Doorbraak Duurzame streekproducten Holland Rijnland

DUURZAME ZUID-HOLLANDSE VERSPRODUCTEN VOOR HORECA, CATERING
EN ZORG IN HOLLAND RIJNLAND

Een initiatief van LTO Noord en Stichting Duurzame Horeca Beknopte versie: 14 september2020

1. Inleiding
De vraag naar duurzame streekproducten groeit. ‘Schone’
producten van eigen bodem zijn in trek bij consumenten.
De politiek bevordert dit. Provincie Zuid-Holland (ambitie
‘regionaal voedselsysteem’ in Hoofdlijnennotitie Vitale
Landbouw, mei 2020) en het ministerie van Landbouw
stimuleren korte voedselketens.
Voor boeren is substantiële regionale afzet een kans
om meer autonomie, merkbekendheid en een betere
productprijs te verwerven. Zo ontstaat ruimte om in te
spelen op aankomende eisen aan water/bodemkwaliteit,
emissies en zelfvoorziening (kringloop). Het bedrijf wordt
meer toekomstbestendig.
Voor consumenten staan streekproducten nu al voor een
beter milieu/klimaat, hogere kwaliteit/smaak/beleving
en voedselsoevereiniteit. De coronacrisis heeft de afzet
van streekproducten bij particulieren een forse impuls
gegeven.
De foodservice (horeca/catering/zorg) heeft in
Zuid-Holland echter nog nauwelijks toegang tot
streekproducten. Landelijk beloopt foodservice ruim 50%
van alle consumptie (2019). Hier ligt dus een terrein braak.
Horeca, catering en keukens van zorginstellingen
kopen in via gespecialiseerde groothandels. Deze
partijen kopen veelal bulk in op de wereldmarkt, tegen
scherpe prijzen en vaak op langer lopende contracten.
Het minder gestandaardiseerde, wisselende en soms
duurdere aanbod van Nederlandse streekproducenten
(vers en bewerkt) past daardoor niet in het assortiment
van de groothandels. In Holland Rijnland ontbreekt
een professioneel foodservice-afzetkanaal voor
streekproducten.
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Rechtstreekse inkoop bij boeren komt incidenteel voor.
Dit is echter niet opschaalbaar. Keukens zijn ingesteld op
dagelijkse bestelling en bezorging. Dit loopt via één tot vier
vaste kanalen (generieke groothandel, vaak aangevuld
met vers-specialisten). Elders in Nederland zijn al wel
enkele (kleine) handelskanalen opgezet met regionale
versproducten voor horeca. Deze kanalen stellen echter
geen duurzaamheidsvoorwaarden aan het product.
Sommige zijn inmiddels alweer gestopt.
Wil een handelskanaal voor streekproducten succesvol
zijn in foodservice, dan is alleen ‘streek’ niet voldoende.
Het product moet intrinsieke meerwaarde hebben: een
minimaal niveau van duurzaamheid, zodat het zich
daadwerkelijk onderscheidt van de (vaak goedkopere)
producten van ver.
Stichting Duurzame Horeca en LTO Noord hebben
onderzocht hoe het aandeel duurzame, regionale
agrarische producten op de foodservicemarkt van Holland
Rijnland kan worden vergroot. Waarom Holland Rijnland?
Hier bevindt zich een hoge concentratie foodserviceinkopers op korte onderlinge afstand. Deze zijn efficiënt te
beleveren (kostenvoordeel). Bovendien beschikt stichting
Duurzame Horeca in Holland Rijnland over veel relaties in
en kennis van deze afzetmarkt. De beoogde agrarische
productieregio omvat met voorrang Zuid-Holland waarbij
aanvullend gekeken kan worden naar andere provincies.
Dit onderzoek vormt de basis voor een project met als
doel: Het vergroten van het aandeel duurzaam, regionaal
vers voedsel in de foodservicemarkt in Holland Rijnland.
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1.1 Stip op de horizon
Het project maakt het voor inkopers uit de regionale
foodservicemarkt mogelijk en makkelijk om duurzame
regionale producten in te inkopen. Dit vormt een stimulans voor
afnemers om sneller voor een regionaal product te kiezen en
voor voedselproducenten om (verder) te verduurzamen met
meer structurele afzetmogelijkheden. Uiteindelijk wordt

hiermee een transitie van de voedselproductie en
-consumptie in onze eigen regio bereikt op basis van
een economisch winstgevend model dat rekening houdt
met de ecologische grenzen van ons landschap. Dat is
onze gezamenlijke stip op de horizon

