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VERANT-
WOORDING

Inzicht in de wijze waarop de instrumenten
van de partijen (aandacht, communicatie,
netwerk, beleid, wet- & regelgeving en
financiën) effectief en afgestemd ingezet
kunnen worden; 

Inzicht in hoe de bovenregionale
afstemming zich verhoudt tot en optimaal
kan functioneren naast hetgeen provincies
en het Rijk al doen; 

Een beeld over hoe de beoogde
samenwerking zich kan gaan verhouden met
andere platformen en structuren zoals het
Interprovinciaal Overleg (IPO); 

Dit advies is geschreven door stichting
Taskforce Korte Keten (verder: TKK), in
opdracht van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (verder: ministerie
van LNV) en de twaalf provincies. Het advies is
het resultaat van een proces waarin
verschillende ambtenaren van het ministerie
van LNV, provincies en ondernemers in de korte
keten deel hebben genomen aan werksessies,
geïnterviewd zijn, een survey hebben ingevuld of
op een andere wijze een bijdrage hebben
geleverd. Wij zijn alle betrokkenen zeer
erkentelijk voor hun bijdrage en de tijd die zij in
dit proces hebben willen investeren.

De opdracht, zoals verstrekt door het ministerie
van LNV en de samenwerkende provincies, luidt
als volgt:

‘Het opstellen van een Roadmap Korte Keten
om te komen tot een nationale samenwerking
voor de korte keten.’

Deze opdracht is uitgesplitst in de volgende
deelresultaten, zoals hieronder benoemd:

Een uitgewerkt ambitieniveau over de
omvang van de korte keten (in zowel
productie als consumptie) gebaseerd op
actuele data (mei-telling 2020) en een
gedragen definitie van de korte keten;

Een voorstel over mogelijke invulling van de
toezegging van de minister aan de Tweede
Kamer om “te zorgen voor advisering op
maat van kleinschalig opererende
producenten van streekeigen, regio-
gebonden producten over voedselveiligheid”
(genoemde Kamerbrief 5 okt 2020). Hoe
kunnen korte keten-ondernemers van elkaar
leren, en hoe kan landelijke advisering
effectiever ingezet worden – ook voor
regionale vraagstukken van ondernemers?;

Een gedragen voorstel voor duurzame
financiering van de samenwerking met een
gedeelde grondslag (meerdere
financieringsbronnen en passend bij de
toezegging) en een correcte governance
(o.a. inkoopbeleid); de inzet moet de korte
keten immers blijvend versterken;

Bovenstaande inzichten zijn samen met de
provincies en ministerie van LNV concreet
uitgewerkt in een te nemen stappenplan en
in te zetten instrumenten met een
ambitieniveau voor de komende drie jaar.
Daarbij verwachten wij voor het eerste jaar
een werkplan dat dusdanig concreet is dat
het antwoord geeft op de vraag: wat ga ik
morgen doen?

Dit advies geeft antwoord op de hoofdvraag en
is een (bijna) volledig antwoord op de
gevraagde deelresultaten. 

In de conclusie van dit advies worden de
deelresultaten nogmaals behandeld en wordt
het handelingsperspectief ‘wat ga ik morgen
doen’ geschetst. 
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Bij het opstellen van het advies en het
formuleren van de antwoorden is getracht zo
concreet mogelijk te zijn en een helder
handelingsperspectief te bieden. Echter,
sommige onderdelen van de antwoorden op
deelresultaten vragen om menings- en
besluitvorming van de opdrachtgevers in dezen,
het ministerie van LNV en provincies. 

Dit advies is dan ook niet een eindpunt, maar
het begin van een proces waarin de
bovenregionale samenwerking tussen
provincies en het ministerie van LNV, kan
worden geïntensiveerd.

De rol van de stichting Taskforce Korte Keten
Deze menings- en besluitvorming moet
onafhankelijk van de opsteller van dit advies, de
stichting Taskforce Korte Keten, tot stand
komen tussen de opdrachtgevers: de
samenwerkende provincies en het ministerie
van LNV. 

De stichting Taskforce Korte Keten is niet alleen
opdrachtnemer van dit advies, kwartiermaker
voor de nationale samenwerking, maar ook een
belangrijke stakeholder in de korte keten sector. 

Een belangrijke besluit in dezen is, zo valt te
lezen in dit advies, het al dan niet beleggen van
de uitvoering van de Nationale Samenwerking
Korte Keten (verder: NSKK) bij een
onafhankelijke partij. 

Er zijn verschillende opties mogelijk: het (al dan
niet via aanbesteding) plaatsen van een
vacature voor een persoon of organisatie die de
uitvoering van de NSKK op zich neemt, of in lijn
met de de kamerbrief van 2 augustus 2019
(betreft: Initiatiefnota van het lid Dik-Faber over
verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij) de
uitvoering te beleggen bij de stichting Taskforce
Korte Keten. 

De Stichting Taskforce Korte Keten is in
principe beschikbaar en bereid, indien gewenst
door de samenwerkende provincies en het
ministerie van LNV, deze rol op zich te nemen.

Echter, dit advies gaat over meer dan een
uitvoeringsagenda en een beslissing over welke
partij de uitvoering op zich zou kunnen nemen.
Wat de opstellers van dit advies betreft, is de
intentie tot het vaststellen van een
gezamenlijke definitie, een meetbare
doelstelling, en de intentie het versterken van
bovenregionale samenwerking tussen
provincies en LNV om daarmee ondernemers te
faciliteren en de ontwikkeling van de korte
keten te versnellen. Dit is van essentieel belang
om grote uitdagingen die spelen in de
voedselketen het hoofd te bieden. 

Wij hopen daarom dat de provincies en LNV een
samenhangend deel van dit advies besluiten
over te nemen en in de praktijk brengen.
Ongeacht de rol die die stichting Taskforce
Korte Keten toegewezen zal krijgen door de
opdrachtgevers, is de TKK en het TKK netwerk
van ondernemers bereid en gecommitteerd om
hier op alle mogelijke manieren een bijdrage
aan te leveren.

Namens de stichting Taskforce Korte Keten, 
 
Drees Peter van den Bosch
Anna Kuiper
Joris Lohman
Mark Frederiks
Jan Willem van der Schans
Bart Kraaijvanger
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Dit advies is het resultaat van een al langer
lopend proces, dat feitelijk begon in 2018.
Voordat we dieper ingaan op het advies,
schetsen we graag de achtergrond en de
ontwikkelingen die eraan voorafgingen.

Regio-overstijgende samenwerking op de
dossiers korte keten, (nieuwe) verdienmodellen,
boer-burger verbinding, samenwerking, trans-
parantie en verhoudingen in de voedselketen is
niet nieuw. Verschillende provincies zijn,
behalve in provinciale uitvoeringsprogramma’s,
ook al langere tijd actief in bovenregionale
uitwisselingsprogramma’s, bijvoorbeeld in het
kader van het programmabureau Duurzaam
Door, ondergebracht bij RVO. 

Ook hebben provincies de afgelopen jaren
verschillende kennisnetwerken opgezet, zoals
de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, het Gelders
Kennisnetwerk Voedsel, Food Up! in Noord-
Brabant, en andere platforms. Toch is het tot
een doorbraak in de korte keten nog niet
gekomen.

In 2018 ontstond de breed gedragen wens bij
ondernemers in de korte keten om de krachten
te bundelen. Koplopers in de korte keten
bundelden de krachten in de Taskforce Korte
Keten. De hoofdvragen die de TKK zichzelf
stelde: 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de korte keten
doorbreekt, van niche naar mainstream? En hoe
zorgen we ervoor dat niet alleen de nieuwe
initiatieven, maar ook bestaande bedrijven en
regionaal georganiseerde voedselketens de kans
krijgen om op te schalen? Hoe nemen we de
belemmeringen weg?
 

Geïnspireerd en gesteund door elementen uit de
LNV-visie ‘Waardevol en Verbonden’ uit
september 2018, en voortbordurend op
initiatieven en programma’s die op provinciaal
niveau al waren ontwikkeld, ontstond een
samenwerking tussen het ministerie van LNV,
de provincies en de Stichting Taskforce Korte
Keten (TKK). 

In 2019 werd de TKK ook aangewezen als
‘richtinggevende organisatie in de ontwikkeling
van de korte keten’ door het ministerie van LNV.

