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DE KORTE KETEN
IS VOLOP IN
BEWEGING

Taskforce Korte Keten (TKK)
Taskforce Korte Keten (TKK) versterkt
sinds 2018 de korte keten-beweging
door ondernemers te ondersteunen en
regionaal en nationaal nieuwe
samenwerkingsverbanden op te zetten.
Ook nam TKK recent het initiatief voor de
succesvolle Support Your Locals
campagne.
Begin 2020 werd de taskforce,
vanwege de coronacrisis en de invloed
die dit had op het voedselsysteem,
gepresenteerd met een grote uitdaging.
De onzekerheid van deze tijd luidde de
noodzaak én de kans in, om de aandacht
voor de korte keten te versterken en
daarmee een stevige plek te geven
binnen het huidige voedselsysteem.

In deze impactsheet presenteren we de
kernprojecten waar wij de afgelopen
twee jaar binnen deze context aan
gewerkt hebben en laten we zien welke
impact deze hebben gemaakt.

Onze projecten
in 2020 en 2021
We initieerden de Support Your Locals campagne
In crisistijd heeft de landelijke beweging Support
Your Locals heel Nederland opgeroepen om
zoveel mogelijk lokale voedselproducenten te
steunen, te kiezen voor lokaal en te streven naar
kortere voedselketens. Op Support Your Locals
vind je alle lokale voedselproducenten die hun
krachten hebben gebundeld. De TKK is medeinitiatiefnemer en heeft actief ondersteuning

geboden aan ondernemers. De campagne wierp
haar vruchten af. Het gaf een zichtbare impuls aan
de korte keten. Waar in 2017 de omzet van
landbouwbedrijven uit de korte keten nog op 10,5%
lag, is deze in 2020 gestegen naar 13,5%. De
landbouwsector behaalde in 2020 een omzet van
maarliefst 1,5 miljard euro uit korteketenverkoop
[bron: CBS,2021].

We werkten lokaal aan het regionaliseren van het
voedselsysteem
In verschillende regio’s werken we aan het
regionaliseren van het voedselsysteem. We gaan
op zoek naar samenwerkingen tussen regionale
partijen die samen de weg naar de korte keten
kunnen versnellen. Enkele voorbeelden:
In de Metropool Regio Amsterdam zetten
we met de Gemeente Amsterdam, Rabobank,
boeren, korte keten-ondernemers en horeca
een regionale alliantie op.

In Flevoland, waar de ambitie voor lokale
producten groot is, werd ook een regionale
alliantie gelanceerd. De komende jaren zal de
basis worden gelegd voor een duurzame
infrastructuur van kennis, ondernemerschap en
innovatie.
Innovatienetwerk Food
Delta
Zeeland,
opgestart met hulp van TKK, heeft van de
Provincie Zeeland de opdracht gekregen voor
het opstellen van een korte keten-aanpak. Dit
wordt nu samen door deze partijen uitgewerkt

We helpen ondernemers om de beschikbaarheid
van lokaal voedsel te vergroten
Korte keten-ondernemers blijken steeds weer
tegen dezelfde obstakels aan te lopen. Daarom
faciliteren we samenwerking tussen nieuwe korte
keten-ondernemers en gevestigde korte ketenpartijen
zoals
Boerschappen,
Rechtstreex,
Streekboer en Boeren & Buren. De samenwerking
richt zich op drie overkoepelende thema’s:
logistiek, data en multichannel-benadering.
Binnen deze drie thema’s delen korte keten-

ondernemers hun kennis en werken ze samen om
overkoepelende vraagstukken op te lossen. Kennis,
achtergrondartikelen en tools die korte ketenondernemers kunnen helpen zijn gebundeld op de
website www.taskforcekorteketen.nl. Daarnaast
delen we actualiteiten en inzichten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief met ruim 1000 lezers en
kunnen ondernemers meepraten in de groeiende
LinkedIn-groep.
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We maken lokaal en duurzaam voedsel
beschikbaar voor mensen voor wie dit normaliter
lastig verkrijgbaar is
TKK stelt zichzelf voor de lange termijn ten doel
om gezamenlijk met korte keten-ondernemers op
te trekken om een structurele samenwerking te
realiseren met hulporganisaties, zoals Het Rode
Kruis, Leger des Heils, voedselbanken en kerken.
Aan het begin van de Coronacrisis sloegen TKK
en Het Rode Kruis de handen ineen om
kwetsbare

doelgroepen te voorzien van voedselpakketten met
lokale producten. Deze actie van het Rode Kruis
werd door Trouw ‘de grootste hulpoperatie sinds de
Watersnoodramp’ genoemd. TKK maakt op dit
moment inzichtelijk hoe op verschillende plekken in
het land al wordt gewerkt aan voedselhulp richting
de maatschappij door korte keten-ondernemers.

We werken aan het opzetten van een Nationale
Samenwerking Korte Keten
Sinds in 2018 voor het eerst de krachten in de
korte keten werden gebundeld, zijn er
doorlopend gesprekken geweest over het
versterken van de samenwerking en kennisdeling
op nationaal niveau. In het voorjaar van 2021 is
een nieuwe stap gezet in het opzetten van de
bovenregionale samenwerking. In het voorjaar
van 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 volgden twee intensieve
werksessies waar alle provincies aan hebben deel

genomen. De inzichten uit deze sessies hebben
geleid
tot
een
adviesrapport
‘Nationale
Samenwerking Korte Keten’ gericht aan de
provincies en het ministerie van LNV, dat op 29
september officieel gepubliceerd is. Ook zijn de
Tweede Kamerleden in een brief op de hoogte
gebracht van de kernpunten uit het advies. Het
rapport is te vinden op www.taskforcekorteketen.nl.
De “bal” voor het opzetten van een bovenregionale
samenwerking ligt nu bij de provincies en LNV, maar
ongeacht de uitkomsten blijft de Taskforce Korte
Keten doorgaan met het versterken van de korte
keten-beweging.

OVER DE STICHTING
TASKFORCE KORTE KETEN
Taskforce Korte Keten (TKK) is een onafhankelijke
stichting die als doel heeft om de ontwikkeling
van regionale voedselsystemen te versnellen
door samenwerkingen in de ontwikkeling van
korte voedselketens te ondersteunen. De TKK is
een initiatief van ondernemers in de korte keten
en wordt inmiddels gedragen door alle
koplopers en meer dan 150 korte keteninitiatieven 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 keten-initiatieven weg te
nemen, waardoor macht in de voedselketen
beter wordt verdeeld. Die obstakels blijken
namelijk voor ieder afzonderlijk korte keteninitiatief 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,
controleren.

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

