
 

 

 

Boeren vanuit een  

band met het land 
 

In de Liemers groeien en bloeien van oudsher 

prachtproducten. De bekendheid van deze pro-

ducten, binnen en buiten de Liemers, kan en mag 

groter. Dat vraagt om groei van productie, even-

als afzet, verwerking, verkoop en consumptie. 

Daar zetten we ons, samen met u, graag voor in.  

Verhoging van de consumptie van al dat Liemerse 

lekkers binnen onze eigen streek zorgt voor een 

sterkere Liemerse economie. Een waardevolle 

investering voor een gezond leven in een 

karakteristiek en aantrekkelijk Liemers landschap. 

Doet u mee? 

Programma 

Het Smaakfestival op 20 januari geeft invulling 

aan de thema’s van de kennissessies. De deel-
nemers bepalen samen wat zij nodig hebben aan 

kennis om hun bedrijf verder te kunnen ontwik-

kelen. De op maat gemaakte kennissessies en 

aanvullende excursie worden kosteloos aange-

boden door het team van het project Korte Ketens 

in het Liemers Landschap. De thema’s zijn:  

- Ondernemen in het Liemers Landschap 

- Zelfs het beste concept verkoopt zichzelf niet 

- Van grond tot mond 

- Streekbedrijf in Beeld 

- Filmen doe je zo!  

Kennissessie 1:  

Ondernemen in het 

Liemers landschap  
 

Data Di. 11 en do. 20 februari 2020 

Tijd 13.00 tot 16.30 uur 

Locatie De Liemers (volgt na inschrijving) 

Werkvorm In twee dagdelen aan de slag met 

jouw eigen streekbedrijfsplan  

Aanmelden Uiterlijk di. 4 februari  

Wat is het resultaat van deze kennissessie? 

- Meer kennis van de Liemers als productie- en af-

zetgebied. 

- Kansenanalyse van de verbinding tussen je 

bedrijf en het gebied. 

- Beter zicht op de eigenheid van je eigen bedrijf. 

- Concept streekbedrijfsplan als basis voor posi-

tionering in de Liemerse korte keten.  

- Inspiratie om je bedrijf nog waardevoller te 

maken. 

Aantal deelnemers: 8 tot 15 personen. 

Bijzonderheden: Deze sessie biedt een goede 

basis voor de hiernavolgende sessies. Wie mee-

doet aan deze eerste sessie, krijgt voorrang op 

inschrijving voor kennissessies 2 t/m 5. 

 

 

 

 

Kennissessie 2:  

Zelfs het beste concept 

verkoopt zichzelf niet  
 

Datum Wo. 11 maart 2020 

Tijd 13.00 tot 16.30 uur 

Locatie De Liemers (volgt na inschrijving) 

Werkvorm Kennis en inspiratie voor jouw 

marketingstrategie  

Aanmelden Uiterlijk wo. 26 februari 

Wat is het resultaat van deze kennissessie? 

- Inzicht in het belang van kiezen. 

- Waarom concept denken belangrijk is voor 

jouw bedrijf.  

- Inspirerende voorbeelden van andere onder-

nemers. 

- De basis voor je eigen marketing- en verkoop-

strategie. 

Aantal deelnemers: 8 tot 15 personen. 

Bijzonderheden: inclusief werksessie, waarbij je 

aan de slag gaat met je eigen concept. 

  

Trainer kennissessie 1: 

Karina Hendriks  

Landbouw- en landschapskundige 

van Eet je Uitzicht!  

Meer informatie over Karina: 

www.eetjeuitzicht.nl   

 

Trainer kennissessie 2: 

Sjoerd Jochems 

Communicatiestrateeg  

en conceptontwikkelaar  

van JEEN 

Meer informatie over  

Jeen: www.jeen.nl 



. 

Kennissessie 3:  

Van grond tot mond 

 
 

Datum Wo. 25 maart 2020 

Tijd 13.00 tot 16.30 uur 

Locatie De Liemers (volgt na inschrijving) 

Werkvorm Kennis en ervaringen uitwisselen 

over logistieke uitdagingen voor de 

korte keten in de Liemers 

Aanmelden Uiterlijk wo. 11 maart 

Wat is het resultaat van deze kennissessie? 

- Inzicht in logistieke afzetmogelijkheden in de 

Liemers (huisverkoop, horeca, retail, boerderij-

winkels) en bijbehorende eisen. 

- Kennis over regelgeving rondom productie, ver-

werking en levering van (voedsel)producten in 

de korte keten. 

- Inspirerende verhalen van ervaren  onder-

nemers in de korte keten op logistiek gebied. 

Aantal deelnemers: 8 tot 15 personen. 

Bijzonderheden: geen. 

 

 

 

 

 

 

Kennissessie 4:  

Streekbedrijf in beeld 

 
 

Datum Ma. 6 april 2020 

Tijd 13.00 tot 16.30 uur 

Locatie De Liemers (volgt na inschrijving) 

Werkvorm Informatie volgt nog  

Aanmelden Uiterlijk ma. 23 maart 

Wat is het resultaat van deze kennissessie? 

- Bewustwording over het belang van publiciteit. 

- Vaardigheden om meer gebruik te maken van 

publiciteit.  

- De kracht van storytelling. 

