Fresh Product
Innovation Workshop
Verslag over de workshop met focus op verse
producten
Laat u inspireren door onze Goede Voorbeelden
Fruit producer Roes (Oud-Turnhout - BE)
Agro Francken (Mol - BE)
Walhoeve (Goirle - NL)
De Laarhoeve (Diessen - NL)
‘t Schop (Hilvarenbeek - NL)
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This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation
programme under grant agreement N.728055

Deze SKIN Innovation Challenge Workshop vond plaats op 24 april
2018 en had betrekking op de korte voedselketen.
We bezochten diverse succesvolle bedrijven gedurende de dag en ’s avonds informeerde een
trendwatcher over de nieuwste hypes in de food-wereld. Elk initiatief had zijn eigen specifieke
kenmerken en we verzamelden inzichten in wat deze producent-verwerker-retailers doen, in het
belang dat zij toekennen aan verschillende aspecten van hun bedrijf en hun visie op de
toekomstige groei-opties. Daarom legden ze uit hoe ze van plan zijn om de komende jaren te
groeien en welke kansen ze zien om hun bedrijven te verbeteren door middel van innovatie of
door invoering van goede praktijken.
De workshop-inspiratie tour bezocht de volgende bedrijven:
•
•
•
•
•
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Fruit producer Roes (Oud-Turnhout - BE)
Agro Francken (Mol - BE)
Walhoeve (Goirle - NL)
De Laarhoeve (Diessen - NL)
’t Schop (Hilvarenbeek - NL)

'Appelen Roes' is een fruitboerderij gerund

Volgens Gunter vraagt de verschuiving naar

door Gunter Roes en zijn vrouw Hilde Knops.

B2C om een andere manier van denken. Je

Zij zijn eigenaar van 25 hectare (62 acres)

moet absoluut de beste (& vers) producten

boomgaarden waarop zij appels, peren en

in uw winkel hebben. Bovendien zijn de

kersen produceren. De boerderij is meer dan

winkels zeer tijdrovend. Gunter besteedt 40

60 jaar in hun familie en de derde

procent van zijn tijd buiten de boomgaard.

generatie werkt aan dit groeiend bedrijf. Al

Hij besteedt veel tijd aan het delegeren van

meer dan 40 jaar wordt hun fruit uitsluitend

zijn 10 vaste werknemers en de

aan de groothandel en de detailhandel

seizoenarbeiders (tot 85 personen tijdens de

verkocht, maar ze waren niet in staat om

seizoenpiek), doet administratieve taken,

gelijke tred te houden met de moeilijke

denkt over de toekomst van marketing

prijzen die zij opgelegd kregen. Dus, 15 jaar

acties, brengt tijd door in de winkels, en ga

geleden, besloten ze om een verschuiving

zo maar door.

van B2B (Business to Business) naar B2C
(Business to Consumer) te maken. Echter

80% van de verkochte producten in

klanten rijden niet elke week tientallen

de winkel is eigen productie:

kilometers voor fruit. Vandaag de dag

appelsap, andere gemengde

bezitten ze daarom 3 boerderijwinkels (30

sappen (bv appel-kers en appel-

kilometer van elkaar), waardoor zij in staat

rode bessen), appels, peren en

zijn om 80% van hun producten te

kersen.

verkopen.

Fruit producer Roes
Oud-Turnhout – Belgium
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https://www.appelenroes.be/

De overige 20% van de producten, zoals jam, tomaten en honing worden
geproduceerd door andere boeren. Ze hebben twaalf appelvariëteiten (Robin,
Jonagold, Belvare, ...) en dankzij de koude opslag is dit er het hele jaar door.
Ze hebben ook 12 variëteiten (Cordia, Regina, ...) van kersen en dankzij de verschillende
rijpingsperiodes kunnen ze deze gedurende acht weken lucratiever verkopen. De sappen zijn
een van de best verkopende en meest bekende producten van de winkel. Een paar jaar
geleden besloten Gunter en Hilde om hun eigen persmachine te kopen. Na het persen gaat het
sap naar een vulbedrijf die de verschillende sappen in flessen of dozen doet.