Minister Schouten nam het initiatief tot een
‘Nationale Handelsmissie Korte Keten’, waartoe
een overlegstructuur tussen LNV en provincies
is opgezet. In het kader van deze samenwerking
werd tijdens de coronacrisis de campagne
‘Support Your Locals’ opgezet. Tijdens de
Handelsmissie werden meerdere deals
gesloten, pioniers in de korte keten in de
schijnwerpers gezet, en een Green Deal Catering
ondertekend.

Daarnaast spraken de minister van LNV en alle
provincies de intentie uit om de samenwerking
tussen provincies, LNV en ondernemers in de
korte keten te intensiveren. De TKK werd
gevraagd de kwartiermakersfase voor de
totstandkoming van de Nationale
Samenwerking Korte Keten op zich te nemen.

Dit adviesrapport is het resultaat van de
kwartiermakersfase en de opdracht van
provincies en het ministerie van LNV. Wat de
auteurs van dit advies betreft is het tevens het
startschot voor de Nationale Samenwerking
Korte Keten.

ACHTERGROND
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De ambitie van de bovenregionale
samenwerking 
De doelgroep die te maken heeft met de
bovenregionale samenwerking
De focusgebieden voor bovenregionale
samenwerking.
Verkennen van de benodigde instrumenten
voor bovenregionale samenwerking

Inrichting van een platform (of andere vorm)
t.b.v. kennisdeling
Verkenning korte keten-ondernemers
Financieringsgrondslag en governance
Meerjaren stappenplan

In het voorjaar van 2021 is de volgende stap
gezet in de gezamenlijke verkenning voor het
opzetten van de bovenregionale samenwerking.
In januari 2021 zijn enquêtes en interviews
afgenomen met de verschillende
vertegenwoordigers van de provincies en LNV
over de huidige stand van zaken rondom de
korte keten en de ambities per provincie. Hierop
volgend hebben twee werksessies
plaatsgevonden volgens de Design Sprint
methode. De hoofdvraag luidde:

Hoe faciliteren we (provincies en LNV)
bovenregionale samenwerking voor de korte
keten & hoe bouwen we dat uit?

In deze sessies is in wisselende formaties
gewerkt aan de verschillende aspecten voor
bovenregionale samenwerking. De gemaakte
keuzes zijn tijdens de sessies gezamenlijk
verzegeld.

Behandelde aspecten
Eerste sessie:

Tweede sessie:

Na deze werksessies heeft nog een
verdiepingssessie plaatsgevonden. De
uitkomsten van de werksessies en de
daaropvolgende feedback is verwerkt in dit
adviesrapport. 

Gedurende het hele proces is bovendien op
herhaalde momenten de input van de korte
keten-ondernemers meegenomen. Zij zijn direct
bevraagd over de meerwaarde van de
samenwerking door middel van interviews.
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Hoewel korte ketens niet het antwoord zijn op
alle problemen, pleiten wij er in dit advies voor
om korte ketens op waarde te schatten en als
een serieus onderdeel van de oplossing te gaan
beschouwen. Korte ketens zijn bij uitstek ketens
waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe
verdienmodellen door agrarisch ondernemers.
Individuele boeren, gebiedscorporaties en
online platforms dragen met de ontwikkeling en
vermarkting van nieuwe producten bij aan de
gewenste omslag van kwantiteit naar kwaliteit;
meer agrarische producten en concepten met
toegevoegde waarde. 

Een transitie kan alleen kans van slagen hebben
als externe kosten doorberekend worden. In de
korte ketens barst het van de initiatieven die
inzicht geven in de externe kosten, werken met
true price en ook daadwerkelijk een betere prijs
betalen voor landbouwproducten, omdat de
consument bereid is hiervoor te betalen. Er kan
beredeneerd worden dat in de bredere transitie
de spelregels voor de voedselketen als geheel
gaan veranderen, zoals de verschuiving van de
nadruk op kostprijs naar nadruk op
toegevoegde waarde. 

In het minimale geval kan de korte keten gezien
worden als een kraamkamer van de
vernieuwing van het Nederlandse voedsel-
systeem. In het beste geval wordt de
ontwikkeling van korte en nieuwe voedselketens
de grote aanjager van de transitie van het
voedselsysteem over de hele breedte. Een
transitie waardoor er een betere verhouding
ontstaat tussen korte en langere voedselketens,
meer transparantie, een betere verhouding in de
voedselwaardeketen en een sterkere verbinding
tussen boer en burger.

Zo ver zijn we nog niet in de korte keten. De
afgelopen jaren is er ontegenzeggelijk
vooruitgang geboekt, maar de ontwikkelingen
zijn nog niet zodanig dat er gesproken kan
worden van totale markttransformatie (Lucas
Simons, Changing the Food Game, Market
Transformation Strategies for Sustainable
Agriculture, 2014) .

De landbouw- en voedselsector in Nederland is
in transitie. Onder invloed van internationale en
nationale beleidsontwikkelingen, zoals de
implementatie van de Europese Green Deal, de
klimaatdoelstellingen van Parijs en de in
Nederland ingezette omschakeling naar
kringlooplandbouw, werken publieke en private
partijen samen aan het reorganiseren van
voedseltoeleveringsketens.

Aan korte ketens, of de regionalisering van het
voedselsysteem, worden soms mythische
eigenschappen toegekend. Zo zouden kortere
ketens zorgen voor minder CO2-uitstoot als
gevolg van minder voedselkilometers, ze
zouden per definitie een beter verdienmodel
bieden aan de boer, en de boer daarmee in staat
stellen te investeren in bodem, biodiversiteit en
landschapsonderhoud. Deze claims zijn op dit
moment, behalve anekdotisch, niet over de hele
linie hard te maken. Korte ketens moeten
derhalve ook niet gezien worden als doel op
zich, maar als een middel. Een middel om
doelstellingen te realiseren die uiteindelijk
leiden tot een transitie en daarmee
verduurzaming van het voedselsysteem als
geheel.

INLEIDING
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Een proces van markttransformatie vraagt om
actief management. De markt-incentives
moeten worden veranderd en de rand-
voorwaarden moeten worden bepaald.
Verschillende stakeholders hebben daarin
verschillende rollen en verantwoordelijkheden
per fase (zie infographic). 

De ontwikkeling van de korte keten bevindt zich,
afgaande op het framework voor markt-
transformatie, tussen de competitie fase en de
kritische massa-fase in. 

N A T I O N A L E  S A M E N W E R K I N G  K O R T E  K E T E N

Uit dit model kan worden herleid welke partij
wat moet doen op welk moment. Voor
overheden geldt dat de overstap van de
competitiefase naar de kritische massa-fase
inhoudt dat overheden een gedeelde visie
zouden moeten formuleren, platforms moet
versterken, en actief beleidsdrempels weg
moeten halen. Voor het bedrijfsleven geldt het
vormen van en participeren in platforms, het
formuleren van een sector-strategie, en het
opstellen van een non-competitieve agenda. 
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Er is onvoldoende afstemming tussen
provincies onderling en het ministerie van LNV
over de inzet van deze instrumenten. Zo kan het
gebeuren dat vergelijkbare projecten,
bijvoorbeeld het opzetten van een nieuw ICT
platform, in twee aangrenzende provincies
worden gesubsidieerd.

Er wordt onvoldoende geleerd van successen,
maar ook van fouten die gemaakt worden bij
dergelijke projecten, tussen provincies en LNV
onderling. Voor ondernemers, boeren en
tussenschakels is het ook niet duidelijk bij welk
loket zij moeten aankloppen. Zo benaderen
lokale initiatieven het Rijk, en weten initiatieven
die de provincie ontstijgen, niet waar zij terecht
kunnen voor kennis, netwerk en financiering.

Bovendien lopen groeiende korte ketens op
bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld data en
ICT, of logistiek, op gegeven moment tegen
grenzen van provinciaal beschikbare kennis of
middelen aan. Er is geen faciliteit die kennis die
ontwikkeld is op de ene plek, bovenregionaal of
nationaal beschikbaar maakt.

Om invulling te geven aan bovenstaande
beleidsdoelstellingen, zullen korte ketens, en
meer specifiek korte keten-ondernemers, nog
beter ondersteund en gefaciliteerd moeten
worden door overheden. Vervolgens is het van
belang te komen tot een goede analyse van de
ontwikkeling van de korte keten en advisering
over bijstellen van beleid, om belemmerende
wet- en regelgeving in beeld te krijgen en waar
mogelijk, op nationaal niveau, aan te passen.

