
Participatieve Garantie Systemen

Voedselteams Vlaanderen

Naam PGS en/of CSA: Voedselteams Vlaanderen
Plaats: Vlaanderen, België
Startdatum: Voedselteams in 1996 / PGS sinds 2015
Productiemethode: Biologisch (groente en fruit)  en niet-biologisch, enkele Fair Trade (Wereldwinkels).
Aantal producenten: 160 producenten en 20 Wereldwinkels
Aantal eters : niet bekend, er zijn 120 voedselteams van 30 tot 40 personen: tussen de 3600 en 4800 eters
in totaal.
Producten: groenten en fruit, vis, zuivel, honing, brood, kruiden, confituur
Afzetkanalen: lokaal, rechtstreeks aan consumentenleden van de voedselteams in de buurt
foto ja (toevoegen op CSA website)

Faciliteren van de korte keten voor agro-ecologische landbouw in Vlaanderen

Het netwerk Voedselteams Vlaanderen werd opgericht in 1996 in Vlaanderen en ontstond uit een
samenwerking van voedselproducenten en consumenten. Ze zijn ontstaan als een sociaal-culturele
beweging die mensen activeert met betrekking tot duurzame voeding. In 1996 werd de aftrap gegeven met
het eerste lokale voedselteam: een groep mensen uit eenzelfde buurt kochten samen voedsel aan,
rechtstreeks bij lokale en regionale boeren en openden het allereerste voedselteam-depot in
Vlaams-Brabant. In 2001 werd de beweging  een zelfstandige organisatie. Inmiddels is Voedselteams
uitgegroeid tot een beweging van 120 teams  en een 160 producenten en verwerkers  (waarvan 20
wereldwinkels ) verspreid over verschillende regio’s in heel Vlaanderen1. Naast ecologische, economische
en sociale doelstellingen heeft Voedselteams de ambitie om ook op politiek vlak druk uit te oefenen rond
allerlei aspecten van voedselproductie.

Voedselteams Vlaanderen heeft als doel het creëren van een sterke verbondenheid tussen boeren en
burgers. Opdat producenten erkenning en waardering krijgen voor hun inspanningen en daarvoor met een
eerlijke productprijs worden beloond . En opdat consumenten via een transparante voedselketen en
vertrouwensrelaties met hun producenten beloond worden met vers, duurzaam, gezond en betaalbaar
voedsel. De gehanteerde methode bij Voedselteams is gericht op het sociaal leren: ze zetten in op de
bewustmaking over maatschappelijke afhankelijkheidssystemen op vlak van voedsel én ze bieden de
middelen en mogelijkheid om te komen tot individuele en collectieve gedragsveranderingen.
De producenten kiezen er autonoom voor om hun verkoop via een korte voedselketen te organiseren. De
voordelen hiervan zijn de nadruk op het lokale karakter van de producten, het verhogen van de autonomie in
de prijszetting, de transparantie over de herkomst, de beperkte afstand tussen producent en verbruiker.
Voedselteams gelooft in groeiende praktijken van lokale producenten: ze erkent en waardeert de diversiteit

1 In 1996 gingen de eerste drie Voedsel Teams van start in de buurt van Leuven. Het initiatief kwam van Wervel vzw (rechtvaardige landbouw),
Vredeseilanden (Noord/Zuid) en Vormingplus Oost-Brabant (volwasseneneducatie). Inmiddels is er een koepelorganisatie ('vzw') gegroeid, die
bestaat uit lokale teams, boeren en producenten, vrijwilligers en betaalde medewerkers.

http://www.wervel.be/
http://www.vredeseilanden.be/
http://www.vormingplus.be/


in duurzame bedrijfsvoering, wil deze kennen en erop vertrouwen dat ze evolueert in de duurzame
praktijken.

Voedselteams is als eerste in België gestart met een Participatief Garantie Systeem: ze besteden de
screenings niet uit, maar gaan zelf en mét hun leden aan de slag.
Voedselteams bakent met dit PGS vooral de groep producenten waarmee ze samenwerkt duidelijker af en is
hiermee nog transparanter over de herkomst van de voeding in haar netwerk. Bovendien activeren ze ook de
consumenten om hierin zelf verantwoordelijkheid te nemen en op die manier werkelijk te weten wat ze eten

Voedselteams hanteert haar eigen PGS als een instrument ten dienste van haar producenten, haar
teamleden en de organisatie. De georganiseerde kennisuitwisseling via een vragenlijst en een
bedrijfsbezoek verschaft de kwaliteitsgarantie van de betrokken producent.

