bij je thuis wordt gebracht.
Of denk aan ondernemers als Willem-Pie en Willicroft, die respectievelijk veganistische taart en
kaas vervaardigen. Deze pioniers spelen een kleine,
maar wezenlijke rol in dat langdurige en complexe
proces van transitie: de rol van aanjager, van ingrediënt voor een nieuw systeem.
Wanneer er ook andere elementen aanwezig zijn
- zoals samenwerkingen met andere koplopers,
de introductie van randvoorwaarden in beleid
en interesse van invloedrijke spelers - krijg je een
optelsom die een systeem kan doen kantelen.5 Als
Impact Hub Amsterdam willen we ondernemers
helpen deze optelsom te maken. Daarom werken
we aan een ecosysteem voor verandering.
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HET VOEDSELECOSYSTEEM

In ons voedselecosysteem brengen we start-ups en andere bedrijven, investeerders, overheden en andere organisaties samen en versterken we de onderlinge relaties. Ons doel: alle middelen en steun bieden
die nodig zijn om innovatie en co-creatie te versnellen voor positieve verandering in het voedselsysteem.
Om dit te verwezenlijken hebben we in 2018 ons programma Duurzame Voedselketen gelanceerd, in
samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Stichting DOEN. Dit meerjarige programma omvat allerlei activiteiten waarbij ondernemers en belanghebbenden samenkomen,
kennis en ideeën ontwikkelen en uitwisselen en samenwerken. Een greep uit de activiteiten:

2019

2020

09
MEI

Event: Multi-Stakeholder Business Models
i.s.m. Commonland

25-26 Fix Your Food Hackathon
JAN

17
MEI

Boerenfamiliedag met partner De Nieuwe
Boerenfamilie

11
FEB

05
MEI

Event: A Plant-Rich Diet met Stichting DOEN
en Green Protein Alliance

11
JUN

Film Screening: The Biggest Little Farm

Impact the Food Chain Accelerator 2019 en
2020: een programma van 13 trainingsdagen
waarbij we 10 innovatieve, duurzame start-ups en
MKB’ers helpen hun bedrijf klaar te maken voor
investeringen, groei en nog meer impact

18
SEP

Film Screening: Artifishal i.s.m. Patagonia

04
OKT

Publicatie: Koplopers van de Korte Keten

28
Event: The Whole Package | Innovations in
NOV Food Packaging i.s.m. Futureproof.community van MVO Nederland
12
DEC

Event: Food Ecosystem Meetup

Deze lijn wilden we voortzetten. De plannen om
onze strategie opnieuw te onderzoeken en te herijken, samen met de spelers uit ons ecosysteem,
waren in de maak. Hoe kunnen we ondernemers
nog beter ondersteunen? Waar kunnen wij als
Impact Hub Amsterdam het meeste bijdragen aan
de voedseltransitie?

Fix Your Food Hackathon pitches met de
Young Impactmakers community

Business Model Challenge | Packaging & Food
2020: aan dit incubator-programma van drie
maanden hebben 10 ondernemers deelgenomen
met een product of dienst die bijdraagt aan
positieve verandering. Deze ondernemers hebben
we samen met onze partner Accenture begeleid
bij de stappen om hun bedrijfsplan verder te
ontwikkelen
Soft Landing Program 2020: in samenwerking met
Amsterdam Impact en ABN AMRO organiseren we
een vijfdaagse reis naar Berlijn, waar 6 duurzame
voedselondernemers met professionele
begeleiding de Duitse markt kunnen verkennen en
contacten kunnen opdoen

Ondanks de events en programma’s gaat de
transitie ons namelijk nog steeds veel te langzaam.
We hebben een kantelpunt nodig, bedachten we:
een doorbraak waardoor de voedseltransitie in
stroomversnelling raakt.
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EEN KANTELPUNT

EN TOEN
BRAK
COVID-19
UIT.

Het is een typisch kenmerk van transities: lange tijd
lijkt er heel weinig te veranderen. De gevestigde
orde blijft werken aan optimalisatie van het bestaande systeem. De nieuwe manieren van denken
en doen ontwikkelen zich in de marge, maar krijgen
nog weinig aandacht of volgers. Op een gegeven
moment wordt het echter steeds moeilijker om het
huidige systeem vol te houden. De druk van de uitdagingen wordt steeds groter en de alternatieven
die in de marge zijn ontwikkeld worden beter en
krachtiger.
Vervolgens vallen de dominante structuren, patronen en routines van het oude systeem weg. De
oplossingen en structuren van het nieuwe systeem
komen plotseling sterk en voor sommige mensen
onverwacht in beeld.6 Klinkt dat bekend? Voor ons
ook.
COVID-19 en de bijbehorende maatregelen veranderden delen van het voedselsysteem van de ene
op de andere dag. Traditionele ketens en afzetmarkten kwamen plotseling onder druk te staan:
supermarkten en horeca waren minder of niet
toegankelijk. De consument stapte naar de boer
en naar de lokale producent. Korte-keteninitiatieven zagen hun omzet verdubbelen, net als online
boodschappendiensten en maaltijdbezorgservices. Ondernemers sprongen in op de veranderde
situatie met nieuwe producten, diensten en sa-

menwerkingen. Tegelijkertijd kwamen vele ondernemers in zwaar weer, net als consumenten. Zo
nam ook de druk op de Voedselbank toe door veranderde economische omstandigheden.
Door een doorbraakgebeurtenis als de uitbraak
van COVID-19 kan een systeem (verder) onder druk
komen te staan en plotselinge ruimte bieden aan
innovaties en alternatieven. Het is echter helemaal
niet vanzelfsprekend dat de transitie naar een
veerkrachtig voedselsysteem doorzet. De urgentie
voor verandering kan afnemen. Mogelijk zijn processen van optimalisatie toch sterker. Misschien
houden de nieuwe coalities, en de interesse van
consumenten voor lokaal voedsel, geen stand.
Met deze mogelijkheden in gedachten stelden we
onszelf de volgende vraag:
Hoe kunnen we als Impact Hub Amsterdam de positieve ontwikkelingen in ons voedselecosysteem,
en daarmee de bijdrage van het voedselecosysteem aan transitie, ondersteunen en versterken?
Als Impact Hub Amsterdam willen we samen met
ons voedselecosysteem leren van de impact van
COVID-19 op impactondernemers in voedsel. Met
behulp van een survey, een webinar en verdiepende gesprekken hebben we lessen getrokken uit
deze turbulente tijd.
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ONDERZOEK:
COVID-19 ALS KANTELPUNT?

De ontwikkelingen in Nederland in maart, april en
mei 2020 hebben we onder de loep genomen door
middel van een survey onder 56 ondernemers en
belanghebbende organisaties. Met de survey-antwoorden als basis organiseerden we op 25 mei
2020 een webinar voor een groep van 20 deelnemers, waarbij we dieper op de vragen in gingen
en in gesprek meer leerden over de behoeften van
alle deelnemers. Met behulp van enkele nauw bij
Impact Hub Amsterdam betrokken belanghebbenden hebben we tenslotte de puntjes op de i
gezet.
In deze publicatie lees je alles over de inzichten
die wij ophaalden, over de impact van de COVID19 crisis en de kansen die hieruit zijn ontstaan voor
impactondernemers in voedsel.
Zo kijken we terug op de afgelopen turbulente
maanden, maar richten we ook – en vooral – een
blik op de toekomst. De opgedane inzichten zetten
we namelijk in voor een nog sterker en krachtiger
voedselecosysteem, dat de voedseltransitie in
stroomversnelling brengt. In de volgende hoofdstukken nemen we je mee in de lessen die we leerden en vertellen we hoe we deze in de praktijk gaan
brengen.

