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INTRO | Achtergrond

➢ Agrarische sector als basis

➢ Foodie

➢ Gedragswetenschapper, Universiteit van Tilburg

➢ Sinds 2006 actief om lokaal voedsel tot waarde te brengen

➢ Voorheen: Vrienden van het Platteland, Landwaard & Puur Lokaal

➢ Sinds 2017 zelfstandige & oprichter www.dewildeboerin.nl

➢ 2018-2019 Projectleider www.szh.nl ‘Levend erfgoed loont’

➢ Nu: Lokaal voedselmakelaar bij provincie Utrecht & Oregional

➢ Inspiratie: mensen die het anders doen

➢ Kijkt graag naar Binnenste Buiten 

http://www.dewildeboerin.nl/
http://www.szh.nl/


Even kennismaken:

 Varkenshouder?

 Zo ja, van welk ras?

 Wat zijn je belangrijkste 

klantgroepen?

Afbeelding: Marleen Felius



Bouwstenen direct vermarkten

 Welke ontwikkelingen in de markt nemen we waar?

 Hoe vertel je dat je bijzonder bent?

 Hoe ontwikkel je een onderscheidend (product)concept?
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Door: WUR



In 2020: 3600 varkensbedrijven (CBS)

Door: WUR



12 januari 2021



https://www.wur.nl/nl/nieuws/We-eten-opnieuw-meer-vlees.htm 22-10-2020





Ontwikkelingen op het schap









Aan de slag:

Wat zijn voor jou de belangrijkste 

marktontwikkelingen & foodtrends?



2. Hoe vertel je dat 

je bijzonder bent?
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Hartje versus hartje

IDENTITEIT

Niet maakbaar

Dat ben jij

MERK/BEDRIJFS-

COMMUNICATIE

Maakbaar

Dat is je bedrijf

Bron: Berber Galema



Persoonlijke identiteit

Bron: Value design proposition



Bron: Albert de Hollander



Aan de slag:

Stel je unieke kernboodschap op. Je centrale gedachte.

 Wat maakt je speciaal? 

 Kernwaarden

 Voor wie wil je wat betekenen?

 Bv flexitarier, semi-profi thuisgebruiker, 

vleeslover?

 Welke is het belangrijkste? 

 Merkbelofte

 Haakje voor de klant. Maak het 

persoonlijk

Bron: Albert de Hollander

Merkbelofte

Onderliggende 

kernwaarden



3. Hoe ontwikkel je een 

onderscheidend 
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Wat is een goed concept?

1) Als een stap in het ontwikkelingsproces 

 ... meer dan een ideetje

... het is een uitgewerkt idee, maar nog geen eindproduct 

2) Als eindresultaat 

 ... een concept is meer dan een product of dienst?

... het is niet fysiek, maar een denkbeeldige voorstelling > wel voelbaar ... 

het herbergt een verhaal, een centrale gedachte 

 ... het is de basis voor verdere vormgeving en ontwikkeling van product, 

merk, verpakking, communicatie en andere verschijningsvormen. 



Bron: Marielle Bordewijk



Voorbeeld 1 | Brandt&Levie

Mensen inspireren 

om beter vlees te 

eten.



Voorbeeld 2 | Menapii

Proef de legende



Voorbeeld 3 | Butcher box

Bron: Marielle Bordewijk



Voorbeeld 4 | Kipster

Bron: Marielle Bordewijk



Voorbeeld 5 | Tony’s Chocolonely

Bron: Marielle Bordewijk



Bron: Marielle Bordewijk



Aan de slag:

Formuleer je 

bestaande of nieuwe 

(product)concept

Bron & methode: Marielle Bordewijk



Afsluiting & vervolg

 Feedback op format (product)concept? via 

hallo@linettemak.nl

mailto:hallo@linettemak.nl


Verdieping?

 Kennis van de markt: foodmarketeer Albert de Hollander www.localfruit.nl

 Hoe vertel je dat je bijzonder bent: vormgever Berber Galema

www.vanberber.nl

 Hoe ontwikkel je een onderscheidend (product)concept: food-designer 

Marielle Bordewijk www.mariellebordewijk.nl

 Direct vermarkten van streekproducten: Linette Mak www.linettemak.nl

 Gezamenlijk vermarkten van Bonte Bentheimer vlees: 

www.bontebentheimer.nl

http://www.localfruit.nl/
http://www.vanberber.nl/
http://www.mariellebordewijk.nl/
http://www.linettemak.nl/
http://www.bontebentheimer.nl/

