


De klant bepaalt de prijs

Doelstelling

Meer bewustzijn bij de con-

sument over de (meer)waarde 

van voedingsproducten. Meer 

bereidheid om de werkelij-

ke kostprijs te betalen voor 

duurzame producten. Meer 

transparantie in de voedings-

keten. Consument betrekken 

bij de reflectie over meer 

evenwichtige prijsvormings-

mechanismen.

Concept

Gedurende een korte periode (bv. 3 weken) willen we een duurzaam, lokaal product in de supermarkt in de kijker zetten en de klant hiervoor 
zelf de prijs laten bepalen. Er wordt informatie gegeven over de productiewijze en de producent van het product en over de duurzame aspec-
ten van het product. Hiervoor kan samengewerkt worden met middenveldorganisaties. 

In de supermarkt wordt het duurzame product tussen vergelijkbare producten geplaatst. De informatie over de duurzaamheidsprestaties van 
het product wordt op een opvallende/aantrekkelijke manier gecommuniceerd in de winkel – bv. via aanwezigheid van de producent in de 
winkel - en via de communicatie kanalen van de retailer en van de betrokken middenveldorganisaties.

Het duurzame product draagt geen prijs, de vergelijkbare producten wel. De klant bepaalt zelf welke prijs hij/ zij voor het product wenst te 
betalen. De gekozen prijs wordt ingegeven op een toestel dat een stickertje met de prijs print. Eventueel kan het toestel extra informatie 
tonen welke kosten wel/niet met de ingegeven prijs gedekt zijn. Voor het product wordt een ophoudprijs bepaald:  als de klant een prijs 
onder de ophoudprijs intoetst, wordt een foutmelding weergegeven - op het scherm wordt vermeld dat de alle partijen verlies maken met 
de geboden prijs en het product daardoor niet in de markt kan gezet worden. De consument kan kiezen om het product te kopen aan een 
hogere prijs of het product niet aan te kopen. 
De actie kan gezamenlijk geëvalueerd worden met consumenten/middenveldorganisaties/andere betrokken ketenactoren, en er kan samen 
worden op verder gewerkt.

Er kan bv. voor gekozen worden om de actie uit te breiden naar andere winkels, om een ander duurzaam product te kiezen voor de actie, 
of om op een of andere manier rekening te houden met de geboden prijzen van de consumenten, om de koppeling te maken met algemene 
praktijk van duurzaam aankopen en prijszetting,… 

Resultaten
• Toestel waarmee consumenten in de winkel de prijs kunnen bepalen – en waarmee ze eventueel extra informatie krijgen over de kosten 

die al dan niet gedekt worden met de geboden prijs.
• Communicatiekanalen van retailers en middenveldorganisaties om het verhaal achter een duurzaam product te delen met de klant. 
• Overleg tussen verschillende ketenschakels en met middenveldorganisaties om actie op te zetten rond een bepaald product. 
• Geactiveerde consumenten die bewuster nadenken over de aankoop van een duurzaam product.
• Consumenten hebben meer inzicht in het ketengebeuren.
• Meer transparantie in de keten.
• Duurzaam product/duurzame praktijk in de kijker.
• Erkenning van de inspanningen voor duurzaamheid van de retailer.
• 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