Om dit te bereiken is het wenselijke dat alle
twaalf provincies, het ministerie van LNV en
korte keten-ondernemers, op nationaal niveau
doelmatiger samenwerken. Daar is een
gedeelde definitie, ambitie en roadmap voor
nodig, samengebracht in een platform, plus een
onafhankelijke partij die deze samenwerking
gaat faciliteren.

Verdienvermogen voor de boer vergroten
Meer agrarische producten en concepten
met een hogere toegevoegde waarde
Omschakeling naar natuurinclusieve- en/of
kringlooplandbouw
Verbinding tussen boer en burger
Gezonde voedselomgeving

Gezien het huidige politieke speelveld en de
fase van de ontwikkeling van de korte keten en
de uitvoeringscapaciteit die beschikbaar is,
kiezen wij er in dit advies voor om ‘de korte
keten’ scherp af te bakenen. 

Hiervoor is het van belang een gezamenlijke,
gedeelde ambitie te omarmen en een meetbare
doelstelling vast te stellen. Dat is een van de
resultaten van dit traject. De samenwerking en
de te behalen beleidsdoelen worden afgebakend
op de volgende wijze:

Korte ketens, gedefinieerd als
toeleveringsketens met een beperkt aantal
marktdeelnemers die zich inzetten voor
samenwerking, lokale economische
ontwikkeling en nauwe geografische en sociale
betrekkingen tussen voedselproducenten, -
verwerkers en consumenten, kunnen een
belangrijk middel zijn om de volgende
beleidsdoelen te realiseren: 

Om de potentie van korte ketens te ontsluiten
en deze doelstellingen te behalen, zou de
overheid professionalisering van, samenwerking
in en bewustwording over de korte keten
moeten stimuleren.

Op dit moment wordt er op verschillende
niveaus door overheden gewerkt aan deze
professionalisering en samenwerking in korte
ketens. Overheden zetten verschillende
instrumenten in om korte ketens te helpen
ontwikkelen. De belangrijkste daarvan zijn het
faciliteren en beschikbaar stellen van kennis,
het ontsluiten van netwerken en het
subsidiëren van projecten, direct of via
regionale ontwikkelingsorganisaties. 
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DEFINITIE

Uit het vooronderzoek is gebleken dat er niet
één gedeelde definitie van ‘de korte keten’
gehanteerd wordt door alle provincies en het
ministerie van LNV. Het advies luidt daarom om
in het kader van onze samenwerking de EU-
definitie van de korte keten te gebruiken, die de
basis van de korte keten goed beschrijft:

“Een korte keten is een toeleveringsketen met
een beperkt aantal marktdeelnemers die zich
inzetten voor samenwerking, lokale
economische ontwikkeling en nauwe
geografische en sociale betrekkingen tussen
voedselproducenten, -verwerkers en
consumenten.” EU 1305/2013

De definitie is nauw genoeg om de
samenwerking tussen de provincies en het
ministerie van LNV op te zetten, maar biedt ook
voldoende ruimte aan partijen om een engere
benadering van de korte keten te kiezen, een
hogere ambitie op korte ketenniveau. 

Daarnaast komt deze definitie tegemoet aan de
wens om verschillende invalshoeken op de
korte keten toe te laten: van verdienvermogen
voor de boer tot verduurzaming van de lokale
economie tot sociale cohesie. 

AMBITIE

In het proces is door de provincies en LNV een
gezamenlijke, meetbare doelstelling
geformuleerd: 

Het is de ambitie van de samenwerkende
provincies en het ministerie van LNV
ondernemers zodanig te faciliteren dat zij
kunnen komen tot een verdubbeling van de
marktomzet van consumptie uit de korte keten
in 2024 naar 4,4 miljard euro.

Het effect van het bereiken van die ambitie is dat
de korte keten dat voedsel uit de korte keten een
plaats heeft verworven in de totale voedselketen
van Nederland, met alle gunstige bijeffecten die
daarbij horen.

De ambitie sluit aan op het onderzoek ‘Korte
ketenproducten in Nederland’ van Wageningen UR
(Maart, 2021). Uit het onderzoek komt naar voren
dat de het huidige marktomzet van consumptie
uit de korte keten wordt geschat op 2,2 miljard
euro. Hiermee dient het rapport als een
nulmeting voor de consumptie uit de korte keten
in Nederland. 

Wij adviseren deze inschatting elk jaar, tot en
met 2024, opnieuw te laten uitvoeren door
Wageningen UR om de monitoring van de
doelstellingen van de samenwerking te borgen. 

NATIONALE SAMENWERKING 
KORTE KETEN

Om deze ambitie te realiseren adviseren wij de
provincies en het ministerie van LNV om op nationaal
niveau samen te werken onder de noemer Nationale
Samenwerking Korte Keten. In de volgende
hoofdstukken wordt ingegaan op de werkwijze,
governance en mogelijke financieringsgrondslag.

DEFINITIE
KORTE KETEN &
GEZAMENLIJKE
AMBITIE
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TAKEN EN
VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Nationale Samenwerking Korte Keten
faciliteert bovenregionale samenwerking tussen
de samenwerkende provincies en het ministerie
LNV. 

Het doel van de samenwerking is om korte
keten-ondernemers zodanig te faciliteren dat zij
kunnen komen tot een verdubbeling van de
marktomzet van consumptie uit de korte keten
in 2024 naar EUR 4,4 miljard euro. 

De NSKK is opgebouwd uit drie pijlers:
structureel overleg (en beleidsafstemming) op
landelijk niveau, een Steunpunt Korte Keten en
bovenregionale samenwerking op
focusgebieden waar het instrumentarium van
provincies en LNV tekortschiet. Deze
focusgebieden zijn opgehaald in het voortraject
met provincies, LNV en ondernemers, en
vormen de basis voor de roadmap. 

Alle provincies en LNV participeren in de eerste
en tweede pijler; deelname aan bovenregionale
samenwerking in projecten (met korte keten-
ondernemers) is vrijblijvend. Kennis die
ontwikkeld wordt in bovenregionale projecten
wordt gedeeld met alle partijen in de NSKK, in
de eerste pijler.

Structureel overleg op landelijk niveau
tussen LNV en provincies. Hierbij vervult een
onafhankelijke partij de rol van voorzitter en
verslaglegging.
Kennisuitwisseling tussen overheden (hoe
leren we van elkaar?)
Afstemming van onze eigen activiteiten op
elkaar, om te voorkomen dat dingen dubbel
gedaan worden
Doorlopende afstemming en analyse van de
ontwikkeling van de korte keten en
advisering over bijstellen van beleid
Analyse van belemmerende wet- en
regelgeving
Incidenteel overleg met ondernemers op
thema’s

Omvat een kennisplatform, opgericht door
de samenwerkende provincies en LNV, met
een tweeledige doelstelling: het faciliteren
van kennisuitwisseling tussen overheden en
het ontsluiten van kennis voor korte keten-
ondernemers. 
Het Steunpunt Korte Keten biedt
verschillende instrumenten voor
verschillende doelgroepen:

Startende korte keten-ondernemers:
Aanbieden van laagdrempelige kennis
over korte ketens, zoals toolboxen, en
het doorverwijzen naar provinciale
regelingen. 
Groeiende korte keten-ondernemers:
Ondersteunen in groei door te laten
deelnemen aan bovenregionale
samenwerkingsprojecten
LNV: Eerste aanspreekpunt voor
groeiende korte ketens 
Provincies: Eerste aanspreekpunt voor
startende ondernemers. Groeiende korte
ketens ondersteunen met het wegnemen
van belemmeringen, het gezamenlijk
ontwikkelen van nieuwe tools.
Organiseren van kennisuitwisselingen en
bedrijfsbezoeken met ondernemers.

DRIE PIJLERS

Pijler 1: Structureel overleg samenwerkende
provincies en LNV op landelijk niveau 

Pijler 2: Steunpunt Korte Keten

DE NATIONALE
SAMENWERKING
KORTE KETEN
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Provincies, LNV en ondernemers vormen
gelegenheidscoalities op focusgebieden
(belemmeringen) die optimaal boven-
provinciaal opgelost moeten worden
Voor de samenwerkende partijen zal dit
betekenen dat de onderwerpen die worden
aangepakt soms meer en soms minder
interessant zullen zijn. Dit alles volgens het
70-30-concept: elke partij zal van zeker 70%
van de projecten op focusgebieden profijt
hebben.
Deelnemende provincies en ondernemers,
en in voorkomende gevallen het ministerie
van LNV, dragen zorg voor de financiering
van deze projecten.
De onafhankelijke partij die de NSKK uitvoert
kan een aanjagende rol spelen in de
projecten en draagt zorg voor de
inhoudelijke richting van de projecten:
sluiten deze voldoende aan bij de definitie,
ambitie en roadmap die is vastgesteld in het
kader van de NSKK?

