
INZICHTEN & AANBEVELINGEN 
OM SAMENWERKENDE
KORTE VOEDSELKETENS
TE ONDERSTEUNEN



De afgelopen tijd hebben korte voedselvoorzieningsketens 
(Korte Ketens) en lokale voedselmarkten, waar lokale boeren en 
voedselproducenten hun producten rechtstreeks of via een zeer 
beperkt aantal tussenpersonen aan de consument verkopen, in 
Europa een hoge vlucht genomen, zowel in plattelandsgebieden 
als in stedelijke gebieden. Zij vormen een alternatief voor de 
conventionele langere voedselketens, waar kleine boeren of 
coöperaties vaak weinig onderhandelingsmacht hebben en 
de mensen het voedsel niet kunnen traceren tot een bekende 
producent of lokaal gebied. De voordelen van korte ketens zijn 
onder meer de vermindering van de CO²-voetafdruk, de toegang 
tot lokaal geproduceerd voedsel waarvan de herkomst bekend is, 
en de levensvatbaarheid van duurzame kleine landbouwbedrijven 
en ondernemingen. Dergelijke voedselsystemen hebben het 
potentieel om in te spelen op een aantal behoeften van en kansen 
voor boeren, voedselproducenten en consumenten.

VOORWOORD
Op basis van het gekozen verkoopkanaal kunnen initiatieven 
van de Korte Ketens verschillende vormen aannemen, 
zoals boerderijwinkels (bv. verkoop op de boerderij), online- 
of offline-marktplaatsen (bv. boerenmarkten en online 
marktplaatsen met bezorgservice), verkoopautomaten, 
verkoop langs de weg, zelf-pluk en gemeenschapslandbouw.

De ontwikkeling van Korte Ketens is een van de 
benaderingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
in een poging om de veerkracht te vergroten en een 
gunstiger kader voor duurzaam, gezonder, lokaal en ethisch 
geproduceerd voedsel te bevorderen. Gezien de extreme 
onzekerheid over de duur en de intensiteit van de huidige 
mondiale crisis, is het bovendien van essentieel belang 
de onderzoeksactiviteiten te versterken om technische en 
niet-technische oplossingen aan te reiken die gericht zijn 
op een betere samenwerking in Korte Ketens en lokale 
voedselproductie. 

De afgelopen decennia is het Europese landbouw- 
en voedingsmiddelenstelsel steeds complexer 
geworden en staat het voor verschillende belangrijke 
uitdagingen, zoals het voeden van een groeiende 
bevolking, het verbeteren van de transparantie van 
de voedselmarkt en het verminderen van de milieu-
impact van de voedselproductie en -distributie. 
Daarom hebben we een innovatieve reorganisatie 
van de voedselvoorzieningsketens nodig om tot een 
meer concurrerende en duurzame landbouw- en 
voedingsindustrie in Europa te komen.



INHOUD
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HET SMARTCHAIN PROJECT 

SMARTCHAIN had tot doel de verschuiving naar samenwerkende 
korte voedselvoorzieningsketens (Korte Ketens) te bevorderen 
en te versnellen door wetenschappers in contact te brengen 
met mensen uit de praktijk en verschillende betrokkenen in de 
sector. Door middel van specifieke acties en aanbevelingen 
introduceerde SMARTCHAIN nieuwe solide bedrijfsmodellen en 
innovatieve praktische oplossingen die het concurrentievermogen 
en de duurzaamheid van het Europese landbouwvoedselsysteem 
vergroten. Enkele voorbeelden zijn te vinden in de reeks EIP Agri 
Practice Abstracts.

De SMARTCHAIN partners voerden een grondige 
analyse uit van verschillende soorten Korte 
Ketens (directe verkoop op het boerenbedrijf, 
boerenmarkten, speciaalzaken, door de 
gemeenschap ondersteunde landbouw, etc.), 
waarbij de belangrijkste parameters werden 
bepaald die duurzame voedselproductie en 
plattelandsontwikkeling in de verschillende EU-
regio’s beïnvloeden. 

Het project ontwikkelde concrete beleids- en 
bedrijfsaanbevelingen en analyseerde de 18 casestudies om 
inzicht te krijgen in de verschillende factoren (technologische, 
regelgevende, sociale, economische en milieufactoren) die een rol 
spelen bij het succes van Korte Ketens.

https://www.smartchain-h2020.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/smartchain-towards-innovation-driven-and-smart
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/smartchain-towards-innovation-driven-and-smart
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Susanne Braun, Dr. F. Javier Casado Hebrard
& Dr. Dimitrios Argyropoulos

GEMEENSCHAP

PROJECTCOÖRDINATOR

Veel problemen die een groter marktaandeel van Korte Ketens 
in de weg staan, kunnen (in ieder geval gedeeltelijk) worden 
opgelost door een internationale gemeenschap van korte 
voedselvoorzieningsketens op te bouwen om uitdagingen, ervaringen 
en best practices te delen, te bespreken en samen te werken. 

Daarom heeft SMARTCHAIN de samenwerking 
tussen verschillende betrokkenen op gang gebracht 
en versterkt door middel van 9 innovatie- en 
samenwerkingshubs maar ook innovatieworkshops 
en opleidingsactiviteiten voor boeren en Korte 
Keten-ondernemers. Het ontwikkelde tevens 
een interactief online platform om praktische 
innovatieve oplossingen te verzamelen en 
stippelde een strategie uit om een internationale 
gemeenschap van Korte Ketens samen te brengen, 
door daarbij gebruik te maken van de gamification-
benadering.

SMARTCHAIN werd gecoördineerd door de Universiteit van 
Hohenheim en werd gefinancierd door het onderzoeks- en 
innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder 
subsidieovereenkomst nr. 773785.

https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://moodle.iseki-food.net/course/index.php?categoryid=11
https://smartchain-platform.eu/en/training
https://www.smartchain-platform.eu/
https://www.linkedin.com/feed/?trk=login_reg_redirect
https://www.linkedin.com/feed/?trk=login_reg_redirect
https://smartchain-platform.eu/en/gain-model
https://smartchain-platform.eu/en/gain-model


