
SAMENWERKEN IN DE
KORTE KETEN 

van collega’s tot partners



C O L O F O N

BioForum Vlaanderen vzw
Quellinstraat 42
2018 Antwerpen
T 03 286 92 78
E info@bioforumvl.be
www.bioforumvlaanderen.be

V . U .

Kurt Sannen, Asdonkstraat 49, 3294 Molenstede

I N H O U D  &  I N T E R V I E W S

Danny Vandebeeck, An Jamart, Marijke Van Ranst, Tom Wouters.  

F O T O G R A F I E

Kjell Gryspeert, Tim Vandewiele, Frank Toussaint, KVL/Creative Nature, Lisa Develtere

 

V O R M G E V I N G

OglyDoglin

E I N D R E D A C T I E

Tom Wouters

A D V I E S

An Jamart, Jos De Clercq

Publicatie: december 2014

Deze publicatie kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij, in het kader van het 
strategisch plan Korte Keten. Deze brochure is het resultaat van een Quick-win project.

Met dank aan alle bioboeren die input hebben geleverd via de enquête in maart 2014, via deelname aan de netwerkdag Samenwer-
king in de Korte Keten op 2 oktober 2014 en via persoonlijke contacten.

Vind je de informatie in deze brochure waardevol en wil je ze graag verder verspreiden? Neem eerst even contact op met BioForum 
Vlaanderen voor afspraken en voorwaarden: info@bioforumvl.be.

De online brochure wordt ter beschikking gesteld op www.bioforumvlaanderen.be/korteketen

BioForum heeft geprobeerd om de informatie in deze brochure zo correct en accuraat mogelijk weer te geven. BioForum is niet 
aansprakelijk voor eventuele foute informatie in deze brochure. Ben je van plan een samenwerking op te starten, ga dan zeker ook 
advies inwinnen bij een expert.
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V O O R W O O R D 

Beste lezer, 

Hoe luidt het Afrikaanse spreekwoord ook weer? Als je snel wil gaan, ga dan alleen. Als je ver wil komen, ga dan samen.

We hebben altijd geleerd dat ‘the survival of the fittest’ een van de belangrijkste drijfveren is in de natuur. Die strategie heeft 
geleid tot een meedogenloze ‘struggle for life’. 

Niets is minder waar. Wie goed naar de natuur kijkt, ziet hoe alles op die manier in elkaar zit om deze strijd te vermijden. Er zijn 
territoriale afspraken tussen dieren en in hetzelfde territorium bezetten verschillende diersoorten een ander niche zodat ze geen 
concurrenten zijn voor elkaar. Verschillende soorten zijn voor hun overleven afhankelijk van elkaar en vormen zo een symbiose.  

Als landbouwer kiezen voor korte keten, diversificatie en samenwerking betekent dat je kiest voor een veilige toekomst voor je 
bedrijf op lange termijn. Het geeft je bedrijf meer veerkracht. 

Samenwerking kan vele vormen aannemen: tussen landbouwbedrijven, met andere ondernemers in de keten, met je consumen-
ten, je buurtbewoners ... Zo wordt landbouw opnieuw een stukje van de gemeenschap in plaats van een anonieme producent. 

Boeren laten zich hier van hun meest innovatieve kant zien.  Innovatie heeft immers niet alleen te maken met het gebruik van 
hightech. Sociaal-economische innovatie zal de komende jaren minstens zo belangrijk zijn voor ons landbouwers.
 
Samenwerken is een werkwoord. Het komt niet vanzelf. Vertrouwen, luisteren, samen zoeken naar oplossingen die goed zijn voor 
de hele groep, ... Al deze elementen zijn nodig om tot een goede samenwerking te komen. Samenwerken biedt ons de mogelijkheid 
om de schaalnadelen van de korte keten aan te pakken. In deze brochure vind je daarvoor heel wat inspirerende voorbeelden. 

Steeds meer bedrijven kiezen voor korte keten en samenwerking. Het is niet de snelste en gemakkelijkste weg, maar ik ben ervan 
overtuigd dat we hiermee het verst geraken voor een duurzame landbouw. 

Veel leesgenot, 

Kurt Sannen
Voorzitter BioForum Vlaanderen
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Je leent een keer werkmateriaal van een naburige boer of helpt een collega 
uit de nood door zijn producten mee te vervoeren. De keer daarop bewijst 

die collega jou een gelijkaardige dienst. En misschien merk je zo wel dat 
jullie elkaars werking versterken. Al snel beginnen je duidelijke afspraken te 
maken, opdat niemand zich benadeeld zou voelen. Zo’n afspraak kan mon-
deling, maar ook op papier of bij de notaris. Zo evolueert een samenwerking 
van iets klein naar iets dat op lange termijn waarde blijft hebben.  
 
Welke samenwerkingsvorm je kiest, hangt af van een aantal factoren: de 
betrokken partners, het engagement naar elkaar toe, het doel en de grootte 
van de samenwerking (vb. welk product en het volume dat je verhandelt), de 
geplande looptijd en de risico’s die eraan verbonden zijn. Minder belangrijk 
is het al bestaande juridische statuut van de partners: dat heeft normaal 
weinig invloed op de keuzemogelijkheden.

 
Een korte informele samenwerking
 
Denk bij dit soort samenwerkingen aan het meeleveren van producten of 
een occasionele helpende hand. Komen er bestelbonnen, facturen of andere 
officiële documenten bij kijken, dan spreek je eerder van een formele sa-
menwerking.  
 
Belangrijk zijn een goede verstandhouding en een sterke collegialiteit. De 
partners blijven onafhankelijk van elkaar opereren. Toevallige en tijdelijke 
omstandigheden spelen een rol. De aard van de samenwerking is beperkt, 
zowel qua inhoud als qua termijn. Er is een beperkt risico, maar correcte 
en duidelijke afspraken blijven wel belangrijk. Een korte samenwerking kan 
uiteindelijk uitmonden in een langdurige samenwerking. 
 

Een langdurige informele  
samenwerking
Wordt er regelmatig met een duidelijk omlijnd doel samengewerkt? Dan 
spreken we van een langdurige samenwerking. Omdat het om een informele 
samenwerking gaat, zijn er geen échte spelregels. Heb je alleen afspraken 
over de afzet van producten, dat gaat het om een commercieel contact. Je 
hebt pas een samenwerking als alle partners er voordeel bij hebben. 

Zo’n langdurige samenwerking groeit meestal uit eerdere positieve ervarin-
gen. Je vertrouwt elkaar en bent collegiaal. Vaak ken  je elkaar al langer. Door 
samen te werken willen jullie elkaar iets gunnen of elkaar vooruithelpen. Er 
is alleen een mondeling akkoord.

 

Klein beginnen ...

Samenwerken kan op heel wat domeinen,  
met verschillende mensen en onder verschillende vormen. 

INFORMELE SAMENWERKING

WAT JE MOET WETEN

De meeste samenwerkingsverbanden 
in de biosector blijken een informeel 
karakter te hebben, zelfs als ze al 
jaren bestaan. Waarom wordt een 
samenwerking niet altijd officieel 
gemaakt? Daar zijn meerdere rede-
nen voor te bedenken: misschien 
bestaat er geen geschikte juridische 
structuur of is niemand bereid om de 
aanpassingen te maken die bij zo’n 
juridische structuur horen. Het kan 
natuurlijk ook dat niemand echt nood 
heeft aan zo’n officiële structuur.  
Toch komt de vraag naar een juridi-
sche structuur bij de meeste samen-
werkingsverbanden op een bepaald 
moment wel naar boven.  Welke ad-
ministratieve verplichtingen aan elke 
structuur verbonden zijn, lees je in de 
volgende hoofdstukken. 

Let wel op: omdat de wederzijdse 
dienstverlening in een professionele 
context gebeurt, kan de overheid dit 
beschouwen als zwartwerk. 

?

WAAROM? DAAROM! 

Werkmateriaal delen

Je kan kosten beperken door werkmate-
riaal uit te lenen.  Bij naburige boeren 
gebeurt dat al regelmatig. Dat gaat 
dan van kleine dingen tot tractoren en 
wastafels. Steeds meer mensen kiezen 
trouwens voor systemen waar ze spul-
len ruilen of met elkaar delen. Een goede 
verstandhouding en duidelijke afspra-
ken zijn wel nodig. 

!
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Samen een netwerk uitbouwen
In de biosector komen bedrijven regelmatig samen op basis van één geza-
menlijk kenmerk of doel. Door kennis en ervaring uit te wisselen, willen ze 
elkaars werking versterken. Zo’n netwerk valt of staat met de bereidheid om 
informatie met elkaar te delen en open te zijn. Netwerken gaan vaak verder 
dan waar ze oorspronkelijk voor opgericht zijn. Bovendien kunnen ze men-
sen inspireren tot nieuwe samenwerkingen.  

Vormt een regio de basis voor een netwerk, valt meestal al snel de term streek-
producten. Dat is bijvoorbijeeld bij Mmm...eetjesland, BioBrugsommeland of 
Puur Limburg. Deze samenwerkingsverbanden focussen meestal op afzet en 
logistiek. Hun sterkte – een gedeelde regio – kan ook meteen hun zwakte zijn: 
ze kunnen elkaar immers als directe concurrenten gaan beschouwen. Voor 
regionale netwerken is het dus zeker belangrijk om een gemeenschappelijke 
visie en doelstelling te hebben. De Biobedrijfsnetwerken en het Netwerk Zelf-
ZadenTelen zijn twee voorbeelden van niet-regionale netwerken. 

 “Tussen de biologische 
pitfruittelers 
bestaat er een goede 
verstandhouding. 
We kunnen altijd bij 
elkaar terecht voor 
advies en gaan samen 
op bedrijfsbezoeken, 
zowel in binnen- als 
buitenland.”