1.3 1 0 motieven om te kiezen voor
duurzame streekproducten
Het eerste argument om te kiezen voor lokale duurzame
producten is uiteraard het beperken van de voedselkilometers.
Echter transport heeft een relatief beperkt aandeel (11%) in
het energieverbruik en de broeikasgasemissies in de totale
voedselketen. Primaire productie (teelt) (39%), verwerking
(22%) en voedselvernietiging (23%) hebben hierop een veel
grotere impact.
Er zijn echter meerdere redenen om eten dichtbij te halen
dan louter de wens het aantal voedselkilometers in te perken.
Naast transport zijn er meer belangrijke redenen om ons
voedsel op een duurzame regionale manier te produceren en
consumeren. Hiernaast staan alle motieven op een rij.

1.2 Afbakening
Afzetregio: Holland Rijnland (13 gemeenten in Zuid-Holland,
waaronder Leiden en Alphen aan den Rijn).
Productiegebied: Zuid-Holland is in principe het
productiegebied, waar nodig beperkt aanvulling uit andere
Nederlandse regio’s.
Afzetmarkt: foodservicemarkt (horeca, catering en zorg).
Assortiment: agrarische versproducten in de categorieën AGF,
vlees, vis, melk, lokaal bewerkte agrarische versproducten uit
ZH (kaas, overige zuivel, brood, sappen, spreads, gedroogde en
gefermenteerde producten etc.). Het werken met producten die
in de seizoenen beschikbaar zijn, is daarin belangrijk.
Exploitatie: één of meer marktpartijen, zonder subsidie.
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1)	Beperken van voedselkilometers, reductie
gekoppelde kosten zoals verpakkingen, koeling,
opslag, overslag.
2)	Versterking voedselsoevereiniteit.
3)	Korte ketens bieden kans om agrarische
kringlopen deels te sluiten.
4)	Traceerbaarheid en herkenbaarheid producten:
veilig en vertrouwd.
5)	Variatie in productie versterkt biodiversiteit,
bodem- en grondwaterkwaliteit.
6)	Regionale inkoop steunt boeren die het ZuidHollandse landschap onderhouden en versterken
7)	Kleinschalige productie leidt tot meer
smaakvariatie: assortiment wordt rijker.
8)	Regionale producten zijn aanpasbaar aan vraag
uit de markt, bijvoorbeeld verhoogd eiwitgehalte
zuivel in de zorg.
9)	Streekeigen producten horen bij moderne
gastronomie en superieure catering.
10)	Streekeigen zuivel, vleeswaar, fruit(producten)
en brood scoort bij toeristische ontbijt- en
lunchadressen.

1.4	Kansen foodservicekanaal voor
regionale producenten
Het vergroten van het aandeel streekproducten in de
foodservicemarkt creëert een extra afzetkanaal voor
boeren en tuinders, dat zou kunnen uitgroeien tot een
stabiel alternatief voor de groothandel. Op die manier
heeft de regionale voedselproducent meer kans om zich
te onderscheiden met zijn product. De korte keten biedt de
ondernemers een alternatief voor de traditionele ketens
waarin aanbod gebundeld en anoniem bij de klant wordt
afgeleverd zoals bij melk vaak het geval is. Streekproducten
worden hoger gewaardeerd dan dezelfde soort producten
in traditionele handelsketens vanwege smaak, gezondheid
en beleving. De producent kan hier dan ook een betere
en eerlijkere prijs voor krijgen. Directe afzet geeft een
ondernemer ook de kans om te laten zien hoe en met welke
zorg gewassen en dieren worden geteeld en gehouden.
Neveneffect kan zijn dat door dit directere contact met de
klant en samenleving er productinnovaties tot stand worden
gebracht en dat de ook andere producten en diensten
aangeboden en ontwikkelend kunnen worden.
Zo wordt het interessant voor ondernemers om extra te
investeren in nog betere grondstoffen zoals bodem en water.

5

2. Context
Om de levensvatbaarheid van een initiatief te beoordelen dient
eerste de businesscase bekeken te worden. Hierbij gaan we
in op vragen zoals: Hoe ziet de vraag vanuit de foodservice
industrie eruit, is er voldoende regionaal aanbod. Wat verstaan
we onder ‘duurzaam’, wat zijn de trends en ontwikkelingen en
wat zijn de lessons learned uit andere initiatieven die op het
gebied van korte ketens zijn opgestart.