6ONDERZOEKSPARTNERS

INITIATIEVEN VOOR EEN KORTE     
VOEDSELVOORZIENINGSKETEN

https://www.nbc.nl/
https://www.actia-asso.eu/
https://en.uoc.gr/
https://campdenbri.hu/
http://www.bg.ac.rs/en/
http://www.ipb.ac.rs/en/
https://www.azti.es/
https://citoliva.es/
https://innogestiona.es/en/home/
https://www.admin.ch/gov/en/start.html
https://www.iseki-food.net/
https://www.fooddrinkeurope.eu/
https://www.eucofel.eu/
https://copa-cogeca.eu/
https://www.eufic.org/en
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite/
https://www.lwk-niedersachsen.de/
https://einkaufen-auf-dem-bauernhof.com/de/
https://int.alcenero.com/
https://www.arvaia.it/
http://www.organic-services.com/
https://www.amped.nl/en/
https://www.local2local.nl/
http://www.foie-gras-gers.com/
https://www.ctcpa.eu/home
https://www.couleurs-paysannes.fr/
https://www.facebook.com/Allotropon/
https://gaiabio.gr/
http://www.foodhub.hu/
http://zalatermalvolgye.hu/
https://www.polo-cacak.com/
http://preradjivacivocaipovrca.com/
https://www.unibo.it/en
https://www.latrufadealava.com/
https://www.lantegibatuak.eus/
https://www.biofruits.ch/fr/accueil/
http://www.fromagebesson.ch/
https://www.unito.it/
http://www.iamb.it/en
https://www.legacooppuglia.it/
https://www.confagricoltura.it/eng/
https://www.uu.nl/en
https://www.wur.nl/en.htm
https://www.uni-hohenheim.de/en
https://kisleptek.hu/en/
https://vleeschenco.nl/
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Momenteel is er geen officieel overeengekomen definitie van 
Korte Ketens. In de EU-verordening inzake plattelandsontwikkeling 
(1305/2013) wordt een ‘korte voedselvoorzieningsketen’ 
gedefinieerd als een voorzieningsketen met een beperkt aantal 
marktdeelnemers, die zich inzetten voor samenwerking, lokale 
economische ontwikkeling en nauwe geografische en sociale 
betrekkingen tussen voedselproducenten, verwerkers en 
consumenten. In artikel 11 van de Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 807/2014 van de Europese Commissie staat echter 
dat “steun voor de totstandbrenging en ontwikkeling van 
korte voorzieningsketens heeft uitsluitend betrekking op 
voorzieningsketens met niet meer dan één intermediair tussen 
landbouwer en consument”, en andere bestaande definities 
beperken het aantal marktdeelnemers/tussenpersonen zelfs
tot nul. 

In het achterhoofd houdend dat met een strikte definitie veel 
relevante voorbeelden van voedselvoorzieningsketens buiten ons 
bereik zouden vallen, zijn de SMARTCHAIN partners het eens 
geworden over een inclusieve werk definitie van Korte Ketens, die 
in de context van het project wordt gebruikt.

“Korte Ketens zijn coöperatieve systemen 
met zeer weinig tussenpersonen, wat de 
duurzaamheid, transparantie, sociale 
betrekkingen en eerlijkere prijzen voor 
boeren en consumenten ten goede komt.
Bij dergelijke voorzieningsketens werken 
lokale producenten gewoonlijk samen om 
lokaal voedsel te promoten dat in veel 
gevallen slechts een korte afstand aflegt, 
zodat boeren en consumenten met elkaar 
kunnen communiceren”.

SMARTCHAIN werkdefinitie 
van Korte Ketens
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VERBETEREN VAN INNOVATIE EN 
BEDRIJFSPRESTATIES VAN KORTE KETENS
AANBEVELINGEN OM INNOVATIE TE IMPLEMENTEREN
EN DE BEDRIJFSPRESTATIES TE VERBETEREN

Geef voorrang aan de innovaties 
die echt waarde toevoegen aan uw 
producten en diensten 

Focus op de innovaties die uw bedrijf 
kunnen onderscheiden van uw 
concurrenten, zoals een marketingclaim 
of iets dat positief gewaardeerd kan 
worden door uw klanten.

Zoek naar innovaties die werken in 
andere vergelijkbare regio’s, landen
of sectoren

Voordat u met een volledig nieuwe 
oplossing voor een probleem komt, 
gaat u op zoek naar innovaties en 
methoden die al bestaan en succesvol 
zijn gebleken.

‘Lage kosten’-innovaties kunnen
het verschil maken

Soms kunnen innovaties met lage 
kosten het verschil maken. Innovatie 
heeft niets te maken met hoge kosten. 
U hoeft uw manier van produceren niet 
volledig om te gooien. Het is beter om 
uw producten en diensten stap voor 
stap te verbeteren, wat minder risico 
inhoudt en waardoor u tijdens het 
proces kunt leren.

Profiteer van innovatie
op marketinggebied 

Communiceer dat u innoveert en wat 
u doet om uw bedrijf te verbeteren. 
Wat niet wordt gecommuniceerd, 
bestaat niet!

Werk samen met anderen:
niemand weet alles!

Samenwerking is de sleutel. Als u wilt 
innoveren, neem dan contact op met 
de stakeholders die de vereiste kennis 
hebben die in uw organisatie ontbreekt.

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D7.3_final.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D7.3_final.pdf


9AANBEVELINGEN VOOR BEDRIJVEN DEZE AANBEVELINGEN ZIJN 
GEBASEERD OP DE GEMIDDELDE 
KENMERKEN VAN DE 18 KORTE 
KETEN CASESTUDIES BINNEN 
SMARTCHAIN:

1. Breng uw waardepropositie duidelijk
naar voren. Vertel een verhaal over uw 
producten!

2. Implementeer sociale innovatie tools
zoals coproductie en samenwerking

3. Promoot uw producten in restaurants,
hotels en cafés in de buurt

4. Denk aan uw klanten
Consumenten zouden de hoeksteen 
van uw bedrijf moeten zijn. Bevorder 
netwerken en sociale initiatieven om de 
relatie met hen te verbeteren en hun 
betrokkenheid te bevorderen. Begrijp hun 
behoeften en verwachtingen, bijvoorbeeld 
door voedingsmiddelen te produceren die 
op hun behoeften zijn afgestemd of die de 
aankoop eenvoudiger maakt.

5. Verken nieuwe verkoopkanalen.
Online marktplaatsen hebben meer 
voordelen dan eigen online winkels

Kleine-middelgrote bedrijven
(< 10 M€; <50 mensen) 
die gewoonlijk middelen delen met andere 
landbouwers en producenten. 

Verkoop op provinciaal/regionaal 
niveau (1.000-10.000 km2)
via diverse kanalen (speciaalzaken, 
eigen winkels, huis-aan-huis leveringen, 
lokale markten en restaurants). 

Gebruik van kwaliteitslabels 
zoals biologische productie, 
beschermde geografische 
aanduiding (BGA) label, DOP 
label of andere regionale labels.     

Beperkte investeringen van 
middelen in marketing en 
innovatie.

Klanten van korte keten 
producten bevinden zich 
voornamelijk in stedelijke 
gebieden.

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D7.4_submitted.pdf
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OP BASIS VAN DEZELFDE 18 KORTE KETENS ZIJN VIJF 
GENERIEKE EXPLOITATIEMODELLEN GEÏDENTIFICEERD:     

Coöperatie
van producenten

Individuele 
producenten

Door de gemeenschap 
ondersteunde 
landbouw

Samenwerking van producenten 
die dezelfde of soortgelijke 
producten gezamenlijk                                 
vervaardigen, distribueren, op de 
markt brengen en verkopen.     

