Focus Group Short Food Supply Chain
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/innovative-short-food-supplychain-management
Uitdaging


De uitdaging is het stimuleren van de groei van korte ketens in Europa, zowel in termen van het
aantal producenten dat mee doet als in termen van de omzet per producent.

Aanpak


20 Europese experts vanuit het onderzoek, de
overheden en het bedrijfsleven analyseerden de
grote variëteit aan korte keten modellen die
voorkomt in Europa. De focus lag vooral op die
modellen die het inkomen voor boeren
substantieel zouden kunnen vergroten, alsmede
het aantal boeren dat aan de korter keten deel
kan nemen. In het rapport staan ook een aantal
aansprekende voorbeelden (zoals voor Nederland
de Landwinkels en diverse Voedselcooperaties
zoals Rechtstreex).

Resultaten


De groep concludeerde dat er momenteel geen duidelijk korte keten model is dat in elke situatie
het meest geschikt is om het boeren inkomen te verhogen. Evenwel de potentie werd het hoogdt
gezien voor die modellen die gebaseerd zijn op samenwerking, tussen producenten onderling en
met latere (of eerdere) schakels in de keten. Een aantal praktijken verhoogd de kans op succes,
zoals het verbeteren van het product assortiment voor eindgebruikers, het onderling delen van
hulpbronnen (logistiek, processing, klantencontacten), het inzetten op behoud van lokale
infrastructuur (verwerking, distributie), het opbouwen van onderhandelingsmacht, en het
vermijden van onderlinge concurrentie.

Aanbevelingen


Het rapport doet tal van aanbevelingen om korte ketens te versterken, zoals het creëren van
toegang tot (risicodragend) kapitaal, technologische innovatie richting schaalverkleining in plaats
van schaalvergroting, het vergroten van de herkenbaarheid van het lokale product, het opzetten
van regionale (fysieke en virtuele) hubs, waar goederen stromen samen komen en zakelijke en
particuliere klanten in één keer toegang krijgen tot een breed scala aan producten.



Meer kennis is nodig met betrekking tot toegang tot land nabij steden, ook voor mensen die geen
verwantschapsband met zittende boeren hebben (nieuwkomers). Meer kennis is nodig rond
methodes en tools om de impact van korte ketens te kunnen meten (economisch, ecologisch en
sociaal). Meer kennis is nodig hoe korte ketens gezond en duurzaam voedsel kunnen leveren juist
aan de meest kwetsbare doelgroepen in de maatschappij (lage inkomens, alleenstaanden,
ouderen).
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