 
 Koenraad Van Eykeren

WAT JE MOET WETEN

Aan een informele samenwerking 
zijn enkele knelpunten verbonden:

- Veel hangt af van de middelen (vb. 
logistiek, arbeid) die iedereen wil 
inzetten. Dat kan sterk verschillen 
van periode tot periode. 

- Een bedrijf kan de samenwerking 
van de ene dag op de andere stop-
zetten. 

- Door het onzekere karakter van de 
samenwerking kan het engage-
ment van de betrokken partijen be-
perkt blijven. 

- Hoe langer de samenwerking duurt 
en hoe intenser ze is, hoe groter het 
risico op conflicten. 

Verkoop je producten van collega’s 
via de eigen hoevewinkel? Hou er re-
kening mee dat je voor de VLIF-steun 
minstens 50 procent producten uit 
eigen teelt moet halen. Stijgt je omzet 
dankzij de samenwerking tot boven 
de 15.000 euro, dan kan je ook geen 
aanspraak meer maken op de vrijstel-
lingsregeling voor de btw.

?

Biobedrijfsnetwerken

In de Biobedrijfsnetwerken delen boeren, voorlichters en onderzoekers 
hun kennis, meestal over een bepaald thema. Door al die verschillende 
invalshoeken samen te brengen, krijg je een efficiënt leer- en uitwis-
selingsplatform. Momenteel zijn er verschillende netwerken actief: 
pluimvee, melkvee, vleesvee, geiten, vollegrondsgroenten, kleinfruit 
en pitfruit. 

De Biobedrijfsnetwerken werden in 2009 opgestart door BioForum en 
Landwijzer, met steun van het Louis Bolk Instituut en financiële steun 
door de Vlaamse overheid. Momenteel is de coördinatie volledig in 
handen van BioForum, al blijft Landwijzer de netwerken mee onder-
steunen. 

De Biobedrijfsnetwerken vormen samen met CCBT (Coordinatie-
centrum Praktijkonderzoek en voorlichter Biologische Landbouw) 
en NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische landbouw en voeding) het 
Vlaamse Biokennisnetwerk. Onderzoek wordt aangestuurd vanuit 
de Biobedrijfsnetwerken en uitgevoerd in nauwe samenwerking met 
de boeren. De boeren krijgen worden op de hoogte gehouden via de 
nieuwsbrief van CCBT. Zo blijft het onderzoek afgestemd op de praktijk 
en de ervaringen van boeren. 

Ook starters en omschakelaars zijn welkom tijdens deze netwerken, 
zodat al die jarenlange ervaring blijft bestaan bij de volgende gene-
ratie.

www.bfvl.be/biobedrijfsnetwerken

IN DE PRAKTIJK

http://www.bioforumvlaanderen.be/biobedrijfsnetwerken
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!
WAAROM? DAAROM! 

Kennisuitwisseling

Sommige samenwerkingsverbanden 
zijn specifiek gericht op het delen van 
kennis. Niet alleen teelttechnische on-
derwerpen, maar ook afzet, promotie 
of toelevering kunnen aan bod komen.  
Kennisuitwisseling mag trouwens 
geen eenrichtingsverkeer zijn, tenzij 
die eenzijdige doorstroom van kennis 
op een andere manier waarde krijgt. 
Een sterke kennisuitwisseling kan 
leiden tot een gezamenlijke visievor-
ming, die een netwerk kan versterken. 
Producenten met een jarenlange er-
varing en starters binnen één netwerk 
vullen elkaar trouwens perfect aan. De 
ene deelt de bestaande kennis, terwijl 
de starters voor een frisse kijk kunnen 
zorgen. 
Vaak vinden de partners kennisuitwis-
seling enorm waardevol en heeft het 
een duidelijke invloed op de bedrijfs-
voering.

Netwerk ZelfZadenTelen

Het Netwerk ZelfZadenTelen, gestart in 1998 (voordien Werkgroep Ei-
gen Zaadteelt), wil de (biologische) land- en tuinbouwsector opnieuw 
een zekere autonomie geven als het om zaden gaat. De leden van het 
netwerk nemen deel aan verschillende activiteiten en excursies naar 
bedrijven in binnen- en buitenland. Het uitwisselen van ervaringen 
staat centraal. De website geeft leden informatie over de teelt van ei-
gen groentenzaden, de selectie en een geschikte bewaring. In het na-
jaar kunnen leden gemeenschappelijk machinaal de zaden dorsen 
en reinigen. Ze werken zo samen aan nieuwe zaadvaste rassen, het 
opnieuw aansterken van de  genetische diversiteit in onze groentege-
wassen en participatieve veredeling. De invalshoek blijft nog altijd de 
dagelijkse realiteit van een biologisch tuinbouwbedrijf. Tegelijk staan 
ze open voor samenwerking met onderzoek en wetenschap. Het net-
werk krijgt de steun van o.a. Inagro en ILVO.

www.zelfzadentelen.be

IN DE PRAKTIJK

“Werken aan biodiversiteit 
betekent samenwerken 
met collega-boeren en 
tuinders , elk met hun 
eigen bedrijf, hun bodem 
én hun kijk op het gewas. 
De kruisbestuiving 
van kennis en ervaring 
met collega’s werkt 
bevruchtend!” 

 
Greet Lambrecht  

Akelei

http://www.zelfzadentelen.be


Samenwerken tussen producent en consument

In de korte keten werk je altijd wel op één of andere manier samen met jouw 
klanten. Je bent het aanspreekpunt voor hun  vragen, moet zorgen voor vol-
doende aanbod en maakt afspraken over hoe ze daar aan geraken (vb. ope-
ningsuren winkel). Toch betekent een vast clienteel niet dat ze een echt en-
gagement aangaan. 

Bepaalde bedrijven vragen wel een grotere betrokkenheid van hun klanten. 
Zo vragen verschillende zelfoogst- en zelfplukbedrijven aan hun klanten om 
zelf te oogsten of plukken. Toch leidt ook dat niet automatisch tot een enga-
gement op langere termijn, tenzij in het CSA-systeem (zie verder). 

Klanten die kiezen voor een abonnementsysteem, de zogenaamde ‘pakket-
ten’, gaan wel een beperkt engagement aan. In Vlaanderen werken 31 biobe-
drijven met zo’n abonnementsysteem, met meer dan 350 afhaalpunten. De 
boer heeft er een aantal voordelen bij: zijn afzet is relatief vast en hij bepaalt 
zelf de inhoud van zo’n pakket. Op die manier kan hij rekening houden met 
zijn eigen productie en de seizoenen. Het gaat eigenlijk om een handelsover-
eenkomst. Het engagement is beperkt, omdat de klant op elk moment kan 
stoppen. 

Een formeel engagement is altijd op langere termijn. Consumenten kunnen 
bijvoorbeeld aandelen (zie ook coöperatie) kopen of krediet verschaffen. In 
zo’n zakelijk partnerschap staan gezamenlijke doelen op de eerste plaats. 
Het engagement wordt meestal officieel gemaakt met een geschreven docu-
ment of contract. Een project laten financieren door consumenten, ook wel 
crowdfunding genoemd, is de laatste jaren sterk in opmars. 

Zo’n engagement op langere termijn vinden we terug bij Voedselteams en 
CSA-bedrijven. 
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Voedselteams

De overkoepelende organisatie Voedselteams vzw verenigt consu-
menten die lokaal hun producten willen aankopen en werkt hiervoor 
samen met leveranciers. Op dit moment zijn er 168 teams van gemid-
deld 20 mensen in Vlaanderen en Brussel. Ongeveer 130 leveranciers 
leveren aan zo’n Voedselteam, de helft daarvan teelt biologisch. Het 
netwerk organiseert een directe verhandeling van streek- en seizoens-
producten en zet in op regionale voedselvoorziening. In elke provincie 
organiseren ze een netwerk van boeren en lokale teams, ondersteund 
door regiowerkers. 

Elk team bestelt wekelijks de gewenste producten van de boeren waar-
mee ze samenwerken. Leden zijn niet verplicht om wekelijks te bestel-
len, maar gaan wel het engagement aan om op regelmatige basis te 
bestellen. Er wordt ook geprobeerd om de betrokkenheid tussen de le-
den van het team en de producenten te vergroten. Wat de werking van 
de individuele teams zelf betreft: dat blijft eerder informeel, maar wel 
met een leidraad aan afspraken. 

www.voedselteams.be

“Voor de voedselteams 
maakt het niet uit of  
grote en kleine appelen 
bij elkaar zitten of dat je 
verschillende variëteiten 
aanbiedt. Zij beschouwen 
dat als een meerwaarde. 
Dat heeft alles te maken 
met persoonlijk contact.”  

Koenraad Van Eykeren

IN DE PRAKTIJK

www.voedselteams.be
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CSA 

CSA, wat staat voor Community Supported Agriculture, betekent let-
terlijk ‘landbouw gedragen door een gemeenschap’. De ‘gemeen-
schap’, dat zijn consumenten die een oogstaandeel kopen van het 
landbouwbedrijf, meestal voor minstens een jaar. Ze dragen zo mee de 
risico’s. Het spreekt voor zich dat ze ook deels inspraak krijgen in de 
bedrijfsvoering.  Via educatieve momenten, boerderijfeesten en mee-
werkdagen probeert een CSA-bedrijf actief een lokale gemeenschap te 
vormen.

Het CSA-netwerk, gestart in 2011, brengt de 24 Vlaamse CSA-bedrijven 
samen. Het netwerk legt de nadruk dan ook op agro-ecologische land-
bouw, en de meeste leden telen dan ook biologisch. Door de samen-
werking tussen de bedrijven optimaliseren, wil het CSA-netwerk het 
concept CSA verder uitbouwen. Ze begeleiden startende CSA-bedrijven 
en willen een forum zijn voor alles wat er rond CSA gebeurt in Vlaan-
deren. Op de website vind je alle basisinformatie, voor boer en consu-
ment. 

www.csa-netwerk.be

“Bij CSA-bedrijven 
stapt de consument 
uit z’n klassieke 
consumentenrol.” 

