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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 
“De grenzen van het huidige voedselsysteem worden steeds zichtbaarder: bodem, dieren 

en boeren raken uitgeput. De uitstoot is veel te hoog. De macht in de keten is ongelijk 

verdeeld en bij meer dan de helft van het aantal ziektegevallen is ongezond voedsel een 

van de belangrijkste oorzaken. De nadelen van een systeem waarin schaalvergroting en 

harde prijsconcurrentie dominant zijn, beginnen de voordelen te overvleugelen. Het roer 

moet dus om” 1.  

 

Nieuwe food-concepten – en het liefst regionaal en gezond – zijn booming. Toch lijkt het 

lastig om hier concreet stappen in te zetten voor je eigen bedrijf. Zijn er mogelijkheden 

om dit samen te doen? In de regio Noord-Limburg willen we dit oppakken en samen 

werken binnen LocalHieros. 

 

LocalHieros is de naam voor producenten die het roer om willen gooien om met elkaar 

nieuwe korte voedselketens op te zetten die ruimte bieden aan kleinschaligheid en 

meervoudige waarde creatie voor en in samenwerking met de lokale omgeving en - 

gemeenschap. 

 

Waarom LocalHieros? 

 De groep consumenten die voeding een centrale rol in hun dagelijks leven geven 

groeit. 

 De groep mensen die beseft dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun eigen 

(voedsel)omgeving groeit ook. 

 De groep producenten die maatschappelijk bewust / verantwoord WIL produceren 

groeit én 

 de groep consumenten die maatschappelijk bewust / verantwoord WIL consumeren 

groeit. 

Maar er is meer WEDERZIJDS BEGRIP EN VERTROUWEN nodig om producent en 

consument samen te laten werken aan een BETER VOEDSELSYSTEEM waar alle 

betrokkenen beter van worden. 

 

Het nieuwe aan deze beoogde samenwerking is dat het een dynamisch en interactief 

merk wil creëren voor lokaal voedsel. Een van de onderdelen van het merk LocalHieros is 

het ‘VOEDSELWEB’ waarborgteken (figuur 1) van LocalHieros. Dit biedt producenten en 

consumenten een gedeeld referentiekader én inzicht in elkaars intenties, inspanningen en 

uitdagingen met betrekking tot de nodige transformatie van 

ons voedselsysteem. Voor de consument is dus in een 

opslag duidelijk dat het een bedrijf of product is ‘uit de 

regio’, die daarnaast bewust bezig is met een zestal 

kernwaarden, namelijk:  

 [ter invulling] 

 .. 

 

 

 

Ten eerste stimuleert LocalHieros korte ketens, 

waardoor consument direct van de boer kan kopen en zijn verhaal kan delen, daarnaast 

is het gebonden aan de regio Venlo/Noord-Limburg, waardoor producten als 

streekproducten verkocht kunnen worden en daarboven op zijn ze eenvoudig te 

herkennen en is in een opslag te zien waar de ondernemer waarde aan hecht.  

 

                                           
1 Willem Lageweg, Kwartiermaker Transitiecoalitie voedsel in: 

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/futurefood/25617/column-willem-lageweg-het-roer-moet-
om-in-agro-en-food  

Figuur 1. Het ‘voedselweb’ waarborgteken 
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LocalHieros streeft de volgende doelen na: 

 Stimuleren van korte ketens 

 Het verhaal van de boer in de regio te vertellen; de persoonlijke insteek, de passie, 

het verhaal – storytelling. 

 Het promoten van Venlose streekproducten met: 

o Een focus op de LocalHieros belangen, namelijk: [ter invulling] 

 Het stimuleren van nieuw product ontwikkelingen op basis van het merk LocalHieros. 

 

Het idee is er, de mensen zijn er, nu moet het alleen nog uitgewerkt en uitgevoerd 

worden! 

 

1.2 Doelstelling 
Doel van het project LocalHieros is om het concept LocalHieros te ontwikkelen als een 

volwaardig merk, waarbij de thema’s [ter invulling] staan. Daarnaast wordt het 

waarborgteken verder ontwikkeld waardoor de producten en ondernemers 

onderscheidend zijn van andere streekproducten.  

 

Het aansluiten als ondernemer bij LocalHieros is gunstig voor de ondernemer omdat ze 

hun netwerk versterken en zodat ze hun waarden/USP’s kunnen promoten door middel 

van het LocalHieros waarborgteken. Daarnaast kunnen er gezamenlijk activiteiten 

worden georganiseerd binnen de LocalHieros Community (de groep van aangesloten 

ondernemers), die daarnaast bijdragen aan het vertellen van hun verhaal. De passie van 

de boeren, maar ook van de productontwikkelaar is hierin een essentieel onderdeel. 

