
In de voedselsector staan we voor twee grote uitdagingen die met elkaar verbonden zijn. De eerste uitdaging gaat 
over het feit dat consumenten niet meer weten waar hun producten vandaan komen en hoe ze geproduceerd zijn. 
Hierdoor kunnen consumenten minder goede, gezonde en duurzame keuzes maken en wordt de prijs vaak als enige 
rechtvaardiging voor productkeuze gebruikt. Dit terwijl consumenten wel duurzamer willen inkopen en bereid zijn 
hier meer voor te betalen. 
De tweede uitdaging is dat de boer wel graag duurzamer wil produceren, maar geen eerlijke prijs krijgt voor zijn 
producten. Dit verhindert verandering en zorgt voor onduurzame agrarische business modellen. Een oplossing voor 
beide uitdagingen ligt in eerlijke en ‘echte’ prijzen (true pricing) gecombineerd met het dichterbij brengen van boer 
naar de consument. Onze Markt doet dit. 

Wat is het? 
Onze Markt, het voedselmerk van iedereen, is een nieuw coöperatief merk waarbij de consument democratisch 
beslist over hoe de producten van dit merk worden geproduceerd, waar het product vandaan komt, hoe het product 
verpakt wordt en welke eerlijke prijs daarbij hoort.

Onze Markt
het voedselmerk van iedereen
Waarom?

Hoe werkt het?
Met behulp van online interactieve vragenlijsten die elke consument kan invullen wordt er democratisch gekozen 
waar het product aan moet voldoen. Daarnaast worden alle keuzes toegelicht en wordt er inzicht gegeven in hoe de 
prijs per keuze veranderd. Iedereen kan de interactieve vragenlijst invullen en meebeslissen. Om de productspecifi-
caties te bepalen geldt: de meeste stemmen gelden. De producten worden geproduceerd op de manier waarop de 
consument het wil en met een eerlijke prijs. Vervolgens komen de producten te liggen in de supermarkten.

Succes?
Het concept is in het leven geroepen door activist Nicolas Chabannes in 
Frankrijk onder de naam ‘C’est qui, le patron?!’. Na het eerste product 
(melk) gelanceerd te hebben werd het een daverend succes. C’est qui, le 
patron?! is momenteel het twee na grootste zuivelmerk van Frankrijk, pro-
duceert ondertussen meer dan 30 andere producten en is uitgebreid naar 
8 andere landen. Dit succes willen wij naar Nederland brengen. 
Doe jij mee?

Community Kies Stem Koop

Het initiatief werkt in 4 stappen. 1) We bouwen een community van betrokken consumenten. 2) We laten de 
community kiezen welke producten we maken. 3) We laten de community stemmen over herkomst, 
productiemethode en prijs. 4) De community kan de producten kopen in de supermarkt. 
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