
Dit charter wil de voorkeur 
voor lokaal voedsel versterken 
bij de Vlaming.



1.   Aanleiding

De Vlaming heeft al een aantal jaren meer interesse in de producten van bij ons. 
Door de coronacrisis werd die interesse versterkt en vond de Vlaming nog meer de 
weg naar lokale voeding. Dat resulteerde in een stijgende consumptie van lokale 
producten.

Het Vlaamse agrovoedingssysteem bewijst, ook in tijden van crisis, zijn diensten. Te 
allen tijde blijft de keten performant opereren om de vraag naar lokale voeding te 
beantwoorden. 

2. Doelstelling

Dit charter heeft als ambitie om de voorkeur voor lokale voeding te bestendigen 
en te versterken. Het charter wakkert de fierheid voor lokale voeding aan, wil 
de herkenbaarheid ervan verhogen en stimuleert zowel de consument als de 
professional om bewust te kiezen voor producten van bij ons.

Dit charter past binnen de Vlaamse voedselstrategie, waarmee de minister van 
Landbouw, samen met heel wat partners, het voedselsysteem, de komende jaren 
veerkrachtiger en innovatiever wil maken en wil klaarstomen voor de toekomst.

3. Initiatiefnemers

Dit charter is een initiatief van viceminister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Landbouw en Economie Hilde Crevits, i.s.m. het Vlaams Centrum 
voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), het Departement Landbouw en Visserij en 
de productie, verwerking, handel en horeca, vertegenwoordigd door 29 federaties, 
landbouworganisaties en verenigingen. Verenigd in vijf werven slaan alle actoren de 
handen in elkaar en engageren ze zich om samen bij te dragen tot de doelstelling.

4. Strategie

Het charter heeft als doel om een community tot stand te brengen die consument en 
professional met elkaar verbindt. Deze community houdt vast aan volgende waarden:

• LEKKER: we gaan voor lekkere, veelzijdige voeding, vol van smaak. We zijn trots op 
onze eetcultuur en haar openheid voor nieuwe smaken.

• HERKOMST: we verkiezen producten van bij ons. Achter elk lokaal product schuilt 
een mooi verhaal, van veld tot vork. Een gezonde dosis chauvinisme mag daarbij 
zeker niet ontbreken. 



• PASSIE: we delen de fierheid van onze gepassioneerde vakmensen die met liefde 
voor hun vak onze producten produceren, verwerken of verkopen. Dat proef je. 
Ook de consument mag terecht fier zijn op wat onze Vlaamse voedingssector  
hem biedt. 

• KWALITEIT: we willen consumenten bewust maken van de wereldklasse van onze 
producten. Kennelijk vindt de Vlaming die kwaliteit vanzelfsprekend, hoewel dat 
niet zo is. Ons vakmanschap staat hiervoor garant. Dit charter wil de Vlaming 
hiervan bewust maken.

• INNOVATIE: we blijven gaan voor steeds beter. Onze vakmensen innoveren 
continu. Ze gaan dagelijks tot het uiterste om te voorzien in een divers aanbod  
dat aan ieders noden en wensen voldoet.

• DUURZAAMHEID: we verduurzamen en nemen onze verantwoordelijkheid. Door 
te kiezen voor producten van bij ons draagt de consument bij tot een duurzamere 
samenleving en steunt hij bovendien de lokale economie.

De sleutel tot succes is samenwerking. Alleen zo kunnen we de voorkeur voor lokale 
voeding in Vlaanderen versterken. 

Het charter biedt een platform aan alle partners om producten van bij ons een 
gezicht te geven en bijgevolg zichtbaarder te maken.

5. Aanpak

“Voedsel verbindt boer en burger” staat voor een langetermijnaanpak, een 
gebalanceerde activatie van generieke promotie en sectorprofilering. 

Lekker van bij ons als platform van Voedsel verbindt boer en burger

Het concept Lekker van bij ons ondersteunt alle initiatieven en maakt de inspanningen 
van de landbouw- en voedingsketen zichtbaar. Zo ontdekt de consument niet alleen 
de sterktes van onze producten, maar wordt ook zijn voorkeur voor producten van 
bij ons geactiveerd. De website Lekkervanbijons.be, met zijn 11 miljoen bezoekers per 
jaar, wordt de basis van waaruit de community uitbreidt. Het platform wordt, naast 
een receptenwebsite, een ontmoetingsplaats voor iedereen die met lokale voeding 
bezig is of er aandacht voor heeft.

