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Introductie  

Welke kansen bieden korte ketens? In dit document gaan we in op deze vraag. Afhankelijk van de gekozen doelstellingen kan 

de korte keten voor meerdere partijen veel voordelen hebben. Toch blijkt dat korte keten-projecten lang niet altijd slagen. 

Veel ondernemers in de korte keten lopen tegen dezelfde problemen aan. Dit document heeft als doel om informatie en 

handvatten te bieden aan (startende) ondernemers, accountmanagers en geïnteresseerden.  

Deze informatie komt voort uit gesprekken met de Task Force Korte Keten, het adviesbureau Foodhub en met ondernemers 

die in de korte keten zitten. Ook hebben we informatie gehaald uit documenten van de Task Force, Foodhub en Rabobank 

zelf. En we hebben natuurlijk gebruikgemaakt van artikelen van de Wageningen Universiteit en verschillende 

landbouwvakbladen.   

Definitie korte keten 

Er zijn verschillende definities voor korte ketens. Waar de één zegt dat een korte keten is gericht op minder schakels tussen 

boer en consument, zegt de ander dat een korte keten gaat over minder kilometers tussen de productielocatie en de locatie 

van aankoop of consumptie. De definitie van de korte keten is sterk afhankelijk van het uiteindelijke doel dat men met de 

korte keten voor ogen heeft. Rabobank streeft uiteindelijk naar het realiseren van een duurzamer verdienmodel voor agrarisch 

ondernemers en een betere verbinding met de consument.  

We hopen van harte dat dit document bijdraagt aan het verder ontwikkelen van de voordelen van korte ketens. Heb je na 

het lezen nog vragen over de korte keten? Schroom dan niet om contact op te nemen via kennis@rabobank.nl.  
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1 Belangrijke thema’s 

 Match vraag en aanbod: uit onderzoek van Wageningen University & Research1 blijkt dat een mismatch tussen vraag 

en aanbod een veelgenoemde belemmering is in het opstarten van een korte keten-onderneming. Als er geen vraag is 

naar het product dat je wil verkopen via een korte keten, dan is de kans van slagen nihil.  

 Betalingsbereidheid: de consument is in toenemende mate bereid om meer te betalen voor voedsel met 

‘premiumwaarde’. Dit zijn producten die een unieke herinnering creëren of meerwaarde bieden via smaak, schaarste, 

beleving of een goed verhaal. Dit biedt mogelijkheden voor de korte keten-ondernemer. Het is hierbij van belang om 

het verhaal achter het product te vertellen en je te onderscheiden als onderneming. Zie ook de 5 grootste trends in 

food. 

 Voorbereiding: de ervaring leert dat het opstarten van een bedrijf gemoeid gaat met trial-and-error. Vaak duurt het 3 

tot 5 jaar voordat een onderneming goed staat. Het is daarom belangrijk om partijen met kennis van zaken zo vroeg 

mogelijk bij jouw onderneming te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door een dialoogsessie met hen te organiseren. 

 Samenwerking: bekijk de mogelijkheden voor samenwerking met andere partijen op het gebied van bijvoorbeeld 

logistiek, marketing en afzet. Vraag andere korte keten-ondernemers in de omgeving tegen welke problemen zij 

aanliepen en hoe zij die hebben opgelost. Op de website van Support Your Locals NL zie je waar de korte keten-

ondernemers in jouw buurt zitten. 

 Schaalvergroting: de ervaring bij korte keten-projecten is dat er meestal alsnog op grotere schaal afgezet moet worden 

om rendement te behalen. Vaak is er een samenwerking met ‘de reguliere keten’ nodig om deze schaalvolumes te 

behalen. Op het platform ikgastarten.nl van Rabobank vind je een checklist voor schaalbaarheid waarmee je kunt zien 

of je klaar bent om je bedrijf uit te bouwen. 