2020
Mid-mei | survey
25 mei | webinar
Begin juni | verdiepende stakeholderinterviews

Wie droegen bij aan dit onderzoek?
SURVEY
Karma Box • Wakuli • Moyee Coffee •
Chocolatemakers • Transitiecoalitie Voedsel •
Leap for Life • Oost NL • Rabobank Foundation
• Stichting ifund • Aeres Hogeschool Almere •
Vegetable Garden Hemelse Natuur • Pymwymic •
Hutten Catering • Ministerie van BZK • GiantLeaps
• De Krekerij • Slow Food Youth Network • De
Fruitmotor • Kipster • Stichting DOEN • Jack Bean •
The Ketchup Project • Local2Local • BitesWeLove •
WUR • Boerderij De Eenzaamheid • Toentje •
Rabobank • CSA Netwerk Nederland • ProVeg •
Grunten Veggie Oats • Meet Jack • Circular Coffee
Collective • Food Cabinet • ZLTO • The Food Line-Up
• Karma Shoarma • Kool Organics • Permacultuurtuinderij Ús Hôf • Soup En Zo • Botanic Bites / Damn
Good Funghi Food
WEBINAR
Transitiecoalitie Voedsel • Slow Food Youth
Network • Stichting DOEN • Too Good To Go •
Karma Shoarma • Jack Bean • Taskforce Korte
Keten • Local2Local • Gemeente Amterdam • De
Krekerij • Willicroft • Kitchen Republic • Food Hub •
Duurzaambedrijfsleven.nl • Amsterdam Impact
In verband met privacy-overwegingen hebben we hier enkel die
organisaties weergegeven die toestemming hebben gegeven
voor vermelding in dit rapport.
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2. KANTELPUNT
COVID-19.
DE IMPACT VAN COVID-19: DE CIJFERS

Welke directe, kwantitatieve impact heeft COVID19 op impactondernemers in voedsel? De hier
genoemde cijfers komen uit de survey onder het
netwerk van Impact Hub Amsterdam en openbare
bronnen. De data uit de survey en het webinar zijn
verzameld in de periode tussen 15 maart en 15 juni
2020, een turbulente periode met snelle veranderingen in maatregelen, markt en maatschappelijk
vertrouwen. Het is geen verrassing dat sommige
cijfers houvast en hoop verbeelden, waar andere
cijfers richting een ongekende recessie wijzen.

Functieomschrijving
van de 56 respondenten
60% ondernemer
17%
17% werknemer
23% anders

De kwalitatieve inzichten uit de survey en het
webinar zijn door het gehele rapport verwerkt als
informatie, quotes, verwijzingen en kaders.

Deelnemers naar vestigingslocatie
Amsterdam
Utrecht
Anoniem
Almere
Den Haag
Rotterdam
Den Bosch
Haarlem
Sibrandabuorren
Apeldoorn
Beuningen
De Bilt
Eindhoven
Geldermalsen
Groningen
Veghel
Wageningen
Warmond
Zaandam

60%

Bedrijfsgrootte (in
FTE) van de 60%
ondernemers

De survey in statistieken

21
6
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23%

•
•

0-10
10-50

23,5%

2,9%

76,5%

Top 3 SDG’s waar respondenten aan bijdragen
SDG 3 Good Health and Wellbeing
SDG 12 Responsible Production and Consumption
SDG 8 Decent Work and Economic Growth
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De Nederlandse overheid heeft verschillende
regelingen in werking gesteld voor ondernemers
die (in)direct getroffen zijn door de maatregelen
als gevolg van COVID-19. De maatregelen die
terugkwamen in het onderzoek waren de NOW,
TOGS, COL en Tozo.

37%
24%
29%
10%

heeft geen aanspraak gemaakt
op COVID-19-gerelateerde
steunmaatregelen
heeft aanspraak gemaakt op de
NOW

Op de vraag hoe de organisatie is getroffen
konden respondenten meerdere opties
selecteren, waarvan de meest voorkomende:
• Uitstel of afstel van belangrijke bijeenkomsten
• Problemen met afzet/verkoop goederen
• Direct verlies van bestaande klanten
• Liquiditeitsproblemen op de korte en
middellange termijn (1-6 maanden)

1.

Liquiditeitsproblemen op de korte en middellange

2.

Problemen met financiering/investeringen

3.

4.

5.

heeft aanspraak gemaakt op
andere steunmaatregelen (o.a.
TOGS, COL)
heeft als zelfstandige aanspraak
gemaakt op de Tozo

6.
7.

8.
9.

termijn (1-6 maanden)

Problemen met afzet/verkoop goederen

Problemen met aanvoer/distributie goederen
Problemen met productie goederen

Problemen met behouden personeel

Uitstel of afstel van belangrijke bijeenkomsten
Direct verlies van bestaande klanten

Niet direct getroffen door de maatregelen

10. Overig

25%
20%

Niet meegenomen: politiek/overheid, kennis/onderwijs, COVID-19
initiatieven. Wel meegenomen: producenten/verwerkers, retail,
horeca, distributie, netwerkorganisaties, NGO’s en dienstverleners.

15%
10%

Reden om geen aanspraak te doen op
steunmaatregelen:
• Bij de onderneming is (nog) geen sprake van
voldoende en aantoonbaar misgelopen winst
• De onderneming bestaat te kort voor
voldoende aantoonbare misgelopen winst
• De onderneming past niet in de definities van
de maatregelen
• De onderneming kan een beroep doen op
eigen kapitaal en/of financiële partners

5%
0%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

De verschillende effecten van COVID-19 op organisaties als
percentage van het totaal aantal antwoorden gegeven door
respondenten. Er waren meerdere antwoorden mogelijk.
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Welke activiteiten, in gang gezet door de
COVID-19-maatregelen, willen respondenten
graag voortzetten in de toekomst? De volgende
antwoorden kwamen naar boven:
• Digitalisering van fysieke bijeenkomsten
en verkoop,- distributie,- en
dienstverleningsprocessen
• Vereenvoudiging, ontwikkeling en verkoop van
nieuwe of bestaande producten en diensten
via nieuwe afzetkanalen
• Interventies die bijdragen aan (operationele)
kostenefficiëntie
• Versnelling van eerder geplande stappen (bijv.
productlancering, samenwerkingen)
• Versneld aangaan van volledig nieuwe
samenwerkingen
• Revisie van de langetermijnstrategie en
inhalen achterstallig werk
• Focus op lokale markt en maatschappelijke
behoeften (bijv. maaltijden zorgwerkers, korte
ketens)

Relatief gezien werden er in april de meeste
faillissementen uitgesproken in de horeca. In
de eerste 4 maanden van 2020 lag het aantal
faillissementen ruim 3% hoger dan in dezelfde
periode een jaar eerder. 7
De omzet in de horeca nam in het eerste
kwartaal van 2020 met 14% af ten opzichte van
het voorgaande kwartaal. Dit was de eerste
omzetdaling in 7 jaar tijd.8
De Nederlandse economie zal in 2020 door de
COVID-19-crisis met 6,8% krimpen, voorspelt de
Europese Commissie.9
Het consumentenvertrouwen daalt van -2 in
maart naar -22 in april. Dat is de grootste daling
ooit.10
Zes op de tien Nederlanders (62%) ervaren
de COVID-19-crisis als een moment van
bewustwording.11

Een greep uit de landelijke cijfers
De landelijke cijfers, voor zover beschikbaar, lijken
een duaal beeld te geven van de impact van
COVID-19 op het Nederlandse voedselsysteem: horeca, catering en foodservice lijden direct onder de
maatregelen, terwijl retail en bepaalde detaillisten
floreren – hoewel sterk afhankelijk van locatie, formule en type winkel.

