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Het Programma van de Masterclass:

Leren van Elkaar Zelf Onderzoeken

Input van Experts Coaching
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De bijeenkomsten:

21 oktober 2016 
Maak jouw dromen waar! 2

3 18 november 2016 
Cateraars, supermarkten en 
pop-up stores

4 16 december 2016 
Hoe bouw je een merk op?

513 januari 2017
Arbeidsparticipatie en 
circulaire economie

6 10 februari 2017
Nieuwe business proposities

9 september 2016 
Kennismaking en 
introductie 

1 7 24 maart 2017
Slotbijeenkomst

 
 

4



Extra componenten.
1: Input vanuit InHolland

Studenten van Hogeschool
Inholland ondersteunen
dit jaar de Masterclass 

met onderzoek. Dit doen
ze in het kader van de 

‘Green Juniors’.

Ze interviewen alle
ondernemers en verzamelen
foto’s van de ondernemers

en bedrijven.

Op basis van de input van de 
interviews kiezen ze het 

onderwerp voor hun
onderzoek
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Extra componenten.
2: Pop-Up Store in de Markthal

Dit jaar hebben jullie de 
kans om een week lang een

pop-up store te runnen in de 
Markthal.

De opzet en timing wordt
samen ondernemers

uitgedacht. Voorwaarde is 
dat de pop-up store die 
week 7 dagen open is.

In de markthal kun je
bijvoorbeeld markonderzoek

doen, feedback vragen op
een nieuw product of 

verpakking.
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Extra componenten.
3: Optioneel uitje naar Gent

Vanwege het succes van de 
reis van vorig jaar, bieden
we dit jaar optioneel ook

weer een reis aan.

Het gaat om een bezoek aan
Gent van 1 dag. We 

bezoeken verschillende
Vlaamse Korte Keten

initiatieven. 

Ook gemeente ambtenaren
krijgen de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de reis.
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#mcstadplatteland

Extra componenten.
4: Actief in de media!

#mcstadplatteland

Gedurende de masterclass 
zijn we actief op (social) 
media. Via de Facebook 
groep worden foto’s en

extra info gedeeld met jullie.

Nieuwe Oogst en Shogolo
publiceren portretten van

deelnemers.
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Leerervaringen van Deelnemers
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De vraag waarmee ik de masterclass mee begon was of ik nog wel het juist verhaal vertel. Moet 
ik harder roepen? Wat ik vooral heb geleerd is dat ik niet zozeer mijn verhaal moet aanpassen, 
maar wel de wegen die ik gebruik. Ik ben inmiddels in gesprek met jongere mensen, tussen de 
20 en 30 jaar, die dat voor ons kunnen doen. Ik heb geleerd dat ik de communicatie met een 
jongere doelgroep niet zelf moet doen. Zij spreken die taal en weten hoe ze meer met beeld 
kunnen communiceren. Deze mensen staan nog steeds heel dicht bij ons bedrijf. De ene is mijn 
dochter en de ander is de zus van een medewerker. Op die manier houden we de persoonlijke 
lijn in stand. Doordat zij ook veel bezig zijn met koken, geven we ook meer aandacht aan 
gerechten onder andere door middel van foto’s.

Het werken met het business model canvas stond me eerst tegen, maar toen ik er echt mee begon te werken hielp het me om lijnen
te zien. Het hielp om te zien waar nog meer uit te halen valt. Ook zag ik ineens dingen die ik heel belangrijk vind maar die nog niet zo 
goed tot uiting komen in ons bedrijf. 

Ageeth Visser
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Anja en Mirjam Slob

We hebben een nieuw business model ontwikkeld: We richten ons op de recent 
afgestudeerde hoogopgeleiden die in de Randstad wonen. We kunnen deze doelgroep 
bereiken omdat we zelf zowel midden in het bedrijf staan als midden in onze doelgroep.

Vanaf 17 juni bieden we biologische antibioticavrije rundvleespakketten van stiertjes 
die bij ons op de boerderij een waardig leven hebben gehad. Ze zijn opgegroeid op 
90ha natuurgrond en dat proef je terug in het vlees omdat ze daar natuurweide en 
kruiden hebben gegeten.

De stadse consument zoekt gemak. Dat gemak gaan we ze bieden door samen te 
werken met Iceberg webshops. Zij zullen de webshop beheren en kunnen garanderen 
dat onze producten binnen 24 uur na bestelling thuisbezorgd worden. Daarvoor worden 
onze producten bij hen opgeslagen. Doordat Iceberg werkt met een sociale werkplaats 
past hun werkwijze bovendien goed bij onze bedrijfsfilosofie.