 

1 M.P.J. van der Voort, S.M. van Dijk en A.E. Roest (2011). Het opzetten van korte ketens met streekproducten. (https://edepot.wur.nl/192850) 

https://www.rabobank.nl/bedrijven/groei/innoveren/innovatie-food/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/groei/innoveren/innovatie-food/
https://supportyourlocalsnl.nl/
https://www.ikgastarten.nl/bedrijf-starten/bedrijfsplan/checklist-schaalbaarheid-denk-groter
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2 Afzet 

 Definieer je doelgroep: denk aan vragen als: wie is de doelgroep? Wat is hun vraag of behoefte? Is men bereid mijn 

product te kopen? Voor welke prijs? Zou de doelgroep mijn product verkiezen boven andere bestaande producten uit 

dezelfde categorie?   

 Strategie: je strategie heeft veel invloed op de keuze voor het afzetkanaal. Is het de bedoeling om zo snel mogelijk veel 

af te zetten via de korte keten, of wil je kleinere volumes af te zetten naast het eigen reguliere afzetkanaal?  

 Toegevoegde waarde: het is van belang dat je als korte keten-ondernemer van toegevoegde waarde bent voor de 

afnemer. Wat is het probleem waar afnemers tegenaan lopen en hoe kun jij dit oplossen? Een voorbeeld hiervan is een 

frietbakker die steeds veel blauwe plekken uit aardappelen weg moest snijden. Een akkerbouwer uit de omgeving was 

bereid een aangepaste rooimachine in te zetten, waardoor de aardappels minder beschadigd raakten.   

 Vraag commitment van betrokken partijen: vaak zijn potentiële afnemers en klanten positief over het product of de 

korte keten in het algemeen. In de praktijk blijkt echter dat ze vaak voor de gemakkelijkere of goedkopere optie kiezen. 

Het is daarom belangrijk om commitment te vragen aan de positieve afnemers. Bijvoorbeeld met 

langetermijncontracten of door hen meer te laten te participeren. Zo is de laatste tijd de coöperatievorm weer in 

opkomst, waarbij diverse schakels in een keten samenwerken aan een gezamenlijk businessmodel.  

2.1 Business to Consumer (B2C)  
Direct leveren aan de consument kan op verschillende manieren en wordt al veelvuldig gedaan. Een voorbeeld hiervan de 

verkoop aan huis via melktaps, verkoopautomaten en boerderijwinkels. Dat is bovendien goed voor de verbinding tussen 

boer en burger, leert de ervaring. Dit soort initiatieven blijven vaak echter kleinschalig. Daardoor blijven het neveninkomsten, 

naast de reguliere afzet.  

Ook kun je als ondernemer direct leveren aan de consument via een online kanaal. Stuur hier de verwachtingen rondom het 

product. Is het bijvoorbeeld een ingrediënten- of een maaltijdbox? En wat zit er precies in? Daarnaast is het van belang om 

te leveren op het afgesproken moment. En hou er rekening mee dat consumenten vaak kleine bestellingen doen, waarbij de 

logistieke kosten relatief hoog zijn. De logistiek kan je trouwens eventueel uitbesteden aan een grotere partij (zie hoofdstuk 

4, Logistiek).  

Enkele voorbeelden van partijen die online proposities ontwikkelden zijn: 

 https://www.boerschappen.nl/ 

 https://www.bestelboer.nl/  

 https://www.rechtstreex.nl/  

2.2 Business to Business (B2B) 
Naast het leveren van producten aan de consument zijn er verschillende mogelijkheden om producten direct af te leveren 

aan bedrijven. Denk aan supermarkten, horecagelegenheden, bedrijfs-en sportkantines of zorginstellingen. Wat je voorkeur 

ook heeft, voor alles geldt dat je voor de afnemer van toegevoegde waarde moet zijn.  

2.2.1 Supermarkt  

 Volume: samenwerken met een supermarkt(keten) heeft als voordeel dat je sneller een groter volume kunt halen. Zeker 

in vergelijking met een franchiseonderneming. Franchiseondernemers zijn echter vaak flexibeler en zien eerder de 

toegevoegde waarde van de samenwerking.  

