Boeren voor Buren 3.0
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Management Samenvatting
Missie
‘Structureel gezonde en betaalbare aardappelen, groente & fruit van boeren uit de regio
toegankelijk maken voor huishoudens met een kleine portemonnee’
Aanleiding
Tijdens de COVID-19 crisis zagen we aan de ene kant Boeren met enorme voedsel overschotten en aan
de andere kant Amsterdamse gezinnen in armoede. Daarom pakten we het initiatief op om
tweewekelijks 7000 kilo producten van de boeren te distribueren naar de stad: 250 (uitgegroeid naar
375) gezinnen ontvingen elke twee weken een pakket van 28 kilo groente & fruit met o.a. aardappelen,
paprika’s, biet, ui,
Appelen, wortelen, witte kool, komkommer en tomaat. Na de eerste levering namen we onszelf voor om
ook na de lockdown deze korte keten —direct van de Boer naar huishoudens in de stad— in stand te
houden en beschikbaar te maken voor kwetsbare huishoudens. De stichting Boeren voor Buren was een
feit. Sindsdien levert Boeren voor Buren groente en fruitpakketten tegen een kleine bijdrage aan
inwoners met een kleine portemonnee, in Amsterdam.
Waarom wij helpen
Nederland heeft een grote groep inwoners die iedere maand weer moeite hebben om rond te komen.
Dit heeft consequenties voor de voedselkeuzes die mensen maken, meestal leidend tot meer ongezonde
keuzes (vaak goedkoper). Tegelijkertijd hebben veel boeren in Nederland te kampen met
voedseloverschotten en/of krijgen ze onredelijk lage prijzen voor hun groente en fruit dat bijvoorbeeld
wat groter of kleiner is dan dat je normaal in winkels ziet. In het bij elkaar brengen van enerzijds het
aanbod van gezonde producten van de boeren en anderzijds kwetsbare bewoners gezond en betaalbaar
voedsel kunnen bieden, ziet Boeren voor Buren een kans.
Hoe wij helpen
Wij verbinden de Nederlandse boeren met de inwoners met een kleine portemonnee. Ons doel is ervoor
te zorgen dat zij iedere week gezond voedsel kunnen kopen tegen lage en voor de boer redelijke prijzen.
Doordat we de voedselketen verkorten en wij als stichting geen winst (willen) maken, kunnen de
Nederlandse boeren een redelijke prijs krijgen voor producten. Omdat we in direct contact staan met de
boeren, krijgen we wekelijks inzicht in welke verse producten er lokaal verbouwd worden. Onze droom
is niet alleen Amsterdam hierin te voorzien, maar ook de rest van Nederland.
Wat wij doen
Momenteel verkopen wij iedere twee weken groente en fruit pakketten en losse producten aan inwoners
met een kleine portemonnee. In de aankomende maanden zal dit verkoopmoment wekelijks worden. In
deze pakketten zit een wisselende selectie van lokaal geproduceerd groente en fruit. Men kan online
bestellen en de bestelling op komen halen bij een uitgiftepunt in de buurt. Hierbij neemt de inwoner zelf
een boodschappentas mee, waardoor we het verpakkingsmateriaal beperken en we het milieu zo min
mogelijk met plastic belasten. De inhoud van onze pakketten en het assortiment van losse producten
voorziet in de wekelijkse groente- en fruit behoefte, conform de richtlijnen van het Voedingscentrum.
Boeren voor Buren 3.0
In dit plan is te lezen wat wij doen, hoe we dat doen en hoe we dat in de toekomst willen doen. We gaan
o.a. in op de strategie van Boeren voor Buren, het proces en de organisatie. Met name vertellen we hoe
wij onze ambitie om op te schalen de komende periode willen realiseren.
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2. De Boeren, de Buren en de korte keten
Al decennia staan boeren onder druk van voedsel inkopers om hun prijzen te verlagen. Ook ervaren zij
maatschappelijk-politieke druk om hun productie te verduurzamen, hetgeen kostenverhogend werkt.
Daardoor zijn de marges van de boeren flinterdun en hun positie schraal. Het inkomen in de landbouw is
daarnaast zeer volatiel. Waar boeren het ene jaar op een goed inkomen kunnen rekenen, is er een ander
jaar verlies. De boeren ontvangen bovendien lang niet altijd een redelijke prijs. Sterker nog; het komt
regelmatig voor dat zij hun producten onder de kostprijs moeten verkopen.
De laatste decennia wordt het lokale en gezonde voedsel steeds duurder en onbereikbaarder voor
huishoudens met een kleine portemonnee. Hun koopgedrag wordt in het algemeen primair gestuurd
door lage voedselprijzen. Zij kunnen het zich zelden permitteren om bij hun aankopen te kiezen voor (het
duurdere) lokaal geproduceerde groente en fruit, en/of de gehanteerde duurzame productie– en
verwerkingsmethodes, als in de winkel ook goedkoper groente en fruit te koop is dat vaak uit verre
landen komt.
Boeren voor Buren wil ook daar verandering in brengen door betaalbare en verse groente en fruit
pakketten aan te bieden aan inwoners met een kleine portemonnee. Deze producten komen direct van
lokale boeren via een korte keten in de stad terecht. Uit een peiling blijkt dat de meeste mensen niet
alleen bij Boeren voor Buren hebben besteld vanwege de lage prijs, maar ook:
(i)
uit een behoefte gezonder te eten
(ii)
vanwege de lage prijs
(iii)
om voedselverspilling tegen te gaan
(iv)
omdat alles rechtstreeks van de boer komt en dus vers/lang houdbaar is
Het belang van de regionale keten
Nu heeft een maaltijd in Amsterdam soms al 30 duizend kilometer afgelegd voor er een hap van wordt
genomen. De agrarische productie is sterk gericht op export. Nederland exporteert driekwart van de hier
geproduceerde landbouwproducten. Het systeem is kwetsbaar, zoals bijvoorbeeld de COVID-19 crisis
blootlegt. Dit is een moment om een robuuster voedselsysteem te bouwen en evenwicht te brengen
tussen de korte, lokale en de lange, internationale voedselketens.
Als wij de korte, lokale voedselketen kunnen laten werken is dat goed voor:
1. De boeren, want die krijgen een redelijke prijs.
2. De bewoners met een kleine portemonnee, want die krijgen toegang tot betaalbaar, gezond en
lokaal voedsel.
3. De milieugebruiksruimte, want in vergelijking met de mondiale keten, zijn substantieel minder
transportkilometers nodig en we ondersteunen de duurzaam-ingerichte productiefaciliteiten van
Nederlandse boeren.

3. Wat we doen en hoe we dat doen
Eigenlijk is het idee heel simpel: ontwerp en organiseer een korte keten van de boeren naar de specifieke
doelgroep. Daarbij is een aantal uitgangspunten cruciaal:
1. Wekelijks de benodigde aardappelen, groente & fruit volgens de richtlijn van het
Voedingscentrum;
2. tegen een scherpe prijs;
3. beschikbaar voor gezinnen met een kleine portemonnee (onder andere via stadspas);
4. met een redelijke prijs voor de lokale boer;
Deze korte keten kan alleen werken als het aantal tussenschakels wordt verminderd. In de keten zitten
geen voedselverwerkende partijen, geen groothandels en geen retail. Wel spelen een aantal aangesloten
partners een grote rol in het verkorten van deze ketenen het benaderen van de doelgroep. Alleen zo kan
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Stichting Boeren voor Buren de marge - die gewonnen wordt door schakels over te slaan- terug
investeren in het opschalen, in het betaalbaar houden van de pakketten voor de doelgroep en in het
garanderen van een redelijke prijs voor de boeren.
Onze impact
De impact van onze missie is op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de doelgroep
groot. Armoede leidt tot slechte levensstijl (vanwege slechte voeding en onvoldoende beweging), dat
leidt weer tot overgewicht, wat weer kan leiden tot uitsluiting –door ziekte of vooroordelen- en dat kan
weer leiden tot armoede. En zo draait de cirkel rond. Met Boeren voor Buren willen we helpen die cirkel
te doorbreken, door voor kleine prijzen gezond voedsel aan te bieden. Ook zorgt Boeren voor Buren op
twee manieren voor meer empowerment bij de doelgroep. Enerzijds doordat zij weer de keuze hebben
om gezonder te eten. Anderzijds doordat we de doelgroep willen betrekken bij het verpakken en/of
uitgeven van de shoppers tegen een vrijwilligersvergoeding en/of een gratis shopper. Schaamte, sociaal
isolement en eenzaamheid kunnen immers een gevolg zijn van armoede. Door met en voor
gelijkgestemden een maatschappelijke bijdrage te leveren kan het vertrouwen en geloof in het eigen
kunnen worden vergroot alsmede het kunnen uitoefenen van invloed op het eigen leven en de
omgeving.