Komend jaar willen we 5 runderen afzetten. In 2018 zullen we 30 runderen afzetten en 
daarna uitbreiden naar 60 runderen per jaar. Dat is onze maximum capaciteit omdat dit 
het aantal is wat jaarlijks op ons bedrijf geboren wordt. Eventueel kunnen we verder 
uitbreiden naar lamsvlees.

We bieden pakketten van 3, 7 en 10 kilo. Het vlees is vacuüm verpakt in tweepersoons 
porties die je binnen een uur kunt ontdooien. In eerste instantie willen we alles direct 
aan de consument verkopen. We willen de consumenten ‘overhalen’ met de pakketten 
van 3 kilo en dan hopen we dat de klant gaat voor grotere pakketten, want dat is 
financieel interessanter.  
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Katrien Prak

Ik heb een kleine bessentuin van nu 1 ha en straks 1,5 ha. Ik heb altijd gedacht dat dit 
een zwakte is en dat ik iets naast de huisverkoop moet doen. Tijdens de masterclass heb 
ik geleerd dat het kleine formaat niet alleen een zwakte is, maar juist ook een kracht. 
Mensen komen naar ons want bij ons is Het Goede Leven.

In oktober ben ik geland. Daarvoor dacht ik altijd dat ik in de marge opereerde omgeven 
door grote boeren. Maar ik zit niet in de marge, maar in ‘Ecologica’. Ik heb een plek in de 
voedselproductie. Dit helpt bij alle keuzes die ik maak.

Sindsdien ben ik veel geordender na gaan denken over hoe de voedselproductie en 
consumptie in elkaar zit. Daarmee heb ik ook mijn business model in kunnen vullen.  In 
plaats van iets nieuws te zoeken, ga ik uitbouwen wat ik al heb. 

De meeste omzet komt van mensen die aan huis komen, het leuk vinden en het 
doorvertellen. Door de masterclass kan ik effectiever opereren: ik weet waar mijn lokale 
klanten zitten en waar potentieel zit. Ik kan 100% lokaal afzetten. 

Ik ga mijn seizoen  verlengen door rondleidingen te geven in het voorjaar en zorg ervoor 
dat ik te vinden ben op evenementen kalenders en streekkalenders. Op social media 
(FaceBook) ben ik als Rode Mus actiever op andere pagina’s om mijn netwerk te 
vergroten. Daarnaast ben ik gaan koken om mijn productassortiment te vergroten.

Nu ligt mijn prioriteit op het opbouwen van het merk. Het merk staat voor Het Goede 
Leven, het hele jaar door, niet alleen in het seizoen. Ik denk dat ik nog iets aan mijn logo 
en verpakking moet doen, behalve de stempel met een mus met bessen die ik heb laten 
maken. Maar tegelijkertijd is mijn locatie mijn verpakking. Dat moet echt goed zijn. 
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Chris Noordam

Ik ben blij dat we mee hebben gedaan aan de masterclass. Het kost energie, maar het 
levert ook een hoop op. 

We zijn het enige glastuinbouw bedrijf in de omgeving. We willen ons bedrijf verder 
openstellen voor bezoekers zodat er 12 maanden per jaar iets te bezoeken en te beleven 
is. We hebben veel te bieden. Nu zijn we het bedrijf aan het voorbereiden voor 
ontvangst o.a. door een presentatieruimte te maken die straks 7 dagen per week 
toegankelijk is. We willen geen duizenden mensen over de vloer, maar ons richten op de 
geïnteresseerde bezoeker die kleinschalig een kijkje in de keuken wil. 

We hebben gemerkt dat mensen bezig zijn met tuinieren. In de pop-up store kreeg ik 
bijvoorbeeld vaak de vraag of mensen zaadjes konden kopen. Onze positie verschuift 
dichter naar de consument toe. Die consument vraagt dan waar ze onze producten 
kunnen kopen. 

Zodra mensen het product zien willen ze het kopen. We hebben geleerd dat we de 
producten het beste levend kunnen verkopen. Dat geeft een super vers product en zorgt 
bovendien voor extra beleving. 
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Jan van der Kooij

Met onze zuivelcoöperatie wilden we groeien in volumes. In eerste instantie hebben we 
ingezet op speciaalzaken. Tijdens de masterclass kregen we ook verzoeken voor 
supermarkten. Met de supermarkt in Schipluiden gaat het supergoed. Omliggend is het 
nog zoeken, daar gaat het wat minder.