Elk jaar persen ze ongeveer 150.000 liter sap.
Jaarlijks wordt een omzet bereikt van 1,4 miljoen Euro. Gunter merkt dat telers bang zijn voor het
stellen van een goede prijs. Wanneer het laag is, kunnen mensen denken dat het lage kwaliteit
is. Dit seizoen (met producttekorten als gevolg van vorst) heeft hij de prijzen iets verhoogd terwijl
het verpakkingsgewicht is verminderd. In de toekomst zou de familie Roes hun assortiment willen
uitbreiden. Op dit moment verkennen ze de mogelijkheid om appelmoes te verkopen, maar ze
zijn niet zeker of dit rendabel zal zijn. In een ander project wordt gewerkt aan het hergebruik
van de overgebleven pulp na het maken van sap. Momenteel wordt dit gebruikt als veevoeder,
maar ze zouden graag een meer winstgevende gebruik van dit restproduct vinden. Ze zijn op
zoek naar nieuwe product-mogelijkheden met een hogere waarde door drogen. Zij
benadrukken dat het belangrijk is om de winstgevendheid van projecten te berekenen. Dat is
waarom ze besloten hun producten niet te leveren aan derden, ook al werken ze nauw samen
met een aantal cafés en restaurants. Deze kosten zijn gewoon te hoog. Klanten hebben de
keuze het zelf te halen of gebruik te maken van een gezamenlijk regionaal distributieplatform
genaamd 'DistriKempen'.
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Op marketingvlak heeft 'Appelen Roes' reeds een aantal zeer succesvolle projecten uitgevoerd.
Hoe onwaarschijnlijk het ook mag klinken, de slechte bodemkwaliteit van hun regio heeft hen
een groot voordeel gegeven. Zij zijn één van de weinige fruittelers in het gebied, wat ze heel
herkenbaar maakt.
Gunter benadrukte het belang van verhalen en ervaringen. Ze hebben een zeer herkenbaar
merk en logo. Mensen uit hun omgeving kennen hun logo goed, het 'Roes meisje' (zie foto).
Branding is erg belangrijk en je ziet het logo overal: op hun kleding, hun bestelwagen, de
fruitdozen, en ga zo maar door. Het is belangrijk voor de verhalen dat de verkochte producten
in de winkel producten zijn hun eigen land. Een duidelijk verband met de boerderij is erg
belangrijk. Hilde en Gunter legden uit dat dit ook de reden was waarom hun tweede en derde
winkel niet zo succesvol zijn als de eerste, die direct naast het fruitteeltbedrijf gelegen is. Daarom
is extra marketing erg belangrijk. In het begin hebben ze flyers uitgedeeld, grote billboards
gemaakt en via e-mail advertenties naar hun klanten gestuurd. Bij de start was een stempelkaart
een goed systeem om e-mail adressen te verkrijgen. Op dit moment richten ze zich meer op
online reclame, hoewel ze nog niet overtuigd zijn van de kracht hiervan.

Zoals Gunter het uitdrukte: “Je wint geen klanten met Facebook, maar je verliest
zeker klanten als je er geen gebruik van maakt”. Een campagne op Facebook
met de mogelijkheid om een jaar gratis winkelen te winnen leverde 20% hogere
omzet en dat werd behouden. Dezelfde actie een jaar later, had echter geen
effect.
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Een speciale marketing actie is de

Momenteel ontwikkelen ze een kaartspel

organisatie van de 'boerderij oogstfeesten'

waardoor de kinderen gewoon door het

met andere producenten.

spel te spelen alles over de boerderij en

Ze geven dan speciale rondleidingen in

de productie van fruit leren.

de boomgaarden, organiseren proeverijen

Het spel zal worden verspreid op scholen

met hun producten en verzorgen

en als geschenk in de regionale winkels.

gedurende de dag verschillende

Naast het produceren van zo goed

activiteiten. Vorig jaar kwamen bijna

mogelijke producten, denkt de familie

8.000 bezoekers naar hun

Roes altijd over verschillende manieren om

fruitteeltbedrijf kijken. Gunter en Hilde zijn

nieuwe klanten aan te trekken.

zeer uniek in het werken met scholen
binnen hun marketingstrategie: ze geven
rondleidingen aan scholen in de regio en
de kinderen (jaarlijks 1.000) krijgen
daarbij een speciaal polsbandje dat ze

Ze zijn in nauw contact met de adviseurs
van 'Innovatiesteunpunt', met wie ze vaak
strategische discussies over de toekomstige
mogelijkheden hebben.

kunnen ruilen voor gratis sap bij een later
bezoek aan de winkel. Dit moedigt de
ouders aan om in de winkel te komen en
vaste klant te worden.