• Wordt gekozen wanneer productie
en verwerking relatief duur is en 
moeilijk als individu te realiseren is. 

• Wanneer marketing en verkoop
worden gecombineerd, kunnen 
producenten meer en verschillende 
verkoopkanalen ontwikkelen. 

Eén persoon, familie of kleine groep 
mensen bezit, organiseert en leidt het 
bedrijf. In het geval van:

• relatief eenvoudige (goedkope)
verwerking en/of distributie.     

• verkoop vindt meestal plaats via
boerderijwinkel ter plaatse en online.     

• ruimte voor overige aanvullende
activiteiten die naast de inkomsten 
van landbouwproducten leiden 
tot extra inkomsten en meer 
betrokkenheid van de lokale 
gemeenschap. Denk aan
(educatieve) activiteiten voor 
mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt.      

Het traditionele model van CSA 
legt de nadruk op duurzame 
landbouw, gedeeld productierisico, 
betrokkenheid van de consument bij de 
productieactiviteiten en transparantie 
over herkomst van het product. In de 
loop der jaren zijn er varianten op het 
CSA-model ontwikkeld: 

• Abonnementsmodel (contract op
abonnementsbasis)

• Aandeelhoudersmodel (aankoop van
aandelen en producten van het land)

• Gemeenschapsmodel (investeren
in- en exploiteren van de boerderij/het 
land en de producten delen met de 
gemeenschap).



11

Online en offline 
marktplaats

Bevordering van directe 
verkoop op het bedrijf

Online retail groeit nog steeds snel en 
COVID-19 bracht een veelbelovende 
trend in de richting van Korte Ketens 
op gang. 

• Traditionele marktplaatsen bieden
onafhankelijke producenten een 
platform/markt en marketingkennis 
om goederen te verkopen zonder de 
last van een fysieke winkel. 

• Online marktplaatsen bieden
duidelijke voordelen door de 
mogelijkheid om lokale producten 
24/7 te verkopen aan een groeiende 
groep potentiële klanten.

Dit concept is bedoeld om de 
zichtbaarheid van lokale producenten 
te vergroten en de verkoop op 
het bedrijf en online verkoop 
van individuele producenten te 
stimuleren.     

• Dergelijke concepten kunnen
daarnaast ook services bieden 
zoals marketingkennis en 
marketingonderzoek naar 
bijvoorbeeld consumentengedrag op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau.     

• Deze initiatieven worden doorgaans
met overheidsmiddelen gesteund.

OP BASIS VAN DEZELFDE 18 KORTE KETENS ZIJN VIJF 
GENERIEKE EXPLOITATIEMODELLEN GEÏDENTIFICEERD:     
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Eén van de hoofddoelen van SMARTCHAIN was het 
ontwikkelen van methoden om Korte Keten bedrijven te 
helpen bij het ontwerpen van strategieën ter verbetering van 
het concurrentievermogen, en de duurzaamheid binnen het 
voedselsysteem te vergroten. Eén van de gebruikte methodes 
was gericht op differentiatie, namelijk het concept  ‘waar 
voor je geld’ , uitgaande van de specifieke waarde die een 
voedselconcept uit de Korte Keten kan bieden en de reden 
waarom klanten voor deze producten zullen kiezen.

Dit kunnen consumentgerichte waardeproposities zijn, die 
gericht zijn op de waarden voor consumenten en klanten, of 
Korte Keten-gerichte waardeproposities, die gericht zijn op de 
voordelen voor ketenpartners uit de Korte Keten.     

Het definiëren van de ‘waardeproposities’ 
is essentieel om de huidige en verder te 
ontwikkelen mogelijkheden te bepalen.

INNOVATIEVE EN PRAKTISCHE OPLOSSINGEN 
VOOR KORTE VOEDSELKETENS

Om de waardeproposities van Korte Ketens 
te vinden, is het nodig om allereerst de twee 
onderstaande elementen te identificeren:

• Succesfactoren die het benutten van kansen
ondersteunen en bedreigingen wegnemen of 
verminderen. 

• Knelpunten die het benutten van een kans
kunnen belemmeren of de impact van 
bedreigingen kunnen vergroten.



13Deze methode werd toegepast op de 18 
SMARTCHAIN casestudies. Voor elke organisatie 
werden aanbevelingen ontwikkeld om hun 
prestaties te verbeteren door de toepassing van 
technologische en niet-technologische innovaties 
(activiteiten, methoden, instrumenten en oplossingen) 
die succesfactoren versterken en/of knelpunten 
wegnemen.

De methode is gebaseerd op de volgende stappen:
 
1. Bepaal uw huidige waardepropositie

2. Analyseer uw situatie (mogelijk door SWOT-analyse)
en identificeer de succesfactoren en knelpunten

3. Identificeer toepasbare innovaties, noodzakelijke
activiteiten, tools en methoden om uw 
bedrijfsinnovaties te ontwikkelen

4. Pas uw waardeproposities aan, verhoog hiermee
uw toegevoegde waarde

5. Bepaling van de strategie (of strategieën) en
voorbereiding van het businessplan.     

De methode wordt toegelicht in de Richtlijn voor 
de toepassing van de methode ter verbetering 
van het concurrentievermogen van de korte 
voedselvoorzieningsketens door de toepassing 
van innovaties.

Succesfactoren 
voor Korte 

Ketens:

Producten van 
hoge kwaliteit 

die lokaal en/of 
biologisch, vers en 

natuurlijk zijn

Authenticiteit van 
de producten; de 

herkomst is bekend

Toegankelijkheid;
de producten zijn

via diverse 
verkooppunten 

beschikbaar

Aanwezigheid bij 
evenementen

Duurzame 
productie

Dierenwelzijn

Gemeenschappelijke 
marketing (d.w.z. logo

en website)

Lage
vervoerskosten

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
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SMARTCHAIN heeft ook enkele van de belemmerende 
factoren geïdentificeerd die verklaren waarom producenten 
en consumenten niet kiezen voor Korte Ketens:

• Beperkte en onvoorspelbare producthoeveelheden
 
• Bederfelijkheid van producten
 
• Beperkte toegang tot middelen (materiaal, infrastructuur, 
technologie, financieel)

• Beperkte beschikbaarheid van arbeidskrachten

• Hoge kosten voor logistiek/producten  

• Slechte directe toegang tot/verbindingen met consumenten
& laag consumentenbewustzijn  

• Gebrek aan vertrouwen tussen de betrokkenen in de keten

• Geringe onderhandelingsmacht met kleinhandelaars,
grote dienstverleners, grote afnemers, tussenpersonen, 
gemeentelijke overheid 

• Gering aanpassingsvermogen aan prijsconcurrentie met
als gevolg hoge prijzen voor producten 

• Gebrek aan informatie en kennis over
productontwikkelingsvaardigheden, geavanceerde 
technologieën, marketing, bekendheid met 
financieringsmogelijkheden van de overheid, inzicht
in en naleving van wettelijke voorschriften 

• Gebrek aan samenwerking met branchegenoten
en andere Korte Ketens-leden

Deze factoren kunnen worden tegengegaan door diverse 
technologische en niet-technologische oplossingen 
toe te passen. Deze inventarisatie van innovaties is 
beschikbaar op het online Innovation SMARTCHAIN 
platform.