2.1 Match tussen vraag en aanbod.
Zakelijke markt voor duurzame
streekproducten in Holland Rijnland
De foodservicemarkt bestaat uit drie categorieën: horeca,
catering en zorg. In Holland Rijnland biedt de hoeveelheid
beschikbare potentiele Horeca adressen in aantallen een
goede basis voor het project. Wil het project echter ook
de totale afnamevolumes van duurzame streekproducten
significant vergroten dan zijn de zorg en de catering
essentiële markten om verder uit te werken.

De geselecteerde horeca in Holland Rijnland is een kansrijke
markt, maar op adresniveau zijn inkoopcontracten voorlopig
nog nauwelijks mogelijk. Daarom is samenwerking op
contractbasis met bij voorkeur minimaal twee grote, dedicated
eindafnemers uit catering en/of zorg een voorwaarde om
te kunnen starten. Uiteraard kunnen afnemers vanuit hun
contract eisen stellen aan het op te bouwen verkoopkanaal
(soort producten, garantie minimale volumes, voorrang bij
schaarste etc.).

Huidige vraag versproducten
foodservice Holland Rijnland
Op basis van een steekproef is een top 5 opgesteld van de
meest gevraagde producten (analyse groothandelsopgaven
over 2019 van 1 grote cateraar, 3 grote restaurants, 3
middelgrote restaurants in Holland Rijnland). Het overzicht is
te zien in tabel 1. De volgende stap is om te kijken of er ook
regionaal duurzaam aanbod in deze categorieën beschikbaar
is.

Potentieel geschikte afnemers:
- geselecteerde horeca (189 restaurants hoog
segment en 177 toeristische verblijfsadressen);
- partycatering (1537 ondernemers - per juli 2019,
forse afname verwacht door corona);
- bedrijfscatering (vele honderden locaties, centrale
inkoop deels in Zuid-Holland);
- keukens van zorginstellingen (vele tientallen).
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Tabel 1: hardlopers in AGF, Vlees, vis en zuivel en beschikbaarheid van duurzame en regionale varianten
Aardappels
Groente
Fruit
Vlees
Vis
Zuivel
1. Aardappels (soms
gewassen en
geschild)

1. Komkommer

1. (Pers)
Sinaasappels

1. Rundvlees

1. Zalmfilet met/
zonder vel

1. Slagroom

2. Friet (gesneden
aardappels)

2. (Tros, Cherry)
tomaten

2. Aardbeien

2. Varkens
vlees

2. Kabeljauw filet
met/
Zonder vel

2. Verse eieren

3. Zoete aardappels

3. Gewassen slamix
(diverse soorten)

3. Fruitsalade

3. Gevogelte

3. Tonijn filet

3. Kaas

4. Verse aardappelpuree

4. Broccoli

4. Citroen

4. Rosbief

4. Zeebaars filet

4. Diverse zuivel

5. Asperges

5. Peren

5. Bitterballen
rundvlees

5. Coquilles
droog/ vers

In de tabel zijn de groen gekleurde producten goed beschikbaar in Nederland en met een duurzaamheidskenmerk. De rood gekleurde
vakken tonen producten die niet in Nederland geproduceerd worden (maar wel elders met een duurzaamheidskenmerk).

Aanbod duurzame producten in de regio
In 2019 zijn in Zuid-Holland 4.393 agrarische bedrijven actief
(akkerbouw, tuinbouw en graasdierbedrijven, CBS). Verreweg
het grootste deel van hun productie is momenteel voor de
export. Zuid-Holland lijkt voldoende gecertificeerde duurzame producenten te tellen voor een start (97 SKAL, 47 SPN, 12
Demeter, 7 Beter Leven). Samen genereren zij een breed verspakket uit veehouderij, akkerbouw en tuinbouw. Daarnaast
zijn enkele tientallen bedrijven On the Way to Planet Proof
(met aardappels, vruchtgroenten, fruit en kruiden). Veel agrariërs zonder keurmerk zijn bezig met verduurzaming. Voor hen
kan deelname aan het project de financiële ruimte opleveren
voor certificatie.
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Binnen het project wordt overwogen te werken met de keurmerken:
• Het Beter Leven keurmerk voor dierlijke producten;
• MSC voor vis;
• EKO en het Europees keurmerk voor biologisch;
• Demeter keurmerk voor biologisch-dynamisch;
• On The Way To Planet Proof, voorheen Milieukeur;
• Streekproducten Nederland (SPN).