Deze casus leert ons dat een business case rond 1 product (appels),
met behulp van de juiste tools en innovatie, een stabiel en
winstgevend inkomen kan garanderen.
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Agro Franken is een zeer groot

Ze willen een winstgevend businessmodel

familiebedrijf in Mol. Het wordt gerund door

realiseren door het creëren van volume

de derde generatie van dezelfde familie.

met op een bepaalde manier een

De boerderij is gespecialiseerd in de

koppeling met sociale projecten aan de

productie van groenten en aardappelen

snijderij. Momenteel zijn twee dagen per

(verbouwen meer dan 450 ha

week jongeren met problemen in het

aardappelen in Wallonië). Bovendien zijn

bedrijf aan het werk. Ze hebben

ze de grootste professionele producent van

contracten met grote retailers zoals

graszoden in het land. Ze versnijden ook hun

Delhaize en Carrefour. Hieraan leveren zij

eigen groenten en aardappelen.

hun vers gesneden groenten en frietjes. Ze

Een van de belangrijkste kwaliteiten van hun
merk is de versheid. Zij produceren en
snijden alles op bestelling zonder
toevoegingen of conserveringsmiddelen. Op
de dag van de verwerking wordt ook
geleverd. Gesneden groenten is kostprijstechnisch moeilijk. De marges zijn minimaal,
minder dan 1%.

zijn ook een van de grootste leverancier
van verse 'franse frietjes' aan de fast-foodsector.
Ze leveren ook voor event-catering.
Door het testen van het suikergehalte van
aardappelen, bakproeven op smaak en
het selecteren van de juiste
aardappeloogst staan zij garant voor een
constante topkwaliteit. Dit geeft stabiliteit
en gemoedsrust voor klanten.

Agro Franken
Sol – Belgium
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http://www.franken-nv.be/

Gewerkt wordt met een vaste prijs, die

De winkel is gelegen op het terrein van de

twee keer per jaar (1 oktober en 1 juli)

boerderij en biedt alleen lokale producten

wordt bepaald. Een van hun klanten

aan. De boeren waarvan producten

presenteerde ons deze Belgische Fast

worden afgenomen, krijgen altijd tien

Food als lunch. Voor groenten die ze zelf

procent boven hun productie prijs.

niet produceren, proberen ze direct in
contact te komen met andere boeren in
plaats van ze te kopen op de veiling, om
de keten zo kort mogelijk te houden.

Hun belangrijkste korte keten
initiatief is 'vers van de boerderij'
Dit is een samenwerking tussen Agro

De winkel is 2,5 jaar geopend en ze zijn
momenteel bezig met marketingonderzoek
om de populariteit en bekendheid van de
winkel uit te breiden.
De sterkste troef van deze vorm van
samenwerking is de diversiteit van de
producten die de winkel kan bieden.

Franken en 14 andere boeren. Dit Pick,
Drive & Deliver logistiek systeem is nog
steeds een punt van verbetering.

Deze casus leert ons dat een zeer groot agrarisch bedrijf met de productie van basisproducten
voor meer gemak ook in de korte afzetketen markt kan opereren. Het vergt veel investeren in
het zijn van 'de beste' in hun assortiment en blijven geloven in de samenwerking met collegaboeren om de meest verse kwaliteit te garanderen.
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De Walhoeve is een boerderij met winkel

Op deze manier kon hij twee derde van zijn

gerund door Corne van Roessel in de buurt

nieuwe stal gebruiken. Tien jaar geleden

van Tilburg. Corne is rundveehouder. Eén

bezat het bedrijf tweehonderd stieren en

keer per week slacht hij een van zijn stieren

tweehonderd geiten welke werden verkocht

en verkoopt het vlees in zijn boerderijwinkel.

met lage winstmarges (of negatieve marges)

Hij bouwde onlangs een nieuwe stal voor

voor de supermarkt. Nu hebben ze slechts

150 stieren. Een helft van de stal verhuurt hij

150 stieren maar ze halen genoeg geld uit

aan een andere agrarisch ondernemer.

de boerderijwinkel om een duurzaam

Op het dak van de stal liggen
zonnepanelen welke eigendom zijn van een

inkomen te creëren. Gemiddeld wordt
iedere week 1 stier geslacht.

samenwerking met 80 deelnemers. Dit

Corne's ouders opende de winkel in 1997,

genereert niet direct inkomsten voor het

maar in 2010, toen Corne het overnam, was

bedrijf, maar geeft goede publiciteit. Bij

de winkel enkel een keer per week open.

het bedrijf is 20 ha grond met maïs en gras

Nu is de winkel 5 dagen per week (dinsdag

om hun stieren te voeden. In de toekomst

tot en met zaterdag) geopend. Dit zorgt

hoopt hij een loods voor zijn machines te

logischerwijs voor een groter inkomen dat

bouwen en hij zou ook graag een andere

uitkomt op 1,2 miljoen omzet per jaar.

winkel vinden om wekelijks een stier aan te
leveren.