Bestellingen bij streekboeren zijn twee, drie, vier
of zelfs vijf keer groter dan voor de COVID-19maatregelen.12
Bijna 1 op de 10 Nederlanders is vaker naar
de lokale slager, bakker en/of groenteboer
gegaan.13
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VOEDSELBOXEN: PLEISTER OF SPRINGPLANK?

Cafés en restaurants, (bedrijfs)catering en evenementen: voor veel ondernemers vielen belangrijke afzetmarkten weg door de komst van
COVID-19. Hoe zorg je dan voor inkomsten? Online
direct-to-consumer-kanalen boden een oplossing. Ondernemers gingen versneld samenwerken,
distribueren en ontwikkelen. Het resultaat: een explosie van het aanbod in nieuwe voedselboxen in
allerlei variëteiten - van regionale boxen tot boxen
voor vegans en boxen voor speciale gelegenheden, zoals Moederdag.
De eerste weken konden de meeste boxen op
veel sympathie rekenen van burgers die 1) lokale
voedselondernemers een hart onder riem wilden
steken, 2) al langere tijd toegang zochten tot lokale
voedselproducten of 3) een tijdelijk alternatief
zochten voor de supermarkt. De nieuwe boxen
vonden daardoor gretig aftrek.
Voedselproducenten noemen talloze voordelen
van de snelle opstart van nieuwe boxen. Het werk
voor bijvoorbeeld de Karma Box en Support Your
Locals hielp in tijden van crisis de aandacht te verleggen: in plaats van thuis te zitten werden nieuwe
vaardigheden aangesproken en bleef het team
betrokken. Het online bereik zorgde voor nieuwe
vraag en focus, of leidde tot het versneld bouwen
en schalen van online verkoopkanalen. Zo heeft
Jack Bean door het bieden van maaltijden de zorg
in het vizier gekregen als mogelijke afzetmarkt voor
kant-en-klaarmaaltijden. Vegan kaasproducent
Willicroft zag door de nieuwe online winkel zijn

orderaantallen verdubbelen, wat het verlies aan
omzet in de fysieke winkel compenseerde.
“In het verlengde van die boxen merk ik wel dat
er mensen in heel Nederland zijn die interesse in
onze producten hebben, die we eerst niet konden
bedienen. Ik ben dus positief dat we kunnen
opschalen, maar we hebben nog een lange weg
te gaan.”
Mathijs Huis in ‘t Veld, co-founder Jack Bean

Zijn de nieuw ontstane boxen echter een structurele oplossing? Daar twijfelen de ondernemers
aan. De producten en combinaties lijken vooral
op korte termijn voor afzet te hebben gezorgd;
op de langere termijn sluit het aanbod niet goed
genoeg aan bij de klantbehoefte. De inkomsten
waarmee de eerste klappen werden opgevangen
vallen daarmee weg. Ook bieden de voedselboxen
slechts voor een klein aantal producenten een
oplossing: een grote aardappeloogst, bijvoorbeeld,
leent zich niet voor afzet aan de individuele consument. Daarnaast speelt ook het vraagstuk van
betaalbaarheid: de boxen lijken met name voor
een bepaalde portemonnee aantrekkelijk te zijn
– en met een recessie in aantocht worden voedselkeuzes nog prijsbewuster gemaakt.
Weten de voedselondernemers zich te wapenen
tegen de langdurige effecten van COVID-19?
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En kan de actiegerichtheid uit deze eerste periode
van snelle oplossingen en concepten een springplank zijn voor nieuw ondernemerschap en nieuwe
samenwerkingen?

“De angst is er vanaf. Weten wat je eet, gezond
eten is belangrijker geworden. Voedsel raakt heel
nauw aan je dagelijkse keuzes en levenspatroon.
Mensen hebben letterlijk geproefd van ander eten;
deze trend, deze aandacht gaat niet meer over. “
Maarten Derksen, programmamanager
Stichting DOEN

DE IMPACT VAN COVID-19:
ONDERNEMERSCHAP

Blijven de impactondernemers, die we zo hard
nodig hebben, overeind in deze crisis? Ondernemers uit het Impact Hub-netwerk verwachten dat
de COVID-19 crisis voor een deel van de impactondernemers tot een faillissement zal leiden. Het
beeld van de weerbaarheid van deze vaak jonge
pioniers is dubbel. Het merendeel van de koplopende voedselondernemers heeft nog geen buffer
kunnen opbouwen. Toekomstige afzet komt in de
problemen, doordat acquisitiegesprekken door
veel potentiële afnemers worden afgezegd. De
vrees bestaat ook dat het gebrek aan fysieke ontmoeting invloed heeft op de afzet: juist bij voedsel
is de beleving immers een belangrijk onderdeel,
dat nu wordt uitgeschakeld. Inkopers zijn daardoor
terughoudender ten opzichte van nieuwe producten.

Deel van de impact of maatschappelijke functie
van een duurzame ondernemer zit bovendien in
het bijwonen van evenementen of het geven van
lezingen om mensen te informeren en inspireren.
Dat valt nu weg. Ook wordt er gesignaleerd dat
start-up bedrijfsplannen in de ijskast worden gezet
in deze onzekere tijden: startende pioniers stellen
de stap naar ondernemerschap uit en keren terug
naar hun voormalige werkgevers.

“Normaal sta ik drie keer per week op een
podium; nu heb ik wel wat Zoom-calls of online
evenementen, maar het effect is heel anders.”
Sander Peltenburg, co-founder De Krekerij

De ondernemingen die door de crisis failliet zullen
gaan, zijn deels ook de ondernemingen die ook
vóór COVID-19 minder sterk stonden. De ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid zijn daarbij
voor start-ups lang niet altijd geschikt, doordat
omzet in het voorgaande jaar nog uitgebleven is (of
de start-up niet bestond), er juist nieuwe mensen
zijn aangenomen, of omdat er seizoensafhankelijk
werk wordt verricht.
Een interessant aandachtspunt is de rol van groothandels en distributeurs. Een belangrijke les van
COVID-19 is dat oplossingen voor logistiek en distributie dichterbij zijn dan ze lijken. Enerzijds hebben
veel ondernemers nu kunnen experimenteren met
het versturen van pakketten en het ontwikkelen
van platforms. Het zelf organiseren van logistiek,
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Als iets waardevol is
gebleken, zijn het de relaties
en de samenwerking van
ondernemers met achterban,
klanten, financiële partners en
elkaar – met het ecosysteem
waarin zij zich bevinden.

bijvoorbeeld door het huren van een pakhuis, is
tijdrovend en levert kosten op – maar deze vallen in
het niet bij de kosten van de groothandels. Daarbij
zijn sommige aanbieders van lokaal voedsel, zoals
Rechtstreex, dusdanig gegroeid dat samenwerking
op distributiegebied voor andere impactondernemers een stuk dichterbij is gekomen. De toekomstige positie van groothandels en distributeurs wordt
dan ook onzeker geacht door veel ondernemers.