 
Michiel Van Poucke

Wijveld

IN DE PRAKTIJK

WAT JE MOET WETEN

Ook bij een samenwerking met je 
klanten zijn duidelijke afspraken 
noodzakelijk. Formuleer duidelijk wat 
de rechten en plichten van beide par-
tijen zijn, om geschillen te voorkomen. 
Een ontevreden klant kan immers an-
dere consumenten ertoe aanzetten 
het project te verlaten of negatief te 
beoordelen. Hou er ook rekening mee 
dat een consument niet dezelfde ach-
tergrond heeft en dat je dus genoeg 
tijd zal moeten steken in het toelich-
ten van de bedrijfsvoering en wellicht 
ook de boekhouding. Open kaart spe-
len is noodzakelijk.
De consumentengroep kan jaarlijks 
de werking evalueren en de nodige 
conclusies trekken. Het is in jouw 
voordeel dat ze dit doen op basis van 
de correcte informatie. 

?
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Samenwerken met professionele klanten

Korteketenverkoop beperkt zich niet tot consumenten. Professionele part-
ners zijn nog meer gebaat bij afspraken op langere termijn. En ook hier kan 
een echte wisselwerking ontstaan.

Zo werken sommige bioboeren samen met horecazaken. Op het eerste ge-
zicht lijkt er van samenwerken weinig sprake: een kok bestelt gewoon pro-
ducten bij een boer, die levert ze. Maar sommige chefs willen vaak een stap 
verder gaan. Om hun klanten originele en verse producten te kunnen serve-
ren, gaan ze in dialoog met de boer. Ze passen menu’s aan op basis van de 
seizoenen en communiceren met hun klanten over de herkomst van hun 
producten. 

Le Monde des Mille Couleurs 

Dries Delanote is gespecialiseerd in uitzonderlijke groenten, kruiden 
en eetbare bloemen.  Een kleine greep uit het assortiment? Olijfkom-
kommers, wilde oxalis, vogelmuur, labbonen, afrikaantjes, ananassa-
lie of barbarakers.

Hij richt zich vooral tot chefs van restaurants en grootkeukens. Dank-
zij hun steun heeft zijn bedrijf zich kunnen ontwikkelen. 

De koks worden geprikkeld door zijn producten en hij door hen. Maat-
werk blijft wel ontzettend belangrijk, want elke chef heeft andere wen-
sen. Omdat er op elk moment een bestelling kan binnenkomen, kiest 
Dries er uitdrukkelijk voor om geen bestrijdingsmiddelen te gebrui-
ken, zelfs niet de in bio toegelaten producten: Zijn motto? Je moet op 
elk moment van elke dag elk blaadje op zijn veld kunnen opeten. 

Dries is erg trots op zijn klanten. Steeds meer kiezen chefs bewust 
voor kwaliteitsproducten met het juiste verhaal, en communiceren 
dat ook zo naar hun klanten. Daar profiteert hij zelf ook van. 

millecouleurs@telenet.be

“Ik probeer de chefs 
zoveel mogelijk te 
betrekken, bijvoorbeeld 
via rondleidingen. Het is 
dankzij hen dat ik de boer 
kan zijn die ik wil zijn.” 

 
Dries Delanote 

Le Monde des Mille Couleurs
IN DE PRAKTIJK

mailto:millecouleurs@telenet.be
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Samen sterk
op papier 

Maak samenwerkingen officieel door mondelinge afspraken op papier 
te zetten en die wettelijk te registreren. Zo schep je duidelijkheid en 

een juridisch kader voor wanneer het fout loopt. 

LANGDURIGE FORMELE SAMENWERKING

Wij onderscheiden hier twee vormen: bij een samenwerking leggen twee 
of meer onafhankelijke partijen hun specifieke samenwerking vast in 

een overeenkomst. Bij een samenuitbating laten twee of meer partijen hun 
eigen onafhankelijkheid los en nemen samen de verantwoordelijkheid over 
de uitbating van een bedrijf.

In beide gevallen is een contract een slimme keuze. Toch is zo’n officieel do-
cument niet zaligmakend. Het kan problemen voorkomen en helpen oplos-
sen, maar regelmatig contact en samen praten vormen jouw beste troef om 
te slagen.

Samenwerkingsovereenkomst
Een formele samenwerking is een zakelijk afspraak waarin de partners on-
afhankelijk van elkaar blijven opereren. Het contract kan betrekking hebben 
op producten, goederen (logistiek gebruik) en arbeid. Je kan specifieke af-
spraken opschrijven, zoals de termijn van de samenwerking of wat te doen 
bij geschillen (zie kaderstuk). 

Een goed opgestelde samenwerkingsovereenkomst houdt rekening met een 
negatieve ontwikkeling. Wie draagt welke (financiële) gevolgen? Denk op 
voorhand na over mogelijke problemen en noteer in de overeenkomst dui-
delijk wat elk partij dan moet doen. Laat het contract of de samenwerkings-
overeenkomst best opstellen door een expert en laat het registreren.

Kijk na of je de verplichtingen uit de overeenkomst ook effectief kan nako-
men. Ben je daarvoor afhankelijk van anderen of van externe, niet-contro-
leerbare omstandigheden zoals het weer? Wat zijn realistische betalings-
termijnen? Hoe betrouwbaar is de andere partij? Is zekerheidstelling nodig? 
Hou ook rekening met de wettelijke gevolgen die een samenwerkingsover-
eenkomst kan hebben, zoals de criteria voor VLIF-steun of de regelgeving 
van het FAVV. 

Op basis van de rechten en plichten die in de overeenkomst geformuleerd 
zijn, zal de rechter uitsluitsel geven indien nodig. Zijn bepaalde zaken niet 
duidelijk opgesteld of op verschillende manieren te interpreteren, dan kijkt 
een rechter naar wat de partijen voor ogen hadden bij het aangaan van de 
overeenkomst. Aan de hand daarvan geeft hij zijn oordeel. 

Het risico op conflictsituaties stijgt evenredig met de looptijd van de sa-
menwerking, maar goede afspraken maken goede vrienden. 

WAT JE MOET WETEN

Wat vermeld je in een samenwer-
kingsovereenkomst?

Zaken die je zeker moet vermelden: 

- Alle betrokken partijen (identiteit, 
bevoegdheid ondertekenaar).

- Het doel of onderwerp van de over-
eenkomst.

- De prestaties die van elk van de 
partijen worden verwacht.

Zaken die je optioneel kan vermelden, 
afhankelijk van het doel of onderwerp:

- Wettelijke voorschriften met be-
trekking tot de overeenkomst (en 
wie welke voorschriften opvolgt).

- Leveringsvoorwaarden (hoe, waar, 
wanneer ...).

- Afspraken over de kwaliteit en 
kwantiteit van de producten.

- Afspraken over transport.
- Te volgen procedure bij eventuele 

schade; een verzekeringsclausule.
- Afspraken over betaling (wanneer 

en hoe, rekeningnummers, beta-
lingstermijn, voorschotten ...).

- Extra vergoedingen (vb. voor ge-
bruik goederen, patrimonium, 
inbreng arbeid ...).

- De ingebrachte middelen (roerend 
/ onroerend).

- Te volgen procedure bij geschillen 
(geschillenbeheer, sanctiebepalin-
gen, bevoegde rechter ...).

- Termijn (tijdstip einde overeen-
komst, opzegtermijn ...).

?



12

Samenuitbating

Een samenuitbating is anders. Bij een samenuitbating deel je gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheden. De gezamenlijke activiteit wordt on-
dergebracht in een vennootschap (zie verder in deze brochure) of in een 
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, de zogenaamde VVZRL. Die laatste 
vorm ligt administratief en statutair moeilijk en wordt vooral aanbevolen 
bij een samenuitbating door familieleden. Alle knelpunten en tips die we 
hierboven vermelden bij een samenwerkingsovereenkomst zijn ook hier van 
toepassing. Een samenuitbatingscontract laten registreren is niet verplicht, 
maar wel aangewezen. 

WAT JE MOET WETEN

In een samenuitbatingscontract 
staan afspraken over:

- De inbreng van het bedrijfskapitaal.
- Plannen voor investeringen in be-

drijfsgebouwen en/of machines.
- De wederzijdse aansprakelijkheid 

van de partijen voor het gemeen-
schappelijk goed.

- Het algemeen beheer.
- Het financieel beheer (bedrijfsboek-

houding, bedrijfsrekening, maan-
delijkse en jaarlijkse afrekeningen 
...).

- De eventuele ontbinding van de 
samenuitbating en de daaruitvol-
gende verdeling van goederen en 
schulden.

?

Samenwerkingsverband Puur Bio  

Het samenwerkingsverband Puur Bio bestaat uit drie partners: Jos De 
Clercq (Natlandhoeve), Kurt Sannen (Bolhuis) en Frank Bielen (slager). 
Met Puur Bio willen de partners het vlees van hun eigen dieren maxi-
maal valoriseren door biologische, kwaliteitsvolle charcuterie aan te 
bieden. De nadruk ligt op artisanaal en authentiek. Ze werken samen 
een assortiment uit en zorgen voor afzet onder het gemeenschappelijk 
merk Puur Bio. 

Veehouders Vanroye Koen-Coopmans Pieter LV, De Steenovens, De Al-
verberg en De Kijfelaar zijn bevoorrechte leveranciers, omdat zij de 
korteketenverkoop van hun vlees organiseren via dezelfde slager. De 
vleesleveranciers zijn complementair: samen met de drie partners 
verzekeren ze een volledige productlijn met runds-, varkens- en scha-
penvlees.