 Macht: een nadeel van samenwerken met supermarkten, is dat deze winkels of ketens vaak zelf prijzen en voorwaardes 

bepalen. 

https://www.boerschappen.nl/
https://www.bestelboer.nl/
https://www.rechtstreex.nl/
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 Samenwerking: het is voor supermarkten aantrekkelijker om een assortiment aan korte keten-producten af te nemen 

in plaats van één enkel product. Dit kun je oplossen door samen te werken met meerdere korte keten-ondernemers.   

 Jaarrond leveren: een jaar lang leveren van verse producten blijkt voor veel korte keten-ondernemers een lastige 

opgave. Voor supermarkten is dit juist een service die zij aan consumenten willen bieden. Het is dus belangrijk om hier 

goede afspraken over te maken met supermarkten. Voor sommige producten kan het leveren in een seizoen juist zorgen 

voor schaarste en dus meerwaarde.  

 Plaats in de winkel: de plaats in de winkel heeft veel invloed op de verkoop van het product. Daarnaast is het van 

belang na te gaan of het product ter vervanging van andere soortgelijke producten in de winkel ligt of dat het wordt 

aangeboden naast soortgelijke producten. Dit is van invloed op de keuzemogelijkheden voor de klant. Zorg dat je dit 

scherp hebt en probeer het gesprek hierover aan te gaan en tot afspraken te komen. 

 Leverings- en afnamezekerheid: is er leveringszekerheid voor de supermarkt en afnamezekerheid voor de korte keten-

ondernemer? Deze afspraken kunnen in een contract worden vastgelegd. Wederkerigheid in de relatie is van essentieel 

belang om op langere termijn een goed model op te bouwen.  

2.2.2 Horeca, catering en versspecialist   

 Afzet direct  

o Relatie: je moet vaak zelf de relatie onderhouden met de afnemer, het product promoten en de logistiek regelen. 

Tussen de korte keten-ondernemer en de horeca of de lokale versspecialist worden vaak geen contracten 

opgesteld omdat de relatie gebaseerd is op vertrouwen, in tegenstelling tot levering aan groothandels. 

o Product: producten waarmee je jezelf kunt onderscheiden en die gezien worden als delicatesse, kun je het beste 

direct aan de horeca of de speciaalzaak afzetten. 

o Volume: het realiseren van grote volumes of een vierkantswaardering bij dierlijke producten is vaak een uitdaging. 

Tel daarbij op dat de horeca flink onder druk staat door de coronaregels. Dit duurt naar verwachting tot medio 

2021. Positief is dat de versspeciaalzaak juist piekt. Kortom, spreiding tussen beide kanalen is een aanrader. 

 Afzet via groothandels  

o Relatie: de samenwerking met een groothandel kost minder tijd en energie, maar de marge ligt vaak iets lager 

dan bij directe verkoop aan horecaondernemers. 

o Product: hoe minder onderscheidend het product is, hoe gemakkelijker het is om het via groothandels af te zetten. 

Groothandels zijn op zoek naar grote volumes en zoeken producten die dicht bij het gangbare liggen. 

o Volume: het is bij groothandels makkelijker om een groot volume te halen, omdat het via deze partijen mogelijk 

is om uit te breiden naar andere afnemers. Denk aan horecaleveranciers van grote evenementen.   

2.2.3 Zorg 

 Weinig flexibel: uit ervaringen blijkt dat de zorg een lastige partij is voor het afnemen van producten uit de korte keten. 

Dit komt voornamelijk doordat het eten in de zorg volgens standaarden moet worden geleverd, binnen het budget dat 

hiervoor staat. De zorg werkt vaak met vaste, langlopende contracten met één partij, zodat prijs, kwaliteit en levering 

gegarandeerd zijn. Veel van deze contracten moeten vaak via een aanbesteding (tender) uitgezet uitgezet worden in 

de markt. Ook dit beperkt een zorginstelling of haar cateraar in de mogelijkheid om snel te switchen van toeleverancier.  