“In een groot bedrijf kan het maanden duren voor
een nieuw product in het schap ligt. Dat is het
voordeel van een klein bedrijf: je kunt vandaag
bedenken dat je over enkele weken geen vlees
meer in je box doet. Je kunt dus veel makkelijker
inspelen op veranderingen.”
Luce Fernhout, projectmanager en
-coördinator in fresh food

Veel impactondernemers hebben ook lagere vaste
kosten dan grotere ondernemingen: ze hebben bijvoorbeeld minder personeel in vaste dienst, geen
panden in bezit, en machines zijn gefinancierd
door impact-investeerders die mee willen denken
in deze turbulente tijd. Waar grote bedrijven meer
buffer hebben, hebben kleine bedrijven vaak het
voordeel van de wendbaarheid. Kortere communicatielijnen en doorlooptijden van producten
zorgen ervoor dat nieuwe ideeën op korte termijn
kunnen worden ingevoerd, uitgetest en aangepast.
Dat maakt aanpassing aan een veranderende

wereld eenvoudiger. Bovendien leidt de plotselinge werkloosheid in sommige sectoren ook tot een
groei in nieuwe initiatieven: zo ziet Kitchen Republic,
een deelkeuken voor voedselondernemers, haar
ledental met 400% stijgen in vergelijking met 2019.

“Veel medewerkers uit de horeca die zonder werk
zijn komen te zitten grijpen nu de kans om een
eigen bedrijf op te zetten.”
Emma Veerhuis, co-founder Kitchen Republic

Natuurlijk zijn er ook impactondernemers wiens
propositie plots enorm relevant blijkt, zoals
Local2Local van Food Accelerator-alumnus Mark
Frederiks. Local2Local heeft afgelopen jaren veel
geïnvesteerd in de ontwikkeling van een online
platform voor de korte keten. Dat is een investering
die zich nu terugbetaalt: ondanks het wegvallen
van de horeca als klant, is de omzet gestegen door
afname via retail. De verkoop van eieren steeg bijvoorbeeld van 20.000 eieren per week naar 75.000
eieren per dag.
Start-ups die sneller kunnen schakelen naar andere manieren van overbruggen – zoals de samengestelde boxen op korte termijn en online verkoop
op de langere termijn – hebben het makkelijker.
Voor sommigen betekent de huidige crisis ook juist
een uitdaging om te zorgen dat het concept beter
wordt. Hoe zorgen de impactondernemers dat hun
concepten sterker en veerkrachtiger worden?
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“Juist omdat wij ooit hebben besloten het op
een manier te doen die beter is voor de wereld,
denk ik dat we sterker zijn. Dat maakt de crisis een
kans. Die moet je alleen wel doorstaan en dat is
spannend.”
Mathijs Huis in ‘t Veld, co-founder Jack Bean
Het grootste leerpunt van de impactondernemers
is de focus op veerkracht op de lange termijn.
COVID-19 heeft de noodzaak van deze veerkracht
blootgelegd, maar ook tijd vrijgemaakt om te werken aan een strategie voor de lange termijn waarin
deze focus een plek krijgt.
Veel voedselondernemers, zoals Jack Bean, Willicroft en Karma Shoarma, onderzoeken nieuwe
concepten of markten waarbij de missie nog
steeds gediend wordt. Zo bekijkt Jack Bean de mogelijkheden van een lijn producten om direct aan
de consument te verkopen en kijken ze naar de
levering van gezonde maaltijden voor specifieke
doelgroepen. Ideeën die operationeel nog ver afstaan van het huidige model: plantaardig fast food
op A-locaties in de grote steden. Karma Shoarma
werkt aan de stap naar retail: een stap die al op de
planning stond, maar nu is vervroegd. De Krekerij
zet op zijn beurt stevig in op relatiebeheer om restaurateurs gebonden te houden, maar richt de pijlen nu ook op consumentenmarketing om risico’s
te spreiden. Zulk soort strategische verkenningen
vragen niet alleen om hard werken, maar ook om
begripvolle financiële partners, die met de missie in

hun achterhoofd accepteren dat de routekaart er
nu radicaal anders uitziet. Zo wordt in crisistijd kritisch en flexibel naar strategieën gekeken, waarbij
de missie steeds scherp in het vizier blijft, maar de
strategie en middelen om deze missie te bereiken
kunnen worden bijgesteld.
Daarbij komt specifiek één middel naar een veerkrachtige onderneming en naar het bereiken van
de missie steeds opnieuw in beeld in gesprekken
over de impact van de crisis. Als iets waardevol is
gebleken, zijn het de relaties en de samenwerking
van ondernemers met achterban, klanten, financiële partners en elkaar – met het ecosysteem
waarin zij zich bevinden.

DE IMPACT VAN COVID-19: SAMENWERKING
“Het gaat niet zozeer over kansen; de kansen
waren er allemaal al. Het gaat erom dat je je er op
focust. Where focus goes, energy grows.”
Pascal Labrie, eigenaar Karma Shoarma

Kansen om succesvol te ondernemen ontstaan
niet zomaar: ze worden gecreëerd. Koen van der
Gaast, promovendus aan Aeres Hogeschool Almere en Wageningen University & Research, onderzoekt de rol van ondernemerschap in de transitie
naar een duurzaam voedselsysteem. In de publicatie Ondernemend Eten14 legt Koen uit dat een
ondernemer kansen niet in zijn eentje kan creëren
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of benutten: daarvoor zijn middelen nodig, tijd om
te experimenteren of om een idee uit te denken,
mogelijkheden om bij andere ondernemers met
soortgelijke ideeën advies te vragen of kennis en
inspiratie uit te wisselen. Waar het eerste punt
tijdens deze crisis een obstakel blijft, lijken tijd voor
experiment en samenwerking juist nu een vlucht te
nemen.
Na invoering van de COVID-19-maatregelen was er
een kleine aanloop nodig voor de impactondernemers in dit onderzoek om de nieuwe werksituatie
vorm te geven en de juiste combinatie te vinden
met bijvoorbeeld het gezinsleven. Daarna kwam
echter tijd vrij om de strategie opnieuw onder de
loep te nemen en om te investeren in relaties.
Dat leverde voor een aantal organisaties een reset
op: een terugkeer naar de basis, waarbij met name
binnen de eigen organisatie en kring opnieuw werd
gekeken naar de propositie en behoeften. Door het
wegvallen van reguliere activiteiten kwam er tijd
vrij om polshoogte te nemen bij community-leden,
team, partners en achterban. In sommige gevallen
werd hierbij individuele hulp of steun geboden aan
leden, zoals bij Kitchen Republic, in andere gevallen
werden er nieuwe activiteiten in het leven geroepen - zoals de focus op de consument of retail bij
De Krekerij en Karma Shoarma.