Conclusie:
Provincie Zuid-Holland produceert vrijwel alle versproducten met duurzaam kenmerk voor de huidige
marktvraag uit Holland Rijnland. Slechts enkele horeca-hardlopers (zoals citrusfruit en avocado) zijn niet
vanuit Zuid-Holland leverbaar, noch vervangbaar door
een streekproduct.
Een streekproductenkanaal kan daarnaast voorzien in
veel meer streekeigen productdiversiteit.

2.2 Trends en ontwikkelingen
Omzet Duurzame Keurmerken: In 2018 groeide de omzet
van producten met een duurzaam keurmerk in de foodservicemarkt met slechts 3 procent, tegen 7 procent op de consumentenmarkt.
Supermarkten zagen zelfs een stijging van 9 procent in bestedingen aan duurzaam voedsel in 2018. On The Way To Planetproof (voorheen Milieukeur), UTZ, Beter Leven en Biologisch
zijn de keurmerken met de grootste stijging in bestedingen.
Hiervan is Beter Leven het grootste keurmerk qua omzet (ruim
1,6 miljard).
Foodservice: Horeca kiest bovenal koffie/thee met duurzaam keurmerk, in andere productgroepen nog relatief weinig.
Aandacht voor duurzaamheid groeit wel. Horecaondernemers
vinden de relatie boer/horeca de belangrijkste trend, gevolgd
door koken zonder additieven en diervriendelijker vlees. Meer
kennis van duurzaamheid in koksopleidingen en in bedrijven
acht men de belangrijkste procesversnellers. Ook wordt een
beter aanbod bij de groothandel genoemd. Men acht duurzaam denken niet het exclusieve domein van de duurdere
horeca, elk bedrijf kan er invulling aan geven (Enquête Duurzameter). Bedrijfscatering zet soms grote stappen, vooral bij de
overheden die MVO-eisen stellen.

Landbouw: De animo voor biologisch en/of natuurvriendelijk boeren groeit, evenals het werken met streekeigen/
oude dierenrassen, vergeten groenten en verwaarding van
reststromen. Dit verhoogt het werkplezier en levert producten
met meerwaarde. Recente korte-keten(-)initatieven met een
sterkere positie voor de producent hebben nu nog wisselend
succes. In 2019 is de Taskforce Korte Ketens opgericht om alle
kennis te bundelen, zodat initiatieven in staat zijn op te schalen en de voedseltransitie te versnellen. De Rijksoverheid, LTO
en andere ketenpartners stimuleren al vele jaren de duurzame
productie van voedsel (Alliantie Verduurzaming Voedsel).

Corona-effect: de corona crisis legt bloot hoe kwetsbaar de
op export gestoelde Nederlandse landbouw is. Boeren die voor
exportmarkten produceren zien hun vraag teruglopen door
grenssluitingen en grenscontroles, die het transport hinderen.
De horeca-met-tafels is hard getroffen door de coronamaatregelen. KHN verwacht een aanzienlijk aantal faillissementen
in de loop van 2020 en 2021. De duur van de maatregelen
zal hierop van invloed zijn. De sector voor afhaal- en bezorgmaaltijden maakt juist meer omzet. De groei in dit segment
kan doorzetten als de crisis voortduurt. Tijdens de crisis zijn
nieuwe korte-keten(-)initatievenn ontstaan voor consumenten, zoals Support Your Locals. Bestaande korte ketens zoals
Rechtstreex, bio- en streekabonnementen en boerderijwinkels
zien hun omzet sinds de Lockdown fors groeien.
Demografie: Vanaf 2030 zijn post-babyboomgeneraties de
grootste besteders aan consumptie buitenshuis (in-house,
take-out en thuisbezorgd). De jongere generaties spenderen
nu al een veel groter deel van hun besteedbare inkomen aan
buitenshuis bereide maaltijden en snacks.

Groothandel: De groothandel speelt beter in op de klant.
Van volume-gedreven naar ‘de afnemer als eindbepaler.’ Meer
maatwerk, zoals hoge-frequentie bezorging en leveringsvormen die aansluiten bij behoefte en locatie van de ondernemer.
Duurzaamheid wordt belangrijker, evenals – voor grotere
steden - fijnmazige uitlevering via hubs buiten de stadscentra
- steeds meer d.m.v. zero-emissie stadslogistiek.