Kern: Dialoog over ecologische en sociale duurzaamheid
Door gebruik te maken van PGS-screenings, staat Voedselteams garant voor:

● De afbakening van de groep producenten waarmee ze werkt.
● Transparantie met betrekking tot de herkomst van de voeding in haar netwerk.
● Delen van verantwoordelijkheid en het betrekken van leden en producenten bij een duurzaamheidsgarantie.
● Kennisopbouw en -opslag in haar netwerk zodanig dat het kan worden aangewend voor communicatieve

doeleinden en bewegingswerk

Wie zijn betrokken bij het Participatief Garantie Systeem

Voedselteams: Consumenten en producenten werken samen in voedselteams. Een voedselteam is een
groep mensen die samen basisvoedsel aankopen bij lokale of regionale producenten en dat wekelijks
afhalen in een gemeenschappelijk depot bij hen in de buurt. Bestellingen en betalingen van de producten
worden gedaan via een webwinkel.  Een Voedselteam bestaat uit 30 tot 40 huishoudens die bij elkaar in de
buurt wonen en die gezamenlijk verse groenten, fruit, vlees, brood, zuivel en (soms ook)
Wereldwinkelproducten aankopen. In het begin regelden de Teams  hun eigen inkoop, distributie en
administratie en organiseerden  regelmatig onderlinge ontmoetingen of excursies naar bedrijven waar de
producten vandaan komen. Door de groei van het aantal voedselteams werd een  een distributienetwerk per
regio opgezet.

Gegarandeerd rechtstreekse inkoop: De Voedselteams zijn regionaal georganiseerd. Ieder team koopt
producten van 30 a 40 producenten (inclusief Wereldwinkels). Iedere regio heeft zijn eigen werking, maar de
basis is overal dezelfde:

● Een kerngroep voert enkele vaste taken uit
● Leden bestellen zo regelmatig mogelijk via een webwinkel bij de producenten die aan hun

Voedselteam zijn gelinkt, halen de producten op in een depot in de buurt en betalen de producenten
rechtstreeks via het platform.

● Producten worden wekelijks in één gemeenschappelijk depot afgeleverd.
● Van de leden wordt lidgeld en engagement gevraagd.
● Leden staan in voor een vlotte depotwerking, nemen af en toe een taak op zich..

Producenten: De producenten van Voedselteams zijn boeren, telers en ambachtelijke verwerkers. De boeren
en telers worden geselecteerd door de Voedselteams op basis van hun ecologische, economische en
sociale bedrijfsvoering. Producenten die leveren aan voedselteams letten op de herkomst van hun
grondstoffen, het gebruik van meststoffen, het respect voor de biodiversiteit en de goede zorg voor het land,
op de verstandige omgang met energie, het beperken van verpakking. Behalve met boeren werkt
Voedselteams ook samen met sommige verwerkers en Wereldwinkels. Ook hierbij zijn de criteria van Fair
Trade, Biologisch, respect en duurzaamheid van toepassing.

Kandidaat producenten krijgen eerst een korte screening door de staf van VTV, daarna vult de regionale
vertegenwoordiger samen met de boer een vragenlijst in.  Dan wordt bepaald of de boer in aanmerking
komt. Er zijn geen standaarden, maar wel minimale criteria waaraan het boerenbedrijf moet voldoen, bv
bepaalde soorten rund zijn niet geaccepteerd,  gebruik van soja, soorten krachtvoer, open of dichte stallen,
ed. Er wordt geen gebruik gemaakt van een lastenboek. Daarna gaat de  beheersgroep op bezoek voor een
uitgebreider gesprek. Kandidaat producenten krijgen een gemotiveerd antwoord omtrent hun kandidatuur.



Van de website: ‘Ook de autonomie van de boeren dragen we hoog in het vaandel. Onze producenten
bepalen 100% zelf de prijs van hun producten en worden op geen enkele manier onder druk gezet. De
marges houden we zo klein mogelijk. Op die manier bieden we de producenten de kans om op een eerlijke
en duurzame manier een afzetmarkt te ontwikkelen en een correcte prijs voor een correct product te
ontvangen.’

Staf/betaalde medewerkers: Naast het uitgebreide vrijwilligersnetwerk waarop de organisatie steunt, telt
Voedselteams een aantal vaste medewerkers in dienstverband. De dagelijkse leiding is in handen van een
coördinator, daarin wordt zij bijgestaan door een administratief medewerker. De regiowerkers zijn
verantwoordelijk voor de werking van de teams uit hun regio. Als aanspreekpunt van de organisatie
ondersteunen ze vrijwilligers bij de opstart van nieuwe teams, staan ze teams bij waar nodig, leggen ze
contact met leveranciers, brengen ze Voedselteams onder de aandacht van het brede publiek en dragen ze
de 'korte-keten'-filosofie uit. Er is één regiowerker bevoegd voor tijdelijke projecten en PGS.