Ze verwelkomen 600-800
klanten per week.

Walhoeve
Goirle – Netherlands
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http://www.walhoeve.nl

E-commerce is mogelijk door hun internet platform met een afhaalpunt in de winkel. Naast zijn
eigen rundvlees verkoopt Corne ook varkensvlees, kaas, brood, aardbeien, asperges, wijn en
andere lokale producten.
Elke week koopt hij 5-7 varkens van een boer in de buurt, die gaat naar het slachthuis en keert
daarna terug naar de winkel, zodat Corne en zijn medewerkers het vlees kunnen bereiden
(snijden, roken, kruiden, verpakken en ga zo maar door). Naast Corne zijn er nog 4 andere
slagers aan het werk in de Walhoeve. Een full-timer, twee part-timers en één die één keer per
week komt. In totaal heeft de winkel 14 medewerkers. Echter in de toekomst zou Corne graag
iemand aanwerven om het werk in de winkel full-time te doen. De winkel heeft 18m² gekoeld
oppervlak en 20m² overig oppervlak. Andere toekomstplannen zijn onder andere een
complete renovatie van de winkel. Zij zouden graag de kassa verplaatsen naar de achterkant
van de winkel, zodat klanten niet bang worden als er een rij buiten staat.

De Walhoeve levert ook vlees aan restaurants (meestal door horeca groothandel
Horesca Smulders die regionale producten in het assortiment heeft) en andere
boerderijwinkels.
Dit betekent dat ze 2 a 3 dagen per week rondrijden om de producten te leveren, maar ook
om producten te verzamelen van lokale boeren die worden verkocht in hun eigen winkel.
Een van de grootste klanten van de Walhoeve is 'Boerschappen'. Dit Nederlandse bedrijf stelt
maaltijdboxen samen met daarbij recepten. Consumenten kunnen deze ophalen bij
afhaalpunten of ze tegen een meerprijs thuis laten bezorgen.
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Alle producten in deze dozen zijn van lokale boeren. Elk jaar verdient Corne ongeveer € 200.000
voor het vlees dat hij levert. Echter deze orders zijn zeer arbeidsintensief, waardoor Corne denkt aan het
vragen van een eerlijke compensatie.

Eén van de sterkste kwaliteiten van de Walhoeve is het uitgebreide netwerk.
Het stelt hen in staat om samen te werken met andere winkels en producenten en ook om over kosten en
opbrengsten met elkaar te praten. Corne ziet toekomstperspectief door het aangaan van nieuwe
samenwerkingsverbanden. De verscheidenheid van producten is wat veel mensen naar de winkel trekt.
Echter naast dat de verscheidenheid belangrijk is, is ook de ervaring en het hebben van zeer speciale
en unieke producten in de boerderijwinkel ontzettend voornaam. Corne bereidt een Brabantse
specialiteit, namelijk een 'Worstenbroodje', dat is geliefd bij veel van zijn klanten. Hij bereidt ook
speciale salades en kazen. Hij heeft speciale recepten voor deze vleeswaren en salades. Een paar
slagers die met pensioen zijn, waren bereid om hun recepten te delen en daar is hij heel blij mee. De
Walhoeve besteedt elk jaar ongeveer 1% van hun omzet aan marketing (€ 8.000-10.000).
Eén keer per week zet hij een advertentie in de plaatselijke krant en biedt hij een korting op vlees welke
in die week nog niet is uitverkocht. Hij heeft echter gemerkt dat papieren advertenties terrein hebben
verloren aan online reclame. Daarnaast sponseren zij vaak evenementen of bieden prijzen aan voor
wedstrijden. In plaats van een jaarlijkse open dag organiseert de Walhoeve nu elke eerste
zaterdagochtend van de maand een activiteit op de boerderij. Ook kunnen kinderen (en soms ook
volwassenen) gratis stukjes kaas of worst proeven. Dit geeft een positieve sfeer in de winkel en moedigt
mensen aan om terug te keren. Tot slot maken ze deel uit van de non-profit organisatie 'GoeiEete'.
Een burgerinitiatief dat lokale producten en eerlijke prijzen voor de boeren bevordert. Zo kunnen
consumenten wekelijkse bestellingen plaatsen voor de lokale producten die ze kunnen ophalen bij
afhaalpunten.
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Judy Kerkhofs nam in 2000 boerderij 'De

Ze hebben hun eigen (merk) productenlijn

Laarhoeve' van haar ouders over en heeft

met meer dan 25 producten op basis van

het veranderd in een zorgboerderij.