 Toekomstvisie: het leveren aan de zorg is niet onmogelijk, maar wel lastig. De overheid, provincies en andere grote 

bedrijven kunnen hier verandering in brengen door het goede voorbeeld te geven en zelf samen te werken met korte 

keten-ondernemers in hun catering. Daarnaast moet er meer budget komen voor gezondere, duurzamere voeding in 

de zorg.  

 Businessmodel: samen met advies- & projectbureau Diverzio ontwikkelde Rabobank een masterclass om agrarische 

ondernemers te helpen met het ontwikkelen van een businessmodel richting zorg.  

https://www.gezondekorteketens.nl/


De kansen van korte ketens Rabobank Food & Agribusiness 

4 

3 Product  

3.1 Onderscheidend product 
De consument is steeds vaker bereid om meer te betalen voor voedsel met een goed verhaal. Het is hierbij van belang om 

het verhaal achter het product te vertellen en je te onderscheiden als ondernemer. Voorbeelden van onderscheidende 

eigenschappen:   

 Lekkerder en verser: smaak wordt weer belangrijk. 

 Gezonder: nutriëntenwaarde, minder toevoegingen, clean label. 

 Keurmerken: biologisch, Beter Leven, On the way to PlanetProof, etc. 

 Rechtstreeks (‘ken je producent’): zorgt voor meer verbinding waardoor het verhaal bij het product duidelijker wordt. 

 Belevingselementen: bijzondere verpakkingen, bijzondere locaties (voor verkoop of consumptie), de terugkeer van 

ambacht, maar ook andere manier van dieren houden (bijvoorbeeld Livar of Remeker).  

Dit is de modulering van een onderscheidend product in food: 

 

bron: Rabobank 

3.2 Community’s 
Veel streekproducten proberen een loyale klantenkring op te bouwen om zo een gemeenschap te creëren. Klantenbinding 

versterk je met events en rondleidingen (‘Kom bij de boer’), maar ook met bijvoorbeeld workshops, fysieke netwerken, online 

netwerken (social media) of reguliere media (flyers, kranten of nieuwssites). Op deze manier raken consumenten meer 

betrokken bij het product en kopen ze vaker rechtstreeks bij jou. En ze zijn eerder bereid om een meerprijs te betalen voor 

het product. 
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3.3 Verpakking 
Over de verpakking van producten wordt nog wel eens te makkelijk gedacht. Het is echter een belangrijk onderdeel van je 

product, ongeacht het kanaal waarmee je product wordt geleverd. Het is belangrijk dat je als ondernemer nadenkt over 

vragen als:  

 Wat voor verpakking moet mijn product krijgen? Denk aan het duurzaamheidsaspect, maar ook aan wat je wilt uitstralen. 

 Waar worden deze verpakkingen gestald?  

 Waar worden de producten verpakt?  

 Door wie worden de producten verpakt?   

 Kan de verpakking zorgen voor een langere houdbaarheid? 

 Is de verpakking herkenbaar? Blijkt uit de verpakking dat het om een korte keten-product gaat? En is het duidelijk wie 

de leverancier is? De verpakking kan helpen om het verhaal van het product en de korte keten te vertellen.  

 Maakt de verpakking de bijzondere details over de productie, de toevoegingen en de receptuur van mijn product 

duidelijk? 

3.4 Certificering 
Welke weg je ook inslaat met de korte keten, het is van belang om de juiste certificering en vergunningen te hebben. Zorg 

er daarnaast voor dat de partij waarmee je samenwerkt ook aan de juiste eisen voldoet. Dit is waar je op moet letten:  

 NVWA: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert controles uit op voedselveiligheid. Op de website 
van de NVWA lees je op welke punten zij bedrijven checken. Hier lees je trouwens ook alles over de juiste etikettering 

van levensmiddelen. 

 Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP): bedrijven die voedsel produceren of verwerken moeten 

mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan.  

 Afzet aan supermarkt: voor levering aan supermarkten moeten producten IFS (International Food Standard) en/of BRC 

(British Retail Consortium) gecertificeerd zijn.  

