
  

  

UITNODIGING 
   woensdag 19 februari 2020 om 12.00 uur te Den Haag 

 

 
Project HOUDBARE MELK? Een eerlijke prijs voor duurzame zuivelproducten 
 
Verdienmodel, duurzaamheid, onderscheiden in de markt. Allerlei thema’s die ook rondom zuivel 
spelen. Zou een korte keten, rechtsreeks van melkveehouders naar een retailer een oplossing zijn? 
Wat is een eerlijke prijs voor de boer voor het leveren van duurzame zuivel?  
In het project is het COPPP model bestudeerd: Cost of Production plus Profit.  
 
Voor deze eindpresentatie komt Matt Sheehan van de organisatie Promar over uit Engeland. Hij heeft 
in opdracht van het projectteam een COPPP model gemaakt, gericht op de Nederlandse situatie.  
Een verdienmodel en korte keten voor melkveehouders die een duurzame melkstroom afstemmen 
met de retail. Duurzaamheidseisen leiden tot kostprijsverhoging. In de bulkmelk aan de zuivelfabriek 
kan die meerwaarde nu onvoldoende vertaald worden in een meeropbrengst. In het model van 
Sheehan wordt door een combinatie van gemiddelde kostprijs berekening en prijsbepaling van de 
duurzaamheidscriteria een alternatief voorgesteld. Wat is de opbrengst voor de boer als hij de 
voorwaarden doorvoert en hoe wordt dat geborgd en uitgerekend?  
Daarbij ook aandacht voor de mogelijkheden van Blockchain: volledige transparantie in de keten. 
 
Daarnaast presenteren wij kort de conclusies van het project: heeft een dergelijke korte keten en het 
verdienmodel, met als basis het COPPP-model, kans in Nederland? 
Wij ontmoeten u graag op woensdag 19 februari aanstaande op het ministerie van LNV in Den Haag. 
 
Wij zorgen voor uw aanmelding bij het ministerie. Wilt u ons tijdig kenbaar maken of wij op uw komst 
kunnen rekenen? info@netwerkgrondig.nl o.v.v. 19 februari 
 
 
Namens het projectteam 
 
Diana Saaman,  Netwerk GRONDig 
Jeanet van der Woude, Milieudefensie 
Theun Vellinga,  Living Lab 
 

 
 

U bent van harte uitgenodigd om de eindpresentatie van het 
project ‘Houdbare melk’ bij te wonen.  
 
Locatie: ministerie van LNV, zaal Weerribben Wieden 
Aanvang 12.00 (inloop met lunch) 
Afsluiting is om 13.00 uur. 
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