“Het is fijn om de tijd te hebben om weer eens
goed met je team, partners, en leden te praten.
Doen we nog wel wat we wilden? Zijn we nog met
de juiste dingen bezig?”
Emma Veerhuis, co-founder Kitchen Republic
Ook tussen ondernemers heeft de samenwerking
een impuls gekregen. De COVID-19-crisis heeft de
noodzaak voor contact vergroot en de drempel
verlaagd: cut the crap en geen bullshit zijn de veelzeggende termen waarmee het gemak van het
huidige contact nu wordt getypeerd. De gebruikelijke aftastende of onderzoekende fase is komen te
vervallen en iedereen is – nog meer dan eerder – in
een doe-modus gekomen.
Deels wordt deze modus gevoed door praktische
overwegingen: snelle toegang tot kennis en advies
zijn belangrijk voor de snelle acties die nu nodig zijn.
Er is daarom weinig tijd voor een langere kennismaking. Anderzijds hebben ondernemers juist nu
wel tijd om te investeren in uitwisseling, waardoor
contacten als ze zijn gelegd intensiever worden
onderhouden. De positieve energie die vrijkomt is
daarbij voor veel ondernemers een lichtpunt en
houvast in een onzekere tijd. Er worden daarom
meer samenwerkingen, coalities en sessies georganiseerd – van online brainstorms over ondernemersvragen tot kleinschalige groepsontbijtjes.

22 • KANTELPUNT COVID-19

Zo snel kan samenwerking gaan!
Door de weggevallen vraag naar friet vanuit
horeca, evenementen en export liggen de
boerenschuren vol met frietaardappels.
Om aandacht te vragen voor dit overschot,
stortten het Slow Food Youth Network en Jur
Jacobs in samenwerking met Too Good To
Go, Stichting Samen tegen Voedselverspilling
en Stichting NDSM op 6 juni de NDSM werf
vol met 20.000 kilo aardappelen. De actie
bereikte diverse media en burgers, waardoor
de berg in enkele uren verkocht was.
“Het was dankzij het webinar voor dit
onderzoek, op 25 mei, dat ik hierover
in contact kwam met Lianne de Bie, de
directeur van SFYN,’ vertelt Jurjen de Waal,
Food Waste Campaigner van Too Good
To Go. ‘We hebben het in minder dan twee
weken opgezet en zijn nu aan het kijken
naar de mogelijkheden om het op meerdere
locaties in het land te herhalen. Dat is een
mooi side-effect van de bijeenkomst!”

Door de weliswaar tijdelijke opkomst van samengestelde boxen is de interactie tussen ondernemers
toegenomen. Op korte termijn waren deze boxen
een interessant experiment om wat voorraden weg
te werken en omzet te genereren, om producten
uit te testen in de markt en een positieve energie
te genereren. Een belangrijk gevolg is echter niet
zozeer economisch, maar organisatorisch: door

de boxen is de samenwerking en het onderling
vertrouwen tussen ondernemers opgebouwd en
verstevigd. Dat vertrouwen vormt een mogelijke
basis voor nieuwe samenwerkingen.

“Iedereen durft nu over zijn grenzen heen te kijken
en meer te delen, van klanten tot leveranciers.”
Maarten Derksen, programmamanager
Stichting DOEN

Dit geldt niet alleen voor het contact tussen
ondernemers: ook de relaties met partners en
stakeholders zijn voor veel impactondernemers
versterkt. Een interessant voorbeeld is de relatie
van Too Good To Go met het begin van de keten.
Waar de app tegen verspilling eerder vooral gericht was op aanbod van horeca en restaurants,
lag er door COVID-19 een duidelijke uitdaging op
het boerenerf. Hierdoor is het contact met boeren
op stoom gekomen.

“Het belangrijkste is, vind ik, dat nu heel duidelijk
wordt wat belangrijk is voor jou en je organisatie,
en dat de partijen die met je samenwerken of
willen werken ook de urgentie voelen. Er is weinig
bullshit.”
Mark Frederiks, oprichter & managing director
Local2Local
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Een belangrijk gevolg is echter
niet zozeer economisch, maar
organisatorisch: door de
boxen is de samenwerking
en het onderling vertrouwen
tussen ondernemers
opgebouwd en verstevigd.

Local2Local ziet niet alleen versnelling in samenwerkingen tussen boeren en burgers, maar ook
tussen partijen die normaal een wat langere adem
nodig hebben. Banken, gemeenten en provincies
geven nu vertrouwen aan koplopende ondernemers die de afgelopen jaren de netwerken en
expertise hebben gebouwd om regionale voedseltransities te versnellen. In het partnership met de
Metropoolregio Amsterdam ervaart Local2Local
daardoor meer ruimte om richting te geven aan
de plannen, die bovendien sneller tot de essentie
komen.

“Wat ik heel fijn vind is het schakelen met andere
ondernemers, de snelle feedback, de inspiratie
en de raakvlakken. Dat is ontzettend waardevol.
Ik heb het geluk dat ik deelneem aan het Food
Accelerator Programma van Impact Hub
Amsterdam waar we dat doen, maar hoe zorgen
we dat we ook op de langere termijn kunnen
blijven brainstormen met elkaar?”
Pascal Labrie, eigenaar Karma Shoarma

Het schakelen met andere ondernemers, zo ervaren veel impactondernemers, heeft wezenlijke
meerwaarde. Voor veerkrachtig ondernemerschap, maar ook voor transitie: in de uitwisseling en
discussie houden ondernemers elkaar scherp en
ambitieus én steken ze elkaar aan. Daarbij is er nog
wel werk aan de winkel, legt Koen van der Gaast
van Aeres Almere uit: “Samenwerkingsverbanden

zijn heel aantrekkelijk: ondernemers kunnen bijvoorbeeld kosten delen waardoor duurzame verandering minder belastend wordt. Wil jij stappen
zetten als ondernemer, dan helpt het daarnaast
om te zien dat iets mogelijk is – bijvoorbeeld doordat je verschillende mensen spreekt die een dergelijke stap al gezet hebben. Maar samenwerking en
samenwerkingsverbanden zijn niet voor iedereen
even bereikbaar. De ene ondernemer is flexibeler
dan de ander, bijvoorbeeld qua tijd of financiële
vrijheid. We moeten naar een systeem toe waarbij
samenwerkingsverbanden toegankelijker worden”
Er is dan ook een scherpe behoefte aan een vervolg: aan doorgaande, verdergaande en toegankelijke samenkomst en samenwerking.
“Het is verleidelijk om terug te gaan naar hoe het
was, maar we moeten bewust bezig blijven met
nieuwe modellen, samen ontdekken hoe we het
food systeem willen veranderen.”
Jurjen de Waal, food waste campaigner
Too Good To Go
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DE IMPACT VAN
COVID-19: WAT
DENKEN…
...DE FINANCIËLE PARTNERS?