eigen recepten zonder aromaten, kleur-

Momenteel ‘werken' er per dag 12 mensen

en smaakstoffen.

met een verstandelijke beperking of
gedragsproblemen. De cliënten worden

De producten die worden verkocht in

aangemoedigd om deel te nemen aan

de winkel zijn verschillende soorten

de dagelijkse activiteiten van het bedrijf

jam, dessertsauzen, chutneys,

alsof het hun echte baan is. Ze worden ook

gepocheerde peren, rode kool,

behandeld als echte werknemers.

pastasauzen, sausen, decoratieve

Judy probeert het werk dat past bij de

kransen en andere (Kerst- en Paas-)

wensen van elke ‘werknemer’ te vinden.

decoraties en producten die zijn

Het geeft hen een kans om hun

gemaakt in hun

vaardigheden in een veilige omgeving te

houtbewerkingsplaats.

ontwikkelen. Samen met professionele
begeleiders en vrijwilligers, produceren ze

Ze hebben de grond aan de voorkant van

een scala aan verschillende producten,

de winkel omgezet in een terrein waar

waarvan Judy een deel verkoopt in haar

mensen bloemen kunnen plukken. Dit trekt

boerderijwinkel.

nieuwe klanten en is gunstig voor de
integratie van de werknemers en het
stimuleert sociaal contact.

De Laarhoeve
Diessen – Netherlands
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http://www.delaarhoeve.nl/

Het belangrijkste productieproces van het

Bovendien produceren ze ook voor andere

bedrijf is het maken van jam. Ze hebben al

producenten onder private label, dat wordt

een semi-industriële keuken, maar ze zijn

bijvoorbeeld verkocht aan restaurants door

een nieuwe en grotere productieruimte aan

middel van Sligro en Hanos.

het bouwen aan de achterkant van hun
bedrijf. ZLTO is een partner is dit nieuwe
project dat is medegefinancierd door het
Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling.
De Laarhoeve produceert ongeveer
35.000 kilo jam per jaar, dat is ongeveer
60.000 potten. Hun leveranciers zijn
(meestal) lokaal. Zij produceren jam voor
andere lokale producenten winkels die niet
de volumes hebben voor industriële
productie in een fabriek.
Ze verwerken bestellingen vanaf 100 kg van

Hun eigen merk komt via Horeca Smulders
bij restaurants en met behulp van
verschillende logistieke partijen bij 30
supermarkten en andere verkoopkanalen.
Qua publiciteit hebben ze een Facebookpagina en website. Ze gaan (steeds minder)
naar een aantal markten in de omgeving.
Judy legde uit dat het produceren van jam
voor andere lokale producenten onder hun
label de voorkeur heeft vanwege de eigen
naamsbekendheid en afzetkanalen. De
Laarhoeve richt zich daarom vooral op
netwerken en relatiebeheer.

jam.

Een mooi voorbeeld van hoe je sociale landbouw combineert met een business
case om voldoende inkomsten te generen voor investeringen in de benodigde
apparatuur en een goed leven voor de werknemers kunt verzekeren
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'T Schop is een biologische boerderij, die

Uiteraard worden deze maaltijden bereid

Angus vlees en groenten van eigen

met hun eigen biologische producten.

productie verkoopt. Een biologische

Mensen leren over de producten wanneer

boerderij met 80 runderen en 200

een professionele kok hen helpt bij de

hectare grond die zich ontwikkeld heeft in

voorbereiding van verschillende recepten.

de richting van extensieve landbouw, wat

Na het koken, genieten ze van hun

zeer gunstig is voor de natuurgebieden

maaltijd. In totaal ontvangt het bedrijf

rond de boerderij. De eigen winkel

10.000 bezoekers per jaar.

verkoopt uitsluitend biologische producten.

Zij nemen ook deel aan de Slow FoodZe slachten om de 2 weken en verkopen

Brabant netwerk.

uitsluitend via de winkel die 3 dagen per
week open is. Momenteel wordt

Jan laat ons zien hoe met extensieve

nagedacht over het uitbreiden van de

landbouw meer geld is te verdienen dan

openingsdagen met 1 of 2 dagen per

met intensieve landbouw door innovatief

week.

te ondernemen en te onderscheiden.

Het bedrijf staat ook bekend om het
organiseren van kookworkshops voor
gezinnen, groepen vrienden of
bedrijfsuitstappen.

‘t Schop
Hilvarenbeek – Netherlands
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http://www.hetschop.nl/

Fresh Product
Innovation Workshop

The SKIN Workshop about “Fresh Product” was organised by Innovatiesteunpunt and ZLTO, with the
collaboration of all project partners
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