Pijler 3: Bovenregionale samenwerking volgend
op de roadmap 

P A G I N A  1 0

De NSKK onderscheidt drie coördinatie niveaus
in de eerste pijler:

STRATEGISCH
Doelstelling is om op de lange termijn
samenhang te organiseren tussen alle
financiële middelen die bovenregionaal gericht
zijn, en geoormerkt als ‘korte keten’. We
hanteren dezelfde ambitie, delen de doelstelling
en nemen de roadmap als leidraad. We
onderzoeken of het mogelijk is middelen uit het
Nationaal Strategisch Plan en het EU
Herstelfonds en de LNV begroting te verbinden
aan de NSKK, zodat deze middelen efficiënt en
doelmatig kunnen worden ingezet. 

BESLUITVORMING
Doorlopend wordt besloten over de rolverdeling
binnen de projecten. Per half jaar wordt
besloten over het vervolg van de uitvoering van
de roadmap, en de inrichting van de
overlegstructuur en het kennisdelingsplatform.

INFORMATIE
Elk kwartaal worden de partijen geïnformeerd
over de voortgang van de uitvoering en over de
beleidsontwikkelingen bij provincies en LNV.
Over de belangrijkste externe communicatie
wordt maandelijks geïnformeerd.



Kennisontwikkeling, via door de provincie
opgezette kennisnetwerken of via (vouchers
voor) kennisontwikkeling van
kennisinstellingen
Aandacht, bijvoorbeeld via werkbezoeken
van gedeputeerden, en communicatie via
onder andere nieuwsbrieven.
Aandacht, via de Support Your Locals
campagne
Netwerk, uitwisseling, webinars en
bijeenkomsten tussen ondernemers en
beleidsambtenaren
In sommige provincies zijn ‘makelaars’ of
kwartiermakende organisaties of individuen
actief die projecten initiëren of verbinden
Financiering via subsidies, afkomstig uit
provinciale uitvoeringsprogramma’s en de
POP-regeling
Financiering via investeringen, via regionale
ontwikkelingsorganisaties of onafhankelijke
organisaties als Food Valley en AgriFood
Capital.

In het kader van het vooronderzoek is
geïnventariseerd welke instrumenten ten
behoeve van de ontwikkeling van de korte keten
provincies en LNV momenteel beschikken.

Daaruit wordt gedistilleerd welke instrumenten
ontbreken en op welke manier er een betere
samenhang tussen de beschikbare
instrumenten kan worden gerealiseerd. 

PROVINCIES

Provincies kunnen geen wet- en regelgeving op
het gebied van korte ketens op- en vaststellen.
Hiervoor moet gekeken worden naar het Rijk en
Europa.

Kennisontwikkeling, via direct gefinancierde
onderzoeken
Kennisontwikkeling, via Topsectoren
Kennisontwikkeling, via Wageningen UR
Netwerk, uitwisseling, webinars en
bijeenkomsten tussen ondernemers en
beleidsambtenaren, bijvoorbeeld via het
platform Kringlooplandbouw.
Netwerk, uitwisseling, webinars en
bijeenkomsten, in het verleden via de
Taskforce Korte Keten
Ondernemersloket korte keten, belegd bij de
Taskforce Korte Keten
Aandacht, bijvoorbeeld via werkbezoeken
van de minister, via de Nationale
Handelsmissie en de Support Your Locals
campagne
Financiering via subsidies, eenmalige
projecten
Wet- en regelgeving op nationaal niveau
Het agenderen van wet- en regelgeving bij
de Europese Commissie

Ministerie van LNV

Uit deze inventarisatie, en uit de interviews die
afgenomen zijn tijdens het vooronderzoek, komt
het beeld naar voren dat er in dit
instrumentarium het een en ander ontbreekt. De
samenhang is onvoldoende. Ze versterken
elkaar onvoldoende, nieuwe instrumenten zijn
nodig. In het kader van de Nationale
Samenwerking Korte Keten zorgen we dat het
instrumentarium beter ingezet wordt door;

1- Structureel overleg op nationaal niveau
2- Bovenregionale samenwerking op
focusgebieden

Aanvullend, ontwikkelen we een nieuw
instrument, een nationaal Steunpunt Korte
Keten. 

INSTRUMENTEN
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Zoals in de inleiding naar voren is gekomen, is
er veel gaande in de voedsel- en
landbouwsector. De ontwikkelingen in de korte
keten kunnen niet los worden gezien van de
bredere discussie over de toekomst van de
voedsel en landbouwsector. 

De afgelopen jaren zijn er verschillende
structuren en platformen opgezet, of reeds
bestaande structuren uitgebreid, die als
(sub)doel hebben om de transitie in de
landbouw te versnellen, en korte ketens daarin
als middel zien. 

Vaak participeren zowel overheden als
marktpartijen en NGO’s in dergelijke platforms.
De voor de korte keten meest relevante
landelijke en/of bovenregionale platforms en
structuren worden hieronder genoemd, met
daarbij een kort beeld van de mogelijke
toekomstige verhouding van de NSKK tot de
genoemde structuren: 

IPO Landbouw
Het IPO Landbouw is gericht op overleg tussen
provincies, en behandelt zaken die raakvlakken
hebben met de korte keten, maar niet exclusief.
De NSKK kan informatie aandragen en kennis
delen op het gebied van korte ketens in het IPO.

Netwerk Platteland
Netwerk Platteland is een platform voor
agrarisch ondernemers en adviseurs, ambtelijk
professionals en andere betrokkenen bij de
ontwikkeling van het Nederlandse platteland.
Veel projecten hebben raakvlakken met de korte
keten, maar de NSKK kan specifieke en
diepgaande kennis over korte ketens verbinden
met activiteiten van Netwerk Platteland.

Transitiecoalitie Voedsel
Transitiecoalitie Voedsel (TcV) is een netwerk
dat gericht is op het versnellen van de
voedseltransitie. De Taskforce Korte Keten is
ontstaan uit, en nog steeds onderdeel van de
TcV. Verbinding met (de agenda van) de TcV
zou via de NSKK geïntensiveerd kunnen worden.
Verschillende voor de korte keten relevante
subgroepen en platforms zijn lid van, of op een
andere manier verbonden aan de TcV: de
Boerenraad, Herenboeren Nederland, CSA
Landbouw, Federatie Agro-Ecologische
Landbouw.

City Deal Gezonde en Duurzame
Voedselomgeving
Steden, departementen, private partijen,
kennisinstellingen en andere actoren werken
aan de uitvoering van de Agenda Stad, die de
groei, innovatie en leefbaarheid van steden in
samenhang moet versterken. Hiermee worden
complexe uitdagingen slagvaardig en in
gezamenlijkheid door partijen opgepakt en
omgezet in concrete resultaten. Betrokkenen
beogen hier onder andere invulling aan te geven
door middel van het sluiten van ‘City Deals’. 

Binnen de City Deal Gezonde en Duurzame
Voedselomgeving wordt in spoor 3 ingezet op
het bevorderen van lokaal voedsel. De
Taskforce Korte Keten is benaderd als
kartrekker van dit spoor; los van de rol van de
Taskforce Korte Keten zou de NSKK invulling
kunnen geven aan dit spoor en hiermee niet
alleen provincies, het Rijk maar ook gemeenten
(steden) betrekken bij de ambities van de NSKK. 

VERHOUDING
NSKK TOT
ANDERE
PLATFORMEN EN
STRUCTUREN
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LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

STARTENDE KORTE KETEN

Valley of Death

ONTWIKKELDE KORTE KETEN

BOVENREGIONALE SAMENWERING

INTERNATIONALE SAMENWERKING

Adaptatie van het GAIN transitiemodel van Amped Concepts bureau, 2019

WERKWIJZE

Het is van belang om onderscheid te maken
tussen de verschillende niveaus waarop
ondernemers, provincies en LNV werken aan de
ontwikkeling van korte ketens. 

Wij stellen voor om de provincies en LNV in het
kader van de NSKK gebruik te laten maken van
het binnen het Europese Smartchain-consortium
ontwikkelde GAIN transitiemodel. 

Dit model biedt overzicht van op welk niveau (in
dit model ‘levels’ genoemd) welke activiteiten
plaatsvinden. Het model is gericht op
verschillende doelgroepen, zowel ondernemers,
andere stakeholders zoals kennisinstellingen en
financiële instellingen, als nationale en
provinciale overheden. Het GAIN transitiemodel
geeft verschillende levels van samenwerking
tussen al deze partijen binnen een innovatie-
ecosysteem weer. 

