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Pakket korte keten 

Wat? 
Maak een pakket met korte keten producten uit je regio en geef de consument de 
mogelijkheid dit te bestellen en af te halen. Op deze manier ontdekt de consument misschien 
nieuwe mogelijkheden.  

Waarom? 
Dit pakket draait om proeven en ontdekken. Eens de consument kennis maakt met het 
product, de smaak en dat het bovendien dichtbij kan aangekocht worden, zal hij ze ook 
makkelijker kopen. Hierbij draait het allemaal om beleving.  

Hoe? 
• Prik een datum om het pakket af te halen 

o Hou er rekening mee dat de producten voorradig zijn op het moment dat je de 
afhaling wil organiseren.  

o Bepaal op basis daarvan de uiterste inschrijfdatum voor bestelling.  
o Voorzie tijdssloten voor afhaling.  

• Bepaal de inhoud van je pakket 
o Werk eventueel samen met Boerenenburen of Voedselteams of bestaande 

afhaalpunten.  
o Welke producenten zijn er in de regio en welke producten kunnen 

aangeboden worden in de gekozen periode?  
o Hou rekening met het product : moet het gekoeld worden?  
o Kies je voor een gevarieerd aanbod losse producten waarmee de consument 

zelf aan de slag kan of kies je voor producten waarmee samen een compleet 
menu kan gemaakt worden?  

o Bepaal op basis van je aankoopprijs jouw verkoopprijs.  

• Spreek af met de producenten 
o Spreek met je producenten een eerlijke prijs af. 
o Spreek af hoeveel product ze kunnen leveren tegen de afhaaldatum. 
o Vraag eventueel een extra folder om bij het pakket te stoppen.  
o Bespreek of er een minimumhoeveelheid dient afgenomen te worden.  

• Communiceer ruim over de activiteit 
o Maak een evenement aan op social media en deel deze zo ruim mogelijk. 
o Vraag om je activiteit op te laten nemen in het infoblad van jouw gemeente. 
o Registreer je activiteit via https://weekvandekorteketen.be/voor-producenten/. 

Zo krijg je vermelding op de website www.weekvandekorteketen.be 
o Gebruik sociale media. 
o Maak je actie ook kenbaar via de regionale pers. 

• Bedenk hoe mensen kunnen inschrijven?  
o Online, telefonisch, persoonlijk.  
o Laat ze een tijdsslot voor afhaling kiezen. 
o Hoe de betaling dient te gebeuren, vooraf via overschrijving, contactloos of 

contant bij afhaling.  
o Stuur een bevestigingsmail.  

https://weekvandekorteketen.be/voor-producenten/
http://www.weekvandekorteketen.be/
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o Stuur vlak voor de afhaling nog een herinnering naar de ingeschreven 
personen met duidelijk plaats, datum en uur dat ze verwacht worden. 

• Denk na over je presentatie 
o Voorzie een duurzame verpakking voor alle producten.  
o Voorzie ook extra informatie over de producten/producenten. 

Doen! 
• Geef enkele recepten mee.  

• Betrek een kok uit de streek en laat hem met de gekregen ingrediënten een recept 
(online) maken.  

• Benodigde producten die niet ter plaatse te verkrijgen zijn, kun je ook fair trade 
aankopen.  

 