De logistiek blijft lastig. We willen het graag zelf blijven doen in verband met het 
contact met de klanten wat het oplevert. Aan de andere kant zijn de kosten per stop 
vast. Daardoor is het belangrijk om massa te hebben. Daarvoor kan samenwerking met 
verschillende producenten een oplossing zijn. Om toch de kosten omlaag te brengen 
zijn we nu bezig met vrijwilligerswerk. In plaats van vrijwilligers kan ook nog gedacht 
worden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor onze vruchtenyoghurt en het ijs werken we nu nog met een geïmporteerd product 
uit Polen. Dat moet anders. Dat is wel even zoeken, want we willen geen producten met 
toegevoegde suikers, en kunnen niet werken met verse aardbeien bijvoorbeeld. Dat 
gaat niet goed samen met de yoghurt. 
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Bas Blokland

Op het gebied van logistiek werken we intensief samen met DeliXL en sinds kort ook met 
de Zegro. Waarschijnlijk gaan we op het gebied van logistiek ook samenwerken met 
Buitendijk. Zij pakken dan de levering aan horeca en ziekenhuizen op.

Inmiddels gaan we steeds meer samenwerken met Stichting Molendijk. We zijn al 1,5 tot 
2 jaar in gesprek met de gemeente om een vergunning te krijgen zodat we groepen
mogen ontvangen. Dat mocht steeds niet vanwege een stiltegebied achter ons bedrijf. 
Nu mag het ineens wel. 1,5 week na de masterclass bijeenkomst in Kinderdijk was het 
geregeld. Nu kunnen we naast de schoolklassen die wel al op het bedrijf ontvingen, ook
groepen toeristen ontvangen.
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Gert van Herk

Sinds 2001 zetten we producten  af in de korte keten. Inmiddels is dat ongeveer 60 tot 
70% van onze productie. De masterclass past in ons idee van de korte keten en bij onze 
zoektocht naar het optimaliseren van ons bedrijf. De markt en de klant zijn constant in 
beweging. Daar moet je bij aan blijven sluiten. Door te werken in de korte keten lukt 
het beter om de markt te volgen. Je hebt betere feeling met wat de klant en afnemer 
zoekt. Ik teel min of meer op bestelling. Een uitdaging nu nog is of het lukt om een 
eigen onderscheidend product neer te zetten.

Tijdens de masterclass heb ik geleerd dat de plek waar je zit veel meer is dan een 
productie locatie alleen. In het gebied Buytenland van Rhoon bestaan verschillende 
gebruiken naast elkaar: natuur en landbouw. Deze bestemmingen waren ooit 
gescheiden, maar nu komt weer alles door elkaar. Steeds meer komt de nadruk op 
kwaliteit en beleving. Het is mijn beleving dat ook gangbare landbouw samen kan gaan 
met natuurontwikkeling. Natuurontwikkeling zorgt voor een stukje beleving wat 
toegevoegd wordt aan je productidentiteit. Maar ik heb een creatieve geest nodig bij de 
provincie die duidelijkheid geeft over dat ik op deze plaats mag blijven.
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Leen van Marion en Anneke Lugtenburg

Tijdens de masterclass hebben we het idee van de Proefschuur verder uitgewerkt en 
uitgebouwd. 

Met de 51 deelnemers van  de proefschuur bewaken we de kwaliteit op verschillende 
manieren:
- We hebben afspraken onderling over de kwaliteit en werkwijze
- We hebben een eigen distributiecentrum (DC) waar kwaliteitscontrole wordt gedaan
- We organiseren bijeenkomsten om met leden de producten uit het DC worden 

bekeken en besproken
- We hebben een klachten procedure zodat een fout niet nog eens gebeurt.

Wat betreft de prijs vragen we een iets hogere prijs dan gangbaar. We zitten niet veel 
hoger, want het product moet ook nog verkocht worden. Prijsstelling werkt ook 
andersom. De klant wil ook meer betalen als je meer belooft, anders gelooft de klant je 
beloftes niet. En die extra waarde moet natuurlijk ook uit kunnen. Samenwerking is 
daarvoor heel belangrijk.

Het concept is niet beperkt tot Voorne Putten. Op dit moment zetten we alleen af in 
Voorne Putten. Dat heft een potentieel van 170.000 consumenten. Op dit moment loopt 
slechts 5% van de productie via de coöperatie. Er zit nog veel potentieel voor groei in. 
Bovendien kunnen we het concept vermarkten. Al is de breedte van het assortiment wel 
uniek voor Voorne Putten wel een heel breed assortiment. Dat is lastig op een andere 
plek.
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Abderrahim Bouna
De markt voor Halal vlees bestaat uit 40 miljoen kilo per jaar. Alle producten die ik 
verkoop wil ik Halal verkopen. Inmiddels zijn we 5 maanden onderweg met Ons Vlees. 
We hebben samenwerking met een kok, een slager en een slachter. We zoeken 
samenwerking ook binnen de groep van de masterclass. We vinden het belangrijk dat 
er ruimte is voor gesprek zodat we bij kunnen sturen ook op kwaliteit en op smaak. Bij 
veranderingen in de bedrijfsvoering gaat het om een beetje schuiven, een beetje 
trekken en een beetje veranderen. We werken daarbij met die mensen die iets nieuws 
willen proberen. Veel zaken kunnen wel, maar het kost tijd en het gaat met kleine 
stapjes.