De Nationale Samenwerking Korte Keten is
noodzakelijk voor zowel overheden als voor
korte keten-ondernemers om de sprong te
kunnen maken van Level 2 naar Level 3, en op
termijn naar Level 4. 

Door middel van de NSKK wordt het
‘ecosysteem’ van Level 1 en Level 2 partijen
uitgebreid tot Level 3, en de kennis, data en
middelen die beschikbaar zijn bij deze partijen
uitgewisseld en beschikbaar gemaakt voor het
ecosysteem als geheel. 

De Nationale Samenwerking Korte Keten
verbindt, onder andere via het Steunpunt Korte
Keten, tussen Level 1 en Level 2 partijen wat er
al is, en helpt bij het realiseren, coördineren en
beheren van wat er nog ontbreekt, vanuit
gezamenlijke behoefte.

Het GAIN transitiemodel 

NSKK

Huidige
Staat



Level 1 is het provinciale niveau. Dit is het
niveau van regionaal acterende korte ketens.
Het gaat om regionale initiatieven (onder andere
startende ondernemers, startende boeren-
coöperaties, boeren die lokaal in de korte keten
leveren) die direct aansluiting hebben bij
provincies. Vanuit de NSKK voegen wij hieraan
toe dat deze initiatieven en korte ketens direct
toegang krijgen tot het Steunpunt Korte Keten. 

Hiermee krijgen regionale korte ketens snel
toegang tot netwerken en een aantal
basisinstrumenten. We creëren een
uitnodigende community met ons netwerk en
onze activiteiten. Dit is laagdrempelig en gratis. 

Level 2 is het niveau van regionale allianties:
hier zijn de meer ontwikkelde en volwassen
regionale samenwerkingen actief. Level 2
partijen zijn reeds bestaande korte keten-
ondernemers die regionale samenwerkingen
met overheden en kennisinstellingen hebben
opgezet. Deze regionale allianties hebben hun
eigen uitvoeringsprogramma en instrumenten,
maar volgen wel de gedeelde ambitie en
definitie. Ze verwijzen korte ketenpartijen die
meer nodig hebben, door naar het volgende
niveau, waarin bovenregionale projecten worden
opgezet.

Level 3 is het niveau dat door middel van de
NSKK wordt toegevoegd aan het ecosysteem.
De NSKK verbindt tussen Level 1 en Level 2 wat
er al is en helpt bij het realiseren van wat er nog
ontbreekt. Leidend hierin is de gezamenlijk
opgestelde roadmap. Er worden bovenregionale
projecten opgezet op basis van de
focusgebieden, volgend uit de roadmap.

Level 4 betreft de verbinding met Europese
programma’s. Deze programma’s zijn in de regel
ook georganiseerd op basis van het GAIN-
model. Op deze manier kan de NSKK kennis
uitwisselen met andere Europese projecten op
basis van een gedeelde structuur. Deze
verbinding stelt ons in staat rechtstreeks
invloed uit te oefenen op het beleid van de
Europese Unie op het gebied van korte ketens.
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Uit het voortraject met provincies, ministerie
van LNV en geïnterviewde korte-keten
ondernemers is naar voren gekomen dat er
behoefte is aan een roadmap op nationaal
(ofwel boven-provinciaal) niveau waarmee een
prioritering wordt aangebracht in de thema’s
(ofwel focusgebieden) die in bovenregionale
samenwerking moeten worden aangepakt.

De hieronder genoemde focusgebieden voor
korte keten-ontwikkeling zijn in 2019
geïdentificeerd door de TKK, in opdracht van
LNV en provincies, en in samenwerking met 350
korte keten-initiatieven, en interviews met
boeren in samenwerking met LTO. 

De focusgebieden zijn vervolgens aangescherpt
door middel van interviews met provincies, LNV
en de korte keten-ondernemers in de
kwartiermakersfase van de NSKK. Zie voor meer
informatie www.meeretenuitdekorteketen.nl.

Ondernemers hebben aangegeven op deze
focusgebieden behoefte te hebben aan
bovenregionale samenwerking, omdat de indruk
ontstaat dat de uitdagingen binnen de
focusgebieden te groot zijn om op provinciaal
niveau op te lossen. 

Dat moet gebeuren op level 3, het niveau dat we
met de NSKK beogen toe te voegen bovenop
level 1 en 2. Level 3 is het niveau waarop korte
ketens het regionale niveau ontstijgen en het
ministerie van LNV gaan benaderen. De NSKK
kan het initiatief nemen om gezamenlijke
projecten te starten op de focusgebieden die als
meest urgent zijn geïdentificeerd in de
roadmap. 

Deze roadmap geeft nu dus weer welke drie
focusgebieden het startpunt vormen voor de
samenwerking. Voor elk van deze
focusgebieden is een ambitie voor over twaalf
maanden geformuleerd. In een later stadium
wordt naar de daaropvolgende focusgebieden
gekeken.

ROADMAP
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IV. IT ontwikkeling 
 In het kader van de opdracht van het
ministerie van LNV werd duidelijk dat IT in
vrijwel alle knelpunten een centrale
(oplossings)rol kan spelen, mits efficiënt
uitgevoerd. Korte keten-ondernemers
individueel zijn echter vanwege hun omvang
veelal niet in staat dit goed neer te zetten dan
wel te onderhouden of door te ontwikkelen,
hiervoor ontbreken kennis en middelen. 

V. Regionale samenwerkingen stimuleren 
 Op dit moment vinden de vele korte keten
activiteiten op verschillende niveaus plaats:
lokaal, regionaal of landelijk. Het is noodzakelijk
om deze activiteiten, en de kennis die hier in
wordt opgedaan, te verbinden. Ook het
ontbreken van verbindingen tussen stedelijke,
provinciale en landelijke bestuurders blijkt een
knelpunt. We ontwikkelen nieuwe
gebiedsgerichte samenwerkingsmodellen
tussen marktpartijen, agrarisch ondernemers en
overheden. Kennis en best practices die
Europees beschikbaar zijn proberen we
beschikbaar te maken voor de Nederlandse
korte keten ontwikkeling, en vice versa. 

 VI. Kennis- en productontwikkeling, training
en onderwijs 
 Onderwijs en opleiding structureel aan de
voedseltransitie verbinden en hiermee de
generatie van morgen en overmorgen klaar
maken voor een duurzaam voedselsysteem. Op
dit moment zijn nieuwe waardemodellen nog
nauwelijks geïntegreerd in het onderwijs. We
willen agrarisch ondernemers en producenten
trainen bij het ontwikkelen van nieuwe
verdienmodellen en producten, en hierbij
verbindingen leggen met zowel conventionele
partners (denk aan relevante kennis- en
onderwijsinstellingen), alsmede
onconventionele partners uit andere sectoren
(design, data/IT, marketing, financieel etc.). 

FOCUSGEBIEDEN, AFKOMSTIG
UIT DE PUBLICATIE ‘MEER ETEN
UIT DE KORTE KETEN’,
TASKFORCE KORTE KETEN IN OPDRACHT VAN
MINISTERIE VAN LNV, 2019

 
I. Data, trends en analyse 
 Onderzoek naar, meting van en monitoring
van de impact van de korte keten markt, om de
ontwikkelingen hierin te kunnen volgen en vast
te leggen, zowel regionaal als landelijk.
Ontwikkeling van en experimenteren met
datamodellen, hierin onderlinge samenwerking
faciliteren tussen de verschillende levels. Korte
keten organisaties beschikken over een unieke
dataset die bestaat uit consumentenvoorkeuren,
koopgedrag, serviceverwachtingen voor
consumenten in de korte keten, etc. Door
versplintering zijn de initiatieven nog niet in
staat deze datasets goed te benutten. 

II. Logistiek en hubs ondersteuning 
 Onderlinge logistieke samenwerking
faciliteren tussen korte keten organisaties,
zodanig dat schaalvoordelen kunnen ontstaan.
Hierbij kan geïnventariseerd worden in hoeverre
het ontwikkelen van regionale hubs (die breder
kunnen gaan dan een logistieke functie)
waardevol is. Tevens het ontwikkelen van een
logistieke toolkit die organisaties instrumenteel
kunnen inzetten bij het kiezen van de beste
logistieke oplossing. 

