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HOOFDSTUK 1

HET AGRI & 
FOOD TRENDS 
ONDERZOEK 2014

Voor het derde achtereenvolgende jaar voert Berenschot het Agri 
& Food Trends onderzoek uit. Dit jaar zijn naast de al gevestigde 

partners VMT, ZLTO en LTO Noord ook HAS Hogeschool, FNLI en 
FEVIA als partners bij het onderzoek aangesloten. Het onderzoek is 
uniek, omdat het alle schakels binnen de agrifoodsector belicht. Voor 
het eerst is het onderzoek ook onder een aantal respondenten in de 
voedingsindustrie in België uitgezet.

Het thema dit jaar is transparantie en vertrouwen. Het afgelopen jaar 
is de agrifoodsector opgeschrikt door verschillende voedsel schandalen. 
Het vertrouwen van de consument is daardoor geschaad. Uit ons 
onderzoek blijkt dat de bedrijven in de agrifood-keten zelf vinden dat 
hun imago uitstekend is. Tegelijkertijd hebben veel bedrijven wel direct 
last van vertrouwenscrises en vinden ze bovendien dat er regelmatig 
sprake is van oneerlijke handelspraktijken. 

OVER HET ONDERZOEK
Het Agri & Food Trends onderzoek is uitgevoerd in de periode novem-
ber tot en met december 2013. De keten zoals deze in het onderzoek 
gebruikt wordt, bestaat uit vijf schakels. Dit zijn achtereenvolgens: de 
primaire sector, voedingsindustrie, dienstverleners, toeleveranciers en 
handel. Onder dienstverleners vallen onder andere accountants, advies-
bureaus en kennisinstellingen. Bij toeleveranciers zijn dit machine-
leveranciers, plant- en zaadbedrijven en grondstoffenleveranciers. 
En onder handel vallen onder meer de tussenhandel en retailers.
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Naast de diepte-interviews hebben wij vijftien res-
pondenten telefonisch om een reactie op de uitkom-
sten van het onderzoek gevraagd. Deze gesprekken 
hebben ons goed geholpen bij het interpreteren 
van de gegevens en het trekken van conclusies. De 
respondenten die hieraan hebben meegewerkt waren 
verdeeld over alle sectoren van de agrifood die wij in 
dit rapport bespreken. 

Tot slot hebben we ter illustratie van de trends der-
tien mini-cases uitgewerkt. Het is niet onze bedoe-
ling geweest om via de mini-cases een representatief 
beeld te schetsen van de initiatieven van bedrijven in 
de agrifood. Het gaat ons er om een beperkt aantal 
leuke en interessante voorbeelden te geven van de 
praktische vertaling van de trends en ontwikkelingen 
die wij beschrijven. 

TOTALE RESPONS IN BELGIË EN NEDERLAND
Vorig jaar was het aantal respondenten 292. Dit jaar 
is het aantal respondenten meer dan verdubbeld en 
bedraagt 664. 

We hebben de respondenten gevraagd aan te geven 
in welke sector hun organisatie het meest actief is. 
In elk van de door ons onderzochte sectoren zijn er 
voldoende respondenten om (indicatieve) uitspra-
ken te doen over de mening van bedrijven over hun 
verwachtingen naar de toekomst, de basisstrategie 
die zij volgen, imago en de belangrijkste trends. 

De specifi eke resultaten per sector zijn samen-
gevat in separate hoofdstukken. Ook voor subsec-
toren binnen de land- en tuinbouw en binnen de 
voedings industrie kunnen wij resultaten presen-
teren. Alleen voor de handel is de respons met 26 
bedrijven aan de magere kant. De conclusies die we 
in dat hoofdstuk trekken zijn dan ook indicatief. 

Voor de voedingsindustrie en de land- en tuinbouw 
is ook nog een indeling in subsector uitgevraagd. 
In de betreffende verdiepende hoofstukken is de 
verdeling van de respons over subsectoren grafi sch 
weergegeven. 

Van de 664 respondenten is een klein deel, namelijk 
3%, afkomstig uit België. De Belgische bedrijven in 
onze steekproef zijn (op één na) actief in de voe-
dingsindustrie. Gezien het kleine aantal hebben we 
er voor gekozen om alleen in het hoofdstuk over de 
voedingsindustrie het onderscheid te maken tussen 
België en Nederland. In de andere hoofstukken zijn 
beide groepen respondenten bij elkaar gevoegd. 

BEDRIJFSGROOTTE EN FUNCTIENIVEAU
Een meerderheid van de respondenten is werkzaam 
in het kleinbedrijf. Een groot deel hiervan bestaat uit 
bedrijven in de primaire sector. Daarnaast is 15% 
van de respondenten werkzaam bij een bedrijf met 
meer dan 250 werknemers. 

De respondenten hebben de enquête via een online 
vragenlijst ingevuld, die bestond uit vier onderdelen:
 • Algemene vragen over het bedrijf;
 • Vragen over strategie, onderscheidend vermogen 

en toekomstverwachtingen;
 • Vragen over het vertrouwen en het imago 

van de agrifood;
 • Vragen over actuele trends en ontwikkelingen

en de impact hiervan op het bedrijf.

De respondenten zijn allereerst gevraagd hun bedrijf 
te categoriseren naar sector en bedrijfsgrootte, om 
vervolgens aan te geven welke van de drie basis-
strategieën volgens Treacy en Wiersema1) het bedrijf 
nastreeft. Vervolgens zijn vragen gesteld over hoe de 
deelnemers zich willen onderscheiden van de con-
currentie en in welke geografi sche markten ze groei 
verwachten. Als derde hebben we de respondenten 
een aantal stellingen voorgelegd over imago, vertrou-
wen en (on)eerlijke handelspraktijken. 

Naast deze vragen zijn per schakel in de agrifood de 
belangrijkste strategische trends en ontwikkelingen 
uitgevraagd op basis van een uitgebreide lijst die we 
vooraf hebben samengesteld. 

In het rapport zal regelmatig een vergelijking worden 
gemaakt met de uitkomsten van vorig jaar en met 
het Strategy Trends rapport van Berenschot, dat in 
februari verscheen2). Om de uitkomsten goed te kun-
nen vergelijken is een aantal vragen identiek aan de 
vragen van vorig jaar. 