Conclusie
De vraag naar duurzaam voedsel neemt al jaren toe,
en vooral bij de jongere generaties. De coronacrisis
versterkt de behoefte aan regionaal geproduceerd
voedsel. Aan boeren in Zuid-Holland biedt dit een
nieuw perspectief. Retail loopt in beide trends voor op
foodservice, al hebben sommige bedrijfscateraars ook
al forse stappen gezet. Er is in de foodservicemarkt
een latente wens tot verduurzaming.
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3. Korte ketens
Er is in principe voldoende vraag naar én aanbod van duurzame streekproducten. Toch worden deze nog niet vermarkt
naar de foodservice. Welke schakels ontbreken om een gezonde waardeketen voor horeca en catering op te bouwen? Wat
gaat er mis tussen boer en bord?

4.

3.1 Waardeketen analyse
Tijdens de expertmeeting van LTO en Duurzame Horeca op 14
oktober 2019 kwamen experts uit alle schakels van de regionale voedselketen bijeen voor een analyse van de grootste
knelpunten in de waardeketen.
1.

2.

3.
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De foodservicemarkt is gewend aan een hoog serviceniveau: chefs zijn gewend aan hoge levering frequenties
per week, aan de mogelijkheid om nog laat te bestellen (s
’nachts als de keuken klaar is) en kleine bestelhoeveelheden te kiezen met een relatief lage minimale bestelhoeveelheid (beperkte opslagruimte).
Bepaalde streekproducten zijn niet jaarrond leverbaar.
Koksopleidingen besteden nog weinig aandacht aan
koken met de seizoenen, noch aan productherkomst,
productiewijze en smaakvariëteit. De meeste chefs gaan
daarom blindelings uit van standaardproducten uit de
reguliere groothandel.
De foodservicemarkt koopt bepaalde producten zoals
aardappelen, sla, asperges, ui, champignons bij voorkeur
gesneden en gewassen en kaas en vlees nauwkeurig
geportioneerd in. Bij levering van voedsel aan de zakelijke
foodservicemarkt is de extra dienstverlening in de vorm
van wassen, snijden, portionering en bereiding belangrijk
en is er behoefte aan een dienstverlener die hierop in kan
spelen.

5.

6.

7.

8.

9.

De foodservicemarkt geeft aan dat er vanuit hun klant
geen specifieke vraag is naar regionale producten, waardoor zij dit als belangrijke ‘incentive’ missen om hun inkoopbeleid aan te passen. Dit houdt in dat het belangrijk
is om ook het publiek te benaderen met een campagne
zodat zij bij een bezoek aan de horeca weten dat zij kunnen kiezen voor duurzaamheid en hierin ook een stimulerende factor voor de horeca in kunnen zijn.
Het huidige beleid in zorg en (deels) catering veroorzaakt
een continue neerwaartse druk op prijzen. Inkoop gaat
naar de goedkoopste aanbieder. Streekproducten kunnen
zo niet concurreren.
Ook is meer inzicht en kennis van de inkoop- en aanbestedingseisen nodig voor het kunnen beleveren van zorginstellingen en cateringpartijen en dient het overleg met
deze partijen te worden opgestart voor het inpassen van
duurzame regionale producten.
Prijsaspecten streekproducten zijn onvoldoende uitgewerkt. Het gaat om een kloppende prijsstrategie in de
keten afhankelijk van de geleverde extra diensten (portionering en verpakking bv) en om een prijsbeleid afgestemd
op bestelde volumes of (on)zekerheden in contracten.
Daar komt nog bij dat in de zorg en catering een continue
neerwaartse druk op de prijs bij inkoopcontracten meespeelt.
Meerjarige afname-zekerheid is nodig om investeringen
te doen voor producenten om product en productieproces aan te passen aan foodservice wensen.
Chefs hebben educatie nodig voor het gebruik van verse
streekproducten uit het seizoen in de keuken en verwerken in het menu.

11

van de groothandel in de keten deze functie niet professioneel
of uitmuntend genoeg wordt uitgevoerd. Juist voor de foodservicemarkt zijn deze toegevoegde waarden erg belangrijk.

