
Welkom 
Anders zien & kansen creëren



De weg naar verandering

https://youtu.be/i7USWw4lSSc


4 etappes

0. Aftrap 

1. Anders Denken - Losbreken uit de kaders

2. Anders waarnemen - Bekijk het 's van de andere kant

3. Anders zien - Kansen creëren

4. Anders handelen - Kansen pakken



Je kijk op de toekomst,
bepaalt je kijk op kansen



Etappe 3: programma vandaag
De basis

• Positionering van jezelf als veehouder, ondernemer, voedselproducent of…?

• Belangrijke onderwerpen om rekening mee te houden

• Conceptontwikkeling, communicatie en PR

Eindtermen

• Je ontwikkelt een gevoel bij de richting die je op wilt

• Je hebt een idee van de kant waarin jij je onderneming wilt sturen

• Je start met de contouren van een plan

• Je schrijft een plan voor jouw bedrijf door een formule uit te werken

• Je stelt gerichte vragen over hoe kansrijk je ideeën zijn 



De kijk van Kipster op de toekomst

Transparantie

Herkomst van 
mijn eten

Betekenis

Duurzaamheid 
is voorwaarde

Empathie
voor 

mens & dier



Het antwoord van Kipster op die toekomst

Transparantie

Herkomst van 
mijn eten

Betekenis

Duurzaamheid 
is voorwaarde

Empathie
voor 

mens & dier

Het meest mens-, dier en 
milieuvriendelijke ei ter 

wereld



Wat is jouw kijk op de 
toekomst?

En wat is jouw antwoord 
op die toekomst?



Stap 1: kijken naar de toekomst

Toekomst
van ons eten

Toekomst
Zorg voor 

leefomgeving

Toekomst
Houden van 

dieren
Je toekomst als veehouder Je toekomst als buurman / wereldburger

Je toekomst als voedselproducent

• Delen van toekomstbeelden
• Reflectie Hans Corsten
• Gezamenlijk gesprek



Vragen aan Hans

• Wie ben je en wat doe je? 
• (varkenshouder, livar-starter, gebiedsregie, vertrouwenspersoon)

• Hoe kijk jij naar de toekomst en wat heeft jouw beeld op die toekomst bepaald?
• Voedsel -> door met Livar naar de randstad te gaan voor consumenten -> toekomst smaak centraal
• Omgeving/betekenisvol -> door huiskamergesprekken en grote spanningen burgers rond IV/ q 

koorts -> schone leefomgeving is een must (zijn we niet te laat?)
• Houden van Dieren: ???? -> kringloop?

• Hoe zie je dat veel ondernemers naar de toekomst kijken?
• Ervaring in ondernemerstrajecten Keyport: keuzes van ondernemers op de rotonde, keuzes sporen 

niet met toekomst breed (mensen houden vast aan het bekende)

• Wat moeten we als agrarische ondernemers (af)leren om goede antwoorden voor de 
toekomst te bieden ?



Stap 2: Jouw antwoord op de toekomst

Toekomst
van ons eten

Toekomst
Zorg voor 

leefomgeving

Toekomst
Houden van 

dieren
Je toekomst als veehouder Je toekomst als buurman / wereldburger

Je toekomst als voedselproducent

?!

?!

?!

?!

?!

?!
• Inleiding Judith van Heck
• Ontwikkelen eigen concept
• Reflectie en Verrijking



PAUZE



Concepting
Kipster Academy



Judith van Heck 
Conceptontwikkelaar



Concepting…? 

• Concept-verkiezingsprogramma
• Ruimtelijk concept 
• Concept-auto
• Horecaconcept 



Concepting

• Proces 

• Start op een hoog abstractieniveau → steeds concreter

Strategisch Operationeel 

Trendwatching

Concepting

Marketing

Productontwikkeling
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ANALYSE ONTWERP REALISATIE

Waarden Waarde

Trends
Behoeftes
doelgroep 
inzichtelijk

Historie, 
cultuur en 
waarden 

opdrachtgever 
& sector 

Valuefit 
Concept

statement

Concept 
ontwerp

Concept 
definitie

TESTFASE
Doorontwikkeling 

concept en 
conceptdragers

€

CONCEPTING

Sociaal

Economisch
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Valuefit

Trends

IDENTITEIT 
• Historie 
• Cultuur 
• Waarden
• Visie
• Missie 
• Positionering

Signalen
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Doelgroepen →mentaliteitsgroepen