Bij de meeste vragen konden respondenten maar één 
antwoord geven, terwijl bij andere vragen meerdere 
antwoorden konden worden aangekruist. In de 
analyse refereren wij meestal aan het aantal res-
pondenten dat een bepaald antwoord heeft gegeven. 
Hierdoor zijn de percentages van de gegeven ant-
woorden bij elkaar opgeteld soms groter dan 100%. 
Ook kan het voorkomen dat er in sommige grafi eken 
afrondingsverschillen ontstaan, waardoor de optel-
som van de categorieën niet precies optelt tot 100%.

VERDIEPING VIA INTERVIEWS EN CASES
Naast de online enquête zijn in januari en februari 
2014 dertien interviews afgenomen. Hierbij zijn 
diverse personen werkzaam in de agrifoodsector 
gevraagd hun visie weer te geven op de ontwikke-
lingen en trends binnen deze sector. Verspreid over 
dit rapport vindt u een schriftelijke weergave van de 
interviews terug. 

Hiervoor willen we graag de volgende personen 
bedanken voor hun medewerking (in willekeurige 
volgorde): Marc van Wanroij (Keesmakers BV), 
Duco Buijze (Partner Logistics), Marc Havermans 
(De Klaverhof), Anco Sneep (Rubia), Arne van Aalst 
(Prominent), Tiny van Boekel (WUR), Wilfred van 
Elzakker (Agrimarkt), Gert de Raaff (Royal Cosun), 
Dirk Decoster (Agristro NV), Steve Raskin (TOMRA 
Sorting Food), Sijas Akkerman (Natuur en Milieu), 
Dries Bögels (Albert Heijn) en Fred Bosch (Coop 
Supermarkten).

1) Zie hoofdstuk 2 voor een toelichting op het model van Treacy en Wiersema.
2) U vindt Agrofood Strategy Trends 2013, ‘Spring er uit’ op www.berenschot.nl/agrifood. 

Het Strategy Trends rapport van Berenschot met de titel ‘The CEO’s agenda’, is eveneens te downloaden van de Berenschot website.
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In de tabel op de volgende pagina is duidelijk te zien 
dat respondenten in de land- en tuinbouw vaak bij 
kleine bedrijven werken, gemeten naar aantal werk-
nemers. In andere sectoren is een gemengd beeld. De 
grootste bedrijven uit onze steekproef komen vaak 
uit de sector voedingsindustrie. 

De respondenten is ook gevraagd naar hun functie-
niveau. Hieruit blijkt dat bijna meer dan 70% van de 
respondenten een directiefunctie bekleedt, 22% tot 
het middel of hoger management behoort en 10% 
een staf- over overige functie heeft. 

VERGELIJKING MET ANDERE SECTOREN
Ook dit jaar is door Berenschot weer een algemeen 
Strategy Trends Onderzoek uitgevoerd. Hierdoor is 
het ook mogelijk de agrifoodsector te vergelijken 
met de rest van het Nederlandse bedrijfsleven en de 
meest interessante verschillen te bespreken.

Het Berenschot Strategy Trends onderzoek met als 
titel ‘The CEO’s agenda’, dat in februari 2014 is 
uitgebracht, richt zich op de volle breedte van het 
Nederlandse bedrijfsleven. De sectoren die daarin 
zijn bekeken zijn de zakelijke en fi nanciële dienst-
verlening, industrie, bouw, agrifood en energie.3)

LEESWIJZER
Het Agri & Food Trends rapport 2014 zal in de 
hoofdstukken 2 en 3 een overzicht geven van de 
totale agrifoodsector, waarbij hoofdstuk 3 specifi ek is 
gewijd aan het onderdeel van het onderzoek dat gaat 
over imago en vertrouwen. Vervolgens wordt per sec-
tor een hoofdstuk gewijd aan de belangrijkste trends 
en ontwikkelingen. Dit zijn achtereenvolgens: de 
primaire sector in hoofdstuk 4, de voedingsindustrie 
in hoofdstuk 5, de dienstverleners in hoofdstuk 6, 
de toeleveranciers in hoofdstuk 7 en de handel in 
hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 vindt u informatie over 
de Berenschot Strategische Dialoog. 

3) U vindt Strategy Trends 2014, ‘The CEO’s agenda’ 
op www.berenschot.nl/strategytrends2014/.

Functie respondenten (n = 664)

69%

7%

11%

3%

11%

Directie

Hoger management

Middel management

Staf

Overig

Verdeling respondenten naar bedrijfsgrootte – per sector

Aantal werknemers Primaire sector Voedings-
industrie

Dienst-
verleners

Toeleve-
ranciers

Handel Totaal Agrifood

0 – 10 89% 11% 41% 14% 31% 55%

11 – 50 8% 20% 16% 33% 31% 15%

51 – 250 3% 29% 19% 29% 27% 15%

251 – 1000 1% 17% 13% 11% 8% 8%

1001 – 5000 0% 10% 7% 9% 0% 4%

> 5000 0% 12% 3% 4% 4% 3%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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KIEZEN 
OF VERLIEZEN

Belangrijkste conclusies:

INLEIDING

Dit hoofdstuk geeft een overzicht weer van belangrijke conclusies 
uit het Agri & Food Trends onderzoek 2014 voor alle schakels in 

de agrifoodsector in Nederland. Voor het eerst is ook een aantal respon-
denten uit België meegenomen. Hier leest u wat de sector bezig houdt 
op het gebied van strategie, positionering en toekomstverwachtingen.

Wij hebben bedrijven gevraagd naar de strategie die zij willen volgen 
in 2014 en hoe zij zich willen onderscheiden van concurrenten. Uit 
eerdere edities van dit onderzoek bleek dat bedrijven het lastig vinden 
onderscheidend te zijn. Hebben zij dit jaar een oplossing gevonden? 

En wat verwacht de agrifoodsector voor het komende jaar in termen 
van omzet, winst en personeelsformatie? U leest het in dit hoofdstuk.