2. Sterke verkooporganisatie: Daarnaast kan geconcludeerd worden dat een belangrijke succesfactor voor het slagen van een korte keten project het opzetten van een professionele verkooporganisatie is die in staat is tot het aantrekken
van goede kennis en kunde om vorm te geven aan cruciale
zaken zoals een goed werkend digitaal inkoopportaal, de logistiek, eigen accountmanagement en marketing. Zo zijn de
producenten niet afhankelijk van de inzet van tussenpartijen
voor de verkoop van het duurzame streekproduct.
3. Breed versassortiment: Een levensvatbaar kanaal voor
streekproducten moet een voldoende breed assortiment versproducten kunnen aanbieden in alle seizoenen, passend bij
de vraag uit de foodservicemarkt. Het aanbod kan en hoeft
niet te concurreren met dat van generieke horecagroothandels. Het aanbod concurreert op duurzaamheid, vertrouwde
herkomst, kwaliteit, verrassingsgehalte (nieuw of onbekend)
en diversiteit in verschillende seizoenen.

5. Voldoende (start)volume en dagelijkse levering:
Inzetten op volume (met behoud van frequente leveringen)
geeft efficiency, dit is één van de belangrijkste lessen uit de
Taskforce Korte Ketens. De logistiek is een kritisch onderdeel
in de keten dat moeilijk rendabel te krijgen is. Vooral daar waar
het kleine bestellingen betreft en een fijnmazige distributie nodig is kan dit niet altijd kostendekkend georganiseerd
worden. De logistieke issues gaan uiteindelijk over kosten
besparen, over volume bij elkaar brengen, over minder busjes
laten rijden. Alleen als logistiek echt iets toevoegt aan de korte
keten onderneming dit in eigen hand houden, anders uitbesteden of samenwerken met partners. Opschaling en professionalisering zijn vaak grote, moeilijke stappen. Het project kan
mogelijk profiteren van stadshub-ontwikkelingen.

6. Marketing en communicatie: Marketing en communicatie is een kritische succesfactor. Goede marketing maakt een
meerprijs acceptabel en zorgt dat dit ook doorwerkt in het
succes van de klant (bij gasten en patiënten). De marketing
en communicatie over producten moet worden opgezet met
gespecialiseerde partijen.

7. Totaaloplossing: Er bestaat nog geen kopieerbare totaal4. Superieur digitaal bestelsysteem voor duurzame
streekproducten: een bestelsysteem dat er professioneel

3.2 8 Geleerde lessen in korte ketens
Er zijn al veel verschillende korte keten initiatieven geweest
die in meer of mindere mate succesvol zijn geweest. De Taskforce Korte Ketens is in 2019 opgericht om kennis, data en
inzichten bijeen te brengen met als doel om de belangrijkste
obstakels voor korte keteninitiatieven weg te nemen. Daarmee
hebben nieuwe initiatieven de mogelijkheid om sneller op te
schalen, meer impact te bewerkstelligen en de voedseltransitie
te versnellen. Op basis van onderzoek naar initiatieven en van
gesprekken met leden van de Taskforce Korte Ketens zijn de
volgende 8 lessen opgetekend die speciaal relevant zijn voor
het bewerken van de foodservicemarkt.
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1. Invullen van de groothandelsfunctie is cruciaal: Korte
keten projecten kiezen bijna altijd voor het weghalen van de
groothandel als tussenschakel in de keten. Dat maakt de keten
korter, directer en de producten prijstechnisch competitiever
met het reguliere aanbod. In korte ketens professioneel inhoud
geven aan de groothandelsfuncties van klantcontact, inspelen
op trends, bestellingen plaatsen, orderafhandeling, verwerking
van producten en verpakking, financiën, logistiek is cruciaal in
de waardeketen van boer naar bord. De foodservicemarkt kan
niet zonder de diensten van snijden, wassen en portioneren.
Vaak gaan korte keten projecten mis omdat bij het weghalen

en aantrekkelijk uitziet met veel informatie over de producten
van de boeren en goed wordt onderhouden met nieuws en
tips. Een digitaal portaal onder de vlag van een derde groothandelspartij betekent voor een groot deel van de foodservicemarkt dat zij over moeten stappen naar een concurrent.
Daar zal zeker weerstand tegen zijn.
Het alternatief is dat het korte keten project blanco begint met
een nieuw bestelsysteem in eigen hand. Samenwerking met
partijen voor een deeloplossing zodat de voorkant een eigen
gezicht & identiteit heeft en de achterkant (techniek en database) geleend wordt van een reeds bestaand model is hierbij
aantrekkelijk.

oplossing voor de beoogde korte keten. Bedrijven bieden deeloplossingen zoals ‘last mile logistiek’ een ‘online marktplaats’,
of een deelassortiment (alleen AGF). Het lijkt noodzakelijk dat
alle partijen in de beoogde korte keten zich met elkaar verbinden vanuit een gedeelde MVO-doelstelling. Samenwerking
tussen grote en kleine partijen moet daarbij veilig en transparant zijn. Kosten en baten eerlijk delen met iedere schakel.

8. Community bouwen en lobby: Enkele lopende projecten
in NL, bijvoorbeeld in de Betuwe en in de Kempen, hebben
gekozen voor de bouw van een community als eerste stap,
in de vorm van een coöperatie. Ook de Lelystadse boer
werkt samen met Flevofood sterk aan community vorming en
lobby. Een gemeenschappelijke rechtspersoon versterkt het
regionale netwerk van partijen in de voedselketen. Voor het
cosmopolitische Zuid-Holland zijn diverse vormen van lobby
en verbinding denkbaar.
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Bedreigingen

3.3	SWOT korte keten van duurzaam
regionaal voedsel voor de foodservicemarkt in
Holland Rijnland

1.
2.

Op basis van de match tussen vraag en aanbod, de trends en ontwikkelingen, de waardeketenanalyse en de geleerde lessen zijn de volgende sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op te stellen.

3.

Sterktes
1.
2.
3.

4.

Nu al voldoende breed vers aanbod met duurzaamheidskeurmerk in Zuid-Holland.
Horecadichtheid in toeristisch Leiden, Katwijk en (kuuroord)
Noordwijk.
Onderscheidend voor horeca, catering én zorg: veilige en (deels)
aanpasbare producten met meer smaak, ecologische kwaliteit
en identiteit. Gezond, vertrouwd en om trots op te zijn.
Korte-keten expertise en inzicht aanbod-/afzetmarkt voor Holland Rijnland reeds aanwezig.

Zwaktes
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Agrariërs in Zuid-Holland nog niet ingesteld op deze voor
hen geheel onbekende afzetmarkt.
Vraag en aanbod productspecificaties daardoor soms nog
geen match (met name bij aanbestedingen).
Prijsvorming en business case nog onvoldoende ontwikkeld.
In korte ketens professioneel inhoud geven aan de groothandelsfuncties van klantcontact, inspelen op trends, bestellingen plaatsen, orderafhandeling, financiën, logistiek is
een (onderschat) vak.
Inzetten op volume geeft efficiency, dit is 1 van de belangrijkste lessen uit de Taskforce Korte Ketens maar zeer moeilijk haalbaar.
Aanbestedingstrajecten vergen meerjarige beïnvloeding
voor ombuiging naar MVI: maatschappelijk verantwoord
inkopen.

4.

5.

6.

Shake-out en prijsdruk inkoop horeca, als gevolg van
coronacrisis.
Prijsdruk food-inkoop zorginstellingen door marktwerking en
beleid verzekeraars.
Bewustzijn consument nog latent aanwezig bij grootste
doelgroepen. Maakt het de klant wel uit wat je eet als je uit
eten gaat? We maken het voedsel heel belangrijk (in dit
project) maar beleving, sfeer, bediening, omgeving en gezelschap is over het algemeen veel belangrijker bij een avondje
uiteten.
Er is een beperkte groei in duurzaam voedsel bij foodservicemarkt. Interesse over herkomst en duurzaamheidsaspecten van producten bij inkopers foodservicemarkt is nog
beperkt, prijs nog steeds erg relevant. Andere aspecten
zoals transparantie, smaak en houdbaarheid zijn belangrijk.
Zorginstellingen laten in aanbestedingen voor cateraars
duurzaamheid en/of lokale producten onvoldoende meewegen.
Voorkeur voor de eigen al bestaande leverancier waar de
kortingen oplopen als het bedrijf er meer koopt.

Kansen
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Korte ketens vormen een nieuw alternatief businessmodel
voor voedselproducenten.
Aandacht voor verduurzaming voedsel(keten) bij de consument, in de markt en bij de overheid. Kans structurele
hervorming ‘out-of-home’ consumptie naar regionaal zelfvoorzienend en duurzaam.
Wens van transparantie over herkomst van producten door
zakelijke markt.
Samenwerking tussen LTO Noord, plattelandsgemeenten,
PZH en Duurzame Horeca brengt complementaire krachten
bijeen.
Sterke expertise kan en wil dit project ondersteunen (Dutch
Cuisine, Stichting Welzijn + Eten, Greendish, Diverzio, Task
Force Korte Ketens).
Starten met marktpartijen die (uiteindelijk) zonder subsidie
werken. Alleen opstartjaren met subsidie.
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4. Scenario’s en aanbevelingen
Op basis van de waardeketen analyse, de lessons learned uit
de korte keten initiatieven en de SWOT- analyse zijn er een
aantal scenario’s en aanbevelingen denkbaar.