Het vlees moet er aantrekkelijk uitzien voor de consument en herken-
baar zijn. De partners spenderen veel energie aan het verbeteren van 
product en verpakking. Slager Frank Bielen zorgt voor de verwerking: 
hij versnijdt het vlees en maakt bereidingen en charcuterie. 

Puur Bio is een commerciële samenwerking met duidelijke afspraken. 
Frank, Kurt en Jos vergaderen wanneer de nood zich voordoet. Alles 
wordt genoteerd in verslagen, afsprakennota’s en excellijsten. 

De drie partners regelen samen de verkoop. Slager Frank levert aan de 
boeren en bedrijven die reeds klant zijn bij zijn slagerij. Via deze weg 
komt het vlees van Puur Bio onder meer terecht in de hoeveverkoop 
van andere boerderijen. Aangezien Frank slager is, laten de regels voor 
voedselveiligheid zich gelden: hij mag op week- en jaarbasis slechts 
een beperkte hoeveelheid vlees verkopen aan andere marktspelers. 
Ook de regio waarbinnen hij mag verkopen, is beperkt tot een welbe-
paalde actieradius rond zijn bedrijf.

Kurt en Jos zoeken actief naar afzet bij biowinkels en horecazaken. 
Daarnaast speelt de rechtstreekse verkoop aan consumenten een gro-
te rol. Beide veehouders verkopen vlees via een bestelsysteem. Klanten 
bestellen een vleespakket en halen hun bestelling af op de boerderij 
op een afgesproken tijdstip. Ook hoevewinkels van collega’s blijken 
een geschikt verkoopskanaal. Omdat alle producten voorverpakt zijn, 
stelt zich geen probleem met voedselveiligheid. Via Hartenboer, de 
webwinkel van een feitelijke vereniging van Limburgse boeren, vindt 
het vlees van Puur Bio ook zijn weg naar de Limburgse voedselteams. 
In hun zoektocht naar afzet is Kurt voornamelijk actief in Brabant en 
Jos in Limburg.

http://puurbio.eu

IN DE PRAKTIJK

“We gunnen ieder zijn deel 
bij het verkopen. Loon 
naar werken zeg maar, of 
fair trade in het Noorden.” 

Jos De Clercq 
Natlandhoeve

!
WAAROM? DAAROM! 

Samen producten ontwikkelen 

Het idee om samen producten te ont-
wikkelen groeit vaak vanuit de nood 
om meerwaarde te creëren. Je over-
stijgt je eigen bedrijf, door elkaars in-
frastructuur te gebruiken, te leveren 
aan elkaars afzetkanalen en samen 
promotie te voeren. Ook het valorise-
ren van overschotten kan leiden tot 
de gezamenlijke ontwikkeling van een 
product. Het verwerken van overschot-
ten vraagt immers tijd, geld en ken-
nis. Die investeringen zijn niet van-
zelfsprekend als je met relatief kleine 
overschotten zit. Het ideale moment 
om je krachten te bundelen.   

http://puurbio.eu
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De Vroente FV  

De Feitelijke Vereniging De Vroente is een regionaal samenwerkings-
verband tussen 3 kleinschalige biodynamische bedrijven in Oost-
Vlaanderen: Ourobouros, De Zonnekouter en De Kollebloem. Elk bedrijf 
heeft zijn eigen rechtstreekse verkoopskanalen (groenteabonnemen-
ten, voedselteams, thuis- en marktverkoop-) en daarnaast leveren ze 
samen zo’n 700 groentepakketten. 

Ze versterken elkaars werking: ze stellen een gemeenschappelijk 
teeltplan op, verdelen teelten onderling, verkopen aan elkaar en ma-
ken kostprijsberekeningen voor elke teelt. Daardoor kan elke boer de 
gewassen telen die bij hem en zijn bodem passen. Het zorgt voor een 
erg gevarieerd aanbod en een overzichtelijke organisatie op het land. 
Bij de rassenkeuze richten ze zich op smaak: ze kiezen zoveel moge-
lijk voor zaadvaste rassen. Ook de logistiek wordt zo goed mogelijk op 
elkaar afgestemd. 

Een thema dat regelmatig terugkomt is de prijszetting van hun pro-
ducten. Ze communiceren op een open manier over kwaliteit, werk-
uren, tegenslagen, bedrijfsvoering, enzovoort. Dat heeft als gevolg dat 
een soortgelijk product niet overal dezelfde prijs hoeft te hebben. Door 
rekening te houden met elkaars werk en respect te tonen voor elkaars 
eigenheid, dragen ze mee zorg voor elkaar. Dankzij een gezamenlijk 
transport worden ook die kosten kleiner. Dat alles zorgt voor een eer-
lijke prijs voor boer en consument. 
 
Toen de samenwerking in 2004 begon, waren de basisprincipes: pro-
duceren tegen een eerlijke prijs, kwaliteitsvolle producten afleveren 
en werken aan betrokkenheid van de consument. Dat uitgangspunt is 
gebleven: de bedrijven van De Vroente ondersteunen elkaar in plaats 
van elkaar te beconcurreren. Zo wordt het een samenwerking in soli-
dariteit. En dat gaat verder dan louter praktische afspraken of kennis-
uitwisseling. Ze delen een gemeenschappelijke visie die de bedrijfslei-
ders en medewerkers centraal zet. Ze houden maandelijks overleg en 
maken elk jaar samen een uitstap. 
 
www.vroente.be

IN DE PRAKTIJK

“Het mag al eens botsen. 
Sterker: het moet al eens 
botsen! Maar met respect 
voor elkaar komen we er 
altijd wel uit.” 

 
Walter Coens

De Zonnekouter

!
WAAROM? DAAROM! 

Teelten afstemmen

Je teelten afstemmen met andere be-
drijven is vooral een aanrader als je 
lokaal hetzelfde afzetkanaal bedient 
met hetzelfde product (bv. groente-
pakketten, voedselteams ...). Door de 
rechtstreekse concurrentie kan je im-
mers in de problemen komen als er 
een te groot aanbod bestaat van een-
zelfde teelt. 
Ook biobedrijven die vooral inzetten 
op hun eigen hoeveverkoop kunnen 
winnen bij teeltafspraken met nabu-
rige boeren. Door elkaars oogst of pro-
duct te verkopen, kan een boer zich 
enigszins specialiseren (bv. 20 ipv 50 
teelten) en zo ademruimte creëren 
op arbeids- en teelttechnisch vlak. 
Zo maken onderlinge afspraken rond 
teeltspecialisatie het werk lichter, zon-
der dat het negatieve gevolgen heeft 
voor de kwaliteit. 

http://www.vroente.be
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“Ik wil duurzame 
landbouw verder 
laten groeien. Door 
nieuwe projecten 
op onze boerderij te 
laten starten geven 
we ze een kans.” 

Diederik Steyaert 
De Zaaier

De Zaaier / De Molik  

Diederik Steyaert (De Zaaier) en Maarten Cools (De Molik) werken 
samen sinds 2014. Maarten Cools wou als startend bioboer een CSA-
bedrijf opstarten en zocht geschikte grond. Zo kwam hij terecht bij 
Diederik Steyaert van De Zaaier. 

De werking van De Zaaier is sinds de opstart in 2001 sterk geëvolueerd. 
Diederik steekt steeds meer tijd in de verkoop op de markt en haalt 
heel wat voldoening uit dat directe contact met de consument. Dat is 
voor hem erg belangrijk. Daardoor wordt het steeds minder vanzelf-
sprekend voor hem om voldoende tijd te investeren in de productie. De 
samenwerking tussen Diederik en Maarten is een uitgelezen kans om 
elkaar te versterken en de eigen prioriteiten beter naar voor te schui-
ven. Diederik en Maarten onderzoeken hoe hun samenwerking via sa-
menuitbating kan geformaliseerd worden.

www.zaaier.be
www.demolik.be

IN DE PRAKTIJK

!
WAAROM? DAAROM! 

Gronden delen 

Bedrijven zijn steeds in ontwikke-
ling en kunnen na verloop van tijd op 
zoek zijn naar meer landbouwgrond. 
Of oudere bedrijven zijn op zoek naar 
overnemers en geven nieuwe boeren 
de kans om ervaring op te doen en 
eventueel in het bestaande bedrijf te 
groeien. 
Gezamenlijk gebruik van grond en 
machines kan kansen en oplossingen 
bieden. Al kan de pachtwet hier nog 
voor problemen zorgen. 
Grond delen kan ook interessant zijn 
voor bedrijven die minder gediversi-
fieerd werken. Er is immers nood aan 
teeltrotatie binnen de biologische 
landbouw. Een gezonde bodem is nu 
eenmaal de basis van de biolandbouw. 
Grond delen kan dan via ruil of sei-
zoenspacht. 
Het ruilen van gronden tussen een om-
schakelende boer en een gecertificeer-
de bioboer kan een omschakelende 
boer flink vooruit helpen. Op die ma-
nier kan de omschakelaar zijn product 
meteen als bioproduct afzetten.  
Ga je een dergelijke ruil aan, dan re-
gel je de biopremieverschillen best 
wel onderling, aangezien alleen de 
hoofdgebruiker van de grond een 
bio(omschakel)premie kan aanvragen. 

http://www.zaaier.be
http://www.demolik.be
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Voor een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) mag winst maken niet het 
doel zijn. Dat betekent automatisch dat de samenwerking beperkt zal zijn 

tot specifieke domeinen. Je kan bijvoorbeeld een product vermarkten onder 
een gezamenlijk label. Wil je samen toch een winstgevende activiteit uitbou-
wen, dan kies je beter voor een vennootschap (zie pagina 17). 

Dat betekent niet dat een vzw geen geld beheert: zo mag je lidgeld vragen 
of betalende activiteiten organiseren, zolang ze passen binnen de vooropge-
stelde doelstelling. 