 • Bedrijven in de agrifood zien customer intimacy 
en operational excellence als de belangrijkste 
basisstrategieën in de agrifood. Operational 
excellence is vooral in de land- en tuinbouw 
populair, maar in de andere sectoren een stuk 
minder. 

 • Kwaliteit blijft de factor waarop agrifoodbedrij-
ven zich willen onderscheiden. Maar is kwaliteit 
niet meer een basisvoorwaarde dan een unique 
selling point?

 • Net als in onze trendonderzoeken van 2012 en 
2013 is de agrifood erg positief over de omzet- 
en winstverwachtingen voor de komende twee 
jaar, zeker waar het de groeiverwachting in de 
buitenlandse markten betreft. Opvallend is wel 
dat er in de primaire sector veel minder bedrij-
ven zijn met groeiverwachtingen dan vorig jaar. 

 • De aandacht voor (voedsel)veiligheid en kwa-
liteit stijgt: naar de tweede plaats als belang-
rijkste trendcategorie in de agrifood, net achter 
duurzaamheid.
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Voor een veel kleinere groep, namelijk 18% van de 
respondenten, is product leadership de hoofdstrategie. 

GROTE VERSCHILLEN IN STRATEGIE KEUZE 
TUSSEN SCHAKELS IN DE AGRIFOOD

De voorkeur voor basisstrategie verschilt sterk per 
sector. In de land- en tuinbouw kiest een meerder-
heid van de bedrijven voor operational excellence. 
Deze strategie komt veel minder voor in de andere 
schakels. Dit is wel goed verklaarbaar: bedrijven 
in de primaire sector produceren vaak commodity
producten, die ‘anoniem’ zijn en niet rechtstreeks 
herkenbaar voor de consument. Het is lastig voor 
deze bedrijven zich te onderscheiden op het product. 
In combinatie met een grote prijsdruk kiezen veel 
van deze bedrijven voor operational excellence. 

Dienstverleners en handelsbedrijven kiezen veelal 
voor een strategie waarbij de klant centraal staat. Dit 
biedt kansen voor innovatieve dienstverleners die zich 
op basis van het best mogelijke product willen onder-
scheiden van de concurrentie. Echt nieuwe ideeën tot 
wasdom laten komen en durven vermarkten levert 
een meerwaarde op. Binnen de dienstverlening komt 
een operational excellence strategie bijna niet voor. 

Customer intimacy is ook de meest gekozen strategie 
voor de voedingsindustrie en toeleveranciers, hoewel 
minder uitgesproken. Binnen de voedingsindustrie 

zien we ook veel bedrijven die zich toeleggen op 
operational excellence. Gezien de prijsdruk vanuit 
retailers is het niet verwonderlijk dat veel bedrijven 
in de voedingsindustrie zich concentreren op het 
optimaliseren van interne processen.

Toeleveranciers voeren relatief vaak een product 
leadership strategie, zeker in vergelijking met andere 
schakels in de keten. Dit kan wellicht verklaard wor-
den door het hoge technologische karakter van veel 
toeleveranciers voor de agrifood. Neem bijvoorbeeld 
een bedrijf als Lely, die innovatieve machines zoals 
melkrobots ontwikkelt, en Priva: een wereldleider op 
het gebied van klimaatbeheersing voor in kassen. 

Dit neemt echter niet weg dat ook onder toeleveran-
ciers nóg meer bedrijven aangeven voor een custo-
mer intimacy strategie te gaan dan voor een product 
leadership strategie. Voor deze bedrijven is het ook 
belangrijk een kwalitatief goed en innovatief product 
te leveren, maar of zij daarin ook hun onderscheid 
moeten zoeken valt te betwijfelen.

BASISSTRATEGIEËN
We hebben de agrifoodsectoren gevraagd wat hun 
strategische focus voor komend jaar wordt en op 
welke manier zij toegevoegde waarde willen creëren. 
Daarbij konden respondenten kiezen uit drie typen 
basisstrategieën:

• Operational excellence: “Wij richten ons op 
het zo effi ciënt mogelijk inrichten van de 
bedrijfsprocessen, waarmee we onze kostprijs 
continue proberen te verlagen”;

• Product leadership: “Wij zijn vol overgave bezig 
met het ontwikkelen van innovatieve producten/ 
diensten, waarbij de kwaliteit van onze producten 
centraal staat”;

• Customer intimacy: “Bij ons staat onze relatie met 
de klant centraal. Wij streven een partnerschap 
met klanten na: we geloven niet in eenmalige 
transacties maar in langdurige relaties”.

Deze drie basisstrategieën zijn gebaseerd op de 
bekende en veelgebruikte theorie van de Amerikaanse 
auteurs Treacy & Wiersema. In hun boek “The disci-
pline of market leaders” uit 1997 komen zij tot de con-
clusie dat geen enkel bedrijf op alle aspecten die een 
(potentiële) klant belangrijk vindt kan uitblinken. 
Het gaat er om op alle onderdelen aan de minimum-

vereisten te voldoen (drempelwaarde), maar op één 
onderdeel beter te zijn dan de anderen. Marktleiders 
presteren dus goed op alle drie de basisstrategieën die 
hierboven zijn genoemd, maar weten op één van de 
drie echt boven hun concurrenten uit te springen. 
Tegelijkertijd proberen ze constant de drempelwaar-
den binnen hun branche op te schroeven. 

Middels bovenstaande stellingen over customer 
intimacy, product leadership en operational excellence
hebben we de respondenten gevraagd naar de basis-
strategie die hun bedrijf volgt. Ze moesten daarbij 
in volgorde aangeven welke stelling het meest van 
toepassing was. Respondenten hadden echter ook 
de optie twee of zelfs drie stellingen als ‘meest van 
toepassing’ aan te vinken, en daarmee effectief geen 
keuze te maken in basisstrategie. 

Van de 644 respondenten bleken er uiteindelijk 205 
de keuze welke basisstrategie voor hun bedrijf op 
plaats één komt niet te kunnen maken. Dat is 32% 
van de totale populatie, een behoorlijk hoog aandeel. 

