OPROEP: Leveren aan grootkeukens?
INLEIDING
Het Europees project Reframe wil korte keten strategieën uitbouwen, waarbij producenten van hoeveen streekproducten, verwerkers, distributeurs en professionele afnemers met elkaar samenwerken. Dit
betekent zoveel mogelijk producten in de regio produceren, meerwaarde creëren, verhandelen en
consumeren.
In België worden de regio’s Roeselare en Oudenaarde uitgekozen om zo’n korte keten strategie te
lanceren. We richten ons op de grootkeukens om deze meer met lokale producten te laten werken.
PROJECTFASEN
1. Bevraging grootkeukens en distributeurs
In de eerste fase werden alle grootkeukens in Oudenaarde en Roeselare bevraagd naar hun bereidheid
om te werken met lokale streek- en hoeveproducten. Noden en behoeften worden in kaart gebracht. Uit
de bevraging blijkt dat grootkeukens interesse hebben in lokale hoeve- en streekproducten, maar niet
bereid zijn om met meer leveranciers te werken. Distributie, prijs, garantie van hoeveelheid en kunnen
voldoen aan strenge reglementeringen inzake traceerbaarheid en voedselveiligheid zijn mogelijks
barrières om met hoeve- en streekproducten in de grootkeuken te werken.
Omwille van deze redenen werd de distributieketen in kaart gebracht en vonden gesprekken plaats
met verschillende partners in de keten van producent tot grootkeuken.
2. Stappenplan pilootproject








Er wordt een oproep en stappenplan uitgewerkt waarbij lokale producenten van hoeve- en
streekproducten uit Oost- en West-Vlaanderen de mogelijkheid krijgen om samen te werken
met distributeurs.
De projectpartners zullen hun netwerk (Lekker Oost-Vlaams, 100% West-Vlaams en land- en
tuinbouwers) aanspreken en producenten selecteren en motiveren om deel te nemen aan het
pilootproject.
Samenwerken met distributeurs biedt ons een aantal voordelen:
1. De logistiek en distributie naar grootkeukens wordt gecentraliseerd in de regio:
Producenten van streek- en hoeveproducten leveren centraal. De distributeur verdeelt de
streek- en hoeveproducten naar de grootkeukens in de regio.
2. Voorschriften inzake traceerbaarheid en voedselveiligheid worden opgevolgd door de
distributeur via Service Level Agreements met producenten van streek- en hoeveproducten.
Grootkeukens in de regio’s Oudenaarde en Roeselare worden geïnformeerd en
gesensibiliseerd om te werken met streek- en hoeveproducten en bestellingen te plaatsen.
Sodexo bijv. is alvast bereid om hieraan deel te nemen. Ze baten grootkeukens uit in
Oudenaarde en Roeselare.
Er wordt een communicatiecampagne naar de grootkeukens en hun klanten uitgewerkt. Een
belangrijk aspect hierbij is ‘storytelling’. Dit is een effectief communicatiemiddel om de streek-

en hoeveproducten in de menu’s krachtig naar voor te brengen en de betrokkenheid en
motivatie om te werken met lokale producten te vergroten.
3. Oproep: Leveren aan grootkeukens?
Concreet
willen
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rechtstreeks
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de
landbouwer/streekproducent, via grootdistributeurs, in de grootkeukens krijgen i.f.v. het
verduurzamen/verlokalen van de grootkeukens. We zijn opzoek naar West- en Oost-Vlaamse
landbouwers en streekproducenten die vooral verwerkte producten kunnen aanbieden rechtstreeks aan
groothandelaars.
Het project REFRAME wil producent en afnemer dichter bij elkaar brengen. De leverings- en
prijsafspraken, alsook de vereisten qua kwaliteit en volumes, etc. worden zelf onderling
afgesproken.
Uit de bevraging van afnemers blijkt dat vooral bewerkte producten in aanmerking komen.
Hieronder geven we een paar voorbeelden via een niet-limitatieve opsomming:
Gewassen en versneden groenten zoals geschilde aardappelen, asperges, wortelen,
bloemkool, broccoli, prei, …
Ook niet-verwerkte groenten zoals witloof, ui, champignons, pompoenen, spruiten,…
Goed verpakte en lang houdbare (zuivel)producten, zoals kaas,…
Ook fruitsappen
Streekproducten: taarten, mosterd, koffie,…
Vlees: lang houdbare producten zoals paté
…
Denk je dat jouw producten in aanmerking komen? Schrijf je dan hier in, dan nemen we verder
contact met je op.
 Wat mag je verwachten?
- Ingeschreven
landbouwers/producenten
worden
gecontacteerd
en
worden
meegenomen/voorgesteld richting distributeurs.
- Vragen ivm vereisten en prijsafspraken kunnen binnen het project ondersteund worden.
- In het najaar 2017 organiseren we een netwerkmoment tussen producenten en afnemers.

4. Projectpartners
REFRAME wordt in Vlaanderen uitgevoerd door Katholieke Hogeschool Vives, Inagro, het Provinciaal
Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) en de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV)
binnen een internationele samenwerking. Het is een samenwerkingsverband tussen België, Nederland,
Duitsland, Zweden en Denemarken met als doel nieuwe korte keten-initiatieven in de voedingssector
uit te werken.