Met de toepassing van de juiste innovaties 
kunnen het imago, de producten en de 
diensten van de korte ketenorganisaties 
aantrekkelijker worden voor de 
consument, en kan hun keuze voor verse, 
gezonde en voedzame streekproducten 
ondersteunen.

https://www.smartchain-platform.eu/en/innovation-inventory
https://www.smartchain-platform.eu/en/innovation-inventory
https://www.smartchain-platform.eu/en/innovation-inventory
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Veel van deze innovaties werden geëvalueerd door kleine bedrijven 
en verenigingen die betrokken zijn bij Korte Keten-activiteiten. 
De meest veelbelovende innovatieve oplossingen worden 
gekenmerkt door praktische toepasbaarheid, technologische 
haalbaarheid, financiële haalbaarheid, sociale geschiktheid en 
organisatorische middelen. Deze zijn geschikt voor verschillende 
soorten Korte Ketens, zoals: boerenmarkten, mand/box-
bezorgingssystemen, lokale voedselfestivals/-beurzen, door 
de gemeenschap ondersteunde landbouw, catering, enz. Enkele 
voorbeelden van innovaties die u kunt vinden in de Inventaris van 
Innovaties zijn:

• Biologisch afbreekbare slimme verpakkingen

• Coöperatieve supermarkt

• Online marktplaats voor lokale en verse producten

• Rondleidingen op boerderijen: boerderijdagen

• Sociale-mediamarketing en andere marketinginstrumenten
(bv. storytelling)

• Etiketten voor temperatuurcontrole 

• Een verzameling van regels, voorschriften, richtlijnen
best-practices, op maat gemaakt voor Korte Ketens

• Kwaliteitsborgingssysteem voor productspecificaties
en gezamenlijk overeengekomen kwaliteitseisen

•  Collectieve verkooppunten

• Virtueel marktplatform voor landbouwers

Deze innovaties kunnen het 
concurrentievermogen van Korte Ketens 
verbeteren, wat leidt tot:

• Omzetgroei

• Positieve imago (d.w.z. mond-tot
mondreclame kan de populariteit van
Korte Ketens ten goede komen)

• Verbetering van de logistiek

• Totstandbrenging van nieuwe
verkoopkanalen

• Grotere toegevoegde waarde

• Langere houdbaarheid van de producten
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Sociale innovaties? Wat zijn dat?
Sociale innovaties zijn geen producten en ook geen technische 
oplossingen.  

Natuurlijk resulteren sociale innovaties vaak in nieuwe of 
verbeterde producten of diensten. Het is dan ook geen verrassing 
dat sociale innovaties ten goede komen aan mensen in 
organisaties, gemeenschappen en de samenleving als geheel, 
doordat ze direct en indirect tot een groter sociaal welzijn leiden.

Waarom zijn sociale innovaties goed voor korte 
voedselketens?

Korte Ketens mogen niet alleen worden gezien als alternatieve 
voedselnetwerken of directe commerciële formules. Het zijn 
niet zomaar instanties van mensen die rechtstreeks transacties 
verrichten. 

SOCIALE INNOVATIES EN KORTE 
VOEDSELKETENS

Het zijn processen die mensen krachtiger 
maken en hun vermogen om te handelen 
vergroten. Ze veranderen de manier waarop 
mensen met elkaar omgaan, denken of 
samenwerken en hoe mensen uiteindelijk 
(samen) handelen. Ze creëren iets nieuws, zoals 
nieuwe relaties, nieuwe denkwijzen en nieuwe 
manieren om met anderen samen te werken. 

In plaats daarvan kunnen Korte Ketens worden gezien als 
coöperatieve systemen van verschillende betrokkenen 
(zoals producenten, verwerkers en consumenten) die 
ervoor kiezen om samen te werken. Als deze betrokkenen 
ook sociale innovaties omarmen - als ze veranderen hoe 
ze met elkaar omgaan, denken of samenwerken - zal hun 
Korte Ketens beter in staat zijn om een levendig sociaal 
leefsysteem te worden dat zich ontwikkelt, bloeit en een 
constante positieve sociale impact heeft. Sociale innovaties 
kunnen dus bijdragen aan de versterking van het vermogen 
van een samenleving om proactief te zijn en te reageren op 
lokale en mondiale uitdagingen.
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Hoe kunnen mensen sociale innovaties in korte 
voedselvoedselketensketens bevorderen?
Een belangrijke basis voor sociale innovaties binnen Korte Ketens 
is een groep toegewijde betrokkenen. Het is nodig dat zij hun rol 
begrijpen in het gezamenlijk optreden en bij het implementeren 
van oplossingen. In het beginstadium kunnen zij speciale 
trainingen organiseren voor communicatie en samenwerking. Ze 
kunnen daarnaast een kleine groep ‘initiatiefnemers’ zoeken die 
het voortouw nemen bij de veranderingen in de manier waarop 
alle betrokkenen met elkaar omgaan, denken of samenwerken. 
Vervolgens is het van essentieel belang dat zoveel mogelijk en zo 
verschillend mogelijke partijen bij het proces worden betrokken 
om de betrokkenheid bij het gemeenschappelijke streven te 
verzekeren. In het algemeen kunnen de betrokkenen bij de Korte 
Keten methodieken toepassen die hen dichter bij elkaar brengen 
en zowel hun fysieke als sociale afstand verkleinen.

Zij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen ruimten of middelen 
te delen (zelfs met de bredere gemeenschap), of zij kunnen 
ervoor kiezen om niet alleen formele contracten maar ook 
informele, op vertrouwen gebaseerde overeenkomsten te 
sluiten.