Bijna de helft van de respondenten (44%) met een 
eenduidige basisstrategie kiest voor customer inti-
macy. Bij deze bedrijven staat de relatie met de klant 
centraal en draait alles om het opbouwen van lang-
durige klantrelaties. Voor 38% van de respondenten 
vormt operational excellence de voorkeursstrategie. 

Wat is uw voorkeursstrategie voor 2014? 
– totaal Agrifood (n = 439)*

38%

Customer intimacy

Operational excellence

Product leadership

44%

18%

* Niet alle toeleveranciers hebben een keuze voor een voorkeurs-
strategie gemaakt, daarom is het aantal respondenten hier lager.

Basisstrategieën volgens Treacy & Wiersema
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waar het in veel gevallen gaat om familiebedrijven 
zonder personeel in dienst. 

QUALITY IS KING?
De agrifoodsector geeft al drie jaar op rij een dui-
delijk antwoord op de vraag waarmee ze zich wil 
onderscheiden van de concurrent: kwaliteit. Bijna 
twee derde van de respondenten noemt de kwaliteit 
van het product of dienst in zijn top drie van bron-
nen van concurrentievermogen. Wij vragen ons af 
of het mogelijk is om kwaliteit tot een unique selling 
point (USP) te maken: twee derde van uw concur-
renten probeert dit ook! 

Zou een goede kwaliteit niet een basisvoorwaarde 
moeten zijn om mee te mogen doen, en zou een 
ander aspect uw USP moeten zijn? In termen van 
Treacy en Wiersema: is kwaliteit niet de drempel-
waarde en moeten agrifoodbedrijven zich op andere 
vlakken excelleren om de concurrentieslag te 
winnen? 

Kwaliteit voert ook in de rest van Nederland al drie 
jaar op rij de lijst aan. Ook innovatie is een top drie 
issue in andere sectoren in Nederland. In de rest van 
Nederland scoren service, co-design, merk en imago 
wat hoger dan in agrifood, maar over het algemeen 
kunnen we stellen dat de resultaten redelijk verge-
lijkbaar zijn.

AGRIFOOD BEDRIJVEN ZIJN NIET
ALTIJD CONSEQUENT

Wanneer we de keuze voor onderscheidend vermo-
gen vergelijken met de strategiekeuze van agrifood-
bedrijven, is er ook een aantal zaken dat opvalt.

Ongeacht de strategische focus, is kwaliteit het 
belangrijkste aspect waarop bedrijven zich willen 
onderscheiden. Een goede kwaliteit is in onze ogen 
echter de basisvoorwaarde (de license to operate) en 
kan niet voor een meerderheid van bedrijven hét 
unique selling point zijn.

Om te onderzoeken of de agrifoodsector haar stra-
tegiekeuze consequent doorvoert, hebben we geana-
lyseerd of de gekozen basisstrategie van invloed is op 
de antwoorden die respondenten geven bij onder-
scheidend vermogen. 

• Customer intimacy bedrijven kiezen (na kwaliteit) 
ook voor maatwerk, service en de focus op een 
specifi ek klantsegment. Deze factoren zijn in 
lijn met de strategiekeuze, omdat het ontzorgen 
van de klant bij deze strategie past. Kwaliteit 
steekt echter met kop en schouders boven de 
andere factoren uit. Deze focus op kwaliteit 
gaat wellicht ten koste van andere elementen 
die passen bij een customer intimacy strategie, 
zoals leverbetrouwbaarheid, assortimentsbreedte, 

PRODUCT LEADERSHIP POPULAIRDER 
IN ‘DE REST VAN NEDERLAND’

Binnen de agrifoodsector kiezen toeleveranciers 
vaker voor een product leadership strategie dan 
andere sectoren. Maar in vergelijking met ‘de rest 
van Nederland’ zetten relatief weinig agrifoodbe-
drijven productinnovatie en –kwaliteit centraal. De 
hoofdconclusie van editie 2013 van dit onderzoek 
lijkt daarom nog steeds te gelden: de agrifoodsector 
is (te) weinig bezig met innovatie en onderscheidend 
vermogen.

In een tweetal grote sectoren in Nederland, namelijk 
de bouwsector en industrie, kiest de grootste groep 
voor product leadership. In de industrie is dit zelfs 
46%, terwijl maar 20% van de voedingsindustrie 
voor een product leadership strategie kiest. In de voe-
dingsindustrie is customer intimacy de basisstrategie 
voor 48% van de bedrijven, dit percentage ligt veel 
lager (21%) voor bedrijven in de industrie in de rest 
van Nederland. 

Ook bij dienstverleners zijn er opmerkelijke verschil-
len tussen degenen die zich richten op agrifood en 
dienstverleners die ‘de rest van Nederland’ bedienen. 
Bijna twee derde van agrifood dienstverleners han-
teert een customer intimacy strategie, terwijl maar 
19% van de fi nanciële dienstverleners en 13% van de 
zakelijke dienstverleners in Nederland deze strategie 

hanteert. Wellicht zit het in de aard van de sector 
dat agrifooddienstverleners, veel meer dan hun col-
lega’s in andere sectoren, streven naar partnerschap 
met de klant. 

Een meerderheid van de fi nanciële en zakelijke 
dienstverleners in andere Nederlandse sectoren zet 
operational excellence centraal. Door de moeilijke eco-
nomische omstandigheden van de afgelopen jaren 
en de druk op – met name fi nanciële – dienstverle-
ners, probeert zij deze op allerlei manieren kosten 
te verlagen. Slechts 5% van de agrifood dienstver-
leners kiest voor operational excellence als basisstra-
tegie. De verklaring hiervoor is niet eenduidig. Zijn 
agrifooddienstverleners al lean & mean, waardoor 
zij operational excellence niet meer centraal in hun 
strategie hoeven te zetten? Of ligt men achter, en zal 
de effi ciëntieslag nog gemaakt moeten worden in de 
komende jaren?

KLEIN EN GROOT KIEZEN VAKER 
VOOR OPERATIONAL EXCELLENCE

Kleine bedrijven met 0-10 werknemers en bedrijven 
met meer dan 5.000 werknemers kiezen veel vaker 
voor operational excellence (respectievelijk 53% en 
36%) dan middelgrote bedrijven. 

