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Inhoud

1. Korte inleiding Ketenontwikkeling en Marketing  

2. Groepsdiscussie omtrent Ketenontwikkeling en Marketing

3. Opleveren van enige stellingen omtrent Ketenontwikkeling en 

Marketing



1. Inleiding Ketenontwikkeling en Marketing
Marktontwikkeling / Law of innovation
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Bron: Simon Sinek - TED



1. Inleiding Ketenontwikkeling en Marketing
Ondernemerschap Biobased Economy (BBE) – Why versus What ?
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Bron: Simon Sinek - TED



1. Inleiding Ketenontwikkeling en Marketing
Product markt combinaties / Business
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1. Inleiding Ketenontwikkeling en Marketing
Product markt combinaties / Business

Technologie aankoop €€

Opex

Inhuren van 

productiecapaciteit 

“tolling”

Aanbod kwantiteit/kwaliteit 

€€€

Capex

Fondsen?

Banken?

Geld uit China!!

Markt, praten €

Business developers

(Regionale 

Ontwikkeling 

Maatschappijen)

Humanisation; organiserend vermogen, onderneming schap, nieuwe 

stijl, delen is vermenigvuldigen (Bron: Prof. Dr. Ir. Jan Jonker)



2. Groepsdiscussie omtrent Ketenontwikkeling 
en Marketing – spider web diagrammen

Geselecteerde prototype “streekproducten” vanuit onze roadmap:

Kanosteiger van vezelcomposieten – Biesbosch-Altena

Veevoer + meststoffen (grondverbeteraar) – Biesbosch-Altena

Potgrond voor gebruik lokale boeren en bloementeelt, boomkwekerij, 
groenteteelt en hobbysector – Dommeldal-VvdZB

Animalbedding uit vezelgewassen voor melkvee – Dommeldal-VvdZB

Ledenmagazine van graspapier natuurorganisatie – DZKHeide

Isolatiemateriaal uit grassen voor nieuwbouw – Dommeldal-VvdZB

Graskarton voor bierverpakking – Dommeldal-VvdZB

Vrucht of 3A’s kratten van grasvezelcomposieten – DZKHeide



2. Groepsdiscussie omtrent Ketenontwikkeling 
en Marketing – spider web diagrammen

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
streekproduct

biobased

oplossing maatschappelijk
probleem

TRL-niveau

prijs/kwaliteit

toegevoegde waarde - TOC

certificering

groeiende markt

financierbaarheid

product/markt combinatie

ondernemerschap

story telling

Ledenmagazine - graspapier

Biocomposiet - kanosteiger

animal bedding - natuurgras

Veevoer - meststoffen -  schone eiwitrijke gras

Potgrond - natuurgras

Bierverpakking - graskarton

Isolatiemateriaal - natuurgras

Biocomposiet - Kratten voor 3A's



3. Opleveren van enige stellingen omtrent 
Ketenontwikkeling en Marketing

Mogelijke stellingen:

• Indien we geen goede marketpull hebben, heeft ontwikkeling van 

nieuwe oogstmachines geen zin!

• Biobased materialen zullen grofstoffelijk alleen slagen , indien we leren 

delen! (TCO / humanisation)

• Biobased materiaal ontwikkeling is veelal technologie push gedreven! 

(Sinek: What – Why)

• Nieuwe biobased innovaties, vragen veelal om een andere aanpak! (durf 

anders te denken)

• Biobased moet je leren verstaan! (durf anders te denken)

Grasgoed, wordt pas echt goed, als je er wat mee doet! 