Bedrijven in horeca, food service, detailhandel
en (bedrijfs)catering zijn enorm hard getroffen in
deze maanden, met een terugval in omzet van 70
tot 100%, vertelt Martijn Rol, Sectorspecialist Food
bij Rabobank. Veel voedselproducenten en leveranciers raakten daardoor hun afzetmarkt van de
ene op de andere dag kwijt. De leveranciers aan
deze bedrijven kunnen bovendien niet zomaar van
afzetmarkt wisselen: toegang tot retail-inkopers
ontbreekt en de producten zijn vaak qua propositie
of verpakking niet geschikt. Bedrijven die aan retail
leveren of zich gedifferentieerd hebben met een
mix van retail en horeca profiteren nu juist. Maar
waar kun je als ondernemer op de lange termijn
rekening mee houden?
“Een goede kaspositie blijft heel erg belangrijk”,
vertelt Martijn. “Ik verwacht dat onze klanten ook
kritischer naar hun eigen keten gaan kijken. Kunnen
ze hun producten lokaal verwaarden? Of dichterbij
inkopen doen? Zijn ze flexibel als het op hun aanvoer en afzet aankomt? Zijn ze afhankelijk van één
kritische grondstof, of productielocatie?” Martijn
neemt in de scenario’s voor zijn klanten ook het
groeiende bewustzijn over de relatie tussen voedsel en gezondheid, de voortdurende discussie over
vleesproductie- en verwerking en de toenemende
populariteit van plantaardige alternatieven mee.
Deze ontwikkeling ziet ook Maarten Derksen, programmamanager bij Stichting DOEN. “Ons voedselprogramma bestrijkt een groot deel van de
voedseltransitie; zeker voedselverspilling, regene-

ratieve landbouw en de korte keten hebben door
COVID-19 meer aandacht gekregen, dat zien we
terug in de markt. Het risico is dat de COVID-19 crisis de aandacht kan afleiden van andere thema’s,
zoals de eiwittransitie.”
De ergste financiële klappen gaan over enkele
maanden pas vallen, wanneer bedrijven zijn ingeteerd op hun reserves, vermoedt Maarten. Waar de
samengestelde boxen zullen verdwijnen, blijft de
online markt groeien - dat is voordelig voor grotere
spelers zoals Picnic, maar ook voor kleinere ondernemers. Wil deze aandacht en versnelling echter
doorzetten, dan is er meer ondersteuning nodig,
benadrukt Maarten. “Een stukje wet- en regelgeving is heel wezenlijk voor start-ups en voor nieuwe
samenwerkingsverbanden. Campagnes en bewustwording spelen eveneens een rol, maar het
belangrijkste is geld voor ondersteuning. Het risico
in het begin voor bijvoorbeeld duurzame boeren is
groter en je kunt tijdelijk minder inkomsten hebben.
Daarvoor is transitiekapitaal nodig.”
Een grote vraag daarbij is hoe betaalbaar duurzamer en lokaler eten is voor iedereen. “De economische crisis gaat langer duren dan drie maanden.
Mensen gaan keuzes maken in hun aankopen. Hoe
krijgen we iedereen mee? Als daar geen aandacht
voor is, dan kan dat wel eens heel lastig worden.
Maar die aandacht voor waar je eten vandaan
komt, dat wordt niet zomaar stopgezet. Misschien
vertraagt de groei in deze sectoren, maar die verandering gaat door.”
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...DE BELEIDSMAKERS?

“Voedsel is voor de gemeente Amsterdam een belangrijk thema. Juist nu. Met onze voedselstrategie
zetten we in op het versterken van de verbindende
rol van voedsel in de stad en stimuleren we actief
regionale productie en distributie én ondernemerschap in diverse partnerschappen. De gemeente
kan vaker launching customer zijn, denk ik,” vertelt
Erik Koldenhof, programmamanager Voedselstrategie van de gemeente Amsterdam. “Verder ben ik
heel benieuwd hoe snel de eiwittransitie zal worden
opgepakt door ondernemers in de horeca. Wat zij
voorschotelen wordt later door hun klanten thuis
gekopieerd. Door de COVID-19-crisis wordt helaas
ook de tweedeling in de stad versterkt: veel mensen worstelen om überhaupt aan voldoende, laat
staan gezond, voedsel te komen. Gelukkig zijn er
fantastische initiatieven zoals Boeren voor Buren,
waarbij boeren hun overschotten naar mensen in
nood brengen met behulp van de Rabobank”, stelt
Koldenhof. Ellen Oetelmans, programmamanager
Amsterdam Impact, vult aan: “Dit is het moment
voor een reset, voor systeemverandering.”
Gemeente Amsterdam zet met de Voedselstrategie in op gezond, inclusief en duurzaam voedsel,
waarin ondernemende oplossingen een belangrijke rol spelen. Amsterdam Impact is het initiatief
van de gemeente Amsterdam dat zich richt op
transitie en het versterken van het ecosysteem
van impactondernemers: sociale ondernemingen
en maatschappelijk gedreven ondernemingen.
Daarmee kunnen innovatieve oplossingen worden
gevonden voor maatschappelijke uitdagingen en
wordt bedrijvigheid met oog voor mens en milieu
gestimuleerd. “We versterken de partnerschappen
met organisaties als B Lab Europe en Economy for
the Common Good, die ondernemingen concrete
handvatten bieden om maatschappelijke impact
in de kern van het bedrijfsmodel te brengen, om zo
de transitie te stimuleren“, legt Ellen uit. In dezelfde
lijn heeft de gemeente Amsterdam de ambitie

geuit de stad zo snel mogelijk circulair te maken
met behulp van Kate Raworth’s donutmodel.15
“We werken aan een economie waarin meervoudige waardecreatie – de creatie van financiële én
maatschappelijke waarde – centraal staat,” vertelt
Ellen. “Dat doen we bijvoorbeeld door samenwerkingen met en tussen financiers te versterken en
inzichtelijk te maken wat er al is, zoals opleidingen
voor impactondernemers. Ook hebben we een
belangrijke rol als ambassadeur. In deze tijd roepen we bijvoorbeeld op om juist nu producten en
diensten van impactondernemers te kopen als
onderdeel van Buy Social-activiteiten, waarin we
samenwerken met Social Enterprise NL.”
Vanuit deze samenwerkingen met andere partijen in het ecosysteem van impactondernemers,
waaronder ook Impact Hub Amsterdam, krijgt Ellen
veel signalen over de impact van COVID-19. “Door
de weggevallen vraag en afzetkanalen staan
veel ondernemers onder druk. Ik zie echter ook
dat impactondernemers enorm veerkrachtig zijn
en juist nu met allerlei nieuwe plannen, concepten en samenwerkingen komen. Ik heb daar veel
bewondering voor. Ik denk dat deze veerkracht
ook voortkomt uit het type ondernemerschap.
Impactondernemers willen een maatschappelijk
probleem oplossen, dat geeft toch ook nog een
ander perspectief.”
Impactondernemers kunnen ook andere ondernemers inspireren, omdat ze laten zien dat het ook
heel succesvol anders kan, legt Ellen uit. Wat verschillende ondernemers en partners daarbij bindt,
is de wens om samen maatschappelijke problemen aan te pakken. “Het is nu nog belangrijker om
de verbinding tussen impactondernemingen en
andere bedrijven te versterken. Zo kunnen we het
ecosysteem verder ontwikkelen, diverser maken
en als gelijkwaardige partners co-creëren – en
samen resultaat boeken op onze uitdagingen.”
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...DE VERBINDERS?

