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Plaats jezelf als korte keten producent in 
de kijker 

Wat? 
Wil je meer potentiële klanten bereiken? 
Kent iedereen in jouw regio jou, je aanbod intussen?  
Op welke manieren maakte je al reclame over jezelf, je bedrijf, je producten?  

Waarom? 
Onbekend is onbemind. Vaak kopen mensen niet via korte keten omdat ze de weg naar de 
korte keten nog niet gevonden hebben. Mensen moeten je weten zitten, je kennen, 
eventueel een gezicht kunnen plakken op wie achter een product zit.  
Door je eenvoudig meer bekend te maken als korte keten-producent, genereer je 
gemakkelijk meer potentiële kopers.  

Stappenplan 
• Bedenk welke informatie je wil delen 

o Welke producten bied je aan? 
o Wanneer bied je ze aan (seizoen)? 
o Wanneer is de klant welkom? (openingsdagen en -uren; afhaalmomenten)? 
o Waar kun je kopen (plaats)? 

• Zorg dat je bedrijf zichtbaar is als verkooppunt  
o Hang een affiche, vlag, reclamepaneel, bord,… 
o Zet een bord met het assortiment aan de straat 

• Zorg dat je bedrijf toegankelijk is 
o Zet de poort open wanneer er kan afgehaald worden 
o Laat geen honden loslopen tijdens de openingsuren 

• Gebruik bestaande sociale mediakanalen 
o Schrijf je in op www.lekkeroostvlaams.be, dit is helemaal gratis.  
o Schrijf je in op www.rechtvanbijdeboer.be 
o Zoek naar facebookkanalen met leden uit je buurt 
o Post een leuk, kort bericht 
o Vermeld waar, wat, wanneer 
o Plaats een aansprekende foto of kort filmpje bij je bericht 

• Maak een eigen facebookpagina 
o Vermeld waar, wat, wanneer, hoe 
o Post geregeld een bericht van tijdens het groeiseizoen, de oogst, de 

verwerking, de verkoop 
o Vertel een verhaal over je product of je bedrijf. De consument zoekt 

authenticiteit. 
o Zet je de unieke smaken, passie en ambacht in de kijker. 
o Vraag consumenten om recepten te delen. 

• Bekijk ook de niet-digitale mogelijkheden  

http://www.lekkeroostvlaams.be/
http://www.rechtvanbijdeboer.be/


Inspiratiefiche voor producenten 

 

 

  
 

o Verspreid flyers in de buurt 
o Breng met collega- producenten een folder met lokale producten/recepten/… 

uit. 
• Meld je ook bij organisaties die je mogelijk meer bekendheid kunnen geven  

o Je eigen gemeentebestuur 
o Verenigingen in je buurt die mogelijk jouw product kunnen gebruiken bij 

activiteiten 
o Provincie Oost-Vlaanderen, dienst landbouw en platteland, korteketen@oost-

vlaanderen.be 
o Steunpunt Korte Keten, ferm.steunpuntkorteketen@samenferm.be  

• Zorg voor beleving 
o Vertel een verhaal over jouw producten 
o Laat de klant eens kijken waar je iets kweekt/teelt 

• Doe mee aan bestaande activiteiten 
o Week van de Korte Keten, www.weekvandekorteketen.be 
o Week van de smaak, www.weekvandesmaak.be 
o (Boeren)markten 
o Dag van de landbouw, www.dagvandelandbouw.be 

• Bekijk de mogelijkheden om via andere kanalen korte keten te verkopen. 
o Denk aan hoevewinkel, automaat, (boeren)markt, zelfpluk, CSA-boerderij, 

webwinkel, coöperatie, groenteabonnement, afhaalpunt, Boerenenburen, 
Voedselteams, Lokaalmarkt.  

Doen! 
Herhalen, herhalen, herhalen! 
Hou steeds rekening met de geldende coronamaatregelen. Check www.info-coronavirus.be. 
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