4. Boeren voor Buren 3.0
Het afgelopen jaar heeft Boeren voor Buren in verschillende vormen bestaan en flink wat experimenten
uitgevoerd. Om goed te vertellen wat de strategie van Boeren voor Buren 3.0 is, gaan we dan ook eerst
kort in op Boeren voor Buren 1.0 en Boeren voor Buren 2.0.
In eerste instantie is aan de doelgroep van Stichting Studiezalen twee maanden lang gratis groenten en
fruit verstrekt (Boeren voor Buren 1.0). Hiermee werden elke twee weken 250-375 gezinnen in nood
bediend en werd het eerste contact met de doelgroep gelegd. Al snel werd geconstateerd dat de
behoefte van betaalbare verse groenten en fruit onder deze gezinnen groot is. Boeren voor Buren nam
zich dan ook voor hiermee door te gaan in een betaalbare vorm, waarmee de stichting Boeren voor
Buren was geboren.
Naar aanleiding van de constatering dat de behoefte onder deze gezinnen voor vers en betaalbaar
voedsel groot is, is het concept verder doorgedacht en werd een stichting met een duurzaam business
model uitgedacht. Hierbij staan de uitgangspunten opgesomd in het vorige hoofdstuk centraal. Deze
tweede versie van Boeren voor Buren (2.0) focust zich dan ook op de verkoop van groente en fruit
pakketten aan Stadspashouders in Amsterdam. Gedurende Boeren voor Buren 2.0 heeft de organisatie
zich verder ontwikkeld, hebben we veel geleerd en veel onderdelen van ons business model kunnen
valideren. We staan nu dan ook op een punt om een paar wijzigingen door te voeren en door te pakken,
we zijn klaar om op te schalen!
Boeren voor Buren 3.0
Dat het creëren van afname volumes van groot belang is wisten we al langer. Met de ervaring die we op
hebben gedaan gedurende het afgelopen jaar en de lessen die we hebben geleerd, staan we nu dan ook
klaar om deze volumes te gaan creëren. Waar wij nu tweewekelijks 400 bestellingen leveren, is onze
ambitie minimaal 1500 bestellingen per week te leveren. Dat betekent dat wij 6000
bestellingen/huishoudens per maand willen voorzien van verse en betaalbare groente en fruit. Hiermee
is er voldoende marge om Boeren voor Buren verder uit te bouwen.
Wij hebben een aantal aanpassingen doorgevoerd waarmee we product-markt fit denken te hebben, en
een schaalbare operatie. Deze op 3.0 aanpassingen op een rij:
a. Product & assortiment:
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We gaan het ‘Bos & Lommer’ model doorvoeren, dus niet meer pakketten inpakken voor de
klanten maar de klanten gaan zelf de pakketten laten inpakken op locatie. Ook kunnen de klanten
per product bestellen in de webwinkel, en niet alleen pakketten. Wij hebben hiermee
geëxperimenteerd in Amsterdam op onze uitgiftelocatie in Bos en Lommer (zie ook 6.
Experimenten) en dit is als een groot succes ervaren door onze klanten. Het biedt hen de
mogelijkheid preciezer in te kopen en zelf combinaties samen te stellen voor gezonde gerechten.
Ook kan het dienen als een aanvulling op de standaard pakketten die we leveren, wanneer er in
bepaalde huishoudens meer behoefte is aan bepaalde producten. Het aanbieden van losse
producten in ons assortiment is een toevoeging die logistiek gezien efficiënt verdeeld kan
worden en dus relatief meer toevoegt voor de klant dan dat het ons proces moeilijker maakt.
Meer uitgiftepunten in de stad, zodat we dichter bij de klanten en meer in de wijken zitten.
We hebben een assortiment Basis+. Met ‘Basis’ doelen we op de wekelijkse verse en lokale
producten tegen een superlage prijs (lager dan de laagste supermarkt vergelijk website) en de ‘+’
doelen we op extra kortingen per week op producten.
Met + van onze ‘Basis+’ aanpak geven de Boeren wekelijks beschikbaar overtollige assortiment,
en/of afwijkende producten (vorm, kleur, ongesorteerd, zonnebrandplekken) aan Boeren voor
Buren. Daarmee kunnen we uitzonderlijke kortingen geven en extra verrassingen.
Met de Boeren hebben we volledig inzicht in en afspraken over de productcatalogus, en stellen
we vast per product wat/hoe te bestellen.
We gaan meer inzicht geven aan klanten en stakeholders over het product, de betrokken boeren
en de inkoop/verkoop aanpak.
We gaan wekelijks leveren. Waar wij nu tweewekelijks leveren willen wij toe naar het wekelijks
leveren van groente en fruit. Wanneer wij in 2022 de leveringen weer opstarten zal dit eerst nog
tweewekelijks zijn, waarna wij in de maanden daarna willen overschakelen naar wekelijkse
leveringen. Hiermee creëren we meer ritme in het concept en maken we het makkelijker voor
klanten om in te kopen. Bij het bestellen hoeft men minder ver vooruit te denken en plannen.
Daarnaast is uit klantonderzoek bij Boeren voor Buren gebleken dat een groot deel van onze
klanten één of tweepersoons huishoudens zijn die moeite hebben met de producten verspreid
over twee weken te bewaren en te consumeren. Het biedt hen flexibiliteit en gemak om
wekelijks te kunnen bestellen.
Boeren voor Buren heeft haar doelgroep altijd heel helder voor ogen. Mensen met een kleine
portemonnee structureel voorzien van verse en betaalbare groente en fruit is dan ook nog
steeds onze missie. Afgelopen jaar hebben wij ons met name gericht op de groep
Amsterdammers met een Stadspas met een groene stip. Deze mensen konden door middel van
het invoeren van hun Stadspasnummer bij ons bestellen en Gemeente Amsterdam heeft ons
geholpen deze groep zo goed mogelijk te bereiken. Hier gaan wij dan ook mee door. Echter
willen wij zoveel mogelijk mensen met een kleine portemonnee bedienen, ook de inwoners
zonder stadspas. Wij zullen in de toekomst dan ook zoveel mogelijk mensen met een kleine
portemonnee proberen te bereiken en hen de mogelijkheid bieden te bestellen via onze website
zonder stadspasnummer.
Er zal tzt ook een pinautomaat op locatie beschikbaar zijn, zodat we mensen die minder digitaal
handig zijn kunnen bedienen.

