


Boer zoekt klant – klant zoekt boer
Coöperatief fonds

Doelstelling

Investering voor het ver-

duurzamen van de productie, 

lanceren van jonge landbou-

wers, grotere zichtbaarheid 

van de producenten in de 

winkel, hernieuwen van 

het contact tussen boer en 

klant, meer transparantie, 

correcte verdeling van de 

toegevoegde waarde en de 

risico’s doorheen de keten, 

community building met 

middenveldorganisaties en 

een retailer.

Concept

Het fonds heeft als opzet om boeren te ondersteunen door te investeren of projectsteun te geven aan projecten die gericht 
zijn op het verduurzamen van hun productie. Dit kan dienen voor de omschakeling naar teelten waarvoor het lokaal aanbod te 
beperkt is vooral vanuit teelten waarvoor overaanbod, verduurzaming van teelt, omschakeling naar bioteelt. Daarnaast wil het 
ook startende boeren ondersteunen door landbouwgronden ter beschikking te stellen. 

Het fonds heeft de vorm van een coöperatie waarin zowel boeren, minstens één retailer, klanten, breder draagvlak van geïn-
teresseerde burgers, middenveldorganisaties, kunnen participeren. Het streeft naar een lange termijn relatie/dynamiek tussen 
alle betrokkenen. In het bestuur van de coöperatie moet er een goed evenwicht zijn tussen de belangen van alle partijen + 
een spelverdeler tussen retailer en boer. Alle schakels in de keten zijn vertegenwoordigd; er is een bijzondere aandacht voor de 
positie van de boer, retailer kan geen overwicht krijgen in het bestuur.
Het fonds zou kunnen werken adhv. Projectoproepen en/of een set criteria waaraan ingediende projecten worden afgetoetst. 

In de communicatie staat de boer centraal, de campagne wordt opgehangen aan zijn verhaal (storyteling) en zet in op een 
sterke verbondenheid tussen de boer, de klant en de retail (community building).

Resultaten

• Meer duurzaam aanbod van producten in de winkel – met de boer als gezicht 
• Minder voedseloverschotten door afstemming aanbod op vraag
• Boeren die deel uitmaken van het fonds krijgen garanties op vlak van omzet en een eerlijke prijs
• Fonds investeert ook in risicospreiding (opvangen van fluctuaties in productie en prijzen)
• Erkenning voor de inzet van de retailer op vlak van verduurzaming aanbod - imagovoordeel
• Meer stabiliteit voor de retailer 
• Eerlijke spreiding van marge over alle spelers in de keten - imagovoordeel
• Transparantie op vlak van productie keten (voor boer en klant) + keten in beeld brengen
• Dubbel actiemodel voor klant: duurzaam aankopen en participeren in uitbreiding duurzaam aanbod
• Productabonnement voor klanten en/of coöperanten (zekerheid van afzet + klantenbinding + lage drempel)
• Efficiëntie en schaalgrootte


