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Producentenbevraging 

• Doel 

– huidige marktsituatie in beeld brengen 

– peilen naar interesse deelname 

 

• Online vragenlijst 

– Deel I -  klanten, verkoopkanalen en 

samenwerking met collega’s 

– Deel II – toekomstvisie: foodbox en logistiek 



Deelnemers 

• Producenten en ondernemers uit de 

stadsregio die zelf producten telen of 

maken 

• 101 producenten aangeschreven 

• 16 ondernemers namen deel waaronder 

3 anoniem 



producten 

• Aardappelen, groenten, fruit, melk,  

ijs en zuivel 

• Vers vlees, vleeswaren en charcuterie  

• Soep, verse maaltijden & salades 

• Bier en sappen 

• Chocolade en koekjes 

 



Klanten vandaag 

• Coöperatie 

– Veiling (44%) 

• Tussenhandel 

– Horeca (63%) 

– Supermarkt, buurtwinkels en/of speciaalzaken 

– Zorginstellingen, scholen en/of kinderopvang 

• Consumenten 

– Eigen verkooppunt (31%), zelfpluk of CSA 

– Voedselteams – Buurderijen of markt 



Distributie - logistiek 

• Geen eigen levering 

– Via veiling (38%) 

– Via afhaling hoeve of winkel (50%) 

• Eigen transport 

– Niet gekoeld (19%) 

– Gekoeld (6%) 

– Diepvries (6%) 

• Transport derden (31%) 



Samenwerking met collega’s 

• Neen (50%) 

• Ja, op vlak van  

– Aankoop van collega (13%) 

– Samen aankopen met collega’s (19%) 

– Productie (13%) 

– Verkoop (13%) 

– Logistiek (19%) 

 



Inhoud regionale foodbox 

• Abonnement (vaste seizoensgebonden inhoud – 19%) 

• Maaltijdbox (variabele inhoud op basis van toegevoegde 

recepten – 19%) 

• Streekmand (vaste inhoud – 13%) 

• Streekmand (vrij te bepalen inhoud obv aanbodlijst - 63%) 

• Boodschappen uit regio (vrij te bepalen inhoud obv 

aanbodlijst – 19%) 



Leveren van foodbox 

• Via een afhaalpunt 

– In een lokale winkel (38%) 

– Op een bedrijf (31%) 

– Via een pakjesautomaat (38%) 

 

• Aan huis (50%) 



Resultaten 

• Foodbox is voor de meeste producenten liefst 

een vrije samenstelling van producten afkomstig 

uit een aanbodlijst 

• 7 ondernemers willen deelnemen aan het leveren 

via een afhaalpunt, slechts 2 van hen zijn bereid 

dit te doen via hun eigen locatie 

• 5 ondernemers hebben interesse om te leveren 

aan de foodbox, slechts 2 van hen willen actief 

meewerken aan het ontwikkelen van het concept. 

 

 



Resultaten 

• 4 ondernemers willen actief meewerken aan 

ontwikkelen van concept ‘Turnhout Lokaal’ en 

foodbox 

- 3 zien een economische meerwaarde voor een 

variabele vrije foodbox 

- 2 ervan willen werken aan een menu-box.  

o 1 van de 2 wil ook gebruik maken van / zelf instaan voor 

vervoer per fiets.  

- Sommigen willen leveren bij de consument thuis, 

anderen enkel via afhaalpunt. Een eenduidige visie 

opmaken is dan ook van cruciaal belang 



Resultaten 

• 8 ondernemers willen leveren aan huis, maar 

ook daar willen er slecht 3 van hen actief 

meewerken aan het ontwikkelen van de 

foodbox. 

• Wat betreft de locatie voor de samenstelling van 

de foodbox/menu box is niemand van de 

deelnemende producenten bereid om die op te 

nemen. 

 



Aandachtspunten 

• Rekening houden met resultaten 

consumentenbevraging: 

– Max 5 km rijden naar afhaalpunt 

– Verplaatsingen in centrum gebeuren meestal 

met de fiets 

 Beperking fysieke omvang van pakket 
 

• Versheid is driver voor aankopen 

– Aanbod moet hierop inspelen 

 Specifieke eisen qua (gekoelde) logistiek bij leveren 



Opties 

• Foodbox samenstellen op de afhaalpunten 

van de producten 

– Beperkt logistiek naar centraal punt 

– Circulair beleveringssysteem blijft noodzakelijk  

• snelle en gemakkelijke uitwisseling van producten 

moet mogelijk zijn 

– Versheid betekent geen stocks aanhouden en 

eis van consument waarmaken  

• verschil met supermarkten moet duidelijk zijn 



Opties 

• Concept ‘Lokaal Markt’ 

– Lokale producenten aanwezig met producten 

– Locatie kan dienst doen als afhaalpunt van 

bestellingen/foodbox 