Kunt u ons een voorbeeld geven van sociale 
innovatie in een Korte Keten?
Laten we een SMARTCHAIN-voorbeeld bespreken. 
Allotropon is een non-profit detailhandelscoöperatie in 
Griekenland en een SMARTCHAIN-casestudie. Sinds de 
oprichting van hun Korte Keten, hebben de leden van 
Allotropon een levendige sociale innovatie omarmd. 
Dit houdt in: de groep Allotropon-initiatiefnemers 
heeft geprobeerd de manier te veranderen waarop een 
kruidenierswinkel wordt bekeken en behandeld door 
Allotropon-betrokkenen en de lokale gemeenschap. Ze 
hebben de winkel gebruikt als een plek voor vernieuwende 
initiatieven die mensen samenbrengen en sociale activiteit 
stimuleren. Ze zijn medeorganisator van verschillende 
openluchtevenementen, zoals voedselbeurzen, ‘earth fests’ 
(informatieve evenementen over de werkelijke waarde van 
zaden), culturele happenings (concerten, filmvertoningen, 
boekpresentaties), toespraken en sociaal georiënteerde 
campagnes (bijvoorbeeld het inzamelen van voedsel voor 
vluchtelingen). Zo creëerden de Allotropon-betrokkenen 
nieuwe relaties en denkwijzen, kregen veel mensen in de 
lokale gemeenschap (en daarbuiten) de kans om ervan te 
profiteren, en kwamen meer mensen in de winkel en deden 
mee.
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Waarom is het belangrijk het sociale 
innovatieniveau in Korte Ketens te bepalen?
Elke Korte Keten kan baat hebben bij het bepalen van het niveau 
van sociale innovatie. Dit kan namelijk een actueel en meetbaar 
beeld geven van hoe de aspecten van de sociale innovatie 
door de organisatie worden waargenomen en hoe deze worden 
omgezet in concrete acties tijdens de productie/marktfasen.
De resultaten van de bepaling geven de organisatie de 
mogelijkheid inzicht te krijgen in de sociale waarde die door 
haar activiteit wordt gerealiseerd. Daarnaast geeft stof om na 
te denken over het gedrag, de doelstellingen en visie. Het is de 
manier om een aantal corrigerende maatregelen te nemen voor 
een overgang naar een meer sociaal-innovatieve Korte Keten, 
als dit de wens is.

Hoe kunnen we het sociale innovatieniveau in
een Korte Keten beoordelen?
Elke Korte Keten kan haar niveau van social innovatie
beoordelen met behulp van een specifiek 
zelfbeoordelingsinstrument, SIAT genaamd (sociale innovatie 
assessment template), dat specifiek gericht is op het 
onderzoeken van vijf aspecten van de organisatie die in de korte 
keten actief is: economisch, milieutechnisch, sociaal-cultureel, 
bestuur en invloed. Het SIAT-instrument, dat SMARTCHAIN heeft 
gebruikt om de 18 SMARTCHAIN-casestudies te beoordelen, is 
een strategisch en bestuurlijk instrument dat de organisaties 
binnen de keten helpt hun niveau van sociale innovatie te 
bepalen en vast te stellen waar er ruimte is voor verbetering en 
mogelijke verandering van strategieën.

Wat zijn de belangrijkste voordelen voor
een organisatie bij de toepassing van SIAT? 
Het SIAT-instrument maakt het mogelijk om rekening 
te houden met een hele reeks aspecten die het sociale 
innovatievermogen van de keten bepalen. De organisaties 
die deze tool gebruiken, hebben de mogelijkheid om      
overzichtelijk te zien wat hun niveau van openheid is in 
termen van betrokkenheid van klanten, alsook van andere 
betrokken partijen van de keten en van de instellingen.
Op basis van de resultaten op deze gebieden kunnen zij dan 
beslissen of het belangrijk of nodig is om bepaalde aspecten 
van hun managementgedrag of van hun interne organisatie
te herzien.

Is dit instrument alleen nuttig voor de 
aanvragende organisatie? 
Omdat het SIAT-instrument het mogelijk maakt zowel de 
interne als de externe betrekkingen van de organisatie 
tegelijkertijd te interpreteren, kan het door afzonderlijke Korte 
Ketens worden gebruikt, maar ook om overheidsbeleid voor 
een bepaald gebied uit te stippelen. Omdat het instrument 
rekening houdt met het bewijs van elk afzonderlijk aspect en 
het beleidsmakers waardevolle informatie verschaft, zowel 
over de positieve als de ‘negatieve’ resultaten, kan het SIAT-
instrument, wanneer het op een groot aantal gevallen wordt 
toegepast, helpen het lokale beleid te hervormen.

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D3.4_FINAL110521.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D3.6_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D3.6_submitted.pdf
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Hoewel consumenten over het algemeen een positief beeld 
hebben van lokaal voedsel, kopen slechts weinigen van 
hen met enige regelmaat bij Korte Ketens. Om oplossingen 
voor dit probleem te vinden, heeft SMARTCHAIN drie 
consumentenonderzoeken uitgevoerd om te onderzoeken 
hoe consumenten zich tot Korte Ketens verhouden en wat de 
barrières en stimulansen zijn voor de aankoop van producten van 
een lokale voedselketen. Dit onderzoek leidde tot aanbevelingen 
over hoe de aankoop van Korte Keten-producten door 
consumenten kan worden vergroot.

WAARDEPERCEPTIE VAN KORTE KETENS: HOE DE 
ACCEPTATIE DOOR CONSUMENTEN TE VERBETEREN

1. Korte Ketens moeten toegankelijker worden
Consumenten hebben over het algemeen een positief 
oordeel over Korte Ketens en de kwaliteit van hun 
producten. Zij vinden het echter gemakkelijker om 
boodschappen te doen bij supermarkten, buurtwinkels en 
discountzaken. Dit is omdat zij de voorkeur hebben om te 
winkelen (etc) te winkelen via toegankelijke platforms die 
een breed scala aan gemakkelijk verkrijgbare producten 
aanbieden en andere gemakken bieden, zoals langere 
openingstijden. Korte Ketens zouden het gemak van hun 
producten dus kunnen vergroten door:

• Hun producten te leveren op verkooppunten die dichter
bij de consument staan, zoals markten, supermarkten, 
buurtwinkels, verkoopautomaten  

• Zich te verenigen met andere producenten (bijvoorbeeld
via een coöperatie) om op één plaats een groter 
assortiment producten aan te bieden

• Levering bij de consument thuis of een afhaalpunt
aan te bieden, bijvoorbeeld door samen te werken met 
inkoopverenigingen van consumenten of plaatselijke 
winkeliers/instellingen 

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D4.5_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D4.5_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D4.5_submitted.pdf
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2. De marketingactiviteiten opvoeren en/of
de producenten daarbij helpen

De consumenten vinden dat de Korte Ketens over het algemeen 
niet goed worden gepromoot en lijken vaak helemaal niet 
op de hoogte te zijn van het bestaan van Korte Ketens of 
van informatie over hun productassortiment. Aangezien 
de consumenten in het algemeen graag lokale producenten 
steunen en de herkomst van het voedsel kennen, kunnen deze 
aspecten verder worden benadrukt bij de marketing van de 
Korte Keten-producten:

• Via campagnes in samenwerking met de lokale
gemeenschap (bijv. lokale festivals)

• Via communicatiekanalen met de producenten
(bijv. websites over producenten/markten)

• Via beschrijvingen op het verkooppunt of op de
productverpakking

• Via meer klassieke kanalen zoals lokale kranten,
sociale media of reclameborden langs de wegen

• Op het gebied van het publieke domein, door het opzetten
van proeverijen of platforms waar de producenten hun 
producten kunnen promoten.