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijm-Cn7J3QAhVM2BoKHVHLC2sQjRwIBw&url=https://www.motivaction.nl/kennisplatform/workshops-en-events/bosatlas-van-het-voedsel&psig=AFQjCNGLarK3Nbkw92Z9tl69OtikCwedSg&ust=1478855533257399


Opdracht: 
Valuefit tussen 

Doelgroepen &  
Trends/ontwikkelingen/ambitie



Voorbeeldcase 
Lely  





UNIEKE SAMENWERKING 



DAIRYLINK
DISCOVER A NEW WORLD IN DAIRY 



MELK IS EEN BLEND 

VAN MEERDERE MELKVEEBEDRIJVEN 
EN HEEL VEEL KOEIEN 



DUURZAAM

direct van boer Guus – korte keten –

biologisch – volledig transparant

SUPER VERS 

binnen 1 uur verpakt –

5-7 dagen langer houdbaar

TRACEERBAAR TOT DE KOE

koppeling koe – robot – verpakking 

NATUURLIJKE DIFFERENTIATIE

lactatie – melking – voeding – ras 



(G)LOCALIZATIONHEALTHSTYLE SUSTAINABIL IT Y
• Straal van 15 km rond Udenhout
• Solidariteit
• Authenticiteit
• Identiteit

• Vitaliteit
• Flexibiliteit
• Bewustwording

• Bewustwording
• Verantwoordelijkheid
• Innovatie

Trends

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin2dWhmbrSAhXIWBoKHQhQBcIQjRwIBw&url=http://www.7fl.nl/department/man-and-leisure&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNHeiw8oKGGjlzS83QbkdL5yCeYcsA&ust=1488625709110768


Waarden



DOELGROEP
FIT 



KWALITEIT

CULTUUR

TRADITIE

GENIETEN

AUTHENTICITEIT FA
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TECHNOLOGIE

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW6Zv_k-fQAhXPyRoKHV8cD4YQjRwIBw&url=http://docplayer.nl/4677375-Adviesrapport-bedrijfsopdracht-pure-hubs-opdrachtgever-zlto-sre-projectleden-bas-van-doormaal-tijmen-van-der-lee-harm-van-der-loo.html&bvm=bv.141320020,d.d2s&psig=AFQjCNFwZ9ajMO-V8PD7kxq001V7twpamw&ust=1481374355188644


EERLIJK

ZELFONTPLOOIING

SOLIDARITEIT

VITALITEIT

BEWUST

ONTDEKKEN





Hermans’
Herefords
Slagerij 



Trend
Boutique
Butchers

Vernieuwende ondernemers die het oude ambacht 
in ere herstellen en met onnavolgbare kwaliteit de 
supermarkten het nakijken geven. Vlees hangt 
weer trots in de etalage, de slager weet alles van de 
herkomst en de slagerij is gestoken in een hip 
design. Nose-to-tail slagers.





Doelgroepen: Foodies – stad 
65+ Bourgondiër – directe omgeving 





Valuefit tussen 
Doelgroepen 

& 
Trends/ontwikkelingen/ambitie



Opdracht – foodproducent  

• Welke trends en ontwikkelingen kies je? 

• Welke doelgroep kies je? 

• En wat is jullie cadeautje – de valuefit?

• Drie groepen van 4

• 20 min overleg 

• Pitchen in 3 minuten 



En wat doe jij?



Wat heb jij geleerd?



Reflectie

Wat is jouw belangrijkste 
les?

• Wat doe je goed?

• Wat kan beter?

• Wat is nieuw voor je?



Etappe 4: Wat kun je verwachten?
De basis

• Nieuwe businessmodellen die succesvol bewezen zijn

• Het businessmodel canvas

• SWOT analyse

• Denken in mogelijkmakers

• Overbrengen wat je geleerd hebt en je eerste stappen delen

• Innoveren op (w)elk vlak

Eindtermen

• Je maakt een SWOT-analyse

• Je maakt een stappenplan en weet zo waar jij de komende tijd mee aan de slag gaat

• Je benoemt diegenen die je als eerste gaat benaderen voor realisatie van je ambitie

• Je presenteert jouw stappen en brengt de gesprekstechnieken tot uiting



Toekomst

ToekomstToekomst

Jouw kijk op de toekomst, jouw doelgroep, jouw belofte
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‘Wat ga je 
morgen 
anders
doen?’



Tot 28 maart!
Om 14.00 u @Kipster