- Een script voor jouw bedrijfsverhaal (video). 

Aantal deelnemers: 6 tot 10 personen. 

Bijzonderheden: het beste script wint een video-

opname. Deelnemers die zelf met video aan de 

slag willen, zijn welkom bij de sessie 'Filmen doe 

je zo! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennissessie 5:  

Filmen doe je zo! 

 
 

Datum Do. 23 april 2020 

Tijd 13.00 tot 16.30 uur 

Locatie De Liemers (volgt na inschrijving) 

Werkvorm Zelf leren filmen met je eigen 

smartphone 

Aanmelden Uiterlijk do. 9 april 

Wat is het resultaat van deze kennissessie? 

- Basistips, tools en apps voor het zelf maken 

van video’s van je bedrijf, evenementen en 
klantervaringen. 

- Handvatten om je eigen bedrijfsverhaal om te 

zetten in een pakkend script. 

- Je eerste eigen gemonteerde video. 

Aantal deelnemers: 8 tot 15 personen. 

Bijzonderheden: Alles wat in deze kennisserie is 

geleerd, kan vertaald worden in een video. De 

beste video’s worden gepresenteerd tijdens de 
lancering van de Streekvoedselorganisatie.  

 
 

 

 

  Trainer kennissessie 3: 

Volgt later 

Projectgroep Korte Ketens  

in het Liemers Landschap  

Meer informatie via: 

jsmeets@projectenltonoord.nl 

 

 

Trainer kennissessie 4: 

Sjoerd Geurts 

Mediaspecialist van  

Geurts Media en  

De Liemers Helemaal Goed 

Meer informatie over Sjoerd: 

www.geurtsmedia.nl 

 

Trainer kennissessie 5: 

Harmke Oudenampsen 

Mobiel journalist  

van Zakelijk in Beeld 

Meer informatie over  

Harmke: 

www.zakelijkinbeeld.nl 



    

  

 

Excursie:  

Gluren bij de buren 

 
Datum Vr. 15 mei 2020 

Tijd Hele dag, vertrektijden volgen nog 

Locatie Drie bedrijven in de korte keten in Duits-Liemers grensgebied: 

agrariër, verwerker en horecabedrijf. 

Werkvorm Excursie met bedrijfsbezoeken in het Duits-Liemerse 

grensgebied 

Aanmelden Uiterlijk vr. 1 mei 

 

Wat is het resultaat van deze excursie? 

- Inzicht in de Duitse markt. 

- Inspiratie van Duitse ondernemers in de korte keten. 

- Antwoorden op jouw vragen van ondernemers uit de praktijk. 

- Uitbreiding van je netwerk met ondernemers uit zowel Duitse als Liemerse 

korte ketens. 
 

Aantal deelnemers: maximaal 50 personen. 

Bijzonderheden: Deelnemers aan een of meer kennissessies krijgen voorrang 

op de andere aanmelders. 

melding. 

 

 

Boeren vanuit een band met het land 

Algemene spelregels 

 
Voor deze vijf kennissessies plus excursie gelden de volgende afspraken: 

- Deelnemers aan kennissessie 1. Ondernemen in het Liemers landschap 

krijgen voorrang op inschrijving voor kennissessies 2 tot en met 5.  

- Deelnemers aan de hele kennisserie krijgen als eerste voorrang bij 

inschrijving voor de excursie.   

- Deelnemers aan een of enkele kennissessies krijgen daarna voorrang bij 

inschrijving voor de excursie. 

- Kosten: deze kennissessies bieden we u gratis aan vanuit het project Korte 

Ketens in het Liemers Landschap.  

- Er is slechts een beperkt aantal plaatsen voor deelname aan deze kennis-

sessies beschikbaar.  

- Heeft u zich aangemeld, maar bent u onverhoopt verhinderd om deel te 

nemen? Dan vragen wij u om tijdig maar wel uiterlijk twee weken van 

tevoren ons hierover te informeren. Wij kunnen dan een andere gegadigde 

uitnodigen.  

- Meldt u zich niet af, dan zijn wij genoodzaakt kosten hiervoor in rekening 

te brengen. 

- De kennissessies en workshop zijn bedoeld voor iedereen die iets met 

voedsel uit de Liemers doet zoals agrarisch ondernemers, product-

verwerkers, boerderijwinkels en horeca. 

 

Meedoen aan één, een paar of alle vijf kennissessies? Zin om mee te gaan met de excursie? 

Dat kan. Iedereen die iets met voedsel uit de Liemers doet, is van harte welkom!  

Graag aanmelden via: https://projectenltonoord.nl/kennissessies-korte-ketens-liemers/.   

Eerst meer informatie nodig? Mail gerust naar info@projectenltonoord.nl.  

Hartelijk dank alvast en graag tot ziens! 
 

https://projectenltonoord.nl/kennissessies-korte-ketens-liemers/
mailto:info@projectenltonoord.nl?subject=Kennissessies%20en%20excursie%20via%20Korte%20Ketens%20in%20het%20Liemers%20Landschap


 

De twee bijeenkomsten, vijf kennissessies en de excursie zijn  

georganiseerd door projectgroep Korte Ketens in het Liemers 

Landschap en zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 

het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  

Europa  investeert  in  zijn  platteland. 