Van consument tot financiële partner en beleidsmaker: de aandacht voor het verband tussen
onze uitdagingen groeit. Die afhankelijkheden
vragen om nieuwe manieren van organiseren.
Verschillende organisaties zetten zich in om belanghebbenden uit de voedselwereld met allerlei
verschillende achtergronden te verbinden.
Zo werkt de Transitiecoalitie Voedsel (TcV) aan oplossingen voor het landbouw- en voedselsysteem
door als verbinder en regisseur op te treden. De TcV
maakt beleidsvoorstellen, start concrete projecten,
initieert campagnes en organiseert bijeenkomsten
om de overheid, bedrijfsleven en vernieuwers van
het voedselsysteem bij elkaar te brengen.
Dat is niet altijd makkelijk. Als een partij die vernieuwing wil aanjagen met oog voor gedeelde
belangen, verlies je het regelmatig van bestaande
praktijken in het voedselsysteem. Willem Lageweg,
kwartiermaker van de Transitiecoalitie Voedsel,
maakt zich zorgen dat deze zogeheten collectieven
de komende jaren extra moeite zullen hebben met
het vinden van financiële steun vanuit de overheid
en mede door COVID-19 overvraagde fondsen.
“Verbinders in het voedselsysteem, in welke vorm
dan ook, hebben één nadeel ten opzichte van spelers in het bestaande systeem: ze zijn vaak (nog)
niet zo goed georganiseerd dat ze in tijden van
crisis de snelle weg naar overheidssteun vinden.
Ze hebben een minder sterke stem,” legt Willem uit.
Ook het Slow Food Youth Network herkent zich in de
kwetsbare positie van collectieve vernieuwers. Hun
jaarlijkse voedseleducatie-programma, de SFYN
Academie, wordt gedragen door fysieke bijeenkomsten – maar doordat de gebruikelijke partners
ook in zwaar weer zitten, wordt de organisatie
moeilijker en mogelijk duurder. Anderzijds heeft de
verschuiving naar online ook een groot voordeel,
vertelt Academie-coördinator Arjanne: “De drem-

pel om naar een evenement te komen ligt nu veel
lager voor geïnteresseerde of nieuwsgierige mensen. We hebben zeker een breder publiek bereikt.”
Zowel de Transitiecoalitie Voedsel als het Slow
Food Youth Network gebruiken dit bereik om
ondernemers te ondersteunen, bijvoorbeeld met
#TCV Denkt Mee: een serie interviews met impactondernemers en de oproep mee te denken over
hun vragen. SFYN ontwikkelde een vergelijkbaar
initiatief met de SFYN Support Sessies, waar ondernemers-uitdagingen werden besproken, en zette
zich onder andere in voor Support Your Locals
Utrecht. Ook bij verbinders heeft de COVID-19 crisis
dus een impuls gegeven aan het ondernemende
karakter van de organisaties. Hoe behouden we
deze energie?
“Iedereen komt nu uit zijn tunnel en gaat snel en actiegericht aan de slag – gewoon doen. Ik wil in deze
richting doorgaan,” zegt Lianne de Bie, directeur
van SFYN. “Dat moet ook lukken – als we structureren en samen een blauwdruk gaan maken voor de
toekomst die ons grip geeft.” Ook Willem Lageweg
pleit voor meer samenwerking tussen verschillende organisaties. “Samen kunnen we schaarse
middelen optimaal inzetten, mensen aanspreken,
onze activiteiten promoten – dat moeten we aan
onszelf opleggen,” zegt de kwartiermaker van de
TcV. “We hebben de gezamenlijke opdracht om het
samen leren en delen op een veel hoger niveau te
brengen.”
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3. DE TRANSITIE
AANJAGEN.
Onderzoek in crisistijden kent een risico: de opgedane inzichten kunnen snel achterhaald raken in
de veranderende wereld. Geen onderzoek doen
betekent echter dat belangrijke lessen en inzichten
waarschijnlijk uit ons collectieve geheugen verdwijnen. De intelligente lockdown blijkt voor veel
ondernemers, bedrijven en belanghebbenden in
het voedselsysteem óók een moment van vruchtbare reflectie, die leidt tot toekomstbepalende
koerswijzigingen. Dat geldt ook voor Impact Hub
Amsterdam.
Hoewel dit onderzoek antwoorden oplevert, werpt
het ook nieuwe vragen op. Wat hebben impactondernemers nodig om in tijden van overmacht
hun rol als ingrediënt van de voedseltransitie te
kunnen blijven vervullen? Hoe kunnen de ontstane
samenwerkingen en kennisdeling gestimuleerd
worden? Wat kunnen samenwerkingsverbanden
en collectieven doen om hun politieke invloed te
laten groeien?
“Wat hebben jullie nodig?” was dan ook exact de
vraag waar het webinar mee afgesloten werd.
De reacties lieten een duidelijke richting zien: wat
ondernemers nodig hebben, is doorlopende,
verdergaande en toegankelijke samenkomst en
samenwerking.
De komende jaren worden de inzichten uit dit
onderzoek verwerkt in de activiteiten rondom ons
voedselecosysteem. Hierin focussen we op collectieve waarde (samenwerken aan nieuwe kansen),
parallel leren (samen experimenteren en leren in
de praktijk), netwerken van vertrouwen (elkaar
blijven ontmoeten en stimuleren) en onderzoek en
kennisdeling over hoe het voedselsysteem eruit
kan zien.
Collectieve waarde
• We faciliteren een hoge frequentie van uitwisseling tussen alle spelers in het voedselsysteem
middels themabijeenkomsten, focusgroepen

•

•

en (online) community-building.
We creëren inhoudelijke samenwerkingen om
slim om te gaan met (schaarse) middelen met
andere collectieven (bijvoorbeeld: Transitiecoalitie Voedsel, Taskforce Korte Keten, Slow Food
Youth Network).
We creëren kansen voor duurzame voedselondernemers door ze toegang te geven tot
specifieke expertise en een netwerk van financiële partners, pilot-klanten, beleidsmakers en
operationele partners in de keten.

Parallel leren
• We organiseren accelerators voor start-ups
en scale-ups om ondernemers, investeerders,
consumenten, overheid, bedrijfsleven en andere organisaties zij aan zij te laten leren.
• We zorgen in de accelerators, verdiepende
workshops en bijeenkomsten voor een focus
op actie-gericht leren: het gezamenlijk en dus
vanuit verschillende perspectieven bekijken
en oplossen van systemische uitdagingen van
start-ups, scale-ups, financiers, beleidsmakers,
en andere stakeholders in het voedselsysteem.
Netwerken van vertrouwen
• We zorgen dat de alumni van onze programma’s en events elkaar kunnen blijven vinden
om ondernemerslessen uit te wisselen en tegelijkertijd elkaar te stimuleren en – waar mogelijk
gezamenlijk – gecalculeerde risico’s te nemen
in nieuwe markten en (food)categorieën.
Onderzoek en kennisdeling
• Samen met het ecosysteem maken we een
dynamische blauwdruk van een duurzaam
voedselsysteem (in een publicatie) die toekomstige en bestaande voedselondernemers
kunnen gebruiken om hun missie en impact
doelen aan te scherpen en te toetsen aan ecosysteem-brede doelstellingen, gevoed door
terugkerend onderzoek en publicaties over het
duurzame voedselecosysteem.
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Wie had gedacht dat 2020 zo’n turbulent jaar zou
worden? Na de eerste schok en ad-hoc-aanpassingen in maart en april, lijken we in mei en juni
als ondernemers in een nieuwe fase te komen. De
toekomst is onzeker. Wat gebeurt er na de zomer?
Komt er een tweede quarantaineperiode? Hoe
lang mogen of willen mensen niet in groten getale
samenkomen en eten?
Ondanks deze onzekerheid kiezen wij er als Impact
Hub Amsterdam voor om inzichten uit de recente
ontwikkelingen in te zetten om onze koers te
bepalen. We brachten daarom de recente acties,
ervaringen en inzichten van impactondernemers
en andere stakeholders uit ons voedselecosysteem in kaart. De COVID-19-maatregelen hebben
de ondernemers, die me nauw aan het hart
liggen, hard geraakt. Aan de andere kant ervaren we bij hen ook een enorme energie en inzet
om nieuwe manieren van werken én nieuwe
kansen te vinden.
Impact Hub Amsterdam werkt aan een nieuwe
economie. Een economie waarin alle betrokkenen
mét elkaar, in een toegankelijke en transparante
(lokale) markt, zorgen voor positieve impact op
ons systeem van waarden: ecologische, sociale,
culturele en economische. Een economie die
innovaties voor het welzijn van mens, natuur en
samenleving stimuleert en een eerlijke prijs voor
producten waarborgt.