Onze klanten komen via social media en uit een persoonlijke kring. Het werkt als een 
sneeuwbaleffect. Geen consument is hetzelfde. Maar veel consumenten vinden gemak 
en transparantie het belangrijkste. 

Bestellen kan via whats app of via de website. Kip wordt in zijn  geheel verkocht. Voor 
koeien hebben we een plan A,B en C. We kunnen ook B2B verkopen en samenwerken 
met stichtingen die restvlees verwerken. In een volgende ronde gaan we ook lammeren 
verkopen. 

We onderhandelen nooit over de prijs. We vragen aan de boer wat zijn of haar prijs is 
en zeggen dan ja of nee. Van de verkoopprijs gaat tussen de 45 en 60% naar de boer en 
tussen de 15 en 20% gaat naar ons.

De masterclass heeft gezorgd voor versnelling en verbetering van Ons Vlees. Door de 
masterclass ben ik anders gaan kijken. Ik zou volgend jaar zo weer meedoen.
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Lena Zevenbergen

We willen de smaak en de beleving van het eten van een vers geplukte peer naar de 
consument brengen. Daarvoor willen we peren individueel verpakt verkopen, zodat je 
makkelijk, zonder kliederen ook onderweg een prefecte peer kunt eten. 

Het concept is nog in ontwikkeling. We blijven leren. De verpakkingen die we nu hebben 
zijn een snel voorbeeld die de ontwerpster heeft gemaakt naar aanleiding van ons 
bezoek aan het verpakkingen bedrijf. Voor de duurzaamheid hebben we nog gedacht aan 
het gebruiken van zetmeel verpakking in plaats van papier. Maar voor u willen we eerst 
het concept verder testen. 

We hebben ook nog nagedacht over het aanbieden van bijvoorbeeld een ‘patatje peer’ 
als gezonde snack. Dat kan eventueel in de toekomst.

We willen starten met de nieuwe oogst en dan met kleine stapjes vooruit. Om dat te 
bereiken hebben we bijvoorbeeld binnenkort een gesprek bij een tankstation. 
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Matthijs Baan

Ik ben trots op het kinderdagverblijf, op de koeien en op het bedrijf. Met Elke Melk kan 
ik ook trots zijn op de melk. Doordat we de melk per koe verpakken en op een lage 
temperatuur op het bedrijf zelf verzuivelen houdt de melk zijn eigen smaak. Daardoor 
proef je het jaar rond smaakverschil. 

Tijdens de masterclass is dit idee ontstaan en uitgewerkt.

De kostprijs van Elke Melk ligt rond de 70 en 80 cent. We willen graag in gesprek met de 
supermarkten. De uitdaging is dat je zodra je bij de grote 4 verkocht wordt, je niet meer 
mag verzuivelen bij de boer zelf. 

Wellicht is de melk in de toekomst ook online te bestellen. PostNL wil, als het van de 
grond komt, Elke Melk wel gaan leveren om hun dienst te ondersteunen.

De verpakkingen zijn nog in ontwikkeling. De melk wordt op het boeren bedrijf zelf 
verpakt. We verwachten dat het lastig zal zijn om met flesverpakkingen te werken. 
Zakken kan wel. Dat levert een besparing op van 7% op verpakkingsmateriaal. 
Daarnaast denken we er over om een QR code op de verpakking toe te voegen.
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Ervaringen met de Gers Vers Pop-Up Store

Jan: Het was een leuke ervaring. Consumenten waren positief. We hebben 
melk uitgedeeld aan koffietenten om onze melk te gebruiken om op te 
schuimen.  De komende tijd zullen we ontdekken of het ook nieuwe 
klanten heft opgeleverd.

Lena: We wilden bij consumenten testen of ons idee om peren individueel 
te verkopen aan zou slaan. Het meedraaien met de pop-up store was een 
slijtageslag, maar ook ontzettend leerzaam. We hebben veel enthousiasme 
teruggekregen van consumenten. We moeten nu met verstand van zaken 
verder gaan.

Chris: Ik heb geleerd dat we een levend product moeten verkopen. Dat 
bied meerwaarde ten opzichte van de kroppen slag in de supermarkt. 
Behalve het levende product verkopen we ook innovatie en een stukje 
beleving. Nog steeds krijg ik dagelijks mailtjes en belletjes naar aanleiding 
van de pop-up store. 
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De masterclass Stad-Platteland werd mede mogelijk gemaakt door:
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