Bij de kleine bedrijven wordt dit veroorzaakt door 
een oververtegenwoordiging uit de primaire sector, 
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Op welke manier wilt u zich in 2014 onderscheiden van de concurrent? – Totaal Agrifood inclusief vergelijking 2012-2013
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BIJNA HELFT VAN DE AGRIFOODBEDRIJVEN 
VERWACHT EEN HOGERE WINST

De respondenten aan ons onderzoek zijn positief 
gestemd over de omzet- en winstverwachtingen voor 
2014. Slechts één op de tien respondenten verwacht 
te krimpen in omzet in eigen land en in winst-
gevendheid, slechts 5% denkt te krimpen in omzet 
in het buitenland. 

Wanneer we onze Belgische respondenten er uit 
lichten, blijkt dat zij iets minder positief zijn over de 
omzetverwachtingen in hun thuismarkt: 35% van de 
Belgische respondenten verwacht te kunnen groeien 
in de Belgische markt, 59% verwacht een gelijke 
omzet te kunnen behalen. De Belgische sector is ech-
ter nog iets positiever over de kansen voor omzetver-
groting in het buitenland: geen van de respondenten 
denkt dat hun buitenlandse omzet zal krimpen en 
maar liefst 78% verwacht groei. De winstverwach-
tingen zijn echter iets minder positief dan die van 
de totaliteit aan respondenten: 19% verwacht een 
krimp, van de totale responsgroep is die 10%.

GROEIVERTRAGING IN DE 
PRIMAIRE SECTOR? 

De groeiverwachtingen zijn over de gehele linie erg 
positief. Dat was in voorgaande jaren ook al het 
geval. Onderstaande fi guur toont het percentage res-
pondenten dat verwacht dat zijn bedrijf volgend jaar 

gaat groeien in respectievelijk eigen land, buiten-
land, in winst en in personeelsformatie. De handel 
(omzet buitenland en winst), toelevering (idem) en 
voedingsindustrie (omzet buitenland) springen er 
uit. Voor het overige schommelen de resultaten wat, 
maar ze zijn over het algemeen erg goed vergelijkbaar 
met die van vorig jaar. 

Een opvallend verschil met vorig jaar is de stem-
ming onder de primaire sector. In de vorige jaargang 
verwachtte tussen de 60 en 70% van de respon-
denten in deze sector te groeien in omzet en winst, 
maar die percentages zijn dit jaar gedaald naar veel 
lagere niveaus. De gewijzigde samenstelling van de 
onderzoekspopulatie kan een rol spelen. Meer voor 
de hand liggend is dat voor veel subsectoren binnen 
de land- en tuinbouw het jaar 2013 goed is verlopen 
(zuivel, fruit, akkerbouw) en dat in 2014 minder 
uitbundige groei wordt verwacht. 

co-design (voor ontwikkeling in innovatie 
samenwerken met stakeholders) en het gemak 
van het aankoopproces. Wij zien kansen voor 
bedrijven met een customer intimacy strategie: 
zie kwaliteit als basisvoorwaarde en durf u te 
onderscheiden door middel van unique selling 
points die uw klanten écht centraal stellen!

• Operational excellence is de belangrijkste strategie 
voor 38% van de agrifoodsector, maar het streven 
naar de laagste verkoopprijs wordt slechts door 
4% gekozen als onderscheidende factor. Het 
continu streven naar de laagste life-cycle costs 
is door 14% van de respondenten aangevinkt. 

Daarnaast zien we dat 46% van de bedrijven met 
een operational excellence strategie duurzaamheid 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) kiest als onderscheidend vermogen. 
MVO en duurzaamheid gaan vaak ook hand in 
hand met een effi ciënt gebruik van grondstoffen, 
energie en water.

• Productleiders zetten hun strategiekeuze redelijk 
consequent door. Een excellente kwaliteit past 
binnen deze strategie, net als factoren zoals 
innovatie, duurzaamheid en merk & imago, die 
allemaal in de top 5 voorkomen. 

Top vijf onderscheidend vermogen per basisstrategie – totaal Agrifood

Operational excellence Product leadership Customer intimacy

1. Kwaliteit van product/dienst (67%)

2. Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) (46%)

3. Leverbetrouwbaarheid en/of levertijd (21%)

4. Laagste life time costs / total cost of 
ownership (14%)

5. Maatwerk (12%)

1. Kwaliteit van product/dienst (66%)

2. Innovatie (48%)

3. Duurzaamheid, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) (34%)

4. Maatwerk (29%)

5. Merk, imago (19%)

1. Kwaliteit van product/dienst (60%)

2. Maatwerk (31%)

3. Duurzaamheid, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) (28%)

4. Service (25%)

5. Focus op specifi ek klantsegment (21%)
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bekend maakte haar pijlen (nog) meer op China te 
gaan richten.

Markten in bijvoorbeeld Afrika en Noord- en Zuid-
Amerika worden nauwelijks gezien als interessante 
markten. Dit is opmerkelijk, gezien het omzetpoten-
tieel van veel van deze landen. Veel landen in Afrika 
hebben een snel groeiende economie en een opko-
mende middenklasse. Dit biedt kansen voor (lokale) 
productie voor de lokale consumentenmarkt, mits 
er een passend businessmodel voor deze markten 
wordt ontwikkeld. Een voorbeeld van een bedrijf 
dat deze kansen al wel in een vroeg stadium heeft 
gesignaleerd is Unilever. Unilever verkoopt bijvoor-
beeld miniverpakkingen in opkomende economieën, 
daarmee inspelend op de lokale vraag en de beste-
dingsruimte van de opkomende middenklasse.4)

We zien ook verschillen tussen diverse sectoren 
binnen de agrifood. De primaire sector ziet veel 
groeimogelijkheden in Oost-Europa en Rusland. 
De voedingsindustrie is duidelijk in haar keuze voor 
West-Europa en Azië. Ook andere sectoren zoals de 
dienstverleners en de toeleveranciers zien kansen 

in Azië. De toeleveranciers hebben het meest afwij-
kende beeld ten opzichte van het gemiddelde binnen 
de agrifood. Zo ziet een behoorlijke groep toeleve-
ranciers kansen in Noord-, Centraal- en Zuid-Ame-
rika. De handel daarentegen ziet deze werelddelen 
helemaal niet staan. Zij verwachten de buitenlandse 
groei vrijwel uitsluitend in Europa, met name in 
West-Europa. 