b. Logistiek
10. Het inpakken van de pakketten met vrijwilligers (op de vrijdag) gaan we niet meer doen, want de
pakketten worden door de klanten zelf ingepakt op de uitgifte locatie. Daardoor wordt de
logistieke keten eenvoudiger en schaalbaarder.
11. De uitgifte punten krijgen rolcontainers aangeleverd met kratten gesorteerd per product. Ipv de
pakketten die we sorteerden in de kratten. Dit is ook veel efficiënter qua ruimte zodat we minder
‘lucht’ vervoeren.
12. Zowel de rolcontainers alsook de kratten zijn inklapbaar, zodat ze niet meer op zaterdag
opgehaald hoeven te worden. Want door de minimale volume zouden ze op locatie kunnen
blijven.
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13. De uitgifte punten maken een winkel opstelling, zodat de klanten zelf de producten kunnen
pakken (die ze besteld hebben).
14. De uitgifte punten hebben korte(re) openingstijden. Daardoor is er minder druk op de
vrijwilligers.
15. We gaan werken vanuit 100% capaciteit transport, zodat de variabele kosten effectief verdeeld
kunnen worden. Het maximaal aantal klanten die we vanuit dat volume kunnen bedienen wordt
verdeeld over de locaties. We kunnen de capaciteit verdubbelen als er voldoende vraag is.
c. Community building & vrijwilligers
16. De afgelopen periode hebben we onze doelgroep beter leren kennen en zijn we veel met hen in
gesprek geweest. Waar Boeren voor Buren al actief is op social media en een website heeft die
continu wordt verbeterd, willen we ons nu met name ook richten op het offline benaderen van
de doelgroep. Een groot deel van de doelgroep is niet digitaal vaardig en we willen zorgen dat
we hen goed bereiken, goed over kunnen brengen hoe zij moeten bestellen, en hen bij ons
houden.
17. De uitgifte punten hebben sterke coördinatoren die verantwoordelijk worden voor hun uitgifte
punt. Ze doen activatie community en operatie uitgifte dag. Ze ontvangen ook een vrijwilligers
vergoeding.
18. Om dit goed te kunnen doen willen we nauw samenwerken met buurthuizen en andere soorten
uitgiftepunten. We willen ervoor zorgen dat de coördinator bij een uitgiftepunt iemand uit de
desbetreffende buurt/community is, evenals de vrijwilligers die meehelpen bij de uitgifte. Hier
proberen we vaste zelfstandige teams neer te zetten die zelf de uitgifte organiseren en de
connectie leggen met de buurt. Zo hebben we op elke uitgifte locatie een aantal Boeren voor
Buren ambassadeurs die de wensen van onze klanten begrijpen, hen kunnen bereiken en kunnen
laten zien wat Boeren voor Buren toevoegt. Waar nodig kunnen wij in buurthuizen promotie
organiseren en uitleggen hoe ons bestelproces werkt. Het community gevoel en eigenaarschap
bij de doelgroep is belangrijk voor ons.
19. De uitgifte punten hebben vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding krijgen. Daardoor is er
meer commitment. Ook zijn wij gericht op het heractiveren van mensen naar het arbeidsproces
(of maatschappij). De vrijwilligers krijgen daarin begeleiding.
d. (Uitbreiding) organisatie
20. Om een duurzame en stabiele organisatie neer te zetten, willen we ons de komende tijd ook
focussen op het aannemen van meer vaste krachten. Deze vaste krachten zullen we aannemen
vanuit (her)activeren van mensen naar het arbeidsproces. Dat was in het verleden al met het IT
team, maar dat doen we ook voor de andere vaste krachten. Daarmee zijn we deels een HR
mobility-oplossing.
21. Wat betreft de vaste krachten in het team hebben we het afgelopen jaar een grote instroom en
uitstroom gehad van werknemers die vanuit onze partners werden gedetacheerd om mee te
helpen bij Boeren voor Buren. Hoewel we hier succesvol mee hebben kunnen werken, willen
we voorkomen dat we kennis kwijtraken of te veel tijd kwijt zijn aan het telkens werven en
inwerken van nieuwe teamleden.
22. Ook het opbouwen van externe relaties (bijvoorbeeld met de communities) willen we duurzaam
aanpakken. In 5. Organisatie zal uitgebreid worden ingegaan op ons toekomstbeeld van de
organisatie Boeren voor Buren met bijbehorende uitleg per functie.
23. Wat betreft de eerder genoemde vrijwilligersbijdrage, is dit een middel dat wij willen inzetten
om coördinatoren en vrijwilligers aan ons te binden die eigenaarschap voelen bij Boeren voor
Buren en zich voor een langere tijd voor ons in willen zetten. Dit draagt bij aan een stabiele
organisatie en betere vertegenwoordiging van Boeren voor Buren in de steden.
Deze ingrepen hebben we gedaan om de volgende positieve effecten te bereiken:
- Grootste deel van onze kosten (en dus verlies marge) zit in inefficiency (hoge transportkosten,
veel handling, te lage omloopsnelheid, inefficiënte bezettingsgraad (lees: halflege trucks). Deze
kosten zijn nu substantieel minder
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- Door onze ‘pakketten’ aanpak konden we niet efficiënt de keten opschalen, want zwakke
schakel is dan RAI/inpak punt. Deze inefficiënte is weggewerkt
- Het product is nu beter, meer transparant en voordeliger. En de klant kan meer maatwerk
krijgen
- Er is meer commitment bij de uitgiftepunten, vanuit de decentrale organisatie aanpak

Opschalen van onze verkopen is van belang om de vaste organisatiekosten te kunnen dekken:

Aantal huishoudens
Verkoopprijs (voorbeeld: 16kg pakket)

600
€15

6000
€15

12000
€15

Opbrengst maandelijks

€9.000

€90.000

€180.000

Inkoop 16kg pakket

€11

€11

€11

Inkoop maandelijks

€6.600

€66.000

€132.000

Marge (logistiek en overig) per maand

€2.400

€24.000

€48.000

5. Proces en keten
Om inzicht te geven in het proces en de keten van Boeren voor Buren, zijn hieronder een aantal
overzichten te zien. Allereerst een korte weergave van de procesonderdelen van Boeren voor Buren, met
daarna iedere stap, per fase en per partij weergegeven. In Bijlage 1 is een volledige uitwerking van het
proces te vinden met daaronder de veranderingen voor de werkwijze bij opschaling maar ook bij
implementatie van strategische keuzes die in het hoofdstuk hiervoor zijn uitgelegd. In Bijlage 2 is het
klantproces te zien en in Bijlage 3 de volledige supply chain. Later in dit business plan zullen een aantal
experimenten aan bod komen waar de strategische pijlers van Boeren voor Buren 3.0 in terugkomen en
hoe wij die gaan implementeren aan de hand van experimenten.

Procesweergave (kort)

8

De procesonderdelen die in grote lijn ons proces bevatten, zijn: Assortiment, Online verkoop &
Marketing, Verwerken order & Planning, Transport & Logistiek, Uitgifte en Evaluatie.
Kort gezegd stellen we onze pakketten en producten samen, verkopen en promoten we die online,
plaatsen we bestellingen en plannen we vrijwilligers in, transporteren en verpakken we de producten
lokaal, geven we ze uit aan huishoudens met een kleine portemonnee, en evalueren we dit hele proces
met onze klanten. Op de volgende pagina’s staat de uitwerking van dit proces in detail.
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Proces Weergave 1/3
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Procesweergave 2/3
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Proces Weergave 3/3
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6. Organisatie
a. Partners
De initiatiefnemers van Boeren voor Buren zijn Abdelhamid Idrissi (oprichter van Studiezalen en
Amsterdammer van het jaar 2018), Eric Traa (Directeur Marktteams Rabobank Amsterdam) en Ruben
Nieuwenhuis (ondernemer TechGrounds en board member Amsterdam Economic Board). Zij zijn nog
altijd nauw en onbezoldigd betrokken bij Boeren voor Buren.
Ook de Gemeente Amsterdam is nauw betrokken en biedt vrijwel vanaf het begin ambtelijke
ondersteuning, via de afdeling CTO en team Stadspas. Naast de gemeente Amsterdam zijn ook
Rabobank en TechGrounds belangrijke stakeholders van Boeren voor Buren. Zij stellen – zonder
daarvoor kosten in rekening te brengen - professionele en gedreven werknemers ter beschikking
teneinde in de opstartfase de personeelskosten voor Boeren voor Buren zo laag mogelijk te houden.
Daarnaast vanaf het begin betrokken is de Flevofood Vereniging, verder in dit document Flevofood
genoemd. Zij zijn de schakel die Boeren voor Buren verbindt met de lokale boeren en zorgt dat wij verse
groente en fruit kunnen leveren.

Toekomstige partners
Om onze keten zo kort mogelijk te houden en een zo laag mogelijk prijs te kunnen bieden aan de
inwoners met een kleine portemonnee, staat Boeren voor Buren altijd open voor nieuwe
samenwerkingen die ons kunnen helpen bij onze missie om gezond voedsel beschikbaar te maken voor
álle inwoners met een kleine portemonnee.

b. Organogrammen
Wat betreft de organisatie zelf bevat dit plan een organisatie planning voor de komende 3 fases die wij
voorzien. Allereerst het startpunt van Boeren voor Buren 3.0: de huidige organisatie die na (de zomerstop
in 2021) per september 2021 weer zal gaan leveren. Ten tweede zien wij een organisatievorm in de groei
naar opschaling, de groeifase. Tot slot is er een beeld bij de organisatie in de toekomst, na complete
opschaling. Hieronder de drie organogrammen weergegeven met een aantal opmerkingen. In Bijlage 4 is
een complete tabel te vinden met uitleg per functie, wat betreft inhoud maar ook veranderingen per
fase.