Impactondernemers bieden producten en diensten aan als alternatief voor het niet-duurzame
aanbod. Deze duurzame alternatieven passen
niet altijd in het huidige voedselsysteem, en
daardoor komen er in dit systeem ontwerpfouten
aan het licht. Een individuele ondernemer kan
deze fout zichtbaar maken, maar niet altijd alleen
oplossen. Om de spelregels die onduurzaamheid
in de hand werken te veranderen, moeten we als
ecosysteem te werk gaan.
Impactondernemers spelen een belangrijke rol
in deze systeemverandering. Niet alleen omdat
zij als ondernemers risico’s durven nemen en
laten zien wat er nodig én mogelijk is. Maar vooral
omdat je bij deze groep de drie kenmerken van de
nieuwe economie terugziet: 1, ze zullen hun missie
niet ondergeschikt maken aan de economische
uitdagingen; hun moreel kompas is stevig
verankerd. 2, ze zijn omgevingssensitief en zoeken
actief verbinding met alle stakeholders (via ons
programma Duurzame Voedselketen). En 3, ze
zijn veerkrachtig: ze bevorderen diversiteit in het
bedrijfsmodel, want efficiëntie is ook een risico.16
De bevindingen uit dit rapport hebben wederom
bevestigd hoe belangrijk samenwerking is. Om
economisch weerbaar te zijn, maar ook voor
snelle experimenten, ontwikkeling, kennis en
opschaling. Dit blijkt ook uit de opmerkingen van
Pascal Labrie (Karma Shoarma), over het belang
van het hebben van een plek om kansen en
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ervaringen met andere ondernemers uit te wisselen, en van Ellen Oetelmans (Amsterdam Impact),
over het belang van samenwerking binnen het
ecosysteem, inclusief gevestigde bedrijven, als
gelijkwaardige partners.
Er is één effect van samenwerking dat er voor mij
extra uitspringt. Door samen te werken inspireer
je elkaar en kun je elkaar uitdagen om nog
ambitieuzere, snellere stappen te zetten. Wat
kun jij doen om ondernemers verder te helpen? De
vraag wil ik elke partij in ons ecosysteem stellen en ik hoop hem vaak terug te krijgen!
Er zijn genoeg thema’s te noemen waarop actie
kan worden ondernomen. Eerlijke prijzen en
andere financiering zijn onderwerpen die vaak ter
sprake komen. Werken aan sociale en duurzame
waarde wordt vaak toegejuicht, maar vertaalt
zich nog lang niet altijd in een opbrengst of prijs
die kan concurreren met opbrengsten en prijzen
van ondernemers die geen rekening houden met
deze waarden. Dat maakt impactondernemers
kwetsbaar en remt transitie. Financiers kunnen
hier verandering in brengen door investeringsen financieringscriteria zo aan te passen dat
niet alleen economisch, maar ook sociaal en
ecologisch rendement wordt meegerekend. Ik
denk bijvoorbeeld aan het recente voorbeeld
van impactondernemer Happy Tosti, dat een
deel van de huur betaalt in sociale impact.17 Ook
(lokale) overheden spelen hier een belangrijke rol:

belastingen zijn een waardevol instrument om bedrijven en consumenten te sturen in hun gedrag.
Daarnaast is inkoop belangrijk. Als financiers,
overheden en verbinders met duurzame ambities
moeten wij vooraan staan om te laten zien hoe
het anders kan! Dat kunnen we stimuleren door
de inkoop binnen de eigen organisatie bij impactondernemers te doen: zo vergroot je hun afzet én
communiceer je een nieuwe norm.
We moeten ook anderen blijven uitdagen om
deze stap te zetten. Welke rol speelt duurzaam
voedsel bijvoorbeeld bij aanvragen voor steun en
financiering en voor projecten en evenementen?
We kunnen partijen en organisaties aanmoedigen
om nieuwe criteria en beleid rondom duurzaam
voedsel steviger en consequenter door te voeren,
en ze inspireren door voorbeelden in beeld te
brengen van ondernemers die laten zien dat het
anders kan, of vertellen hoe.
Dat kan met campagnes en goede content, maar
niets inspireert zoals een fysieke ontmoeting. Dat
ervaren we zelf tijdens onze voedselprogramma’s
en -evenementen, maar ook op reguliere dagen
in onze Impact Hub. Een fysieke locatie waar
innovatieve voedselbedrijven kunnen samenwerken, kan kruisbestuiving vergemakkelijken
en de slagkracht vergroten. Op deze manieren
kunnen we, met elkaar, de voedseltransitie een
extra zet geven – het kantelpunt voorbij.
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Dit onderzoek laat zien waar impactondernemers
energie van krijgen en waar ze sterker van
worden. Dat geeft ons richting en een nog sterkere verantwoordelijkheid om onze strategie en
activiteiten hierop in te richten. Alle inzichten die
zowel Impact Hub Amsterdam als ondernemers
en andere belanghebbenden hebben opgedaan
in dit onderzoek verwerken we daarom in onze
aanpak en activiteiten voor ons voedselecosysteem – dat we mét de spelers daaruit vormgeven
en verwezenlijken.
We blijven impactondernemers ondersteunen
en verbinden aan de juiste partners en middelen,
zoals COVID-19-regelingen. Dit onderzoek heeft
ons daarnaast duidelijk gemaakt dat we de
voedseltransitie verder kunnen versnellen
door nog meer aandacht te besteden aan
samen experimenteren en leren van nieuwe
businessmodellen en spelregels die het nieuwe
voedselsysteem kunnen vormgeven.
Ik wil alle ondernemers en partners bedanken
voor hun tijd en het delen van hun ervaringen
voor dit rapport. Ik streef ernaar deze tijd en kennis

terug geven door in te zetten op een nog sterker
ecosysteem. De afgelopen periode heeft me ook
het vertrouwen gegeven dat dat lukt: we bouwen
samen aan een ecosysteem dat de voedseltransitie in stroomversnelling brengt.
Ook aan Marieke Creemers en Barbara Putman
Cramer bijzonder veel dank voor het schrijven van
dit rapport. Wat een plezier om met jullie samen te
werken! Ik ben trots op het resultaat.
Wil je jouw ideeën delen? Ik ga altijd graag in
gesprek. Natuurlijk kun je ook betrokken blijven
bij Impact Hub Amsterdam via onze nieuwsbrief,
website of socialmediakanalen.

Manon Klein
Innovation & Acceleration Lead
Manager Voedselecosysteem
Impact Hub Amsterdam
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