Een vzw bestaat uit minimum drie personen. Die hoeven geen startkapitaal 
aan te brengen. Daartegenover staat dat leden van een vzw ook geen winsten 
uitgekeerd kunnen krijgen. 

Elke vzw specificeert zijn doelstellingen in de statuten (zie ook ‘Wat je moet 
weten). Die moet je schriftelijk laten vastleggen als onderhandse akte (in 
aanwezigheid van de stichters) of als authentieke akte door een notaris. 

Om rechtspersoonlijkheid te krijgen, moet je de statuten en akten over be-
noeming van de bestuurders neerleggen bij de griffie van de rechtbank. De 
ledenlijst van de eerste Raad van Beheer en de statuten moeten ook in het 
Belgisch Staatsblad verschijnen. 

Je vereniging kan alleen rechtspersoonlijkheid krijgen als de maatschappe-
lijke zetel in België gevestigd is en er aan alle statutaire voorwaarden vol-
daan is (zie: wat je moet weten). Is dat laatste niet het geval, dan zal de ver-
eniging worden beschouwd als een feitelijke vereniging. 

Elke vzw moet zich tot slot verplicht inschrijven bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen. Ze krijgt dan een identificatienummer, die op alle officiële 
documenten vermeld moet worden.

Vereniging 
zonder

winstoogmerk 

Wil je een vzw beginnen? Weet dan dat je beperkt bent 
tot niet-commerciële doelstellingen. 

 

EEN LANGDURIGE SAMENWERKING

WAT JE MOET WETEN

Werk je samen als bedrijven met 
een commerciële activiteit, zorg er 
dan voor dat je je winstgevende ac-
tiviteiten niet onder de vzw plaatst. 
Vzw’s zijn immers onderhevig aan 
fiscale controle. Als na fiscaal on-
derzoek blijkt dat een vzw handelin-
gen met een winstgevend karakter 
uitvoert of eigenlijk een verkapte 
handelsvennootschap is, dan wordt 
zij belast volgens de regels van de 
vennootschapsbelasting. Bovendien 
moet je vzw zich in dat geval aan de 
boekhoudwetgeving onderwerpen in 
plaats van aan de normale rechtsper-
sonenbelasting.

De statuten bevatten minimaal 
volgende gegevens: de leden (met 
eventueel een onderscheid tussen 
werkende en stille leden); de naam, 
woonplaats en nationaliteit van 
de stichters; het maximale bedrag 
van het lidgeld; de benoemings-
voorwaarden van de beheerders; de 
procedure bij statutenwijziging; de 
verantwoordelijken voor het beheer 
van de rekeningen en begrotingen; 
de bestemming van het vermogen bij 
ontbinding en de bevoegdheden van 
de algemene vergadering.
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Bio Van Bij Ons vzw

Naast promotie adviseert de vzw zijn leden over afzet en productont-
wikkeling. Het commerciële luik (handel & distributie) valt volledig 
buiten de vzw, maar is wel een gevolg van het samenwerkingsverband. 
Elke boer blijft met andere woorden financieel verantwoordelijk voor 
zijn eigen producten, zowel qua ontwikkeling als wat verkoop betreft. 

Verschillende bioboeren stapten al in deze samenwerking: Biobedrijf 
Hebben & Van Driesche, Biogoed Régine Grammen, Daniël Van de 
Voorde, De Levende Aarde, Frambiosa y Besos, Fréderic Lerouge, Marc 
Ballat, Philip Vermeulen en PurFruit. Verwerker Travail et vie draagt bij 
aan de ontwikkeling van producten. 

De deelnemers zien de voordelen van een overkoepelend imago. On-
dertussen is Bio van Bij Ons een goed lopende machine, met produc-
ten in zo’n 80 winkels. De bedoeling is nog uit te breiden. 

www.biovanbijons.be

“Het voordeel van Bio 
Van Bij Ons? Een 
strakke vormgeving, een 
herkenbaar merk, een 
sterke positionering en 
vooral een breder bereik. 
Het heeft geleid tot extra 
afzet ... ook in mijn eigen 
hoeveverkoop.” 

 
Wim Vandenberghe 
Frambiosa y Besos

WAAROM? DAAROM! 

Samen promotie voeren

Je kan je klantenbereik vergroten 
door samen met anderen te commu-
niceren via een gemeenschappelijke 
nieuwsbrief of website. 

IN DE PRAKTIJK

http://www.biovanbijons.be
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Waarom zou je een vennootschap oprichten? Dat kan bijvoorbeeld handig 

zijn als meerdere boeren hun producten samen onder één merk of label 

willen vermarkten. Het voordeel is dat partners nog gedeeltelijk onafhankelijk 

van elkaar kunnen opereren en via een vennootschap hun privébezit bescher-

men. Deze vorm van samenwerken wordt wel pas interessant als het gaat om 

voldoende grote volumes en als er afspraken op lange termijn worden gemaakt. 

Je legt alle algemene en langlopende engagementen van de samenwerking vast 

in een oprichtingsakte, eventueel aangevuld met een huishoudelijk reglement 

voor de specifieke engagementen. Het beheer van de risico’s verbonden aan de 

samenwerking wordt vastgelegd in de statuten. 

Er zijn verschillende vennootschapsvormen. Welke je kiest, hangt af van wat je 

met de samenwerking wil bereiken. Overleg op voorhand best met een specia-

list. We sommen de verschillende mogelijkheden op en geven daarna een aantal 

voorbeelden uit de praktijk: 

• Landbouwvennootschap (LV)
Bij een landbouwvennootschap blijft er een strikte scheiding bestaan tussen de 

bedrijven. Stille vennoten zijn aansprakelijk voor inbreng en kunnen kapitaal inbren-

gen. De vennootschap kan onderhands opgericht worden voor roerende goederen. 

Zowel qua fiscaal systeem als op het vlak van pachtwet is dit een flexibele formule. 

• VOF: Vennootschap onder firma
Een vennootschap onderfirma kan opgericht worden zonder notariële akte. Minimaal 

twee personen moeten betrokken zijn, maar er is geen minimum kapitaal of finan-

cieel plan nodig. De inbreng van de vennoten kan bestaan uit arbeid. Het nadeel van 

deze samenwerkingsvorm is dat er een onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid 

is voor alle vennoten; vennoten kunnen hun aandelen ook alleen overdragen als alle 

andere vennoten daarmee instemmen. De belastingsvoetbedraagt 33,99% op winst 

onder 322.500 euro. 

• Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
In een BVBA blijft er een strikte scheiding bestaan tussen de bedrijven en is er een 

beperkte aansprakelijkheid. Het nadeel is dat het statutair moeilijk is om aandeel-

houders aan te trekken. 

• Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)
In een CVBA is het aantal aandeelhouders onbeperkt. Bovendien kunnen ze, mits de 

statuten dat toelaten, vlot toetreden of uitstappen. Bij het opmaken van die statuten 

ben je trouwens aan weinig regels gebonden. Het is mogelijk om een verschillend 

stemrecht te geven aan de aandeelhouders. 

Om een CVBA te kunnen oprichten, heb je minimaal drie aandeelhouders en een 

bestuurder nodig. De oprichting gebeurt via de notaris en met een minimumkapitaal 

van 18.550 euro, waarvan 6.200 volstort . Een bedrijfsrevisor maakt een verslag van 

de inbreng van goederen, zoals machines. 

Een CBVA vereist ook een financieel plan en neerlegging van de jaarrekeningen. 

Bij stopzetting wordt de liquidatiebonus bijkomend belast. Net als bij een BVBA zijn 

de aandeelhouders bij een eventueel faillissement aansprakelijk tot de inbreng. 

Een vennootschap 
Om een samenwerking officieel te maken, kan je een vennootschap 

oprichten. Deze rechtsvorm bestaat in verschillende vormen.  

LANGDURIGE FORMELE SAMENWERKING

WAT JE MOET WETEN

Aan een vennootschap zijn oprich-
tingskosten verbonden. Afhankelijk 
van de grootte moet je een enkelvou-
dige of dubbele boekhouding bijhou-
den. 

Werk je met dieren, dan zijn er strikte 
voorwaarden om de inbreng van NER 
(Nutrienten Emmissierechten) zon-
der kortingen te kunnen verrichten. 
Het vennootschap kan ook nadelig 
zijn als je van VLIF-steun gebruik wil 
maken. 

!
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“Een echte 
samenwerking houdt 
een win-win in voor 
alle betrokkenen, al 
is het soms op lange 
termijn of indirect.”

Pieter Coopmans 
Herkenrodeboer

LV Vanroye Koen - Coopmans Pieter

Pieter Coopmans en Koen Vanroye beslisten in 2012 hun krachten te 
bundelen en onder één vennootschap te brengen. Ze hadden daar een 
goede reden voor: Pieter had een groeiend akkerbouwbedrijf, maar zijn 
werkingskosten bleven stijgen. Zo kwam hij materiaal tekort en moest 
hij loonwerkers inschakelen. Koen beschikte in zijn geitenbedrijf wel 
over materiaal, maar zocht naar extra ruwvoer voor zijn geiten en afzet 
voor de mest. Hun noden bleken complementair te zijn. 

Naar de consument communiceren ze als twee aparte bedrijven: Goe-
renhof en Herkenrodeboer. De één focust op geitenmelkproductie, de 
ander op akkerbouwproducten. Voor de overkoepelende taken probe-
ren ze elkaar aan te vullen en elkaars sterktes te benutten. De werking 
wordt steeds gediversifieerder, met onder meer een samenwerking 
met Jessenhofke voor het Arvum-bier en een kaasproductie in de stei-
gers. 

Voor zo’n intensieve samenwerking is een LV een goede keuze, al zijn 
er ook nadelen aan verbonden. Zo werkt een LV voornamelijk met sei-
zoenspacht en kan deze vennootschapsvorm niet snel ontbonden wor-
den. Een informelere structuur gaf hen echter te veel onzekerheden op 
het vlak van wetgeving. 

www.herkenrodeboer.be

IN DE PRAKTIJK
WAAROM? DAAROM! 