13

Startpunt

Hierboven het startpunt van Boeren voor Buren 3.0 vanaf de leveringen die weer starten per september
2021. Ter verduidelijking:
- De oprichters hebben een strategische en advies gevende rol ten opzichte van de manager en
het team
- Het team is nu nog centraal ingericht , de gehele operatie wordt georganiseerd vanuit dit team
- De community functie is nu nog erg operationeel ingesteld wat betreft het regelen van de
uitgiftes. Vanaf het startpunt zal worden gefocust op het zelfstandig maken van deze
uitgiftepunten (door middel van de juiste coördinatoren en vrijwilligersvergoedingen)
- Zie Bijlage 4 voor de complete functie omschrijvingen
Groeifase

Wanneer de organisatie kan gaan groeien veranderen een aantal zaken:
- Er ontstaat een splitsing tussen centrale functies en decentrale functies (per stad/regio)
- Centraal wordt inkoop en logistiek gesplitst en HR als functie toegevoegd om de organisatie
goed bemand te houden
- Decentraal zijn de uitgifte locaties, deze worden nog aangestuurd door de manager van het
centrale team om tijdens deze fase een geleidelijke overgang te waarborgen

14

-

Decentraal zal transport, het inpakproces en de uitgifte zoveel mogelijk apart worden geregeld
en alleen gezamenlijk worden gedaan in overgang of zo lang het de korte keten waarborgt
In deze fase is het van groot belang dat uitgiftepunten zoveel mogelijk zelfstandig draaien en
bijdragen aan de connectie met de wijk
In eerste instantie is hier alleen Amsterdam te zien, waar mogelijk zullen hier meer plaatsen aan
toe worden gevoegd
Zie Bijlage 4 voor de complete functie omschrijvingen
Complete opschaling

Bij complete opschaling gelden de volgende uitgangsposities:
- Centrale functies en decentrale functies zijn bij complete opschaling helemaal gescheiden.
Lokale managers schakelen met de manager(/directeur) in het centrale team
- De functies in het centrale team zijn waar nodig op schaal uitgebreid
- In de decentrale teams is de community functie uitgebreid om de processen in de steden zo
goed mogelijk aan te kunnen sturen en zoveel mogelijk binding met de klant te waarborgen
- Bovenstaande organogram leent zich nog steeds voor de stichtingsvorm van Boeren voor Buren,
maar biedt ook mogelijkheden te kijken naar een coöperatie vorm. Hierbij zou het centrale deel
de coöperatie kunnen vormen, en de community de leden. Ook zouden de lokale boeren die
leveren aan de community leden kunnen zijn van de coöperatie. Deze organisatievorm wordt
nog verkend door Boeren voor Buren
- Zie Bijlage 4 voor de complete functie omschrijvingen

7. Experimenten
Boeren voor Buren werkt met experimenten om haar business model te valideren. De afgelopen periode
hebben dan ook regelmatig experimenten en onderzoeken plaatsgevonden. We willen de experimenten
nu vervangen voor pilots om te kijken hoe we gevalideerde onderdelen van ons business model kunnen
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opschalen en verder kunnen testen. De pilots die Boeren voor Buren uit zal gaan voeren zijn in lijn met de
speerpunten van dit business plan.
Bos en Lommer experiment (Assortiment)
Een experiment dat een positieve toevoeging is gebleken voor het business model van Boeren voor
Buren, zonder te veel impact te hebben op overslag, is het Bos en Lommer experiment. Bij het openen
van het nieuwe uitgiftepunt Bos en Lommer is besloten producten ook los aan te bieden vanaf bepaalde
hoeveelheden. Een volgend experiment is om dit ook op andere uitgifte locaties in Amsterdam te
implementeren.
Hoe dit in zijn werk gaat? Voor Bos en Lommer is een aparte bestelpagina gemaakt waar naast ons vaste
assortiment, de pakketten, ook producten los te bestellen zijn. Deze worden, net zoals de producten
voor de pakketten, verzameld op één punt. De producten voor de pakketten en los bestelde producten
worden verzameld en op een kar gezet voor de desbetreffende locatie, in dit geval Bos en Lommer. Bij
de uitgifte wegen vrijwilligers de producten af en geven ze mee aan de klanten die de producten hebben
besteld. Aangezien de vrijwilligers buiten het checken van de bestelbevestigingen niet veel taken hebben
tijdens de uitgifte, vonden zij dit goed uitvoerbaar.
Doelgroep onderzoeken & pilotten
Een van de strategische pijlers van dit plan is het verbreden van de doelgroep, door ons te richten op álle
inwoners met een kleine portemonnee. Gezien onze focus op alleen stadspashouders gedurende het
afgelopen jaar, betekent dit dat wij wederom goed moeten onderzoeken wie onze doelgroep allemaal
kan betreffen en hoe deze groep eruit ziet. Een van de pilots die we hiervoor zouden kunnen uitvoeren is
samenwerken met organisaties die al zicht hebben op die groep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
Voedselbank of het Leger des Heils. Dit is iets dat we de komende tijd gaan verkennen. Ook kunnen we
de inzichten in de doelgroep(en), die wij via onze activiteiten in Almere hebben opgedaan, meenemen in
onze onderzoeken.
Pilot zelfsturend uitgiftepunt
Iets dat we wederom in samenwerking met onze vrijwilligers hebben uitgewerkt is het opstarten van
nieuwe uitgiftepunten die zelf eigenaarschap dragen voor hun uitgiftepunt. In Amsterdam proberen we
dit de komende tijd zoveel mogelijk te implementeren op bestaande locaties, echter zullen nieuwe
locaties voornamelijk de komende tijd opgestart worden. We kunnen dus van begin tot eind kijken hoe
we dit in kunnen richten en een draaiboek maken voor het succesvol openen van nieuwe uitgiftepunten,
eventueel ook in andere steden.

8. Financiering
Dit business plan richt zich op een vernieuwde versie van Boeren voor Buren (3.0) waarbij het opschalen
en daarmee meer huishoudens voorzien van verse en betaalbare groente en fruit groot deel uitmaakt van
de ambitie. Het implementeren van deze plannen en uitbreiden van de organisatie behoeft meer
financiering dan tot nu toe is verkregen. Ter verduidelijking: stichting Boeren voor Buren is een
organisatie zonder winstoogmerk en zonder schulden. Tot nu toe opereren wij op basis van donaties en
subsidies en dit willen wij blijven doen totdat de organisatie een duurzaam business model heeft dat kan
draaien zonder subsidies. In dit hoofdstuk staat dan ook uitgelegd hoe wij financiering voor Boeren voor
Buren 3.0 willen waarborgen, opgedeeld in twee stukken: a. Subsidies; en b. Boeren voor Buren Vriend.

a. Subsidies
Oranjefonds
Allereerst zijn we dit jaar bezig geweest met een aanvraag bij het Oranjefonds. Deze aanvraag was
voornamelijk gericht op onze backoffice en IT-infrastructuur, en dan met name het implementeren van
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Salesforce. Aangezien Boeren voor Buren werkt met een webshop is IT een belangrijk onderwerp voor
ons. Het correct en efficiënt verwerken van bestellingen, klantgegevens en eventuele andere data kan
ons veel manuren schelen en business development opleveren. In de aankomende weken zal duidelijk
worden of het Oranjefonds ons hierbij kan helpen.
Gemeente Amsterdam
Verder zijn wij bezig met een subsidieaanvraag bij Gemeente Amsterdam. Gemeente Amsterdam is zoals
eerder genoemd al vanaf het begin van Boeren voor Buren nauw betrokken bij de organisatie. Onze
ambitie om ook binnen Amsterdam verder op te schalen en meer uitgiftepunten te openen, speelt nog
steeds. Om dit te doen willen wij o.a. gaan werken met vrijwilligers bijdragen en vaste krachten om de
uitgifte in Amsterdam te organiseren. Hiervoor willen wij dan ook een subsidieaanvraag indienen bij de
gemeente via Subsidie Economische Structuur en Arbeidsmarktversterking, specifiek voor het
Economisch herstel- en investeringsplan. Hier wordt momenteel aan gewerkt.
Rabobank
Naast Gemeente Amsterdam is ook de Rabobank al sinds de oprichting van Boeren voor Buren
betrokken bij de organisatie. De financiering van Boeren voor Buren tot nu toe bestond dan ook voor een
groot deel uit donaties vanuit de Rabobank (bijvoorbeeld vanuit de Rabobank Foundation of Rabobank
Almere). In de toekomst willen we graag met Rabobank blijven werken en kijken of zij cofinanciering
kunnen verzorgen bij de subsidie van Gemeente Amsterdam. Dit zodat wij de rest van de (centrale)
organisatie van Boeren voor Buren kunnen uitbreiden met vaste krachten waarmee we onze doelen wat
betreft opschaling kunnen verwezenlijken. Ook hier wordt momenteel aan gewerkt.