III. Multichannel aanpak en
marktondersteuning 
 Inzicht verkrijgen in de verschillende relevante
doelgroepen per sector - retail, catering, horeca
en zorg - en hoe deze het beste bereikt en
bediend kunnen worden. Best practices in beeld
brengen, evenals witte vlekken per regio en
sector. Door regionale samenwerking te
faciliteren, waar relevant te werken aan
clustering, en kennisuitwisseling te stimuleren
kunnen korte keten spelers beter meerdere
marktsegmenten gaan bedienen. Het opvolgen
van gesloten deals door de minister tijdens de
Handelsmissie. 
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VII. Community- en netwerkvorming,
campagnes en evenementen 
Korte ketens kunnen een krachtige vorm zijn om
partijen te verbinden, niet in de laatste plaats
boeren en burgers, over de lijn van duurzaam
ondernemerschap en gezonde voeding. Dit vergt
het in kaart brengen van bestaande
communities en netwerken en deze regionaal
tot wasdom te brengen. Een gezamenlijke
netwerk aanpak ontwikkelen om op alle niveaus
efficiënte samenwerkingen op te tuigen, zonder
de eigen (regionale) identiteit te verliezen.
Wanneer bestaande korte ketens versterkt zijn
en in staat zijn om de markt op een goede
manier te bedienen, is het zaak de consument
hierin te stimuleren middels een brede
publiekscampagne, al dan niet afgestemd per
regio. 

VIII. Europese samenwerking 
De ontwikkeling van nieuwe, transparante
voedselketens speelt in heel Europa. Korte
ketens nemen een centrale rol in in de Europese
Green Deal. Korte ketens zijn een belangrijke
voedingsbodem voor innovaties, waar we in het
gehele (internationale) voedselsysteem van
kunnen leren. Kennisdeling over de korte keten
vindt niet alleen regionaal en boven-regionaal
plaats, maar ook op Europees niveau.

IX. Wet- en regelgeving
 Korte ketens lopen vroeg of laat tegen
belemmeringen op het gebied van wet- en
regelgeving aan. Dat kan gaan om zeer
praktische obstakels, zoals de wetgeving op het
gebied van voedselveiligheid bij kleinschalige
verwerking of slacht. Uiteindelijk gaat het om de
samenhangende wet- en regelgeving die
concurrentie van korte ketens niet bevorderen
ten opzichte van bestaande ketens: bijvoorbeeld
BTW op groente en fruit en het (niet) beprijzen
van externe kosten (zoals CO2) van de
productie, consumptie en logistiek van voedsel.
Deze belemmeringen moeten aanhangig worden
gemaakt op nationaal niveau (ministerie van
LNV) en op Europees niveau. 

Voor meer informatie zie de publicatie:
www.meeretenuitdekorteketen.nl
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TOELICHTING EERSTE DRIE
FOCUSGEBIEDEN VAN DE
ROADMAP

Tijdens de sprintsessie hebben we de
focusgebieden getoetst aan de
beleidsprioriteiten vanuit de provincies en LNV
en hierin prioritering aangebracht. Daaruit is een
roadmap ontstaan die aangeeft welke
focusgebieden het eerst aangepakt zouden
kunnen worden: Regionale samenwerkingen
stimuleren, Kennisontwikkeling, en Data, trends
en analyse. Voor deze eerste drie
focusgebieden hebben we ambities voor twaalf
maanden (vanaf het moment dat de NSKK van
start kan gaan) vastgesteld. 

Regionale samenwerkingen stimuleren
Er vinden vele korte ketenactiviteiten op lokaal,
regionaal en landelijk niveau plaats. Deze
activiteiten en kennis moeten verbonden
worden. Het gebrek aan verbinding tussen
stedelijke, provinciale en landelijke bestuurders
is ook een knelpunt. Binnen het kader van NSKK
worden nieuwe samenwerkingsmodellen tussen
agrarische ondernemers, marktspelers en
overheid ontwikkeld. Europese kennis en best
practices maken wij beschikbaar voor de
Nederlandse korte ketenontwikkeling, en vice
versa.

Ambitie
Over twaalf maanden hebben we een structuur
georganiseerd waarin lokale, regionale en
landelijke partijen elkaar periodiek vinden en
kennis uitwisselen, zodat iedereen op de
hoogte is van elkaars ontwikkelingen en
elkaars bevindingen kan toepassen in de eigen
regio.

Data, trends en analyse
Het focusgebied Data, trends en analyse behelst
onderzoek naar het meten en monitoring van
regionale en landelijke impact in de korte
ketenmarkt. Daarbij hoort ook de ontwikkeling
en het testen van datamodellen voor
bevordering van samenwerking tussen partijen
in de verschillende levels.
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Korte keten-organisaties beschikken over
unieke datasets (voorkeuren, koopgedrag,
serviceverwachtingen). De initiatieven zijn
afzonderlijk nog niet in staat deze datasets
goed te benutten. In Noord-Holland wordt
momenteel gewerkt aan het opzetten van een
Data Value Center voor de korte keten, dit
initiatief is nadrukkelijk benoemd in de sprint-
sessies en kan worden gekenmerkt als
startpunt voor de bovenregionale samenwerking
in het kader van de NSKK op dit focusgebied. 

Ambitie
Over twaalf maanden is er een databank
ontwikkeld (bij voorkeur het ‘Data Value Center’
met als karttrekker de provincie Noord-
Holland) waarin data van korte keten-
initiatieven gebundeld en gecombineerd kan
worden, om zo meer waarde toe te voegen aan
de totale korte keten.

Kennisontwikkeling
Onderwijs en opleidingen realiseren en daarmee
de volgende generatie structureel verbinden aan
de voedseltransitie is noodzakelijk. Op dit
moment worden nieuwe waardemodellen
nauwelijks opgepakt in het onderwijs. Binnen
het kader van de NSKK brengen we in beeld
waar korte keten-ondernemers, met name
agrarisch ondernemers, kennis en trainingen in
nieuwe verdienmodellen en productontwikkeling
kunnen vinden (bijvoorbeeld de Masterclass
Korte Ketens of Boer aan het Roer). We stellen
ons ten doel deze initiatieven te ontsluiten voor
een bredere doelstelling (via het Steunpunt
Korte Keten) en te verbinden met onderwijs en
andere sectoren.

Ambitie
Over twaalf maanden hebben we als NSKK met
met het ministerie van LNV, de provincies en
kennisinstellingen zoals WUR, Louis Bolk,
Aeres Hogeschool en HAS) een start gemaakt
met het doorontwikkelen, verbinden en
opschalen van kennisprogramma’s op het
gebied van korte ketens. Het hoeft geen nieuw
kennisprogramma te zijn, maar kan aansluiten
bij een bestaand programma, zolang er wordt
geredeneerd vanuit de doelstellingen en
definitie van de NSKK.

P A G I N A  1 8



Het oprichten van een nieuw
kennisdelingsplatform, het Steunpunt Korte
Keten, is een instrument om onze gezamenlijke
ambitie te realiseren. Dit platform maakt het
mogelijk om als overheden kennis te delen door
middel van een structureel overleg met een
werkbezoek bij de verschillende partijen. 

De regel dat 70% van de activiteiten van het
steunpunt van toegevoegde waarde moet zijn
voor iedere afzonderlijke overheid is hier van
toepassing. Tegelijkertijd wordt het Steunpunt
Korte Keten het centrale interregionale
kennisdelingsplatform voor ondernemers,
startend en reeds bestaand. 

LNV

Provincies

Eerste aanspreekpunt zijn voor groeiende korte
ketens die LNV benaderen.

Het steunpunt is het eerste aanspreekpunt voor
startende regionale ondernemers, helpt
groeiende korte ketens ondersteunen met het
wegnemen van belemmeringen en faciliteert het
gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe tools. 

STEUNPUNT
KORTE KETEN

4 FTE werkzaam
350 leden (korte keten-ondernemers)

Het steunpunt faciliteert standaard 1
contactmoment voor de agrarisch
ondernemer
Bovenregionale thema’s worden opgepakt
via operationele groepen en gesteund door
EU-subsidie

Organisatie:

In Wallonië is met 8 FTE het steunpunt nog
intensiever georganiseerd.

Inhoudelijk/programmatisch uitgelicht:

Voorbeeld 

STEUNPUNT KORTE KETEN
VLAANDEREN

Het platform werd opgericht om de uitvoering
van het Belgische Strategisch Plan Korte Keten
uit 2012 op te volgen en om de samenwerking
binnen de sector te verhogen, door te groeien
tot een mediërende structuur, die lokale
voedselstrategieën stimuleert, sector-
overschrijdend werkt en waar lokale partners,
overheden en bedrijven een stem hebben.