 Milieueisen: elke gemeente stelt eigen eisen aan onder meer de koeling, de opslag en het transport van jouw 

producten. Kijk op de website van jouw gemeente en die van je partner voor de eisen die op jullie van toepassing zijn.  

 Biologische producten: deze moeten SKAL-gecertificeerd zijn. 

 Certificering externe partijen: controleer of de partijen waarmee je samenwerkt voldoen aan de eisen voor hun 

branche. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je in jouw boerderijwinkel vlees verkoopt van een slagerij. Dat vlees moet 

natuurlijk helemaal goedgekeurd zijn.  

 Productie- en verkoopeisen: wat de eisen zijn omtrent de productie en de verkoop van je producten of die van je 

partner, verschilt per gemeente. Check de website van de gemeente om te zien aan welke eigen jullie moeten voldoen.  

https://www.nvwa.nl/
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4 Logistiek  

Eén van de doelen van korte ketens is om consumenten van duurzamer voedsel te voorzien. We moeten voorkomen dat 

consumenten of producenten voor één zak aardappels of één liter melk heen en weer rijden. Logistiek is dan ook een groot 

knelpunt voor ondernemers die hun producten lokaal willen leveren. De consument is verwend geraakt. Vandaag bestellen 

is de volgende dag aan huis geleverd, vaak zonder bezorgkosten.  

 Uitbesteden of niet: het kan zijn dat het bezorgen van producten een betere band met de consument oplevert. In dat 

geval is deze service een aanrader. Maar als dit niet van toepassing is, kun je de bezorging beter uitbesteden. Zo druk je 

de kosten voor de logistiek.  

 Schaalbaarheid: het is belangrijk om bij logistieke keuzes rekening te houden met schaalbaarheid. Richt de logistiek zo 

in dat deze makkelijk kan meegroeien met de omzet. 

 Samenwerken: de oplossing van veel problemen rondom korte ketens is het combineren van logistieke stromen die 

al aanwezig zijn. Let wel, niet alle producten kunnen samen worden getransporteerd. Zo kunnen champignons, preien, 

appels of tomaten niet in dezelfde vrachtwagen. De champignons rijpen dan veel sneller waardoor de houdbaarheid 

sterk vermindert. Ook gewenste transporttemperaturen van producten kunnen verschillen. Let hierop als je partners 

zoekt om logistiek mee samen te werken.  

 Logistieke hubs: met een hub wordt een logistiek centrum vlak buiten de stad bedoeld. Aan zo’n hub kunnen korte 

keten-ondernemers hun producten leveren, zodat de producten vanaf deze plek op een zo efficiënt mogelijke wijze bij 

de consument terechtkomen, zonder dat er wordt afgedaan aan de kwaliteit. 
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5 Financieel 

Het opstellen van een ondernemingsplan is een goed hulpmiddel om de (financiële) situatie van je bedrijf in kaart te brengen. 

Ga je er een maken? Op ikgastarten.nl, een platform van Rabobank, vind je een standaard sjabloon en meerdere voorbeelden 

van ondernemingsplannen. Belangrijke aandachtspunten in het plan zijn: 

 Startkapitaal: voldoende startkapitaal is belangrijk om de korte keten op te starten en tegenvallers in de eerste jaren 

op te vangen.   

 Subsidies: veel korte keten-ondernemers maken in de opstartfase gebruik van subsidies. Denk hierbij aan landelijke 

subsidies en provinciale subsidies, zoals het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3). Hierbij is het belangrijk dat je 

onderneming niet afhankelijk wordt van subsidies. Je moet dus ook zoeken naar andere financieringsvormen. Denk aan 

banken, lokale financiers, particuliere investeerders, crowdfunding of ledencertificaten.   

 Exitstrategie: het is belangrijk dat je van tevoren nadenkt binnen welke termijn het project of de onderneming 

rendabel of break-even moet zijn. Hoeveel wil je investeren en voor welke termijn? Hoe staat het bedrijf ervoor en wat 

zijn de opties als een korte keten-project niet slaagt? 