In de sectorhoofdstukken gaan we dieper in op de 
afzetmarkten. 

HOE GROTER, HOE OPTIMISTISCHER
Wanneer we de verwachtingen voor 2014 vergelijken 
op basis van bedrijfsgrootte, zien we dat de agrifood-
sector het meest gelijkgestemd is over de omzetgroei 
in de thuismarkt. Groeiverwachtingen van omzet 
op de thuismarkt variëren tussen de 33% (bedrijven 
met 1000-5000 werknemers) en 50% (bedrijven met 
51-250 werknemers).

Bij omzetgroei in het buitenland liggen de getallen 
verder uit elkaar. Minder dan de helft van de klein-
ste bedrijven verwacht in het buitenland te kunnen 
groeien, tot bijna 90% van de bedrijven groter dan 
250 werknemers. Dit kan logisch verklaard worden. 
Enerzijds door een gebrek aan capaciteit en middelen 
bij het kleinbedrijf om internationaal te expanderen 
en anderzijds door een oververtegenwoordiging van 
ondernemers uit de primaire sector in de groep van 
bedrijven met 1-10 werknemers. Juist in de primaire 
sector zijn de groeiverwachtingen het minst positief. 

Ook zien we dat bedrijven met meer dan 5000 
werknemers het meest optimistisch zijn over de 
winstgroei. Ruim twee op de drie bedrijven verwacht 
een winststijging, de overige respondenten zien 
een stabiel winstniveau ten opzichte van vorig jaar. 
Geen van de grootste bedrijven denkt in winst te 
krimpen! Deze groei van de winst wordt met name 
gerealiseerd door omzetgroei in de thuismarkt en in 

het buitenland, in combinatie met een effi ciëntieslag 
(met dezelfde mensen meer werk doen).

OPKOMENDE MARKTEN MAAR 
ZEER BEPERKT IN BEELD

Van de ondernemingen die groeiverwachtingen heb-
ben voor hun omzet in het buitenland staat in bijge-
voegd fi guur in welke afzetmarkten zij verwachten te 
groeien. De optelsom van percentages is in de grafi ek 
hoger dan 100%, omdat de resultaten zijn gerela-
teerd aan het aantal respondenten en niet aan het 
aantal gegeven antwoorden. Respondenten mochten 
bij deze vraag maximaal drie antwoorden kiezen. 

Voor de agrifoodsector als totaal zien we dat deze 
bedrijven de hoogste groeiverwachtingen hebben 
voor West-Europa. Voor versproducten is de verkla-
ring logisch: zij worden gekenmerkt door een korte 
houdbaarheid, en dus moet de transporttijd worden 
beperkt. Voor vervoer over land is de actieradius 
daarom beperkt tot West-Europa.

Na West-Europa wordt Azië door de respondenten 
gezien als de meest interessante regio. Landen zoals 
China, die een relatief hoog economische groei ken-
nen en een sterke opkomst van de middenklasse, 
zijn steeds interessanter voor agrifoodbedrijven. 
Een voorbeeld is Friesland Campina, dat recentelijk 

Groeiregio's in 2014: percentage respondenten dat in betreffende regio groeikansen ziet – per sector
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4) Het boek “Doing business in Africa. A strategic guide for 
entrepreneurs” van Berenschot, Prc/RSM en NABC biedt een 
diepgaande analyse van de (on)mogelijkheden van het zakendoen 
in Afrika. Voor meer informatie, zie www.berenschot.nl/inspiratie/
publicaties-0/publicaties/uitgaven-fundatie/doing-business.
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Trends en trendsonderzoek

Duurzaamheid is ook dit jaar de nummer één 
trendcategorie binnen agrifood. Duurzaamheid zit 
steeds meer in de haarvaten van alle schakels in de 
agrifoodketen. Aandacht voor (voedsel)veiligheid en 
kwaliteit is dit jaar de tweede belangrijkste trend-
categorie. In de sectorhoofdstukken vindt u boven-
staande grafi ek telkens terug, maar dan specifi ek 
voor de groep respondenten in de betreffende sector. 

Vervolgens hebben we per categorie uitgevraagd 
welke trends en ontwikkelingen binnen nu en 
twee jaar de grootste invloed op het bedrijf hebben. 
Vervolgens is gevraagd in welke van deze trends het 
bedrijf gaat investeren in 2014. De resultaten van 
deze analyse vindt u terug in de sectorhoofdstukken. 

De lijst met trends en ontwikkelingen die we uit-
vragen verschilt per sector. De lijst met trends is ten 
opzichte van vorig jaar in overleg met onze partners 
iets uitgebreid en aangescherpt. Per sector gaat het 
om vijftig tot vijfenzestig potentiële trends, ver-
deeld over zeven clusters: consument, gezondheid, 
(voedsel-)veiligheid en –kwaliteit, duurzaamheid, 
technologie, wet- en regelgeving en keten. Hierbij 
is gevraagd welke trends de grootste invloed hebben 
op hun bedrijf en of zij van plan zijn actief in deze 
trend te investeren.

Trends waarvan verwacht wordt dat zij de komende 
twee jaar van grote invloed gaan zijn én waar bedrij-
ven ook in gaan investeren, worden in dit onderzoek 
aangeduid als ‘hotspots’. Ontwikkelingen die voor veel 
bedrijven van grote invloed zijn, maar waar niet ieder 
bedrijf komend jaar in gaat investeren, worden aan-
geduid als ‘sleeping beauties’. Onder ‘niches’ vallen 
trends die voor een kleine groep bedrijven van belang 
zijn en waarin door deze groep ook geïnvesteerd gaat 
worden. Ontwikkelingen die als niet of nauwelijks van 
belang worden geacht en waar bedrijven ook niet van 
plan zijn in te gaan investeren, zijn ‘geen echte trends’.

