Inspiratiefiche voor lokaal bestuur

Plaats korte keten-producenten in de
kijker
Wat?
Weet jij welke mogelijkheden er zijn om je aankopen te doen via korte keten? Lijst alle
mogelijkheden in je buurt op.

Waarom?
Onbekend is onbemind. Vaak kopen mensen niet via korte keten omdat ze de weg naar de
korte keten nog niet gevonden hebben. Door eenvoudig de korte keten-producenten op te
lijsten, biedt je weer mogelijkheden en je steunt de lokale economie.
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Ontdek welke vormen er bestaan om korte keten aan te kopen.
o Denk aan hoevewinkel, automaat, (boeren)markt, zelfpluk, CSA-boerderij,
webwinkel, coöperatie, groenteabonnement, afhaalpunt, Boerenenburen,
Voedselteams Lokaalmarkt.
o Denk ook aan niet-voedingswaren zoals bv. sierteeltproducten,
boomkwekerijproducten,
Lijst alle korte keten producenten op
o Lijst de contactgegevens op
o Lijst de aangeboden producten op
o Vraag via sociale media of het plaatselijke infoblad je hierbij te helpen.
o Kijk ook op www.lekkeroostvlaams.be en www.rechtvanbijdeboer.be
o Lijst
Bedenk hoe je de informatie wil delen
o Digitaal, in het infoblad, in een aparte publicatie, via de regionale radiozender
Besluit je de informatie digitaal te delen
o Voorzie een informatief stukje : wat is korte keten, soorten verkooppunten,
voordelen van aankopen via korte keten
o Zet een lijst met kaartje op de website, facebookpagina.
o Plaats eens een kort filmpje van 30 seconden. Filmen kan eenvoudig met je
eigen smartphone.
Besluit je de informatie via het infoblad te delen
o Voorzie een informatief stukje : wat is korte keten, soorten verkooppunten,
voordelen van aankopen via korte keten
o Publiceer een lijst met de plaatselijke verkooppunten (met kaartje).
o Maak er een terugkerend thema van waarbij iedere keer een ander
verkooppunt/producent aan bod komt.
o Publiceer een interview met een producent.
Of maak een aparte publicatie
o Werk hiervoor eventueel samen met omliggende gemeenten, op die manier
kun je de opmaak- en drukkosten delen.

Inspiratiefiche voor lokaal bestuur
o

•

Voorzie een informatief stukje : wat is korte keten, soorten verkooppunten,
voordelen van aankopen via korte keten
o Voorzie voldoende beeldmateriaal.
o Wissel af met een interview van de producent.
o Vergeet zeker niet te vermelden wie, waar, wat en wanneer?
o Verspreid via bibliotheek, gemeentehuis, deelnemende producenten
Communiceer uitgebreid
o Gebruik sociale media.
o Maak je actie ook kenbaar via de regionale pers.
o Deze informatie mag zeker niet ontbreken in het bundeltje voor nieuwe
inwoners.

Doen!
Deze actie is steeds mogelijk ondanks de coronamaatregelen.
Deze actie vraagt weinig voorbereiding.
De inwoners kunnen hun boodschappen met de fiets of te voet ophalen, wat weer goed is
voor mens en milieu.