 

https://www.ikgastarten.nl/bedrijf-starten/bedrijfsplan
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6 Data 

Veel ondernemers zijn zich niet bewust van de waarde van data. Terwijl deze informatie heel veel mogelijkheden biedt! Met 

de juiste data krijg je bijvoorbeeld: 

 Inzicht in consumentengedrag: met data krijg je meer inzicht in de wensen van de consument. En daar kun je weer 

op inspringen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de Albert Heijn. Met de bonuskaart krijgt het bedrijf veel inzicht in het 

koopgedrag van de consument. Daardoor kan het concern rake voorspellingen doen. Maar ook als kleine ondernemer 

kan je een CRM-pakket (customer relationship management) aanschaffen. Daarmee kun je soortgelijke 

loyaliteitsprogramma’s aanbieden, waardoor je de relatie met je klant verdiept.   

 Bewijs: data kunnen jouw onderscheidend vermogen aantonen. Denk aan boeren die eigen stroom opwekken of 

andere duurzame keuzes maken. De consument weet aan de hand van deze data precies wat er wel en niet met een 

product is gebeurd en kan de boer daarvoor belonen.   

 De kans om data te delen: als de verschillende partijen in de korte keten data met elkaar delen, kan iedereen daar 

profijt van hebben. De keten kan sneller groeien als ondernemers samenwerken en bijvoorbeeld een webshop of 

platform delen.   

Voor meer informatie over data in food, zie de websites van The New Fork en JADS.  

 

https://thenewfork.com/
https://www.jads.nl/
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7 Aanbod Rabobank  

7.1 Financieren 
Rabobank heeft een divers aanbod aan producten en middelen die relevant zijn voor korte keten-ondernemers. 

Financieringsvormen als de Rabo Impact Lening, de Rabo Groen Lening, Rabo & Crowd, Money Meets Ideas en Rabo Meet & 

Grow zijn enkele voorbeelden. Kijk voor een volledig overzicht van alle financieringsvormen en de bijbehorende voorwaardes 

en kosten op de website van Rabobank. 

7.2 Kennis en netwerk 
Een onderneming staat of valt met een netwerk. Wil je er eentje opbouwen? Rabobank helpt je graag. Neem bijvoorbeeld 

eens een kijkje op: 

 Global Farmers: ons wereldwijde online netwerk van boeren en voor boeren. Deel kennis met ondernemers in 

Nederland en met agrariërs aan de andere kant van de wereld.  

 RaboResearch Food & Agribusiness: onze internationale onderzoeksafdeling met meer dan 80 Food & Agri-analisten 

van over de hele wereld. Zij combineren diepgaande lokale kennis met een wereldwijd netwerk in alle Food & Agri-

sectoren. Deze informatie is beschikbaar voor onze klanten. Zo kun je jouw kennis over je sector verbreden en verdiepen, 

waardoor je betere strategische keuzes kunt maken.  

 Cijfers en Trends: de kennispagina voor ondernemers die alles willen weten over de laatste ontwikkelingen in alle 

sectoren.  

 Rabo Food Forward en Food Forward Connect: het programma Rabo Food Forward ontwikkelt voedseloplossingen 

voor de toekomst. Food Forward Connect helpt deze voedseloplossingen verder te versnellen. Dit doen we door 

mensen, bedrijven en projecten met elkaar te verbinden, experts (van binnen en buiten Rabobank) te raadplegen en 

community’s te ondersteunen. Met Food Forward Connect stellen we ons netwerk open, ontsluiten we kennis en 

faciliteren we initiatiefnemers op financieel gebied. 

 www.Ikgastarten.nl: deze site van Rabobank is ontwikkeld voor iedereen die een bedrijf wil starten. Op de site staan 

meer dan 4.000 artikelen over alles wat je moet weten over het starten van een bedrijf. Ook voor bestaande 

ondernemingen is de site heel bruikbaar. Zo lees je bijvoorbeeld alles over het starten van activiteiten of het 

doorontwikkelen van je bedrijf. 

https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/alle-financieringsvormen/
https://www.globalfarmers.com/
https://research.rabobank.com/far/en/home/index.html
https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/food/