Classificering trends in hotspots, sleeping beauties en niches
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Uitleg voor het lezen van deze grafi ek: het percen-
tage respondenten dat de trend van belang vindt, 
staat op de horizontale as. Van de respondenten die 
de trend belangrijk vinden, wil een bepaald percen-
tage in de trend investeren. Deze staat op de verti-
cale as. De horizontale en verticale lijn in de grafi ek 
staan voor de gemiddelde scores op de as, binnen de 
categorie. Trends rechts van de verticale lijn scoren 
hoger dan gemiddeld op belang. Trends hoger dan de 
horizontale lijn scoren dus hoger dan gemiddeld op 
investeringsbereidheid.

Een belangrijk deel van dit onderzoek beslaat actuele trends 

en ontwikkelingen per sector. We hebben respondenten een 

lijst met trends voorgelegd, geclusterd in zeven categorieën, 

te weten consument, gezondheid, voedselveiligheid en 

-kwaliteit, duurzaamheid, technologie, regelgeving en keten. 

Welke van onderstaande trends en ontwikkelingen hebben volgens u binnen nu en twee jaar 
de grootste invloed op uw bedrijf? – Totaal Agrifood inclusief vergelijking 2013
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Allereerst hebben we gevraagd welke categorie de 
respondenten het belangrijkst vinden. Over de totale 
groep geeft dit het volgende beeld: 
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IMAGO EN 
VERTROUWEN

Belangrijkste conclusies: 
 • Twee op de drie respondenten vindt dat de sec-
tor een goed imago heeft in Nederland. Met 
name de primaire land- en tuinbouw en de han-
del scoren hier hoog op. 

 • De agrifood wordt veelvuldig geraakt door een 
crisis in het vertrouwen, met name in de handel 
en in de primaire sector. Bijna een kwart van de 
respondenten zegt direct geraakt te zijn in de 
laatste vijf jaar. 

 • Er is een mix van maatregelen nodig om het 
vertrouwen te versterken: intensievere controle-
systemen, adequaat crisismanagement en pro-
actieve communicatie naar de burger en de 
consument. 

 • De Gedragscode Handelspraktijken is bij veel 
bedrijven nog onbekend. Zij zeggen echter wel 
regelmatig te maken te hebben met oneerlijke 
praktijken van hun handelspartners, met name 
de toeleveranciers en de primaire land- en tuin-
bouw. Respondenten zijn relatief optimistisch 
over het effect van de code. 

INLEIDING

De agrifoodsector ligt voortdurend onder het vergrootglas 
van de publieke opinie. West-Europese burgers zijn bijzon-

der kritisch geworden ten aanzien van hun eten en degenen die het 
produceren. Er is veel onzekerheid omtrent veiligheid en gezond-
heid van het voedsel, terwijl het waarschijnlijk zo is dat voed-
sel door de strenge regelgeving en de moderne productiewijzen 
nog nooit zo veilig is geweest als vandaag de dag. We zijn hyper-
gevoelig geworden als het gaat om gezondheids risico’s, dieren-
welzijn en milieu-effecten. Incidenten voeden het wantrouwen. 
De roep om maatregelen en meer controle klinkt duidelijk door. 

Als consument vraagt de West-Europeaan om goedkoop voedsel dat 
jaarrond beschikbaar is. De doorsnee consument vraagt zich meestal 
niet af hoe de producten in zijn winkelmandje zijn gemaakt en gaat 
zonder pardon voor de kiloknallers. We vinden het eten van veel fruit 
en groenten belangrijk, maar ondertussen neemt het aandeel van vers 
producten binnen ons voedingspatroon jaar na jaar af. 
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Stelling: De agrifoodsector heeft een uitstekend imago in Nederland – totaal Agrifood

Primaire sector

Voedingsindustrie

Dienstverleners

Toeleveranciers

Handel

Totaal Agrifood

76% 23% 2%

58% 32% 9%

54% 42% 4%

54% 40% 6%

77% 15% 8%

66% 30% 4%
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Stelling: Mijn bedrijf is de laatste vijf jaar direct geraakt door een vertrouwenscrisis in de sector – totaal Agrifood

Eens Oneens N.v.t.

Primaire sector

Voedingsindustrie

Dienstverleners

Toeleveranciers

Handel

Totaal Agrifood

30% 54% 16%

20% 68% 12%

15% 52% 33%

19% 63% 19%

27% 54% 19%

23% 57% 20%
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ten van voedselgerelateerde risico’s6), blijkt dat 
consumenten zich wel degelijk zorgen maken over 
hun voedsel. Zo acht bijvoorbeeld 30% van de 
ondervraagden het zeer tot redelijk waarschijnlijk dat 
het voedsel dat zij eten hun gezondheid schaadt. En 
63% maakt zich zorgen over restanten van antibiotica 
of hormonen in vlees. Opvallend is wel dat Nederlan-
ders zich over het algemeen iets minder zorgen maken 
dan andere Europeanen. Ook zetten wij onze zorgen 
vaak niet om in een aanpassing van ons gedrag: 62% 
van de Nederlanders die iets hoort of leest over 
onveilig voedsel past zijn consumptie patroon niet aan 
of negeert die informatie zelfs volledig. 

Uiteraard is imago veelomvattender dan alleen 
voedselgerelateerde risico’s en zijn de vragen in het 
onderzoek van EFSA een stuk specifi eker dan die in 
ons onderzoek. Toch geven de verschillen wat ons 
betreft stof tot nadenken. Heeft de agrifood een goed 
beeld van de perceptie van hun klanten? 

Bijna een kwart van de respondenten in de agrifood 
zegt dat zijn of haar bedrijf in de laatste vijf jaar 
direct geraakt is door een vertrouwenscrisis. Het 
is dus geen wonder dat de schrik er bij sommige 
spelers goed in zit. Crises spelen in alle sectoren, 
maar vooral in de primaire sector en in de handel. 
Maar dit heeft blijkbaar geen effect op de indruk die 
respondenten zelf hebben over het imago van hun 
sector. Dit zijn namelijk ook de twee sectoren die het 
hoogst scoorden op de stelling dat de agrifoodsector 
een uitstekend imago heeft. 

