Kopen we onze groenten en fruit binnenkort rechtstreeks van
de tuinder? Als het aan de Astense teler Gerard Koolen ligt
wel. Met zijn Verskantoor slaat hij veiling en groenteboer
over.
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Groente en fruit
recht van de teler
Enkele jaren geleden nam de innovatieve
teler al deel aan Freshweb.nl, waarbij
telers rechtstreeks leveren aan
horecazaken en grootverbruikers.
Met het nieuwe concept Verskantoor gaat
Gerard nog een stap verder en levert hij samen
met collega-telers verse groenten en fruit
rechtstreeks aan consumenten. Die kunnen zich
abonneren op de wekelijkse levering van een
‘verstas’. De distributie vindt plaats via de
werkgever van de klant en een netwerk van
afhaalpunten. Het bijzondere is dat de meeste
producten in de tas afkomstig zijn van telers uit
de regio. Appels uit Helmond, paddenstoelen uit
Liessel, komkommers uit Neerkant.
TIJD IS RIJP Gerard denkt dat de tijd rijp is
voor het Verskantoor. ‘Kijk maar naar de
ontwikkelingen
van de afgelopen jaren. Hoeveel
voedselschandalen hebben we niet voor de
kiezen gekregen? Mensen willen weten waar
hun voedsel vandaan komt en of het veilig is.’
Ook de snelle groei van online winkelen ziet
Gerard als een grote kans. ‘Je kunt bijna alles
online kopen, maar groente en fruit nog nauwelijks.
Wij verwachten dat hier vooral bij jonge
mensen behoefte aan is.’ Met het Verskantoor
zet Gerard de tussenhandel buitenspel. ‘Daardoor
kunnen we onze producten tegen een
concurrerende prijs aanbieden. Een prijs die
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niet wordt opgelegd door machtsverhoudingen,
maar die in gesprek met de teler tot stand komt.
Ook zijn de logistieke lijnen korter, wat écht
verse groenten en fruit oplevert.’ Duurzaamheid
speelt eveneens een rol. De korte afstanden
tussen producent en consument zorgen voor
een fikse besparing op milieubelastende
kilometers. Bovendien is er transparantie over
de herkomst van de producten. De regionale
telers worden met naam en toenaam vermeld.
Op de website www.verskantoor.nl kunnen
klanten hun bestelling opgeven en informatie
opzoeken. Een slimme app is in de maak.
VOOROP LOPEN Het afgelopen halfjaar
is het nieuwe concept uitgebreid getest. Daaraan
hebben zo’n tien werkgevers (waaronder
Rabobank Peelland Zuid) en afhaalpunten
meegewerkt.
De volgende stap is om het Verskantoor
in bredere kring bekendheid te geven.
Gerard heeft er vertrouwen in. ‘Ik voorspel dat
het over vijf jaar heel normaal is om je groenten
en fruit online te kopen. Wij lopen hiermee
voorop. Dat vraagt lef, maar daar ben je
ondernemer voor.’
KIJK VOOR MEER
INFORMATIE OP
WWW.VERSKANTOOR.NL

Meedoen
Het Verskantoor biedt elke
week een tas met verse
groenten en fruit van (veelal)
regionale telers. U kunt
kiezen voor een basistas of
een familietas. U haalt de tas
af bij uw werkgever of bij een
afhaalpunt. Aanmelden kan
op www.verskantoor.nl. Ook
werkgevers die een gezonde
levensstijl bij hun
werknemers willen
stimuleren, kunnen zich via
de website opgeven.
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