b. Boeren voor Buren Vriend
Naast de eerder genoemde subsidies en financiering, ligt er ook een plan om ons te richten op donaties.
Hieronder dan ook een toelichting op het ‘Boeren voor Buren Vriend’ plan.
Een Boeren voor Buren Vriend doneert maandelijks 20 euro om het groente- en fruitpakket voor de
stadspashouders betaalbaarder te maken. Wanneer er voldoende donaties zijn voor het aantal pakketten
dat wordt verkocht kan de prijs namelijk verlaagd worden. We willen toe naar een situatie waarin we
wekelijks pakketten gaan uitgeven en waarbij we alle stadspashouders (dankzij de vrienden) een korting
kunnen geven op de verkoopprijs. Hiermee steunt zo’n Boeren voor Buren vriend een initiatief dat lokaal
een verschil maakt, misschien zelfs wel voor buren uit eigen stad! De donatie termijn loopt af na drie
maanden, tenzij de vriend anders aangeeft.
Doelstelling
1. Donateurscampagne opzetten waarmee we Boeren voor Buren Vrienden werven.
2. Op zoek naar 250 donateurs voor het huidige klantenbestand.
3. Ondertussen 25 mensen zoeken die als voorbeeld willen dienen in de visuals (“zij gingen je
voor”).
4. Wanneer voldoende Boeren voor Buren Vrienden zijn aangesloten kunnen we de inwoners met
een kleine portemonnee korting gaan bieden op de pakketten.
Voorbeeld
“Boodschappen worden steeds duurder. Voor mensen met een kleine portemonnee wordt het steeds
moeilijker om gezond te eten. Draag jij bij aan gezond en lokaal voedsel voor mensen met een kleine
portemonnee? Word nu donateur voor Boeren voor Buren. X, X en X gingen je al voor.”
Bedrijven
Bovenstaande beschrijving doelt op individuele donateurs die bijdragen aan Boeren voor Buren.
Hiernaast is het natuurlijk ook nog steeds mogelijk om bedrijven te benaderen voor donaties en
eventuele maatschappelijke acties waarbij zij als vrijwilligers komen helpen bij het proces van Boeren
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voor Buren, bijvoorbeeld bij het inpakken van de pakketten. Wanneer een bedrijf een Boeren voor Buren
Vriend wordt zou dit ook een groter pakket aan financiële steun kunnen bieden.

Bijlagen
1. Uitwerking proces en keten
Onderstaande keten bevat stappen die momenteel tweewekelijks worden uitgevoerd, en in de toekomst
wekelijks:
Assortiment
1.
Boeren geven beschikbaarheid (B-)producten en prijzen door aan Flevofood [Boeren]
2.
Assortiment mogelijkheden doorgeven [Flevofood]
3.
Assortiment aanbieding samenstellen [Boeren voor Buren]
Online verkoop & Marketing
4.
Verkoop online plaatsen [Boeren voor Buren]
5.
Klant bestelt online en betaalt met iDeal [klanten Boeren voor Buren]
6.
Marketing via social media en nieuwsbrieven [Boeren voor Buren; Gemeente
Amsterdam/Stadpas]
Verwerken order & Planning
7.
Samenstellen order aan de hand van bestellingen [Boeren voor Buren]
8.
Plaatsen order Flevofood [Boeren voor Buren; Flevofood]
9.
Samenstellen levering [Flevofood]
10.
Vrijwilligers voor de locaties managen [Boeren voor Buren]
Transport & Logistiek
11.
Transport naar Verzamelpunt [Boeren]
12.
Transport naar uitgiftepunten [Duivenvoorde Transport]
13.
Retouren ophalen uitgiftepunten [Duivenvoorde Transport]
Uitgifte
14.
Uitgifte aan Stadspashouders en registratie [Boeren voor Buren Wijkteams; Uitgiftepunten]
Evaluatie
15.
Feedback ophalen [Boeren voor Buren]
16.
Evaluatie proces [Boeren voor Buren]
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a. Assortiment
Boeren geven beschikbaarheid (B-)producten en prijzen door aan Flevofood [Boeren]
Boeren voor Buren werd opgericht in een tijd waarin de COVID-19 pandemie net was losgebarsten. Door
deze pandemie sloten veel grenzen en werd exporteren alsmaar lastiger. Op dat moment bleven boeren
in Nederland met grote overschotten zitten die zij niet kwijt konden. De beschikbaarheid qua producten
in deze tijd was dus erg hoog, aangezien boeren met enorme overschotten bleven zitten. Later kwam
export meer op gang en is Boeren voor Buren zich meer gaan richten op het inkopen van overschotten in
de vorm van B-producten. Dit zijn producten die vaak net iets anders zijn dan je ze vindt in de
supermarkt. Supermarkten hanteren strenge keuringseisen, denk bijvoorbeeld aan rechte komkommers,
trossen tomaten met een precies aantal tomaten eraan vast, paprika’s van een bepaalde grootte. Bproducten zijn producten die wellicht even net wat anders zijn en hier niet aan voldoen, maar wel net zo
voedzaam en gezond zijn. Omdat Boeren voor Buren in direct contact staat met de boeren (via
Flevofood), krijgen ze wekelijks inzicht in welke producten er ‘over’ of ‘gunstig geprijsd’ zijn.
Naast de beschikbaarheid van B-producten krijgt Boeren voor Buren ook wekelijks inzicht in de prijzen
van deze producten. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn: de vraag (hoeveelheden van bijvoorbeeld
supermarkten), het aanbod (het weer, of de oogst lukt of niet), het openen of juist sluiten van bepaalde
exportmarkten, regelgeving, etc. Boeren ontvangen bovendien lang niet altijd een redelijke prijs. Sterker
nog, het komt regelmatig voor dat zij hun producten onder kostprijs moeten verkopen. Dit komt meestal
doordat het aanbod erg groot is en geïmporteerde producten uit andere landen bijvoorbeeld goedkoper
zijn. Boeren verkopen hun A- en B-producten volgens dagprijzen en jaarprijzen. Dagprijzen hebben vaak
betrekking op veilingen waar de boeren hun producten verkopen. Hier wisselen de prijzen per dag, dit is
afhankelijk van de eerdergenoemde factoren die lastig in te schatten zijn. Jaarprijzen worden jaarlijks
bepaald en blijven het hele jaar gelijk. Dit zou je kunnen zien als een ‘gemiddelde’ jaarprijs, afhankelijk
van wat is afgesproken. Boeren voor Buren betaalt de boeren een jaarprijs zodat zij eerlijk betaald krijgen.
Assortiment mogelijkheden doorgeven [Flevofood]
Flevofood is de tussenschakel voor Boeren voor Buren naar de boeren. Zij communiceren met
individuele boeren die over het algemeen in Flevoland gehuisvest zijn, en Boeren voor Buren
communiceert weer met Flevofood. Wekelijks bespreekt Boeren voor Buren dus met Flevofood wat de
beschikbaarheden en prijzen zijn, en daarmee de mogelijkheden voor het assortiment. Vanuit Boeren
voor Buren worden bepaalde producten soms opgevraagd, Flevofood geeft aan de andere kant weer
door als er nieuw aanbod is of er andere prijzen zijn. Dit heeft invloed op de samenstelling van de
pakketten die Boeren voor Buren verkoopt, verder besproken in het volgende punt.
Assortiment aanbieding samenstellen [Boeren voor Buren]
Op basis van de vorige stap in de keten, kiest Boeren voor Buren de samenstelling van het assortiment
voor de volgende levering. Hieronder een overzicht van het assortiment dat Boeren voor Buren aanbiedt
aan de doelgroep:
-