Het aandeel van lokale voeding als eerste keuze verhogen

De ambitie van de grondleggers van dit charter is om de zichtbaarheid, het aanbod 
en de keuze voor lekker van bij ons binnen de verschillende schakels van de keten 
aan terrein te laten winnen. Door elkaar de nodige tools, ondersteuning, vragen en 
oplossingen aan te reiken, verhogen we de voorkeur voor lokale voeding doorheen de 
hele keten. Samenwerking biedt mogelijkheden en voordelen voor alle betrokkenen.



Educatie (voedselgeletterdheid) op alle onderwijsniveaus

Het charter stelt zich tot doel alle onderwijsniveaus, incl. beroepsopleidingen, op een 
heldere manier te informeren over lokale voeding. Zo maken jongeren kennis met 
de verschillende schakels in de keten, leren ze wat deze van elkaar onderscheidt en 
krijgen ze een helder inzicht in het diverse aanbod en werkzaamheden van onze 
Vlaamse landbouw- en voedingsbedrijven. Het charter wil een leerstoel onderwijs 
oprichten van waaruit dit doel wordt ondersteund. 

Vakmanschap in de kijker

Door het delen van verhalen zetten we het vakmanschap in de kijker. Onze Vlaamse 
landbouw- en voedingsketen levert dagelijks inspanningen binnen de domeinen 
kwaliteit, gezondheid, economie en duurzaamheid, om zo de consument te voorzien 
van kwaliteitsvolle en lekkere producten. Binnen de community van het charter 
worden deze verhalen ter beschikking gesteld aan elkaar en gedeeld met de 
consumenten.

Informeren en sensibiliseren van de consument, professional en alle andere 
belanghebbenden

Het actief uitdragen van het verhaal van de sector herinnert niet enkel de 
consument aan de sterktes van lokale voeding. Ook de professional en alle andere 
belanghebbenden worden aangesproken om te kiezen voor lokaal. 
Kennisoverdracht op en naast het werkveld helpt professionals inzicht te verwerven in 
lokale voeding in al zijn facetten en activeert hun bewustwording rond lokale voeding. 

Het charter brengt de verschillende schakels in de keten samen en verbindt deze 
met elkaar. Zo wordt de kennis binnen de sector vergroot en verkleint de kloof tussen 
consument en sector. De deelnemers aan het charter stellen hun informatie via een 
e-toolbox ter beschikking aan elkaar.

Ambassadeurschap

De ondertekenaars van dit charter engageren zich om hun ambassadeurschap  
van lokale voeding te bestendigen en waar ze kunnen de voorkeur te geven aan  
‘van bij ons’.

6. Jaarlijkse assemblee van de community

Elke werf vertaalt dit charter in meetbare doelstellingen, die op hun beurt vorm 
krijgen in een white paper. Jaarlijks verzamelen we tijdens een ontmoetings- en 
pr-event en vieren we onze trots voor lokale voeding. Op dit pr-event brengen 
we de hele community samen, brengen we verslag uit, zetten we nieuwe doelen, 
enthousiasmeren we mekaar om ‘lokaal’ verder uit te dragen. Bovendien maken  
we reeds geleverde inspanningen publiek bekend.



7.   Akkoord

Verklaren zich akkoord met dit charter:

NAMENS DE VIJF WERVEN:

Minister Hilde Crevits

WERF 1:
Lekker van bij ons: een sterk   

product verdient een sterk gezicht

- SONJA DE BECKER -

WERF 4:
Lokale handelaars en supermarkten 
zetten Vlaamse producten voorop

- LUC ARDIES -

WERF 2:
Vlaamse producten vind je 

bij de boer om de hoek 

- HENDRIK VANDAMME -

WERF 5:
De horeca zet Vlaamse producten 

prominent op de kaart

- MATTHIAS DE CALUWE -

WERF 3:
Een lekker product herken je  

aan zijn Vlaamse vakmanschap 

- NADIA LAPAGE -

Filip Fontaine
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Jong ABS

NAMENS DE PARTNERS:


