
BLURRING CONCEPTS  
Blurring is een niet te stoppen trend. Het mixen van concepten (eten (zowel klaar 
maken als restaurant) in de supermarkt als voorbeeld) is een bestaande markt (!) 
van 8.000.000.000 omzet in Nederland. Maak een foto binnen Eataly van hetgeen 
het meeste impact op jullie maakt. Stuur één foto als groep per app naar Meike 
(06 22 28 47 52) met daarbij in maximaal 20 woorden een toelichting naar een 
voor jou unieke blurring vanuit de tuinbouwketen. Veel fantasie en een link naar 
Korte Ketens geeft pluspunten.



GROOTS OP DE GROSSMARKT
Koop een product met de meeste impact. Wat raakt jullie het meeste? 
Licht – bevlogen - toe waarom. Een link naar Korte Ketens geeft pluspunten.



SAMEN OP WEG NAAR 2020! 
De TuinBouw Businessclub oriënteert zich op haar ambitie richting 2020.  
Pitch jullie RTL-ambitie (Relevantie, Toegevoegde Waarde en Lef) voor de  
TuinBouw Businessclub voor 2020. De groep met de meeste inspiratie en het  
meest oorspronkelijke, haalbare en betaalbare idee krijgt de meeste punten. 



KORTER DOOR DE BOCHT 
Vandaag zijn we met de auto, bus en vliegtuig gereisd. Een logistieke uitdaging of 
een eitje? Welke logistieke uitdaging zie je in de kortere keten en hoe zou je deze 
het liefst oplossen? Presenteer jullie originele oplossingen.



UNIQUE SELLING PERSPECTIVES
Impactvol, maatschappelijke waarde, betekenisvol; het zijn de USP’s van de  
toekomst. Bedenk een betekenisvol nieuw concept in de Korte Keten.  
Presenteer het met verve. Inspiratie nodig? Denk aan: Verspillingsfabriek van  
Bob Hutten, Laat voeding uw medicijn zijn, Foodmiles (L4L), Silverfood, of de  
Snackgroenten van Fred & Ed (tegen obesitas). 



KIESPIJN IN DE KORTE KETEN?
Waar kan de Korte Keten nog korter. Wat kun je missen als kiespijn.  
Of doet Kiezen Pijn? Waar mag de korte keten ingekort worden? 



STREEKGERECHT
Vandaag typisch Beierse weisworst en schnitzel gezien. Maar wat eten we thuis? 
Bedenk iets typisch van voor en door onze eigen thuisregio Noord Limburg / Oost 
Brabant waar je iets mee kan in de korte keten. Tip: Ga uit van stereotypen.



NUMMER 4, 10 OF 12?
Arjen Robben is de nummer 10 van Bayern Munchen. Maar op welke positie  
komen jullie het beste tot zijn recht in de huidige keten? Voor-, achter, midden of  
op de bank?