Werkingskosten delen

Wie nauw samenwerkt, kan de wer-
kingskosten delen en zo efficiënter 
werken. Door elke partner te laten 
doen wat hij best kan, verloopt de hele 
bedrijfsvoering beter. 
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“We hebben geleerd dat 
de coöperatie maar 
zo sterk is als zijn 
zwakste schakel.”

Alexander Claeys
Hinkelspel

CVBA Hinkelspel

Kaasmakerij Het Hinkelspel is sinds de oprichting in 1982 uitgegroeid 
tot een coöperatieve met een 70-tal vennoten. Dat zijn zowel werken-
de vennoten als boeren, familie, vrienden en klanten. Het Hinkelspel 
maakt kaas van rauwe biomelk.
 
Ze hebben in al die jaren vooral geleerd  te kijken naar wat er praktisch 
haalbaar is. Elke medewerker kan nog wel vennoot zijn, maar ze kun-
nen niet altijd mee besturen. Ook het idee dat elke bestuurder de hele 
werking moest kennen werd door de jaren losgelaten. Zo kunnen de 
drie departementen - productie, administratie en verkoop & marke-
ting – meer in de diepte werken. De coöperatie blijft in de voedselketen 
wel tussen producent en consument staan, en dat met een kwalitatief 
en eerlijk product. 

Stapt een (werkende) vennoot uit de coöperatie, dan begint er een lan-
ge zoektocht naar een nieuwe partner. Het duurt zeker 2,5 jaar voor-
dat iemand zich voldoende ingewerkt heeft om ook vennoot te wor-
den. Cruciaal zijn betrokkenheid en een mentaliteit die aansluit bij de 
doelstellingen. 

www.hethinkelspel.be

WAAROM? DAAROM! 

Stabielere werking

Door klanten te betrekken en te infor-
meren kan je een stabielere werking 
hebben. Denk goed na over hoe ver je 
hierin wil gaan en speel altijd open 
kaart.  

IN DE PRAKTIJK

http://www.hethinkelspel.be


“Bij een opstart moet je 
soms rekening houden 
met hypothetische pro-
blemen in de toekomst. 
Door die op voorhand te 
voorzien kan je heel wat 
problemen vermijden.”

Kaat Segers
De Landgenoten

CVBA-SO De Landgenoten

De CVBA-SO Landgenoten werd in 2014 opgericht door 17 organisaties 
(waaronder Landwijzer, Land-In-Zicht, het CSA-netwerk en BioForum 
Vlaanderen). 

De coöperatie De Landgenoten wil samen met particulieren landbouw-
grond aankopen samen en die vervolgens ter beschikking stellen aan 
bioboeren via een erfpachtcontract. Op die manier wil de coöperatie 
een duurzame toegang tot grond voor bioboeren realiseren en de op-
gebouwde bodemvruchtbaarheid beschermen over generaties heen. 
De bioboer krijgt de garantie dat hij zijn hele carrière lang op dezelfde 
percelen aan de slag kan.

Voor de aankoop van de gronden trekt de coöperatie geld aan van par-
ticulieren via aandelen. Iedereen die de visie en missie van de coöpe-
ratie onderschrijft, kan aandeelhouder worden en zo mee investeren in 
landbouwgrond. Een boer die gebruik wil maken van de grond van De 
Landgenoten, wordt geacht aandeelhouder te worden. 

Uiteraard hebben alle aandeelhouders ook een stem en kunnen zij tij-
dens een jaarlijkse Algemene Vergadering mee beslissen over de wer-
king van de coöperatie. Volgens de statuten heeft elke persoon maar 
1 stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij heeft. Bovendien is er 
een onderscheid tussen A- en B-aandeelhouders: B-aandeelhouders 
zijn organisaties waarvan de visie aansluit bij de doelstelling van De 
Landgenoten. Zij staan in voor het beschermen van die visie en missie. 
Door in de statuten duidelijk te verwoorden hoe beslissingen tot stand 
moeten komen, met een duidelijke rol voor de B-vennoten, behoedt de 
coöperatie zich voor beslissingen die niet stroken met haar doelstel-
lingen.

Het verhaal van de Landgenoten toont aan hoe de keuze voor een CVBA 
toelaat om kapitaal te verzamelen en meteen ook draagvlak te creëren. 
Het vergt wel een inspanning om werking en doelstelling helder over te 
brengen en mensen te motiveren om mee te investeren. 

www.delandgenoten.be

WAAROM? DAAROM! 

Fondsenwerving
 
Een vennootschap kan een middel 
zijn om fondsen te werven en draag-
vlak te creëren. 

IN DE PRAKTIJK

WAT JE MOET WETEN
 
Van een aantal vennootschapsvormen 
(BVBA-SO, CVBA-SO, ...) bestaat er een 
versie met sociaal oogmerk (VSO). Zo 
kan je met je vennootschap sociale 
doelstellingen realiseren. Die zijn niet 
vrijblijvend: je moet er jaarlijks verslag 
van uitbrengen. De VSO is een juridisch 
kader om ondernemingen met com-
merciële activiteiten te verenigen met 
een sociaal doel. Dat kan niet bij land-
bouwvennootschappen, maatschap,..
Een VSO vraagt bijkomende statuten. 
De minimale kapitaalinbreng is 6.200 
euro, op te halen met de vennoten. Er is 
wel een beperkte aansprakelijkheid en 
je betaalt minder vennootschapbelas-
ting: 24,98% tot 322.500,00 euro winst. 
Een VSO kan op elk moment omgezet 
worden naar een normale handelsven-
nootschap zonder ontbinding.
Er zijn wel enkele aandachtspunten. 
Zo moet elk personeelslid na een jaar 
de kans krijgen om vennoot te worden 
en mag niemand meer dan 10% stem-
recht hebben. Bij stopzetting van het 
sociaal oogmerk moeten de winsten 
uitgekeerd worden aan een vzw of aan 
een andere VSO in plaats van aan de 
vennoten. Een liquidatiebonus bestaat 
dus niet. Doorheen de werking is er 
eveneens een plafond voor de winst-
uitkering van maximaal 6 procent van 
totaal per vennoot. 

?

!
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http://www.delandgenoten.be
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Knelpunt 1:
Ik vind geen geschikte partner

I n meer dan de helft van de gevallen ontstaat een samenwerking organisch 
met bedrijven uit een zelfde regio. Ook bedrijven met dezelfde doelgroep vin-

den elkaar vrij snel. Samenwerkingen op basis van gelijkgezindheid en een 
complementaire werking komen minder voor. Toch blijkt net dat doorslag-
gevend op het moment dat partners een samenwerking willen uitbreiden. Een 
samenwerking hoeft trouwens niet altijd met collega-(bio)boeren. Heel wat 
bioboeren geven aan ook samen te werken met consumenten of – weliswaar in 
mindere mate - winkels, verwerkende bedrijven, distributeurs en organisaties.  

Wil je dus samenwerken omwille van specifieke noden, dan moet je op zoek 
naar complementaire partners. 

Wat staat een 
goede samenwerking

in de weg?

Bedrijven botsen vaak nog op andere knelpunten dan een geschikte 
juridische structuur.  Wij sommen vijf veel voorkomende drempels op. 

KNELPUNTEN

“Na twee jaar intensief 
zoeken heb ik 

nog steeds geen 
geschikte partner 

gevonden.  
Als starter moet je je 

eerst bewijzen.”

WAT JE MOET WETEN 
 
Problemen die opduiken bij een sa-
menwerking, weerspiegelen vaak de 
problemen die ook al binnen je eigen 
bedrijf bestaan. Ga er niet van uit 
dat  samen werken de oplossing is 
voor bestaande knelpunten als hoge 
bedrijfskosten, moeilijke 
afzet of concurrentie.  Weet op voor-
hand wie jij bent als bedrijfsleider, 
waarvoor je bedrijf staat en wat je 
wil bereiken. In professionele termen 
heet dit de visie en missie van je 
bedrijf. Zo wordt het later makkelijker 
om te praten over samenwerken. 

Tips

- Wees geen eiland: bouw actief je netwerk uit. Neem deel aan activiteiten in 
jouw regio of sector. Met specifieke noden kan je doelgericht werken en die 
bedrijven opzoeken die jou kunnen helpen. 

- Maak je noden kenbaar: Laat weten wat je zoekt, zowel aan collega’s als 
aan organisaties. BioForum Vlaanderen biedt bijvoorbeeld een zoekertjes-
pagina aan op zijn website.  

- Zet je deuren open: Een stagiaire op je bedrijf is misschien wel een poten-
tiële partner. En tijdens een opendeurdag ontvang je vooral bezoekers die 
al geïnteresseerd zijn in jouw werking. Dat zijn dus ideale momenten om 
duidelijk te communiceren wat je mist. 

- Laat het groeien: Besef dat heel wat samenwerkingsverbanden organisch 
groeien en dat er ook geluk bij komt kijken. Een samenwerking kan een 
meerwaarde zijn, maar is geen doel op zich.

?
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Knelpunt 2:  
Een samenwerking vraagt veel van mijn tijd

Vaak wordt onderschat hoeveel tijd er in een samenwerking kruipt, vooral 
tijdens de opstartfase, Maar ook daarna vraagt een samenwerking tijd, 

zeker als de werking sterk groeit.  Bovendien lijkt die tijdsinvestering niet al-
tijd in verhouding met wat je ervan terug krijgt. Starten met duidelijke doelen 
en afspraken hierover, kan je later veel tijd besparen.  Net zoals in elke relatie 
is het belangrijk om op regelmatige tijdstippen te overleggen en na te gaan of 
iedereen nog op dezelfde lijn zit.  