Meer info: www.steunpuntkorteketen.be

Startende ondernemers

Groeiende ondernemers

WAT DOET HET STEUNPUNT
KORTE KETEN VOOR…

Het aanbieden van laagdrempelige kennis over
korte ketens, zoals toolboxen, en het
doorverwijzen naar provinciale regelingen.

Ondersteunen in groei door te laten deelnemen
aan bovenregionale samenwerkingsprojecten. 

De doelgroep van het steunpunt zijn korte keten
ondernemers in de brede zin: boeren,
coöperaties van boeren, tussenpartijen,
platforms, regionale retail, out-of-home en
cateringondernemers. Het steunpunt
combineert op toegankelijke manier kennis
vanuit bestaande initiatieven en is voor
ondernemers duidelijk herkenbaar als eerste
aanspreekpunt. 

Het opzetten van het steunpunt is ook het
voorstel voor een mogelijke invulling van de
toezegging van de minister aan de Tweede
Kamer om “te zorgen voor advisering op maat
van kleinschalig opererende producenten van
streekeigen, regio-gebonden producten over
voedselveiligheid” (Kamerbrief 5 okt 2020).

Via het Steunpunt Korte Keten kunnen korte
keten-ondernemers van elkaar leren en kan
landelijke advisering effectiever ingezet worden,
ook voor regionale vraagstukken van
ondernemers.

http://www.steunpuntkorteketen.be/


De NSKK moet invulling geven aan de
samenwerking tussen verschillende
overheidslagen, de provincies en het ministerie
van LNV. Provincies en LNV hebben
verschillende behoeften en politieke
beleidstermijnen en collegeperioden die niet
synchroon lopen. De uitvoeringscapaciteit van
de NSKK moet passen bij de uitdaging en de
ambitie (een verdubbeling van de omzet). Uit
het vooronderzoek is naar voren gekomen dat
de ambtelijke capaciteit, zowel bij provincies als
bij LNV, gemiddeld genomen beperkt is.

HET MINISTERIE VAN LNV
Heeft op dit moment behoefte aan een
krachtige faciliteit die richting kan geven aan de
grote beleidsuitdagingen die zijn genoemd in de
inleiding. De NSKK zou gepositioneerd moeten
worden als richtinggevende samenwerking die
invulling kan geven aan het bereiken van deze
beleidsdoelen en sturing geeft op de
beleidsinzet en beschikbare middelen op het
thema ‘korte keten’ vanuit de LNV begroting,
maar ook vanuit het GLB en het EU
Herstelfonds.

DE PROVINCIES
De provincies zitten middenin de
bestuursperiode en hebben
uitvoeringsprogramma’s waar korte ketens
onder vallen in de uitvoering. Bij provincies is
behoefte aan concrete samenwerking op de
korte termijn. Voor de bovenregionale
samenwerking geldt dat het een kleine
toevoeging is op het gros van de instrumenten
die al op provinciaal niveau ingezet worden.
De NSKK moet dus voldoende omvang,
capaciteit en ambitie hebben om een centrale
positie in te kunnen nemen in de komende
kabinetsperiode, en tegelijkertijd voldoen aan de
behoefte van provincies om ‘met kleine stapjes’
slimmer en beter samen te werken op
bovenregionaal niveau.

UITVOERINGSORGANISATIE
Een van de belemmeringen voor effectief
samenwerken tussen de twaalf afzonderlijke
provincies en het ministerie van LNV is dat er
geen van de overheden de leiding over
processen en beslissingen kan nemen. 

Wij adviseren derhalve een
uitvoeringsorganisatie aan te wijzen die
richting kan geven aan de uitvoering van de
roadmap en de samenwerking kan coördineren.
Deze partij moet aanjagen en eigenaarschap
voelen voor de gedeelde ambitie. Deze partij
moet in sommige gevallen knopen kunnen
doorhakken. Zoals in de verantwoording bij dit
advies is aangegeven, zou het aanwijzen van de
stichting Taskforce Korte Keten hiervoor in lijn
zijn met de Kamerbrief van 2 augustus 2019
(Initiatiefnota van het lid Dik-Faber over
verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij). Dit
is ook de inzet van het ministerie van LNV. 

Het aanwijzen van een neutrale partij als
uitvoeringsorganisatie voor de NSKK stuit
vooralsnog bij een aantal provincies op
budgettaire of procedurele bezwaren. Als
opdrachtnemer van dit advies gaat de TKK hier
niet over. 

Wij adviseren derhalve keuze over de uitvoering
van de NSKK en de bijbehorende governance
voorlopig te parkeren en hierover het gesprek
aan te gaan tussen LNV en provincies. Hierbij
zou een keuze kunnen worden gemaakt uit drie
verschillende opties:

1 - Het oprichten van een nieuwe, neutrale
partij, of het inhuren van een bestaande partij
die het advies gaat uitvoeren. 

2 - Stichting TKK die werkzaamheden inhuurt
bij derden, met daarbij een goed inkoopbeleid.

3 - Stichting TKK die de uitvoering zelf uitvoert,
via een opdracht of subsidie van de
samenwerkende provincies en het ministerie
van LNV. 

GOVERNANCE &
FINANCIERING
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Indien provincies en LNV instemmen met het
voorgesteld ambitieniveau zoals voorgelegd in
dit advies, hoort daar een passende
uitvoeringscapaciteit van de beoogde
uitvoeringsorganisatie bij. 

Zoals eerder aangegeven is de verwachting dat
de komende jaren een ruime hoeveelheid
middelen beschikbaar komt die bedoeld zijn om
de beleidsdoelstellingen te behalen die te
verbinden zijn aan de ambitie en doelstelling
zoals voorgesteld in het kader van de NSKK. 

Het gaat hierbij om provinciale middelen,
middelen uit de LNV begroting, middelen uit het
GLB en het EU Herstelfonds. Bij elkaar opgeteld
gaat het over miljoenen euro’s. De NSKK moet
zo worden ingericht dat al deze middelen samen
effectiever ingezet kunnen worden zodat meer
ondernemers gefaciliteerd kunnen worden om
hun doelstellingen, en daarmee die van de
NSKK, te behalen. 

Zolang nog niet besloten is welke
uitvoeringsorganisatie belast wordt met de
uitvoering van de NSKK is het niet mogelijk een
gedetailleerde meerjarenbegroting te maken. 

Wij adviseren voor de uitvoering van de NSKK
een budget beschikbaar te maken dat in lijn is
met het ambitieniveau. Hoe de financiering van
de NSKK vormgegeven wordt, en of LNV en de
deelnemende provincies hieraan (evenredig)
bijdragen, zal onderdeel moeten zijn van het
vervolggesprek tussen provincies onderling, en
tussen provincies en LNV over de governance
van de NSKK. 

AMBTELIJKE INZET PER OVERHEID
Uit het vooronderzoek is naar voren gekomen
dat de ambtelijke capaciteit bij met name de
provincies beperkt is. Het uitgangspunt is dat
de NSKK zou moeten zorgen voor efficiëntere
tijdsbesteding en het werk makkelijker zou
moeten maken. Tegelijkertijd is er ook binnen
de provinciale context steeds meer werk te
verzetten op de korte keten. Wij adviseren om
ook de ambtelijke capaciteit in lijn te brengen
met het ambitieniveau.

BEGROTING
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2 juli 2021   
Oktober 2021

  

November 2021    
31 december 2021  
  

STAPPENPLAN
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20
21

20
22

31 januari 2022 
30 juni 2022
 
30 september 2022
1 oktober 2022 
31 december 2022
  
  

20
23

30 juni 2023

1 oktober 2023 
31 december 2023

  
  

20
24 31 december 2024

  
  

Oplevering advies NSKK
-Start Structureel overleg op nationaal niveau   
-Mandaat ministerie van LNV en provincie
voor NSKK: commitment aan roadmap,
financiering en governance
-Nationale Handelsmissie, ondertekening door
minister   
Start uitvoeringsorganisatie
€2,4 miljard consumptie uit de korte keten  
  

Lancering steunpunt Korte Keten   
Bepalen additionele focusgebieden in de
roadmap   
Jaarambities eerste focusgebieden behaald
Start volgende projecten focusgebieden  
€2,8 miljard consumptie uit de korte keten
  
  

Bepalen additionele focusgebieden in de
roadmap    
Start volgende projecten focusgebieden   
€3,4 miljard consumptie uit de korte keten
  
  

4,4 miljard consumptie uit de korte keten  
  



Dit advies vormt het sluitstuk en tegelijkertijd
het mogelijke startpunt van een proces waarin
provincies, het ministerie van LNV en korte
keten-ondernemers de handen ineen slaan om
te komen tot een versnelling van de
ontwikkeling van de korte keten in Nederland.
De aanbevelingen die worden gedaan zijn geen
totale koerswijziging maar bouwen voort op de
stappen die provincies en het ministerie van
LNV al samen ondernomen hebben. Met dit
advies bestendigen we deze samenwerking en
bouwen we voort op de investeringen van de
afgelopen jaren. 

