SamenMarkt® is een samenwerking tussen partijen in de Nederlandse
tuinbouw die met behulp van de TU Delft en de Hogeschool Inholland
de haalbaarheid en gevolgen van een digitale markt voor Nederlandse
vruchtgroenten onderzoeken.
Geïnteresseerd? Neem contact op of spreek een van ons aan!

Wat betekent een digitale markt voor de Nederlandse tuinbouw?
Elke vorm van ICT die vraag en aanbod bij elkaar brengt, is een digitale markt. Dit
kan bijvoorbeeld gaan om sites of apps voor veilingen, vervoersmogelijkheden,
vakantieverblijven, of het uitwisselen van diensten. Binnen de tuinbouw kan een
digitale markt leiden tot nieuwe vormen van handel. Partijen kunnen zelf kiezen
welk marktmechanisme voor hen het beste werkt. Hierbij kan worden gedacht aan
langetermijncontracten, rechtstreekse handel, anoniem bieden, een digitale veiling,
of handel via een andere serviceprovider. Heel veel wordt mogelijk.
Moderne technologie (agent-software) stelt een partij in staat om digitaal te
onderhandelen volgens zijn eigen regels. Informatie over prijs, vraag en aanbod
wordt anoniem verzameld en direct verschaft aan alle betrokken partijen. Het maakt
rationeler handelen mogelijk op basis van actuele informatie en zorgt voor minder
prijsschommelingen. Daarnaast kan deze informatie worden gebruikt om productie
en logistieke processen sneller en goedkoper te laten verlopen. Ook ontstaan er
nieuwe diensten en mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld financiën,
logistiek, certificering, en productdifferentiatie. Kortom, dit systeem brengt teler en
consument dichter bij elkaar.
Wat doet SamenMarkt® dan precies?
Momenteel voeren we veel gesprekken met individuele telers, telersverenigingen
en de retail. Zo wordt gekeken waar de raakvlakken liggen en welke drempels
overwonnen kunnen worden. Daarnaast onderzoeken wij samen met die partijen
welke technologieën (lees: marktmechanismen) het beste passen bij de Nederlandse
en Europese tuinbouw.
Wat kunt u, als onderdeel van de Nederlandse tuinbouw, bijdragen aan
SamenMarkt®?
Meer informatie over de tuinbouw is altijd welkom, dus willen we graag in gesprek
met u. Specifiek zijn we nog erg op zoek naar telers die veel nadenken over hoe hun
afzet beter zou kunnen. Ook zouden we graag een keer het Tomaten Onderhandelspel
bij u komen doen. U krijgt dan meer inzicht in uw eigen handelen in vergelijking
met het algemene handelen in de markt. De partijen waar we tot dusver langs zijn
geweest, gaven aan dit erg leuk en leerzaam te vinden.
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