In de huidige vzw structuur participeren producenten en consumenten actief aan het beleid en bepalen zij op
democratische wijze samen hoe Voedselteams zich verder zal ontwikkelen.

De werking van het Participatief Garantie Systeem

“De producenten werkten niet allemaal op een manier die gecertificeerd biologisch is maar deden wel
inspanningen om duurzaam te produceren. Dit wilden we op een duidelijke en transparante manier in kaart
brengen voor onze leden. Daarnaast wilden we buiten professionele structuren om vrijwilligers betrekken
zodat zowel producenten als consumenten zouden kunnen leren van elkaar”. (Hilde Delbeque, coördinator
Voedselteams Vlaanderen).

Voedselteams is van start gegaan met een onderzoek naar soorten beheerssystemen die al bestaan. Ze
richtten intervisiegroepen op waarin producenten, vrijwilligers en consumenten zaten. Gezamenlijk werd een
visie ontwikkeld. Ze hebben bewust gekozen om niet met quoteringen voor een minimale
duurzaamheidsschaal te werken, maar met een vragenlijst over hoe boeren te werk gaan, welke keuzes ze
maken, ed. De vragenlijst is besproken met de leden onder meer tijdens een congres van Voedselteams en
in een bijeenkomst van de Raad van Bestuur.

De producenten die zij al kenden zijn benaderd met het idee van de bedrijfsbezoeken door vrijwilligers en
met de vraag of ze mee wilden doen. Allen  reageerden positief. Zij waren onderling niet georganiseerd,
bijvoorbeeld  in een coöperatie. De producenten zijn lid geworden van de organisatie en hebben een stem in
de algemene vergadering.

Bedrijfsbezoeken
In het kader van de PGS bezoeken 3 a 4 vrijwilligers van een voedselteam plus een of meerdere
collega-boeren de boerenbedrijven. Ieder voedselteamlid is vrij om hier aan deel te nemen. Aan de hand van
een uitgebreide vragenlijst gaan ze de dialoog aan over de productiemethodes, eventueel het gehanteerde
lastenboek, prijsbepaling, sociale duurzaamheid, dierenrechten, gewasbescherming. De producenten krijgen
feedback over hun bedrijfsvoering, deze feedback ligt in lijn met de waarden van Voedselteams. De
producenten worden via bevraging en dialoog geïnformeerd en gestimuleerd om deze waarden blijvend te
integreren in hun bedrijfsvoering. Belangrijk tijdens deze bezoeken is dat de leden van elkaar leren, vrijelijk
kunnen vertellen over waar ze tegenaan lopen en samen oplossingen bedenken. Tijdens ieder bezoek
worden er wel een paar interessante  tips gegeven. De collega-boeren die  aan het bezoek deelnemen
kunnen gerichte vragen stellen en meedenken over zaken waar de vrijwilligers geen kennis over hebben.
Hun aanwezigheid is ook belangrijk voor het vertrouwen van de producent.

Hun participatie doen de vrijwilligers niet vanuit een controlerende, maar vanuit een lerende houding.
Voordat ze beginnen, nemen ze deel aan een leercyclus van twee jaar met een korte opleiding, regelmatige
veldbezoeken, verwerking van de resultaten. Ook  krijgt in workshops aandacht hoe ze de dialoog aangaan
met de boeren, hun houding, hoe ze de vragen stellen en feed back geven, plus informatie over
bio-wetgeving. Ze ontvangen een getuigschrift na afloop van de deelname in een slotmoment.

De vragenlijst bevat tientallen vragen, die peilen naar de verschillende duurzaamheidsaspecten van het
bedrijf:

● bedrijfsgegevens en kerncijfers: type, omzet, bijzonderheden

https://www.voedselteams.be/over-pgs


● sociale duurzaamheid: tewerkstelling en verbreding
● ecologische duurzaamheid:  gebruik van water, groene energie, olie, machines, mest, compost, beperken

van uitstoot en gronderosie
● economische duurzaamheid: prijsbepaling en afzet
● participeren en verbinden: houding ten aanzien van bedrijf, natuur, klanten, organisatie
● vragen per bedrijfstype: groenten/fruit, zuivel/vlees, verwerking: vragen over biodiversiteit, dierenrechten,

ingrediëntenkeuze, gewasbescherming, grondstoffen

Nog niet alle bedrijven zijn bezocht. Sinds de start van de PGS in 2015 bezochten de vrijwilligers 45
boerenbedrijven, en verzamelden kwantitatieve en kwalitatieve informatie over hun bedrijfsvoering en
productiemethodes. De 45 bedrijfsbezoeken resulteerden in evenveel bedrijfsportretten die terug te vinden
zijn op de webpagina van de producent. Op het moment vinden er geen bezoeken meer plaats vanwege
personeels- en financieringstekort.