4.1 Strategische scenario’s
1.
2.

Verkoop van streekproducten via een derde partij, de
groothandel wordt eigenaar.
Met sterke en succesvolle korte-ketenpartners bundelen van krachten gericht op volume en professionaliteit (waarbij eigenaarschap bij het begin van de
keten blijft).

Het korte-ketenscenario (2) is het meest risicovolle scenario
maar geeft ook de meest kans op het behalen van het gewenste resultaat als het mogelijk is samenwerkingsverbanden
aan te gaan met de meest succesvolle partners in huidige
(korte) voedselketens. Veel hangt af van de bereidheid van
deze partners om te investeren. Cruciaal is het met elkaar professioneel en excellent vervullen van alle functies die normaliter door de groothandel worden uitgevoerd en de aandacht
voor het leveren van gesneden, gewassen en geportioneerde
versproducten. Het bouwen van een brede community is in
het korte-ketenscenario belangrijker dan in het groothandels
scenario. De beide scenario’s zijn volledig afhankelijk van de
interesse van beschikbare commerciële ketenpartners om te
starten.
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Beide scenario’s kunnen rekenen op de kennis, het netwerk
en de inzet van de initiatiefnemers Duurzame Horeca en LTO
Noord om de randvoorwaarden voor het project succesvol in
te vullen, contacten met klanten uit de foodservice te leggen
en een bijdrage te leveren aan het bouwen van een community. Op het moment dat er geen partijen gevonden kunnen
worden die voldoende willen investeren in de nieuwe keten,
volgt een no go.
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Deel 2 Matching fase vraag en aanbod
1.	
LTO Noord: stimuleer doorlopend teelt-, fok- en verduurzamingsplannen voor meer onderscheidende
productie en laat nieuwe producenten aansluiten
2.	Stichting Duurzame Horeca: vraag en aanbod
bijeenbrengen:
a.		Inzet ervaringspartijen als Dutch Cuisine,
Diverzio etc.
b.		Afspraken met horeca/cateraars voor afname,
eventueel in de vorm van een convenant.
3.	Afspraken maken met alle marktpartijen voor afname, eventueel in de vorm van een convenant.
Ondertekening van een convenant, ter afronding
van deze fase.

Deel 3: Verdiepende fase
1.	Versterken community met bovengenoemde en
andere partijen, voor doorlopende lobby en opstart deelprojecten.
2.	Sluit voor emissievrije logistiek aan bij platform
Bereikbaar Haaglanden en Holland Rijnland (Duurzame Horeca is lid).
3.	Ontwikkel workshops voor koksleerlingen (MBO
Rijnland en in-service) en chefs.

Deel 4: Realisatie fase
1.	Start verkoop.
2.	Gelijktijdig: B2B campagne storytelling duurzaam
lokaal voedsel.
3.	Publiekscampagne voor toeristen en uitgaanspubliek.

4.2 Aanbevelingen
Hieronder volgende de aanbevelingen van de projectgroep met daarbij een onderscheid in verschillende fases.
Na elke fase volgt een go/no go beslissing door de samenwerkende ketenpartijen.

Deel 1: voorbereidende fase:
1.	Zoeken van commerciële partners:
o Voor het inrichten van een korte keten of een samenwerking met een groothandel.
o Voor het opzetten van een digitaal bestelsysteem.
o Voor de uitvoering van de logistiek.
o Voor bewerken, wassen, snijden, portioneren, verpakken, samenstellen van verse producten etc. op maat van de wensen van
de afnemers.
2.		Vind voldoende agrariërs in Zuid-Holland met commitment en energie voor deze startup.
3.	Zoeken naar investeerders en projectbekostiging (diverse opties).
4.	Bouw een community met sterke en invloedrijke partners zoals LTO (Noord) en PZH, die lobby kan verrichten om een gunstige
uitgangspositie te verkrijgen voor duurzaam lokaal geproduceerd voedsel en in een later stadium ook projecten kunnen starten,
partners met elkaar in contact te brengen, samen schaalvergroting realiseren en kansen benutten. Ook Taskforce Korte Ketens
en Transitiecoalitie Voedsel kunnen dit ondersteunen.
5.	Maak met deze club de business case en bepaal commerciële rolverdeling en verantwoordelijkheden.
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Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van