3. Meer bekendheid geven aan Korte Ketens
en aan de redenen waarom het de moeite 
waard is ze te steunen 

Ethische aspecten en de toegevoegde waarde van het steunen 
van een goed doel zijn belangrijke drijfveren voor de aankoop 
van Korte Keten-producten. 

Consumenten zijn vooral geïnteresseerd in 
het steunen van lokale producenten, alsook in 
milieuvriendelijke consumptie, dierenwelzijn en ethische 
arbeidsomstandigheden. Deze ethische aspecten moeten 
worden benadrukt wanneer met consumenten over Korte 
Ketens wordt gecommuniceerd, aangezien dit belangrijke 
drijfveren zijn voor consumentengedrag.

4. Leg consumenten uit waarom de prijzen
iets hoger kunnen zijn

Het gedrag van de consument en zijn bereidheid om te 
betalen verschilt per productsoort, waarbij consumenten 
meer koopintentie hebben en bereid zijn meer te betalen 
voor fruit, groenten en eieren, hoewel er kleine verschillen 
bestaan. Veel consumenten worden echter ontmoedigd 
door de hogere kosten van producten uit de Korte Ketens in 
vergelijking met die uit de langere ketens. Als zodanig kan de 
reden voor dit prijsverschil beter aan de consument worden 
uitgelegd.

Als consumenten beter begrijpen hoe
de prijzen worden berekend en welke 
inspanning achter de productie schuilt, dan 
is het waarschijnlijker dat zij een hogere 
prijs accepteren voor producten uit Korte 
Ketens.
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5. Meer informatie verstrekken over de
herkomst en de productie van levensmiddelen

Consumenten waarderen Korte Ketens omdat ze hen in staat 
stellen gemakkelijker te weten waar hun voedsel vandaan 
komt. Sommige consumenten zouden echter graag meer 
informatie krijgen over hoe het voedsel is geproduceerd en welke 
hygiënemaatregelen zijn genomen (vooral voor levensmiddelen 
met een hoger risico op voedselveiligheidsproblemen, zoals 
bij zuivelproducten). Het verstrekken van deze informatie op 
het product, op het verkooppunt of zelfs op de website van 
de producent zou ook het vertrouwen van de consumenten in 
de kwaliteit en de voedselhygiënepraktijken van de producten 
van Korte Ketens kunnen vergroten, aangezien een gebrek aan 
vertrouwen sommige consumenten lijkt te ontmoedigen om bij 
Korte Ketens te kopen. Veel consumenten verklaarden dat zij 
graag de landbouwbedrijven zouden bezoeken om te zien hoe het 
voedsel dat zij kopen wordt geproduceerd. Om aan deze wens 
tegemoet te komen, zouden de landbouwers op hun websites 
video’s van hun boerderijen en productiemethoden kunnen laten 
zien, waarin zij het verhaal achter hun producten uitleggen.

Deze manier van communiceren is ook aanbevolen door 
Slow Food. 

6. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen
Het is van belang vast te stellen wat de behoeften van 
de Korte Keten-betrokkenen zijn met betrekking tot de 
consumenten, die kunnen verschillen per individuele 
deelnemer, de regio en het product dat wordt verkocht. Als 
de vraag bijvoorbeeld onvoldoende is, zullen sommige Korte 
Ketens hun consumentenbasis moeten uitbreiden. Dit kan 
inhouden dat zij meer te weten moeten komen over hun 
afzetmarkt, producten moeten leveren waarnaar meer vraag 
is en/of de toegankelijkheid en het gemak van de aankoop 
van hun producten moeten vergroten. Producenten die al 
een website of Facebookpagina hebben, zouden Google 
Analytics kunnen gebruiken om meer te weten te komen 
over de consumenten die hun internetpagina’s bezoeken.

Tot slot, als het aanbod onvoldoende is om aan de 
behoeften van de producenten te voldoen en de 
interesse van de consumenten te behouden, kan het 
doel zijn om het aanbod van de producten van de Korte 
Keten te verbeteren, bijvoorbeeld door te investeren in 
efficiëntere productiemethoden en/of door de logistiek 
van de producent/tussenpersoon te verbeteren. Dergelijke 
maatregelen kunnen ook bijdragen tot een vermindering van 
de kosten van de Korte Keten-producten, wat op zijn beurt 
het gebruik door de consument kan laten toenemen.

https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/what-is-the-narrative-label/
https://dynamiccreative.com/google-analytics-as-a-business-tool-for-market-research/
https://dynamiccreative.com/google-analytics-as-a-business-tool-for-market-research/
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De duurzaamheid van geselecteerde Korte Ketens in vergelijking 
met langere conventionele toeleveringsketens werd door 
SMARTCHAIN beoordeeld vanuit ecologisch, sociaal en 
economisch oogpunt en leidde tot een aantal aanbevelingen voor 
Korte Ketens om hun algemene duurzaamheid te verbeteren.

Boerderijwinkel, verkoop op de boerderij
Het beste geval is als uw klanten u te voet, met de fiets of 
met het openbaar vervoer bereiken, aangezien de milieu-
impact in dat geval minimaal is. Komen ze met de auto, dan 
moet een aantal overwegingen worden gemaakt. De milieu-
impact wordt meestal berekend per kg gekocht product. 
Als uw klanten een lange route rijden om een kleine portie 
te kopen, dan is hun impact maximaal. Maar als ze veel van 
de producten die ze nodig hebben rechtstreeks bij u kunnen 
kopen, zal dit de ecologische voetafdruk verkleinen omdat 
ze dan niet meer ergens anders naartoe hoeven te rijden. 
Daarom zou het een goede strategie voor u kunnen zijn 
om samen te werken met boeren die uw productie kunnen 
aanvullen, zodat u samen een breder productassortiment 
kunt aanbieden. En vergeet niet om de transporten die met 
deze samenwerking gepaard gaan even efficiënt te beheren. 
Als u slechts een kleine selectie producten verkoopt, zoals 
bijvoorbeeld vlees, zorg er dan voor dat uw klant veel van dat 
product in één keer kan kopen en thuis kan opslaan.

DUURZAAMHEIDSBEOORDELING
VAN KORTE KETENS

Vanuit milieuoogpunt is het vervoersmiddel van de consument 
het meest relevante onderdeel van Korte Ketens. Hoe kunt 
u als producent uw klanten helpen om hun milieu-impact te 
verminderen?