Knelpunt 3: 
de samenwerking verloopt moeizaam

Samenwerken is niet zo vanzelfsprekend. Je moet rekening houden met 
iedereens persoonlijkheid en ieders bedrijf, zonder het gemeenschappeli-

jk doel uit het oog te verliezen. Je moet elkaar dus op gelijke voet behandelen 
daarnaast bereid zijn om je steentje bij te dragen, afhankelijk van je inbreng. 
Wie neemt welke administratieve of bestuurderstaken op zich en hoe zit het 
met ieders product- en kapitaalsaandeel?
 
Bovendien kan een verschil in verwachtingen voor wrevel zorgen. Een goede 
samenwerking valt of staat dan ook met duidelijke afspraken en een open 
communicatie. Ten slotte is ook een goede verstandhouding tussen de ver-
schillende partners belangrijk.  
 
Wie in een moeizame samenwerking zit, geeft vaak een van de volgende 
elementen aan als oorzaak: 

• Gebrek aan inspraak
• Uiteenlopende visies, waarover geen consensus mogelijk is
• Verschil in persoonlijkheden
• Individuele doelstellingen worden als egoïstisch beschouwd
• Nieuwe betrokken bedrijven worden als indringers beschouwd of zijn niet 

op de hoogte van de feitelijke afspraken
• Partners geven elkaar niet de kans om te groeien in een samenwerking
• Een groeiend aantal partners, maar geen duidelijke leiding
• Het samenwerkingsverband wordt niet door iedereen even sterk gedragen

“In een samenwerking kruipt altijd meer tijd 
dan verwacht. Je moet daar realistisch in zijn 

en dat aanvaarden. Een project uitbouwen 
gaat vaak traag.”

Tips

- Ga na waarom je samenwerkt: Zit-
ten jullie op dezelfde lijn? Zo ja, 
maak duidelijke afspraken over ta-
ken en verantwoordelijkheden. 

-  Overleg met elkaar: Kijk op vaste 
tijdstippen of de doelen nog haal-
baar zijn en nageleefd worden. 
Vaste overlegmomenten zijn be-
langrijk. Een samenwerking dooft 
uit als het overleg altijd maar uit-
gesteld moet worden.

-  Kijk naar de win-winsituatie: Bere-
ken voor jezelf hoeveel tijd je kan 
investeren in de samenwerking en 
bespreek dit ook met je partners. 
Hou bij (in tijd of financieel) of de 
samenwerking effectief loont en 
overleg hierover. 

Tips

- Uit je verwachtingen: Communi-
ceer zo snel en zo open mogelijk 
over je verwachtingen, zeker in het 
geval van een conflict. De verwach-
tingen moeten niet voor iedereen 
hetzelfde zijn: ze kunnen ook com-
plementair zijn. Verwachten jullie 
het tegenovergestelde, dan mag je 
ook gewoon erkennen dat het niet 
‘klikt’. 

- Maak duidelijke afspraken: Bekijk 
samen welke impact de verschil-
lende verwachtingen hebben op el-
kaars werking. Waar kan je elkaar 
tegemoet komen en waar trek je de 
grens? Op basis daarvan maak je 
duidelijke en realistische afspra-
ken, en kan je ze tijdig bijsturen. 

- Bepaal wie wat doet: Streef naar 
een goede balans tussen input en 
output, of het nu gaat om tijd of 
middelen. Laat je eventueel bege-
leiden door iemand die geen be-
trokken partij is. Ook een oneven 
aantal partners kan helpen, zodat 
er steeds één partner kan bemid-
delen indien nodig. 

!

!

“Meer boeren wil ook zeggen meer meningen. 
Samenwerken is nu al moeilijk. Wat wordt het 

als er nog meer boeren bijkomen? We selecteren 
dus ook op de mens achter het product, zodat 

onze groep niet uit elkaar valt.”
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Knelpunt 4:  
De samenwerking geraakt moeilijk georganiseerd

Dat je afspraken maakt over de praktische kant van een samenwerking, 
lijkt vanzelfsprekend. Sterker nog: vaak is dat net het doel van de samen-

werking. Mensen gaan bijvoorbeeld samen zitten om de logistieke activitei-
ten te bundelen. Toch blijken net die praktische afspraken sterk onder druk 
te staan op het moment dat de samenwerking groeit.
 
Wat vanzelfsprekend lijkt op bedrijfsniveau, is dat misschien niet bij een 
samenwerking, Administratie, communicatie, transport, opslag: al deze 
noodzakelijke activiteiten moet je herbekijken vanuit de verschillende part-
ners. En dat kan soms betekenen dat je je ook je eigen werking anders moet 
organiseren. Ook hier is overleg en afstemming nodig, zeker omdat hier de 
persoonlijkheid van de partners een grote rol speelt. Ga tijdig op zoek naar 
extern advies als blijkt dat iets jullie expertise te buiten gaat.

Knelpunt 5:  
Ik heb te weinig tijd over voor mijn eigen bedrijf

Soms vervaagt de grens tussen een samenwerking en het samenvoegen 
van verschillende bedrijven. Als iemand veel tijd in een samenwerking 

steekt, kan dat een bedreiging vormen voor zijn of haar eigen bedrijf. Een 
goede samenwerking laat ruimte voor de ontwikkeling van het eigen bedrijf. 
Ook wordt de afzet van het eigen bedrijf beter niet volledig afhankelijk van de 
samenwerking. Anderzijds: zetten jij en je partners alles in op de samenwerk-
ing, dan is er geen probleem. 
 

Tips

- Elk bedrijf is anders: Vergelijk de ver-
schillende bedrijfsmethodes en be-
kijk wat jullie samenwerking nodig 
heeft. 

- Waar maak je praktische afspraken 
over?: Denk aan een teeltplan, een 
huursysteem voor materialen of een 
afgesproken kilometervergoeding... 
Probeer iedereen in te zetten op zijn 
of haar eigen sterktes. Pas afspraken 
ook aan als dat nodig blijkt. 

Tips
 

- Bewaar de balans: Een goede balans 
tussen eigen werking en samenwerk-
ing blijkt in de praktijk het beste te 
functioneren. Let echter op: Hoe meer 
partners, hoe minder prioritair de 
samenwerking vaak is in de bedrijf-
svoering van verschillende partners. 

- Voorzie uitstapmogelijkheden: Maak 
afspraken voor als de samenwerking 
zou mislopen.

WAT JE MOET WETEN 

Wie een samenwerking opzet om de 
logistieke activiteiten te bundelen, 
kan inspiratie opdoen in de AMS-stu-
die: ‘Kort maar krachtig: samenwer-
king bij logistiek in korte keten’. Een 
belangrijk knelpunt blijkt het correct 
doorrekenen van logistieke kosten, 
die zowel het gebruik van de voertui-
gen als de werkuren voor de bestuur-
der in rekening brengt. Je vindt de 
studie op www.bfvl.be/logistiek_KK.

?

!

“Meer omzet, meer boeren, meer klanten... 
Momenteel worden de grenzen van de 

logistiek bereikt. Een ander systeem  
dringt zich op.”

“Voor mij is de samenwerking één klant van 
mijn bedrijf. Het is dus niet opportuun om 

hier volledig op in te zetten.”

!

http://www.bfvl.be/logistiek_KK
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Nuttige contacten voor  
ondersteuning en advies
Opgelet: deze contactgegevens zijn onderhevig aan 
verandering. Ga voor de meest up-to-date gegevens kijken 
op www.bfvl.be/contacten_korteketen.

BioForum Vlaanderen vzw
Quellinstraat 42 - 2018 Antwerpen
T 03 286 92 78
E info@bioforumvl.be    
www.bioforumvlaanderen.be 
> Op zoek naar informatie over biologische landbouw, de wetgeving rond bio, controle op 
biologische verkooppunten of het Biogarantie®-lastenboek? Je kan met al deze vragen 
terecht bij BioForum Vlaanderen, de koepelorganisatie voor de biologische sector. Ook voor 
promotiemateriaal (vlaggen, canvassen, posters, stickers, ...) ben je hier aan het juiste adres. 
Marijke Van Ranst en An Jamart zijn aanspreekpunt voor al jouw vragen over korte keten.

Marijke Van Ranst
Coördinator verkooppunten
T 03 286 92 67
E marijke.vanranst@bioforumvl.be

An Jamart
Coördinator boeren
T 03 286 92 65
E an.jamart@bioforumvl.be

Ben je op zoek naar mogelijke partnerbedrijven?  
Kijk op www.biobedrijvengids.be welke biobedrijven er in jouw buurt zijn.

Vlaams Agrarisch Centrum (VAC)
Ambachtsweg  20 – 9820 Merelbeke
T 09/252 59 19 
http://vacvzw.be
Contact: danny.vandebeeck@vac.eu 
> Bij het VAC kan je terecht voor advies, begeleiding en bemiddeling. Je krijgt een 
persoonlijke aanpak met expertise in diverse thema’s. 

Bio zoekt Boer
T 0470 / 26 66 60 
E info@biozoektboer.be
www.biozoektboer.be
www.biozoektketen.be
> Lijkt biologische landbouw jou wel iets? Wil je graag omschakelen, maar weet je niet hoe? 
Omschakelingsconsulent Sander Van Haver praat je ideeën en plannen met je door en geeft 
je persoonlijk advies. Bio zoekt Boer is een gezamenlijk project van BioForum Vlaanderen, 
Boerenbond en ABS.

mailto:info@bioforum.be
mailto:marijke.vanranst@bioforum.be
mailto:an.jamart@bioforum.be
http://www.biobedrijvengids.be
mailto:danny.vandebeeck@vac.eu
mailto:info@biozoektboer.be
http://www.biozoektboer.be
http://www.biozoektketen.be
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Innovatiesteunpunt
Diestsevest 40 - 3000 Leuven
T: 016/ 28 61 31
E veerle.serpieters@innovatiesteunpunt.be
www.innovatiesteunpunt.be
> Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond en Landelijke gilden in 
samenwerking met Cera en KBC. Je kan bij hen terecht voor advies en begeleiding. 