Samengestelde groente en fruitpakketten: 5kg (€4,94), seizoensspecial (€4,65)
Losse groente en fruit producten (p/stuk of p/500gr)
Verse kruiden (in samenwerking met Vaversa)

Assortiment: bij opschalen
Bij het opschalen van dit deel van het proces kan het zijn dat Boeren voor Buren producten moet gaan
inkopen in nieuwe regio’s of bij andere boeren dan de boeren van Flevofood. Dit kan ook al het geval zijn
wanneer Boeren voor Buren haar assortiment wil uitbreiden met producten die Flevofood niet kan
bieden. Ook zal er bij het uitbreiden van de verkoop van losse producten meer tijd moeten worden
gestoken in prijsstrategie en onderzoek daarnaar.
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b. Online verkoop & Marketing
Verkoop online plaatsen [Boeren voor Buren]
Klant bestelt online en betaalt met iDeal [klanten Boeren voor Buren]
Wanneer het assortiment bepaald is wordt de website hier, waar nodig, op aangepast. Hierna wordt de
mogelijkheid tot bestellen geopend en worden dagelijks de tussenstanden gedeeld met het team van
Boeren voor Buren.
Op de website bestelt de klant via de webshop. De gewenste producten worden geselecteerd, samen
met het gewenste uitgiftepunt, waarna er met iDeal betaald kan worden. Belangrijk om te realiseren hier
is dat een groot deel van de doelgroep van Boeren voor Buren niet erg digitaal vaardig is. Het is dus van
groot belang dat het bestelproces zo klantvriendelijk mogelijk is en dat we aandacht besteden aan uitleg
en hulp hierbij.
Marketing [Boeren voor Buren]
Marketing van Boeren voor Buren verloopt deels fysiek en deels online. Fysiek wordt er geflyerd in de
buurt van uitgiftepunten en hebben we goede word of mouth nodig van de bewoners van de wijken. Op
online gebied is Boeren voor Buren actief op social media. Naast deze social media kanalen ondersteunt
Gemeente Amsterdam de marketingdoeleinden van Boeren voor Buren door het initiatief af en toe mee
te nemen in de berichten op social media bij Gemeente Amsterdam.
Naast het bijhouden van social media verstuurt Boeren voor Buren ook nieuwsbrieven. Klanten van
Boeren voor Buren schrijven zich via hun bestelling ook in voor de nieuwsbrief, die zij wekelijks of
tweewekelijks ontvangen. Dit is vaak een herinnering aan de volgende levering zodat men weer opnieuw
zal bestellen. Ook hierbij ondersteunt de Gemeente Amsterdam en met name team Stadspas, door
Boeren voor Buren ook daar mee te nemen in de nieuwsbrief.
Online verkoop & Marketing: bij opschalen
Bij opschalen van Boeren voor Buren haar activiteiten verandert de online verkoop als je kijkt naar het
bestelproces. De website zal ingericht moeten zijn op meer uitgiftelocaties en meer verkoop van losse
producten. Daarnaast zullen de marketing activiteiten zich richten op nieuwe locaties of nieuwe
doelgroepen, zowel online als offline.

c. Verwerken order & Planning
Samenstellen order aan de hand van bestellingen [Boeren voor Buren]
Plaatsen order Flevofood [Boeren voor Buren; Flevofood]
Samenstellen levering [Flevofood]
Wanneer de online verkoop periode erop zit wordt de eindstand van bestellingen opgemaakt. Deze
wordt ingevoerd in de berekeningen van de inkoop. Hier zullen eventuele losse bestellingen van
stichtingen worden toegevoegd, evenals gratis pakketten voor vrijwilligers, waarmee een order aan
Flevofood rond gemaakt kan worden. Nadat Boeren voor Buren een order heeft geplaatst bij Flevofood
zorgt Flevofood ervoor dat dit op de juiste manier wordt besteld bij de boeren. De boeren verzamelen de
producten en brengen deze naar een verzamelpunt bij een van de boeren. Al met al wordt het aantal
ophaalpunten van transport hiermee vermindert naar drie punten.
Aanwezigheid beschikbare vrijwilligers noteren [Boeren voor Buren]
Vrijwilligers voor de locaties managen [Boeren voor Buren]
Elke levering wordt er met uitgifte coördinatoren en vrijwilligers kortgesloten wie wanneer kan komen
helpen. Op zaterdag zijn er bij de uitgiftepunten in Amsterdam vrijwilligers nodig om de pakketten uit te
geven. Aan de hand van de beschikbaarheid van vrijwilligers wordt er een planning gemaakt voor de
desbetreffende levering. Tijdens het uitgeven op zaterdag is er altijd iemand van Boeren voor Buren
aanwezig als eventueel extra aanspreekpunt.
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Verwerken order & Planning: bij opschalen
Het verwerken van de bestellingen, plaatsen van de order en het inplannen van vrijwilligers gebeurt nu
vrijwel geheel handmatig. Dit is tijdrovend en foutgevoelig en zal bij opschalen geautomatiseerd moeten
worden. De subsidie aanvraag bij het Oranjefonds richt zich hierop en wanneer wij deze subsidie mogen
ontvangen zorgt dit ervoor dat wij de eerste stappen hierin kunnen zetten.

d. Transport & Logistiek
Transport naar Verzamelpunt [Boeren]
Verdelen in kratten [Boeren]
Zoals eerder vermeld worden zoveel mogelijk producten samengebracht bij het verzamelpunt en
worden verdeeld per uitgiftelocatie. Zodra dit is gebeurd en alles bij elkaar gevoegd is, gaat de volgende
transport stap in werking. Vanaf het Boeren Verzamelpunt neemt een andere externe partij,
Duivenvoorde Transport, de transport over. Zij laden bij het Boeren Verzamelpunt de gehele bestelling
in.
Transport naar uitgiftepunten [Transport]
Retouren ophalen uitgiftepunten [Transport]
Op vrijdagmiddag haalt Duivenvoorde Transport de producten op en levert deze af bij de uitgiftepunten.
Dit gebeurt met kratten en rolcontainers die later weer worden opgehaald. Deze worden weer ingezet bij
de volgende levering.
Transport & Logistiek: bij opschalen
Transport en logistiek zal in een situatie waarin er opgeschaald wordt flinke aanpassingen nodig hebben.
Transport zal zich verder uitstrekken naar nieuwe regio’s en het inpakproces breidt zich uit in ons lokaal
distributiecentrum, of zelfs naar nieuwe lokale distributiecentra. Hierbij zijn dus ook meer vrijwilligers
nodig (ongeveer 10-15 per lokaal distributiecentrum). Hier zal per uitbreiding opnieuw naar gekeken
moeten worden en er moeten per uitbreiding nieuwe kosten en optimale aantallen berekend worden om
de kosten van de keten zo laag mogelijk te houden. Ook zullen we met nieuwe transport partners
moeten gaan werken om de aantallen te kunnen waarborgen.

e. Uitgifte
Uitgifte aan Stadspashouders en registratie [Boeren voor Buren Wijkteams]
In Amsterdam kunnen de pakketten tussen 9:00 en 12:00 opgehaald worden. De dag van de uitgifte
wegen onze vrijwilligers de bestellingen op locatie per klant af en overhandigen deze aan de klant.
Momenteel heeft Boeren voor Buren 4 uitgiftepunten in Amsterdam:
-

Amsterdam Noord
Buurtcentrum De driehoek, Waddenweg 116
Amsterdam Nieuw-West
Daadkr8, President Allendelaan 719
Amsterdam Oost
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Linnaeusstraat 2A
Amsterdam Bos en Lommer
De Klerekas in de tunnel van de Leeuwendalersweg (naast adres: Leeuwendalersweg 27A)

De uitgifte van de pakketten zelf verloopt als volgt: De aanwezige vrijwilligers zetten de kratten met
producten klaar. De klant meldt zich gedurende de openingstijden bij een van de uitgiftepunten. Hier laat
hij/zij de bestelbevestiging zien, waarop de vrijwilliger de klant de producten uit de kratten laat halen.
Uitgifte: bij opschalen
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In de toekomst is het doel nog meer uitgiftepunten te openen in Amsterdam, maar ook in andere steden.
We zullen moeten werken aan een draaiboek voor het openen van een nieuw uitgiftepunt en moeten
zorgen dat deze zo snel mogelijk zelf functioneren. Dit bespaart tijd en maakt opschalen qua uitgifte
gemakkelijker. Ook vergt dit nauwe samenwerking met geïnteresseerde gemeenten zodat we samen de
organisatie en kosten hiervan kunnen dragen.

f.