22

Duurzaamheid voor het milieu

https://www.smartchain-platform.eu/en/content/deliverable-57-recommendations-reducing-environmental-impacts-and-optimising-sustainability
https://www.smartchain-platform.eu/en/content/deliverable-57-recommendations-reducing-environmental-impacts-and-optimising-sustainability
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Boerenmarkt
Het belangrijkste voordeel van boerenmarkten is de aanwezigheid 
van een verscheidenheid aan boeren en producenten die een 
breed aanbod van aanvullende goederen verkopen. Daarom 
kunt u ervan uitgaan dat uw klanten meer mogelijkheden zullen 
hebben om alles wat zij nodig hebben in één keer te vinden en dat 
de markt een ‘one-stop shop’ zal zijn, waardoor de ecologische 
voetafdruk van het vervoer per producteenheid kleiner zal zijn. 
Een nog gunstigere situatie is als de markt zich in een gebied 
bevindt met meer winkels in de buurt en als de boerenmarkt 
gemakkelijk bereikbaar is met de fiets of het openbaar vervoer, 
bijvoorbeeld als deze zich in een stad bevindt.

Bezorgdiensten
De keuze voor een voertuig met lage emissie en een efficiënte 
routeplanning zijn essentieel. Er zijn veel apps en software 
beschikbaar die helpen de kortste route te berekenen. 
 
Gemeenschapslandbouwprojecten
Om efficiënt te zijn, moet u ervoor zorgen dat het voertuig dat 
u gebruikt voor de levering zo vol mogelijk geladen is en plant 
u uw leveringspunt in de stad, of dichtbij genoeg zodat uw 
klanten met de fiets of het openbaar vervoer naar uw afleverpunt 
kunnen komen. Als u uw ecologische voetafdruk nog verder 
wilt verkleinen, denk dan na over het voertuig dat u gebruikt en 
of u uw route eventueel kunt inkorten, in het geval u meerdere 
afgiftepunten bedient. U kunt uw klanten ook aanmoedigen om 
hun eigen herbruikbare tassen mee te brengen.

Het sociaaleconomische perspectief van duurzaamheid kan 
de producenten ook helpen beter te presteren en tegelijkertijd 
hun welzijn en dat van de andere bij korte voedselketens 
betrokkenen te verbeteren: werknemers, betrokkenen van de 
waardeketen, de lokale gemeenschap en de samenleving.

De sociaaleconomische aspecten zijn van cruciaal belang voor 
de impact en het bestaansrecht van de Korte Keten. Vanuit het 
standpunt van de producenten zijn de belangrijkste voordelen 
van Korte Ketens de directe relatie met de consument, de 
controle die zij over hun product kunnen houden tot het einde 
van de waardeketen, en de gemeenschapszin. Bovendien lijkt 
het erop dat de Korte Ketens beter aan de behoeften kunnen 
voldoen van producenten, die kleine hoeveelheden verwerken en 
zich meer op kwaliteit/exclusiviteit dan op kwantiteit richten.

Naast betere prijzen en grotere marges, wat duidelijke 
economische voordelen zijn, krijgen de producenten ook 
meer bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid - vooral met het 
CSA-model (gemeenschapslandbouw). Maar naast deze 
economische voordelen en erkenning zijn sociale erkenning 
en het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap de 
meest essentiële bronnen van eigenwaarde en persoonlijke 
voldoening. Andere belangrijke aspecten zijn de ‘empowerment’ 
in termen van onafhankelijkheid en vrijheid in prijsstelling en 
werkorganisatie, en de controle over de hele waardeketen.

Sociaaleconomische duurzaamheid
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Aanbevelingen voor producenten

Maak er werk van om de relaties met uw klanten 
en leveranciers te verbeteren. Door sociale 
verantwoordelijkheidsbeleid op te nemen in uw bedrijf kunt u 
de relatie met uw waardeketen meten en controleren. Dit kan 
ook de coördinatie tussen de verschillende deelnemers aan 
de waardeketen verbeteren en de toegevoegde waarde van 
uw producten verhogen. 

De associatie met andere producenten versterkt de sociale 
voordelen van Korte Ketens, zoals gemeenschapszin en 
solidariteit. Het is ook gunstig in termen van bedrijfsmodellen, 
aangezien het de mogelijkheid biedt om investeringen en 
middelen te delen (om bijvoorbeeld een virtuele of fysieke 
winkel te runnen), en om meer zichtbaarheid te krijgen.

Om de veerkracht en de prestaties van uw bedrijf te 
verbeteren, dient u de toegankelijkheid van uw producten te 
vergroten. Een combinatie van verschillende ketens, ook de 
meer conventionele, kan in dit verband van cruciaal belang 
zijn. Online verkoop of nieuwe lokale voedselmarkten kunnen 
een groter publiek aantrekken en de vraag laten toenemen.

Om succes op nieuwe markten te verzekeren, moedigen 
wij aan om de nadruk te leggen op het bouwen van 
consumentenvertrouwen door het voeren van informatie- of 
educatieve campagnes die gericht zijn op het aantonen van 
de transparantie en traceerbaarheid van uw producten. 

Om het marketingpotentieel van de directe relatie met de 
consument te bevorderen, kunnen samenwerkingsverbanden 
worden aangegaan met andere activiteiten, zoals toerisme, 
culturele en pedagogische activiteiten, die een positieve 
uitwerking hebben op de verkoop. 

Tenslotte bieden contractuele modellen, die een grotere 
betrokkenheid van de consumenten vereisen, zoals 
CSA (gemeenschapslandbouwprojecten), een grotere 
bedrijfszekerheid en prijszekerheid. Door u aan te sluiten bij 
een particulier of overheidsinitiatief kunt u ervoor zorgen dat 
de consument uw producten beter gaat waarderen.

24
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Het SMARTCHAIN-Innovatieplatform deelt kennis en 
innovatieve praktische oplossingen voor Korte Ketens.  

Voor wie is het SMARTCHAIN-Innovatieplatform 
interessant?

• Consumenten
• Boeren & coöperaties
• Industrie & detailhandel
• Beleidsmakers
• Technologische bedrijven

SMARTCHAIN-INNOVATIEPLATFORM

Wat kunt u precies vinden op het platform? 
• Innovatie & Samenwerking Hubs: Hubs in Frankrijk,

Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, 
Servië, Spanje en Zwitserland hebben elk gewerkt met 2 
casestudies van succesvolle Korte Ketens. Lees over de 
9 hubs en onze 18 casestudies en laat u inspireren!

• Lijst met innovatieve concepten en een lijst met     
initiatieven. Deze inventarisaties worden doorlopend 
aangevuld. Deze lijsten zijn doorzoekbare databases
met informatie over:  

o Korte Keten-innovaties in heel Europa,
van kaasmakerij-apparatuur tot websites en 
verkoopautomaten. Deze zijn gericht op Korte 
Keten-ondernemers.

o  Korte Keten-initiatieven, van apps om lokaal
voedsel te bestellen tot websites voor 
plattelandstoerisme, deze kunnen lokaal
of internationaal zijn en consumenten, 
beleidsmakers en anderen van dienst zijn.