Steunpunt Hoeveproducten
Remylaan 5b - 3018 Wijgmaal 
T 016 24 39 54; 0473/20 85 46
E steunpunthoeveproducten@ons.be 
www.steunpunthoeveproducten.be 
> Steunpunt Hoeveproducten biedt op zijn website een volledig overzicht van de wettelijke 
aspecten waar je als directe verkoper of zelfverwerker aan moet voldoen (opstarten, 
voedselveiligheid, etikettering, fiscaliteit, ruimtelijke ordening, ...). Het biedt ook een breed 
vormingsaanbod aan voor korteketenverkoop. 

Vlaamse Overheid – Landbouw en Visserij - Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellipsgebouw (6de verdieping) 
Koning Albert II-Laan 35, bus 40
1030 Brussel 
T 02 552 79 05 
E maayke.keymeulen@lv.vlaanderen.be
> De Vlaamse Overheid ondersteunt de korte ketenverkoop vanuit het Strategisch Plan 
Korte Keten. Ze ondersteunt onder meer de organisaties die in Vlaanderen de directe 
verkoop omkaderen. Onder specifieke voorwaarden wordt er financiële steun gegeven aan 
landbouwbedrijven die aan directe verkoop of zelfverwerking doen. Ook voor het opstarten 
van samenwerkingsverbanden tussen landbouwers kunnen zij steun verlenen. 

VLAM – Recht van bij de boer
VLAM - Korte Keten
Koning Albert II-laan 35 bus 50 te 1030 Brussel
T: 02 552 81 58
Contact: Sara De Preter
E info@rechtvanbijdeboer.be
www.rechtvanbijdeboer.be
> Ook diverse regionale netwerken kunnen jou helpen bij het uitwerken van een 
samenwerking. Een overzicht vind je op rechtvanbijdeboer.be

Lees ook deze twee brochures

Kort maar krachtig: samenwerking bij logistiek in de korte keten 
2014, Eva van Buggenhout, Anne Vuylsteke & Dirk Van Gijseghem.  
Afdeling Monitoring en Studie Vlaamse Overheid
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=3536

Van om de hoek. Aan de slag met korte keten 
2012, BioForum Vlaanderen 
www.bfvl.be/korteketen

http://www.innovatiesteunpunt.be
mailto:steunpunthoeveproducten@ons.be
http://www.steunpunthoeveproducten.be
mailto:maayke.keymeulen@lv.vlaanderen.be
mailto:info@rechtvanbijdeboer.be
http://www.rechtvanbijdeboer.be
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=3536
http://www.bfvl.be/korteketen
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Breng samenwerking  
in de praktijk

Openheid, communicatie en zelfreflectie blijken noodzakelijk voor een 
goede samenwerking. De onderstaande vragenlijst kan je daarbij hel-
pen. Beantwoord deze vragen voor jezelf en jouw bedrijf. Leg ze even-

tueel ook voor aan mogelijke partners.

DOE HET ZELF

Waar staat jouw bedrijf voor? 
 
Wat is jouw missie? Waar wil je staan binnen 5 of 10  jaar? Hoe wil je dit bereiken, en met wie? Welke waarden 
hanteer je in de bedrijfsvoering? Kruis alles aan wat voor jouw project belangrijk is. 

Wat zijn je sterke en zwakke punten?  
Welke sterktes wil je delen? 
 
Kruis aan waar je goed of minder goed in bent. Je sterktes vind je meestal vanzelfsprekend. Lijst ze op, 
want sterktes kan je inzetten in een samenwerking. En waar zou je werking nog beter kunnen? Zijn deze 
noden uniek voor jouw bedrijf of kampen vele bedrijven met hetzelfde? Kan een samenwerking hier soelaas 
brengen?  

Hier ben ik goed in Hier ben ik goed in 
en deze kennis wil 
ik delen

Hier ben ik minder 
goed in. Hier kan ik 
hulp gebruiken.

Productontwikkeling

Teeltkennis

Commerciële feeling

Verkoop

Boekhouding

Subsidies werven

Administratie

Aansturing personeel

Communicatie naar bedrijven

Communicatie naar consumenten

Overzicht behouden

Organisatie evenementen

Contact met pers

.......................................

O  Biologisch

O  Agro-ecologisch

O  Natuurbehoud

O  Kwaliteit

O  Diversiteit

O  Authenticiteit

O  Lokaal

O  Korte keten

O  Groei in ...

O  Respect voor ...

O  Gat in de markt 

O  Samen met andere boeren

O  Samen met consumenten

O  Samen met ...

O  Verkopen

O  Produceren

O  Verwerken

O  Service

O  Efficiëntie

O  Duurzaamheid

O  Kringloop

O  Dierenwelzijn

O  Onderscheidend in ...

O  Mens centraal

O  Win-Win

O  .......................................  



Welke kansen zie je voor de ontwikkeling van jouw bedrijf?  

Denk vooral aan die kansen waar je nog niet op hebt ingespeeld, omdat je er tot nog toe geen tijd voor had of 
omdat ze je minder liggen. 

- Nieuw publiek bereiken: ....................................................................................................................................................

- Nieuwe producten ontwikkelen / telen: ..........................................................................................................................

- Diversifiëren in producten: ............................................................................................................................................... 

-Afzet diversifiëren en aanpassen: ....................................................................................................................................

- ....................................... 

Wat heb je zelf te bieden in een samenwerking?  
Deze vraag kan je beantwoorden op verschillende domeinen: qua tijd, kennis, middelen, netwerk, product 
enzovoort. 

- Ik ben bereid om ......  keer per maand samen te komen

- De samenwerking mag ...... % van mijn tijd in beslag nemen

- Ik breng ................ euro kapitaal in 

- .......................................

Wat verwacht je van een samenwerking? 
Door je verwachtingen duidelijk te formuleren kan je heel wat misverstanden en frustraties voorkomen. 
Verwacht je concrete output of gaat het je vooral om de ervaring? Heb je een doel op lange of korte termijn? 

Wat wil jij absoluut vermijden in een samenwerking? 
Wat mag het effect niet zijn? Waar heb je een hekel aan bij een samenwerking? 

O  Te weinig ruimte om zelf nieuwe dingen te ontwikkelen

O  Te veel extra werk 

O  Klanten delen

O  Aanpassingen aan mijn: 

 O  tijdsbesteding O  teeltplan O  transportkeuze          O  andere 

O  Veel meningsverschillen

O  Veel tijd gaat naar overleg

O  Mijn werking wordt ondergeschikt aan de samenwerking

O  .......................................
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O  Uitwisselen van kennis en ideeën

O  Menselijk contact

O  Meer omzet

O  Meer klanten

O  Meer efficiëntie

O  Elkaar inspireren

O  Meer doen met even veel of minder middelen

O  Samenwerken aan gezamenlijke waarden en doelen

O  Regelmatig overleg

O  Mijn klanten meer waar voor hun geld geven

O  Me enkel bezighouden met de zaken die ik het liefst doe

O  Mijn bedrijf op termijn laten opgaan in de samenwerking

O  .......................................



Hoe kwam deze
brochure tot stand?
Deze brochure wil mensen inspireren en begeleiden bij het opzetten van een samenwer-
king, en dat aan de hand van nuttige informatie en voorbeelden uit de praktijk. 

Deze brochure is geen eindpunt. Elke bioboer wordt uitgenodigd om aan de hand van de 
vragen op de laatste pagina’s van deze brochure zelf na te denken aan de eigen behoeftes 
in samenwerking. Dat kan een goede basis zijn om collega’s aan te spreken. 

Als voorbereiding voor deze brochure vroegen we bioboeren naar hun ervaringen in samen-
werking, zowel via een schriftelijke enqûete als tijdens een netwerkdag

Enquête
In april 2014 kregen alle bioboeren in Vlaanderen een vragenlijst toegestuurd over samen-
werking. Ook omschakelaars en boeren die niet in de korte keten werken kregen deze vra-
gen, omdat hun ervaringen met samenwerking even relevant kunnen zijn. 

Van de 42 bedrijven die reageerden,  waren er 30 actief in de korte keten. 29 respondenten 
kwamen uit de plantaardige sector, 5 uit de dierlijk en 6 bedrijven waren gemengd. De 
resultaten van deze enquête zitten verwerkt in deze brochure, onder meer in de ‘Waarom? 
Daarom!’-kadertjes en het artikel over de drempels (zie pagina 21).  

Wat opvalt uit de enquête: ondanks dat bioboeren met verschillende vragen zitten, be-
weegt er toch heel wat . 

Netwerkdag
Op 27 oktober kwamen meer dan 30 bioboeren naar de netwerkdag over samenwerking in 
de korte keten. Daar getuigden een aantal boeren over hun ervaringen.  Eén vaststelling: 
samenwerken betekent meer dan iemand zoeken om je product te kunnen afzetten. Boven-
dien kunnen langdurige samenwerkingen blijven evolueren. 

Danny Vandebeeck (Vlaams Agrarisch Centrum) keek naar mogelijke juridische structu-
ren, terwijl Jos Declercq (Natlandhoeve) daar van uit de praktijk op reageerde. Je vindt al 
die informatie ook terug in deze brochure.  

Tot slot werden tijdens de rondetafelgesprekken onder meer gedebatteerd over de sterktes 
van de korte keten en  de samenwerkingskansen.  Algemene conclusie was dat samenwer-
king een meerwaarde kan vormen, maar dat er vooral nog nood bestaat aan afstemming 
met de collega’s.

www.bioforumvlaanderen.be

http://www.bioforumvlaanderen.be