Op dit moment worden er geen bedrijfsbezoeken meer uitgevoerd vanwege personeelsbesparing en gebrek
aan financiering. Voedselteams wil het graag weer opstarten, maar dan moeten er opnieuw vrijwilligers
worden opgeleid en de vragenlijsten worden ge-update.

Garantie en keurmerken
De aangesloten fruit- en groentebedrijven zijn allemaal biologisch gecertificeerd. De zuivel- en
vleesproducenten niet. Daar wordt gekeken dmv quick screens en de vragenlijsten of ze agro-ecologische
praktijken gebruiken. Agro-ecologie is geen vaste set van criteria zoals bijvoorbeeld bij biologische
landbouw. Agro-ecologie is een streefdoel en gaat uit van een reeks ecologische en sociale principes die de
veerkracht en duurzaamheid van voedselsystemen verbeteren.
Voedselteams heeft een eigengemaakt PGS logo. Het logo geeft geen garantie, maar geeft aan dat er een
bedrijfsbezoek is geweest en dat er aandachtspunten zijn besproken, dus dat de producent transparant is
over zijn/haar manier van werken. Op de website staan portretten van boeren die het logo gebruiken en
verslagen van de bedrijfsbezoeken.

Naleving en conflictoplossing.
De PGS is gebaseerd op een vertrouwensband tussen de leden. Als zich een conflict voor doet, is er geen
formele structuur om het op te lossen. Voorheen was er een stuurgroep die conflicten kon oplossen, maar
die is er niet meer.
Er kunnen vragen opkomen over de herkomst of de kwaliteit van producten. Dit wordt door de vrijwilligers of
de teams besproken met de producent.  Er kan zo in dialoog worden bijgestuurd, dit gaat meestal goed
omdat er vertrouwen is. In het geval dat de kwaliteit echt niet goed is of als iemand de kantjes er van af loopt
of niet doet wat hij/zij zegt te doen dan wordt dat gemeld en kan vervolgens de regionale vertegenwoordiger
of het  het bestuur in actie komen. In het uiterste geval kan dit tot uitsluiting leiden. Dit heeft echter nog nooit
plaatsgevonden.

Financiële en juridische voorwaarden

Voedselteam Vlaanderen heeft te maken met Belgische wetgeving op gebied van Ruimtelijke Ordening,
Voedselveiligheid, het bijhouden van productenlijsten. Producenten krijgen controleurs van bijvoorbeeld de
Voedsel en Waren Autoriteit op bezoek.
De Voedselteams vragen er naar, bv of ze een autocontrole systeem hebben, en hoe de bezoeken over
voedselveiligheid verlopen. Zo kunnen de boeren de knelpunten doorgeven, bijvoorbeeld dat ze moeten
voldoen aan iets wat eigenlijk niet kan,  en gezamenlijk bespreken hoe die verholpen kunnen worden. VT
neemt die knelpunten dan mee naar beleidsmatige werkgroepen.

Financiering kwam voor de start van de overheid, ze vallen onder Cultuur (niet onder Landbouw) en moesten
voor de subsidie een beleidsplan maken. Tegenwoordig komt Financiering uit reguliere middelen zoals
lidmaatschapsgeld van consumenten en producenten en een percentage van de verkoop. Dit is dit jaar niet
genoeg om bezoeken aan de producenten te organiseren. De bezoeken liggen op het moment dan ook stil.

Advies aan CSA Nederland

CSA doet er goed aan hun doelstelling helder te hebben voordat ze gaan beginnen. Duidelijk voor ogen
hebben wat je er mee wil bereiken. Voor VTV waren de doelstellingen 1) betrokkenheid  creëren tussen



consumenten en producenten en producenten onderling, 2) transparantie: er worden geen garantie gegeven,
maar de producent is transparant over zijn/haar manier van werken en er wordt een verslag van de
bezoeken gepubliceerd op de website.
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