U bent van harte uitgenodigd om met 
uw Korte Keten-innovatie of -initiatief 
bij te dragen aan deze lijsten.     
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https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://www.smartchain-platform.eu/en/innovation-inventory
https://www.smartchain-platform.eu/en/initiative-inventory
https://www.smartchain-platform.eu/en/inventories-intro
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• Bronnen: Hier zijn 2 databases - één voor Korte Keten-
gerelateerde publicaties (inclusief openbare rapporten van het 
SMARTCHAIN project) en één voor Korte Keten-gerelateerde 
weblinks. Hier vindt u alles wat u moet weten over Korte Ketens.   

• Training: Gratis en toegankelijk volgens uw schema, vindt u hier:

o  Een e-learningcursus van 5 weken over “Best practices
in Korte Keten-innovaties” waarin populaire innovaties op 
lokaal, regionaal en nationaal/internationaal niveau worden 
gepresenteerd. Door de cursus met succes af te ronden, 
kunt u een SMARTCHAIN-certificaat verdienen.

o  Een videotutorial over het gebruik en de functies van het
SMARTCHAIN-Innovatieplatform. 

o De uitkomsten van 9 innovatie- en oplossingsgerichte     
workshops voor betrokken ketenpartijen, elk in de lokale 
taal en afgestemd op de lokale problematiek van de 
Innovatie- en Samenwerkingshubs.

• GAIN transitiemodel: Ontdek hoe het GAIN transitiemodel via 
4 niveaus van betrokkenheid en samenwerking uw Korte Keten-
concurrentievermogen en duurzaamheid kan vergroten.

Wat is de toekomst van het platform? 
Na afloop van het SMARTCHAIN project (augustus 2021), 
zal het Platform blijven groeien met de steun van 5 
nieuwe H2020-projecten.

Doe mee - registreer vandaag nog op het 
SMARTCHAIN-Innovatieplatform.

https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/publications
https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/weblinks
https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/weblinks
https://www.smartchain-platform.eu/en/training
https://moodle.iseki-food.net/course/index.php?categoryid=11
https://moodle.iseki-food.net/course/index.php?categoryid=11
https://www.smartchain-platform.eu/en/gain-model
https://www.smartchain-platform.eu/en/user/register
https://www.smartchain-platform.eu/en/user/register
https://co-fresh.eu
https://ploutos-h2020.eu
https://lowinfood.eu
https://www.foodrus.eu
https://www.fairchain-h2020.eu
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Het creëren van een strategie en stappenplan voor het opbouwen 
van maatschappelijke betrokkenheid op lokaal, regionaal, 
nationaal en Europees niveau.

De Korte Voedselketen EU-gemeenschap (Korte 
Keten): 
De Korte Voedselketen EU-gemeenschap, ook verenigd via 
LinkedIn, heeft zich tot doel gesteld om in de komende jaren 
de belangrijkste obstakels voor Korte Ketens uit de weg te      
nemen. Door mensen uit de praktijk, initiatieven, organisaties, 
kennisinstellingen en ondernemers met elkaar te verbinden, 
genereert de gemeenschap kennis, inspiratie en data die circulair 
gebruikt kunnen worden. Hierdoor kunnen ondernemers en 
initiatieven opschalen, rendabele verdienmodellen realiseren, 
nieuwe samenwerkingen aangaan en gezamenlijk meer impact 
realiseren.
 
Community-activatiestrategie
De LinkedIn-groepspagina maakt het mogelijk voor leden om 
content te delen en relevante contacten binnen hun netwerk 
uit te nodigen om lid te worden van de Korte Voedselketen-
gemeenschapspagina, waardoor de gemeenschap zich sterk kan 
uitbreiden. De groep begon met de leden van het SMARTCHAIN-
project. Vervolgens werd een Sociale Netwerkanalyse met behulp 

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID: 
HET VOORBEELD VAN LINKEDIN

van de LinkedIn-connectiedatabase uitgevoerd binnen 
de netwerken van de leden om verborgen connecties te 
vinden en op basis van deze analyse relevante mensen 
uit te nodigen, zijnde de wederzijdse contacten binnen de 
gemeenschap die dezelfde interesses, doelen en visie delen. 
Hierdoor groeide de gemeenschap exponentieel tot bijna 300 
leden. Bovendien hebben de Strength2Food- gemeenschap 
en de SMARTCHAIN-gemeenschap hun krachten gebundeld 
en werken nu samen binnen de gemeenschappelijke pagina.

https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.strength2food.eu/
https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project
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Deze ecosysteemkaart biedt strategische inzichten in de 
verschillende soorten betrokkenen die vertegenwoordigd 
moeten zijn om een systemische transitie mogelijk te maken en 
zal u helpen:

Maak vanaf nu ook deel uit van de 
gemeenschap!  
Leden van de gemeenschap plaatsen regelmatig evenementen, 
publicaties of praktische tips en ontwikkelingen over met 
Korte Ketens of vragen feedback op een nieuw idee aan 
praktijkmensen en experts op dit gebied. Word nu ook lid van de 
Korte Keten EU Gemeenschap op LinkedIn, begin met bijdragen 
en het verbinden van uw relevante contacten, we kijken ernaar 
uit u daar te ontmoeten! 

• andere Korte Keten-deelnemers te laten
zien met wie ze kunnen samenwerken 
en hiermee uzelf te positioneren als een 
sterke partner;

• deelnemers te selecteren om mee samen
te werken op basis van ontbrekende typen 
spelers in uw ecosysteem;

• uw communicatieactiviteiten en
-strategieën te verfijnen en te prioriteren.  

Gebruik de kracht van sociale netwerken en 
innovatie-ecosystemen
De basis voor sterke innovatie-ecosystemen is vertrouwen, 
elkaar kennen en het nastreven van dezelfde waarden en 
visie. De Sociale Netwerkanalyse is een effectief instrument 
om het proces van het vormen van dit vertrouwde netwerk 
van betrokkenen te versnellen. De analyse van deze datasets 
en de onderverdeling van de vertegenwoordigde personen, 
organisaties en instellingen in verschillende soorten spelers 
binnen het innovatie-ecosysteem geeft inzichten op zowel 
individueel als organisatorisch niveau. Zie als voorbeeld de 
Nederlandse Korte Keten Ecosysteemkaart en verken de 
verschillende typen spelers in het collectieve netwerk van Korte 
Keten-koplopers in Nederland. 

https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=44.50821176621575%2C8.512997499999969&z=4&mid=1DV9xMAeyhu0BitAhWJhabnL4lPs03Hwc
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WWW.SMARTCHAIN-H2020.EU

Dit project heeft financiering ontvangen van het Europese 
Unie Horizon 2020-programma voor onderzoek en 
innovatieprogramma onder subsidieovereenkomst nr. 773785

http://www.smartchain-h2020.eu/
https://twitter.com/Smartchain_EU
https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/
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