
Hoe ondersteun jij 
lokale initiatieven?

Het plan

Hoe het werkt

Vanaf  250 bestellingen per 
week boven de €35,- is het 
platform zelfvoorzienend. 

Een totaaloplossing voor lokale ondernemers.
www.uitjouwstreek.nl                085 27 33 075

Wij willen samen met jou, de gemeente, 
de ontwikkeling van lokale initiatieven 

versnellen en duurzaam implementeren. 
Verkorten van de logistieke keten, eerlijke lokale 

producten tegen een eerlijke prijs.

#uitjouwstreek

De behoefte aan lokale verbondenheid zal de 
komende jaren steeds verder ontwikkelen. Lokale 
producenten willen lokaal leveren, lokale 
consumenten nemen het liefst goede lokale 
producten tegen een eerlijke prijs. De huidige 
ontwikkelingen (Corona) geeft een piek in 
initiatieven die als alleenstaande initiatieven 
waarschijnlijk niet zullen blijven bestaan. 

De vraag naar lokale producten en lokale betrokkenheid 
stijgt. Streekproducten zijn populair. Sinds de uitbraak 
van het COVID-19 virus is de vraag naar lokale 
producten sterk toegenomen. Lokale ondernemers 
slaan de handen ineen en in het hele land duiken lokale 
initiatieven op. Van restaurant-boxen tot direct bij de 
boer.  Ieder met hun eigen logistieke uitdagingen.  
Met ‘Uit Jouw Streek’ willen we lokale initiatieven 
bundelen zodat de schaalgrootte gebruikt kan 
worden om goede en duurzame logistieke 
oplossingen te creëren.  

Om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt, is een 
overkoepelende partij nodig. De overkoepelende partij is 
het aanspreekpunt van het initiatief. Zij regelen de 
financiën en hebben een groot netwerk van 
ondernemers uit de regio. Wij van “Uit jouw streek” 
helpen je tijdens de start en denken graag met je mee, 
maar onze hoofdtaak is het faciliteren van de software 
en techniek.  
 
> Lokaal transport met lokale transportbedrijven. 
Het is mogelijk in ons platform. Vermeid grote 
druktes en houdt het geld in de gemeente. 

Samen met jou benaderen we 
ondernemers-verenigingen en 

ondernemers in de regio.

Consument bestelt producten 
van verschillende leveranciers en 
rekent de bestelling in zijn geheel 

af en krijgt deze gratis 
thuisbezorgd.

We gaan samen op zoek naar 
deelnemende organisaties die 

goederen willen leveren of 
bestaande initiatieven die 

kunnen en willen deelnemen.

Het systeem genereert per 
leverancier een overzicht en 

picklijst van de bestelde 
producten.

Vervolgens zoeken we een 
regionale logistieke partij.

De logistieke partij krijgt een 
overzicht welke producten 

afgehaald dienen te worden bij 
elke leverancier.

Al deze deelnemers krijgen 
toegang tot het regionale uit 

jouw streek platform.

De logistieke partij ontvangt een 
geoptimaliseerde rijroute met 

alle orders die afgeleverd moeten 
worden.

Na levering wordt de betaling 
vrijgegeven en via een 

verdeelsleutel over de betrokken 
partijen verdeeld.

De bundeling van initiatieven maakt het mogelijk 
om hier duurzamere en blijvende initiatieven uit te 
vormen. De inzet van technologie maakt het 
eenvoudiger om initiatieven met elkaar te 
verbinden. Het creëren van een community wordt 
hiermee gestimuleerd, waarmee een blijvend 
duurzaam karakter kan worden gegeven aan de 
verschillende initiatieven.

Bijvoorbeeld bestaande lokale bezorgers, 
kringloop winkel met transport of 

sociale werkplaats

Ze kunnen direct aan de slag met het aanmaken en verkopen van hun producten of logistieke dienst

Denk hierbij aan restaurants, winkels, boeren, slagers of andere lokale 
producenten

Van elkaar, voor elkaar

Samen sterker