Evaluatie

Feedback ophalen klanten [Boeren voor Buren; Gemeente Amsterdam]
Na elke bestelling heeft de klant de kans feedback te geven over de ontvangen bestelling en het
bestelproces. Daarnaast is er via social media en contactgegevens de mogelijkheid contact op te nemen
met Boeren voor Buren. Eens in de zoveel tijd wordt er feedback gevraagd van de doelgroep via een
enquête, om zo meer informatie te krijgen om het initiatief verder te ontwikkelen. Ook via de kanalen van
Gemeente Amsterdam komt feedback terug die verwerkt kan worden.

Evaluatie proces [Boeren voor Buren]
Binnen Boeren voor Buren wordt tussendoor regelmatig geëvalueerd. Voor de levering en uitgifte wordt
dagelijks gekeken naar het aantal bestellingen en eventuele acties die moeten worden ondernomen om
het aantal bestellingen toe te laten nemen. Na elke levering geëvalueerd hoe het is gegaan op de dag van
het inpakken en de dag van de uitgifte. Eventuele lessons learned worden meegenomen voor de
volgende keer en vrijwel meteen in praktijk gebracht.
Evaluatie: bij opschalen
In een situatie waarin Boeren voor Buren gaat opschalen verandert er qua evaluatie niet heel veel.
Wanneer steden echt eigen teams krijgen en een eigen manager zal er zowel over de hele organisatie
Boeren voor Buren moeten worden geëvalueerd, als per team en per levering.

2. Weergave klantproces
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3. Weergave supply chain

4. Uitwerking organisatie
Startpunt
Functie
Founders

FTE
-

Manager

1

Inkoop & Logistiek

1

Community

1

Marketing &
Communicatie

1

IT

1

Omschrijving
De drie oprichters van Boeren voor Buren zijn nog steeds nauw
betrokken bij Boeren voor Buren, vaak in een strategische en advies
gevende rol. onbezoldigd. Voorlopig vervullen ze de rol van
manager.
De manager functie is een eindverantwoordelijke functie voor
Boeren voor Buren en haar operatie. Deze manager stuurt de
teamleden aan om te zorgen dat zowel de dagelijkse operatie loopt,
als business development voor de organisatie. Daarnaast is hij/zij
eindverantwoordelijk voor het managen van alle stakeholders die
betrokken zijn bij Boeren voor Buren. Boeren voor Buren is een
organisatie die voortkomt uit een samenwerking van veel partijen
die op de hoogte moeten zijn van Boeren voor Buren’s reilen en
zeilen.
In de huidige organisatie zit Inkoop en Logistiek in één functie. Het
inkoop deel betreft voornamelijk schakelen met onze leverancier
Flevofood over het assortiment en het plaatsen van de bestelling.
Qua logistiek moet het leveren van de bestelling en de bijrijder
worden geregeld, als ook het inpakproces en leveren bij de
uitgiftepunten. Hier werkt de logistiek coördinator (later uitgelegd)
aan mee.
De community medewerker zorgt voor de connectie tussen Boeren
voor Buren en wijken/communities, en daarmee klanten. Hij/zij is
contactpersoon voor uitgiftepunten, de coördinatoren en
vrijwilligers bij uitgiftepunten. Hiermee is de community
medewerker ook een soort relatiemanager en draagt hij/zij enorm
bij aan business development in de steden. (Tijdens de uitgifte zelf
is de logistiek coördinator contactpersoon voor uitgiftepunten.)
Om rondom de bestellingen en via social media contact te houden
met de klant, is er in het huidige team al een marketing &
communicatie medewerker. Deze functie verzorgt social media en
nieuwsbrieven, maar ook content voor onze partners zoals Team
Stadspas bij Gemeente Amsterdam. Ook haalt hij/zij feedback op
bij de klant en verleent eventuele service waar nodig (bijvoorbeeld
bij klachten of klantvragen).
Vast in het team door alle fases heen is de IT-functie. Om te zorgen
dat de webshop goed loopt maar ook op den duur met eventuele
implementatie van software zoals Salesforce is het van belang een
goede IT’er aan boord te hebben.
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Ook Finance is een vaste functie door alle fases heen. Zeker in het
kader van verantwoording van subsidies is het van groot belang
hier iemand te hebben met voldoende ervaring.
Voor elke levering verzorgt ons transportbedrijf de transport van
het boeren verzamelpunt tot de uitgiftepunten. Hier komt als
tussenstop ons lokale distributiecentrum bij. Daarnaast regelen zij
de retour transport van de materialen. Momenteel doet
Duivenvoorde Transport dit.
Op dit moment organiseert Boeren voor Buren een bijrijder voor
Duivenvoorde Transport die helpt met het laden en lossen op
iedere locatie. In de toekomst zien wij graag dat het transportbedrijf
dit zelf organiseert, vandaar dat deze functie alleen in de startfase is
opgenomen.
Om zowel het inpakproces goed te laten verlopen, als de uitgifte op
zaterdagochtend, is er een logistiek coördinator nodig. Deze stuurt
het inpakproces, en is contactpersoon voor de uitgiftepunten op
zaterdag. Los van deze twee dagen is het aantal FTE gebaseerd op
enige voorbereiding doordeweeks.
Per uitgiftelocatie is er een uitgifte coördinator actief. Deze zorgt er
op vrijdag voor dat de levering goed wordt aangenomen en
organiseert op zaterdagochtend de uitgifte. Hierbij stuurt hij/zij de
uitgifte vrijwilligers aan.
Iedere zaterdagochtend vindt er een uitgiftemoment plaats waarbij
er vrijwilligers nodig zijn om de pakketten uit te geven. Daarnaast
wegen zij de losse producten af en geven deze uit.

Groeifase
Omschrijving
De drie oprichters van Boeren voor Buren zijn nog steeds nauw
betrokken bij Boeren voor Buren, vaak in een strategische en advies
gevende rol.
De manager functie is een eindverantwoordelijke functie voor
Boeren voor Buren en haar operatie. Deze manager stuurt de
teamleden aan om te zorgen dat zowel de dagelijkse operatie loopt,
als business development voor de organisatie. Daarnaast is hij/zij
eindverantwoordelijk voor het managen van alle stakeholders die
betrokken zijn bij Boeren voor Buren. Boeren voor Buren is een
organisatie die voortkomt uit een samenwerking van veel partijen
die op de hoogte moeten zijn van Boeren voor Buren’s reilen en
zeilen.
In de groeifase wordt de inkoop functie losgekoppeld van logistiek,
aangezien beiden in omvang toenemen. Het schakelen met onze
leverancier Flevofood zal nog steeds een taak blijven, maar ook het
verder uitdenken en uitwerken van het assortiment en eventueel
schakelen met boeren voor bepaalde producten. Aangezien de
verkoop van losse producten zal toenemen moet hiervoor ook een
prijsbeleid worden gevoerd door de inkoper.
Zoals hiervoor aangegeven
Om rondom de bestellingen en via social media contact te houden
met de klant, is ook in deze fase een marketing & communicatie
medewerker. Deze functie verzorgt social media en nieuwsbrieven,
maar ook content voor onze partners zoals Team Stadspas bij
Gemeente Amsterdam. Ook haalt hij/zij feedback op bij de klant en
verleent eventuele service waar nodig (bijvoorbeeld bij klachten of
klantvragen).
Een nieuwe toevoeging vanaf de groeifase van de organisatie is een
HR-functie. Om het team goed bezet te houden zal het nodig zijn
een HR verantwoordelijke aan te nemen voor het werven van
nieuwe werknemers, opstellen van functieomschrijvingen en het