Productontwikkeling wordt in samenwerking met de ondernemers gedaan door … 

[uitwerken, alleen dieuwertje of zijn het losse idee uit de hogescholen die hier in 

aanmerking van komen?] 

 

Het uiteindelijke doel is dat ondernemers in de regio zich kunnen aansluiten bij 

LocalHieros, mits ze voldoen aan de idealen van het LocalHieros merk en dat 

consumenten bekend zijn met het LocalHieros merk. LocalHieros stimuleert het imago 

van Noord-Limburg: streekproducten met een extra beleving, met een ecologische en 

economische kwaliteitsimpuls.  

 

LocalHieros zou fungeren als een soort gebiedscoöperatie, waarbij LocalHieros, naast de  

‘brandname’ ook betrokken is bij het selecteren van de bedrijven/producten, marketing, 

communicatie, contact heeft met de afnemers en de activiteiten organiseert. Hierdoor 

wordt het werk dus uit de handen van de boeren genomen en is er een eenduidige 

communicatie naar de consument toe.  

 

1.3 Onderzoeksvragen 
De volgende onderzoeksvragen worden behandeld in het plan van aanpak: 

a. Onderzoek doen naar potentie van streekproducten in Noord-Limburg (hieruit kan 

een strategische visie worden ontwikkeld) 

b. Hoe kan ‘LocalHieros’ worden doorontwikkeld tot een volwaardig merk (met verhaal) 

en hoe maken we een duidelijk waarborgteken naar de consument toe. Een eerste 

aanzet is hiervoor al ontwikkeld, namelijk het ‘voedselweb’ (figuur 2).  

a. Voor elke waarde zou een nationale en een regionale autoriteit aangetrokken 

kunnen worden om hun medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van het 

merk. 

c. Overkoepelend samenwerkingsmodel opzetten 

a. Een belangrijk onderdeel is het opzetten van een samenwerkingsmodel omdat 

samenwerking en structurele afspraken essentieel zijn voor het slagen.  

b. Daarnaast is het van belang om iedereen betrokken te houden. 

d. Ontwikkelen van een communicatieplan: de passie en het verhaal van de producenten 

moet duidelijk naar voren komen. 



 

3 

 

e. Logistiek/afzet 

a. Distributie is vaak bij korte ketens een knelpunt. Hiervoor zal een oplossing 

moeten worden bedacht. 

b. Hierbij zal ook gedacht moeten worden of er een centrale locatie is waar 

diverse producten kunnen worden geproefd en gebruikt. “Een 

ontmoetingscentrum voor de zakelijke en particuliere markt”. Hierbij gaat het 

met name ook om een stukje beleving, wat op een dergelijk locatie goed zou 

kunnen worden geproefd.  

f. Product ontwikkeling 

a. Naast Dieuwertje is er ook de intentie om te binden met de hogescholen en 

universiteit in de regio. Hier ontstaan vaak leuke ideeën die de markt nooit 

bereiken.  

 

2. Activiteiten 
 Ontwikkelen van het merk LocalHieros in samenwerking met koplopers uit de 

primaire sector 

 Het waarborgteken ontwikkelen. Hiervoor moet ook gekeken naar de consument. 

Idee: 

Voor elke waarde zou een nationale en een regionale autoriteit aangetrokken kunnen 

worden om hun medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van de QuickScan. Deze 

deskundigen kunnen vervolgens samen een Committee van Aanbeveling vormen voor het 

merk LocalHieros. [Ideeën?] 
 

 

 Maken van een officiële website 

 Een karakteristieke communicatiestijl ontwikkelen 

 Een community rondom LocalHieros ontwikkelen waardoor samenwerking en binding 

wordt gestimuleerd 

 Een centrale locatie ontwikkelen (of wellicht een foodtruck?) 

 Organiseren van tochten langs de bedrijven om te 'proeven van de sfeer'. 

 Activiteiten organiseren rondom onderwijs om kinderen te leren over de boer, 

duurzaamheid etc. (evt. in samenwerking met Kokkerelli?) 

 Horeca en cateringbedrijven enthousiast maken om LocalHieros producten te 

gebruiken 

 

3. Rapportage en communicatie 
 

4. Projectorganisatie 
LocalHieros als merk waar ondernemers zich bij aan kunnen sluiten. LocalHieros’ merk 

wordt beïnvloedt door de huidige trends, zodat het ook een merk is waar consumenten 

waarden in zien. Daarnaast is het belangrijkste dat het uit en voor de regio is. 

 

1. Dieuwertje Crasborn – kartrekker / ambassadeur 

2. Primaire sector / vereniging innovatie platteland – ondernemers 

3.  

4. ? 

5. ? 

6.  
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5. Planning/uitvoeringsagenda 

6. Financiën 

6.1 Kosten 
 