AANDACHTSPUNT
In het kader van deze opdracht is de stichting
Taskforce Korte Keten gevraagd advies te
geven aan provincies en ministerie LNV. Dit
advies gaat in hoofdlijnen over de wijze waarop
bovenregionale samenwerking tussen
provincies en LNV ingericht zou kunnen worden.
Samenwerking tussen overheden is geen doel
op zich; doel is door de samenwerking de
overheden beter in staat te stellen
ondernemers te faciliteren. In het Design Sprint
proces is door deelnemende provincies en door
het ministerie van LNV veelvuldig benadrukt dat
in de mogelijke samenwerking ondernemers
centraal moeten staan, niet de overheden zelf.

Tegelijkertijd hebben betrokken ondernemers
aangegeven het niet altijd makkelijk te vinden
samen te werken met overheden. Ondernemers
hebben overheden nodig om doelstellingen te
bereiken, en vice versa. Het is van essentieel
belang dat binnen de beoogde NSKK een
effectieve en veilige structuur wordt gecreëerd
waarin zowel overheden onderling als
ondernemers goed kunnen functioneren.

bovenregionaal samen te gaan werken
binnen de Nationale Samenwerking Korte
Keten (NSKK) om daarmee korte keten-
ondernemers zodanig te faciliteren dat zij
kunnen komen tot een verdubbeling van de
marktomzet van consumptie uit de korte
keten in 2024 naar EUR 4,4 miljard euro;

in het kader van NSKK, en indien mogelijk
ook binnen provinciale projecten, de
volgende definitie van korte ketens te
gebruiken: 

de vorderingen van de samenwerking
jaarlijks te monitoren aan de hand van de
inschatting van de marktomzet zoals
gemeten door Wageningen UR;

de NSKK in te richten aan de hand van drie
pijlers, te weten

de NSKK en bovengenoemde pijlers in te
zetten in aanvulling op reeds bestaande
provinciale en landelijke instrumenten;

DE AANBEVELINGEN IN HET KORT
Wij adviseren de samenwerkende provincies en
het ministerie van LNV;

“Een korte keten is een toeleveringsketen
met een beperkt aantal marktdeelnemers die
zich inzetten voor samenwerking, lokale
economische ontwikkeling en nauwe
geografische en sociale betrekkingen tussen
voedselproducenten, -verwerkers en
consumenten.” EU 1305/2013;

 
Pijler 1: Structureel overleg samenwerkende
provincies en LNV op landelijk niveau 
Pijler 2: Een nieuw op te zetten
kennisuitwisselingsplatform: Steunpunt
Korte Keten
Pijler 3: Bovenregionale samenwerking
volgend op de roadmap;
 

CONCLUSIE EN
AANBEVELINGEN
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bovenregionaal kennis uit te wisselen en
projecten te initiëren met provincies,
ministerie van LNV en korte keten-
ondernemers, waarbij uitgegaan wordt van
de gezamenlijk opgestelde roadmap waarin
op de korte termijn prioriteit wordt gegeven
aan de focusgebieden regionale
samenwerking, data, trends & analyse, en
kennisontwikkeling. De roadmap heeft een
dynamisch karakter en wordt bottom up
gevoed en aangepast met nieuwe
focusgebieden die aangedragen kunnen
worden door provincies of korte keten-
ondernemers;

het Steunpunt Korte Keten op te richten, een
kennisdelingsplatform voor provincies en
LNV met als doel korte keten-ondernemers,
startend en reeds bestaand te faciliteren;

de uitvoering van de NSKK te beleggen bij
een neutrale partij;

te zorgen voor voldoende middelen voor de
uitvoering, passend bij het ambitieniveau
van de NSKK;

de ambtelijke capaciteit in lijn te brengen
met het ambitieniveau van de NSKK;

de bovenregionale samenwerking binnen de
NSKK zo snel als mogelijk te bestendigen
om te zorgen dat het momentum niet
verloren gaat;

tijdens de Nationale Handelsmissie in
oktober 2021 een publicitair moment te
organiseren voor bestuurders om de NSKK
te presenteren;

de voortgang van de ambitie (verdubbeling
van de marktomzet in 2024) ieder jaar te
monitoren en de ambitie naar boven bij te
stellen indien het momentum van de korte
keten blijft groeien. 
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Daarmee zijn we aangekomen bij de vraag ‘wat
gaan we morgen doen?’ Het advies dat voorligt
schetst concreet de definitie, ambitie, roadmap,
werkwijze, bestaande en nieuwe
instrumentarium en het te volgen stappenplan
waarmee de Nationale Samenwerking Korte
Keten een effectief samenwerkingsverband kan
worden. Hiermee kunnen de beleidsopgaven,
zoals genoemd in de inleiding, sneller,
kosteneffectiever en doelgerichter worden
aangepakt. 

De Nationale Samenwerking Korte Keten kan
leiden tot een sneeuwbaleffect, waarmee het
huidige momentum in de ontwikkeling van
korte ketens versterkt kan worden. Korte
ketens niet als doel op zich, maar als middel om
de markt transformatie van het voedselsysteem
naar de volgende fase te brengen, alsmede
invulling te geven aan internationale, nationale
en provinciale beleidsdoelstellingen. 

De ambitie van de NSKK is groot genoeg om
impact te maken, en klein genoeg om niet te
verzanden in overlegstructuren. Wij adviseren
de samenwerkende provincies om de in dit
advies voorgestelde aanbevelingen in
samenhang over te nemen, en ‘morgen’ van
start te gaan met bovenregionale samenwerking
in de Nationale Samenwerking Korte Keten.

Zaandam/Amsterdam/Houten/Gasselte,
24-06-2021



Over de opsteller van dit advies

STICHTING TASKFORCE 
KORTE KETEN

De Taskforce Korte Keten (TKK) is een
onafhankelijke stichting met als doel de
ontwikkeling van regionale voedselsystemen te
versnellen door het ondersteunen en versterken
van samenwerkingen in de ontwikkeling van
korte voedselketens. De TKK is een initiatief van
ondernemers in de korte keten en wordt
inmiddels gedragen door alle koplopers en meer
dan 150 korte keten-initiatieven in Nederland. 

De TKK is door het ministerie van LNV
aangewezen als richtinggevende organisatie in
de ontwikkeling van korte voedselketens. De
stichting is opgericht als een plek waar kennis,
data en inzichten over korte voedselketens bij
elkaar komen. Het doel is om de belangrijkste
obstakels voor korte keteninitiatieven weg te
nemen, waardoor macht in de voedselketen
beter wordt verdeeld. Die obstakels blijken
namelijk voor ieder afzonderlijk korte keten-
initiatief weer op te spelen. 

Op dit moment bestaat de organisatie uit een
vijfkoppig Algemeen Bestuur, waarvan de
voorzitter en penningmeester, het Dagelijks
Bestuur belast met de uitvoeringstaken en deze
controleert.

Stichtingsbestuur 
De Taskforce Korte Keten is een stichting met
een Algemeen Bestuur en een Dagelijks
Bestuur. Het Algemeen Bestuur is onbezoldigd
en houdt toezicht op het Dagelijks Bestuur. 

Algemeen Bestuur
Voorzitter - Drees Peter van den Bosch
Penningmeester - Anna Kuiper

Dagelijks Bestuur
Secretaris/Voorzitter Dagelijks Bestuur - Joris
Lohman
Algemeen Bestuurslid - Mark Frederiks
Algemeen Bestuurslid - Jan Willem van der
Schans
Algemeen Bestuurslid - Bart Kraaijvanger

Raad van Advies 
Voorzitter - Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de
Parme 
Lid - Barbara Baarsma, CEO Rabobank Carbon
Bank 
Lid - Thijs Cuijpers, directeur Beleid LTO
Nederland 
Lid - Willem Lageweg, kwartiermaker Transitie
Coalitie Voedsel 