24

IT

1

Finance

1

Community

1-2

Transport

-

Logistiek coördinator

0,6

Uitgifte coördinatoren

10 x
0,2

Vrijwilligers uitgifte

25 x
0,1

Functie
Founders

FTE
-

Manager

1

Inkoop

2-3

onderhouden van contracten met zowel werknemers als
vrijwilligers. De verantwoordelijkheid voor het werven van uitgifte
coördinatoren en uitgifte vrijwilligers ligt decentraal en is dus per
locatie geregeld.
Vast in het team door alle fases heen is de IT-functie. Om te zorgen
dat de webshop goed loopt maar ook op den duur met eventuele
implementatie van software zoals Salesforce is het van belang een
goede IT’er aan boord te hebben.
Ook Finance is een vaste functie door alle fases heen. Zeker in het
kader van verantwoording van subsidies is het van groot belang
hier iemand te hebben met voldoende ervaring.
De community medewerker zorgt voor de connectie tussen Boeren
voor Buren en wijken/communities, en daarmee klanten. Hij/zij is
contactpersoon voor uitgiftepunten, de coördinatoren en
vrijwilligers bij uitgiftepunten. Hiermee is de community
medewerker ook een soort relatiemanager en draagt hij/zij enorm
bij aan business development in de stad. In deze fase van de
organisatie is er voor elke stad een aparte (decentrale) community
medewerker. (Tijdens de uitgifte zelf is de logistiek coördinator
contactpersoon voor uitgiftepunten, echter is het in deze fase de
bedoeling dat de uitgiftepunten zelfstandig draaien.)
Voor elke levering verzorgt ons transportbedrijf de transport van
het boeren verzamelpunt tot de uitgiftepunten. Daarnaast regelen
zij de retour transport van de materialen. Momenteel doet
Duivenvoorde Transport dit, maar bij opschaling kunnen hier ook
andere partijen bij betrokken raken.
Om zowel het inpakproces goed te laten verlopen, als de uitgifte op
zaterdagochtend, is er een logistiek coördinator nodig. Deze stuurt
het inpakproces in het lokale distributiecentrum aan, en is
contactpersoon voor de uitgiftepunten op zaterdag. Los van deze
twee dagen is het aantal FTE gebaseerd op enige voorbereiding
doordeweeks.
Per uitgiftelocatie is er een uitgifte coördinator actief. Deze zorgt er
op vrijdag voor dat de levering goed wordt aangenomen en
organiseert op zaterdagochtend de uitgifte. Hierbij stuurt hij/zij de
uitgifte vrijwilligers aan.
Iedere zaterdagochtend vindt er een uitgiftemoment plaats waarbij
er vrijwilligers nodig zijn om de pakketten uit te geven. Daarnaast
wegen zij de losse producten af en geven deze uit.

Complete opschaling
Omschrijving
De drie oprichters van Boeren voor Buren zijn nog steeds nauw
betrokken bij Boeren voor Buren, vaak in een strategische en advies
gevende rol. In deze fase van de organisatie draait de organisatie op
zichzelf en zouden zij meer op afstand kunnen staan van de
organisatie.
De manager functie is een eindverantwoordelijke functie voor
Boeren voor Buren en haar operatie. In deze fase is deze functie een
soort directeursfunctie. Deze manager stuurt de gehele organisatie
aan om te zorgen dat zowel de dagelijkse operatie loopt, als
business development voor de organisatie, maar ook lange termijn
strategie. Daarnaast is hij/zij eindverantwoordelijk voor het
managen van alle stakeholders die betrokken zijn bij Boeren voor
Buren.
De taken van Inkoop blijven in deze fase hetzelfde als in de
groeifase, echter neemt deze functie weer in omvang toe tijdens de
complete opschaling met meer verkoop locaties en eventueel zelfs
andere inkoop regio’s voor de lokale producten. Hiervoor zullen
nieuwe samenwerkingen en contracten gesloten moeten worden.
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De taken van Logistiek blijven in deze fase hetzelfde als in de
groeifase, echter neemt deze functie weer in omvang toe tijdens de
complete opschaling met meer verkoop locaties en dus
veranderingen in de supply chain in relatie tot inkoop en transport.
Om rondom de bestellingen en via social media contact te houden
met de klant, speelt marketing en communicatie bij complete
opschaling ook een grote(re) rol. Deze functie verzorgt social media
en nieuwsbrieven, maar ook content voor onze partners zoals
Team Stadspas bij Gemeente Amsterdam. Ook haalt hij/zij
feedback op bij de klant en verleent eventuele service waar nodig
(bijvoorbeeld bij klachten of klantvragen). Dit is centraal geregeld.
Wat er in deze fase bij komt is een stukje professionalisatie waar
wellicht twee personen voor nodig zijn. Een voorbeeld hiervan kan
zijn dat de klant meer informatie of updates ontvangt rondom
zijn/haar bestelling, bijvoorbeeld per sms. Ook zouden we op
grotere schaal met meer acties (kortingscodes) of referral systemen
kunnen gaan werken.
Zoals eerder omschreven is de HR-functie verantwoordelijk voor
het werven van nieuwe werknemers, opstellen van functie
omschrijvingen en het onderhouden van contracten met zowel
werknemers als vrijwilligers. De verantwoordelijkheid voor het
werven van uitgifte coördinatoren en uitgifte vrijwilligers ligt
decentraal en is dus per locatie geregeld. In deze fase is het aantal
FTE opgeschroefd omdat er meer personeel in dienst zal zijn en in
de tussentijd dus ook moet worden aangenomen.
Vast in het team door alle fases heen is de IT-functie. Om te zorgen
dat de webshop goed loopt maar ook op den duur met eventuele
implementatie van software zoals Salesforce is het van belang een
goede IT’er aan boord te hebben. In deze fase zal daar wellicht
iemand bij komen om te zorgen dat voor de gehele organisatie een
goedlopend logistiek platform in werking is.
Ook Finance is een vaste functie door alle fases heen. Zeker in het
kader van verantwoording van subsidies is het van groot belang
hier iemand te hebben met voldoende ervaring. In de fase van
complete opschaling kan er iemand bij komen ter controle van alle
decentrale Boeren voor Buren organen.
Omdat in deze fase de organisatie een stuk groter is dan eerste en
iedere stad een eigen team heeft, zal er per stad ook een lokale
manager nodig zijn om de operatie, business development en
contacten te managen. De community functie kan zich hier
uitbreiden naar een klein team.
In de complete opschaling is er per stad een team zorgt voor de
connectie tussen Boeren voor Buren en wijken/communities. Zij zijn
contactpersoon voor uitgiftepunten, de coördinatoren en
vrijwilligers bij uitgiftepunten. Ook verkennen zij mogelijke nieuwe
uitgiftepunten, om te zorgen voor business development in de
desbetreffende stad. (Tijdens de uitgifte zelf is de logistiek
coördinator contactpersoon voor uitgiftepunten, echter is het in
deze fase de bedoeling dat de uitgiftepunten zelfstandig draaien.)
Voor elke levering verzorgt ons transportbedrijf het transport van
het boeren verzamelpunt tot de uitgiftepunten. Hier komt als
tussenstop ons lokale distributiecentrum bij. Daarnaast regelen zij
de retour transport van de materialen. Momenteel doet
Duivenvoorde Transport dit, maar bij opschaling kunnen hier ook
andere partijen bij betrokken raken.
Om zowel het inpakproces goed te laten verlopen, als de uitgifte op
zaterdagochtend, is er een logistiek coördinator nodig. Deze stuurt
het inpakproces in het lokale distributiecentrum aan, en is
contactpersoon voor de uitgiftepunten op zaterdag. Los van deze
twee dagen is het aantal FTE gebaseerd op enige voorbereiding
doordeweeks.
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Per uitgiftelocatie is er een uitgifte coördinator actief. Deze zorgt er
op vrijdag voor dat de levering goed wordt aangenomen en
organiseert op zaterdagochtend de uitgifte. Hierbij stuurt hij/zij de
uitgifte vrijwilligers aan.
Iedere zaterdagochtend vindt er een uitgiftemoment plaats waarbij
er vrijwilligers nodig zijn om de pakketten uit te geven. Daarnaast
wegen zij de losse producten af en geven deze uit.
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