Ook uit ander onderzoek blijkt dat incidenten geen 
grote impact hebben op het imago en de reputatie 
van de agrifood. Uit de NVWA Consumentenmoni-
tor 20117), waarin onderzoek is gedaan naar het 
vertrouwen van de consument in de veiligheid van 
voedingsmiddelen, blijkt dat ons vertrouwen in 
voedsel redelijk constant is gebleven over de periode 
2006 tot en met 2010. Het rapport concludeert dan 

6)  Bron: www.efsa.europa.eu/en/riskcommunication/riskperception.htm. 7)  Bron: www.vwa.nl. 

De agrifoodsector heeft nog geen goed antwoord 
kunnen vinden in deze spagaat van kritische burgers 
en veeleisende consumenten. Duidelijk is wel dat er 
iets knaagt aan het goede imago van de Nederlandse 
agrifood. In ons onderzoek vroegen we de bedrijven 
hoe ze hier zelf naar kijken. 

BLIJFT DE REPUTATIE GOED 
ONDANKS INCIDENTEN?

Twee derde van de respondenten vindt het imago 
van de sector uitstekend. Vooral respondenten uit 
de primaire sector en de handel scoren hoog met 
percentages boven 75%. Dienstverleners en toeleve-
ranciers zitten met 54% een stuk lager. 

Het is de vraag dan of consumenten er hetzelfde over 
denken. In een recent onderzoek van TNS Nipo in 
opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 

naar de maatschappelijke waardering van de Neder-
landse landbouw en visserij5) krijgt de landbouw een 
rapportcijfer van 7,6 en de visserij een 6,9. Dat beeld 
is sinds 2009 redelijk constant gebleven. Naarmate 
de bekendheid met de sector stijgt, stijgt ook het 
rapportcijfer. Mensen die zeer goed bekend zijn met 
de agrarische sector geven bijvoorbeeld een 8,2.

Het imago lijkt dus dik in orde, zowel gezien van-
uit het bedrijfsleven als vanuit de consument. We 
moeten hier wel een slag om de arm houden: het 
onderzoek in opdracht van het Ministerie van Eco-
nomische zaken betrof alleen de opinie over de agra-
rische sector en de visserij en niet over de agrifood 
in brede zin. 

Uit onderzoek van de EFSA (European Food Safety 
Authority) uit 2010 naar de perceptie van consumen-

5) Bron: www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
rapporten/2014/01/29/maatschappelijke-waardering-
van-nederlandse-landbouw-en-visserij.html.
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Stelling: We moeten als sector veel meer proactief communiceren naar de burger en consument – totaal Agrifood
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Voedingsindustrie

Dienstverleners

Toeleveranciers

Handel

Totaal Agrifood
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89% 4% 8%
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92% 4% 4%

89% 6% 5%
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Stelling: De overheid moet de sector veel meer proactief uitdragen in het buitenland – totaal Agrifood

Eens Oneens N.v.t.
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Voedingsindustrie
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Toeleveranciers
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Totaal Agrifood
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68% 19% 13%
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Stelling: De overheid moet veel intensiever controleren op goed en veilig voedsel – totaal Agrifood

Primaire sector

Voedingsindustrie

Dienstverleners

Toeleveranciers

Handel

Totaal Agrifood

33% 61% 6%

55% 42% 4%

48% 48% 5%

53% 43% 4%

62% 31% 8%
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Stelling: Het crisismanagement in onze sector is adequaat geregeld – totaal Agrifood

Eens Oneens N.v.t.

Primaire sector

Voedingsindustrie

Dienstverleners

Toeleveranciers

Handel

Totaal Agrifood

45% 38% 17%

44% 39% 17%

27% 52% 12%

44% 40% 16%

35% 35% 31%

40% 42% 19%
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meerderheid is ervan overtuigd dat problemen juist 
door voorgaande of opvolgende schakel(s) van de 
keten veroorzaakt worden en in hun eigen sector. 

Naast controles achteraf is het daadkrachtig rea-
geren op incidenten en crisis in de voedselketen 
van groot belang. Voorheen hadden de product- en 
bedrijfschappen hierin een belangrijke coördine-
rende rol, maar dat stelsel is in 2013/2014 bijna 
volledig afgebouwd. Het is de vraag wie nu de regie 
gaat voeren als zich een incident voordoet.

In ons onderzoek zijn de respondenten in ieder geval 
niet erg overtuigd dat het crisismanagement in de 
keten goed geregeld is. In het EFSA onderzoek is de 
vraag gesteld in hoeverre burgers vinden dat de over-
heden binnen de Europese Unie snel ingrijpen als er 
een gevaar voor de volksgezondheid is geconstateerd: 
63% van de Europese burgers en 66% van de Neder-
landers vindt dat dat inderdaad zo is. Hoewel onze 
vraagstelling breder is dan alleen crisis in verband met 

gezondheidsrisico’s kunnen we voorzichtig stellen dat 
het bedrijfsleven op het punt van risicomanagement 
waarschijnlijk minder positief is dan de burgers. 

LAAT ZIEN WAT JE DOET
Vertrouwen begint bij transparantie. Vertellen wat je 
doet en doen wat je belooft. Het lijkt simpel, maar 
blijkt in de praktijk lastig. Bedrijven in de agrifood 
zijn naar ons idee vaak huiverig om de deuren open 
te zetten naar pers en publiek. De agrifood is een 
sterke, mooie sector en dat mag wat ons betreft best 
wat vaker gedeeld worden. De respondenten uit ons 
onderzoek vinden dat gelukkig ook. 

In het EFSA-onderzoek is gevraagd naar de betrouw-
baarheid van informatiebronnen als het om voed-
selrisico’s gaat. Hier staat de voedingsindustrie met 
stip onderaan: slechts 30% heeft dan vertrouwen 
in de berichtgeving vanuit deze sector. De boeren 
scoren wat dat betreft iets beter met 49%, maar nog 
altijd ver achter informatiebronnen zoals doctoren 

ook: “Er is een vrij hoge mate van basisvertrouwen; 
consumenten vertrouwen erop dat voedingsmiddelen 
over het algemeen veilig zijn. Dit neemt echter niet weg 
dat er onder consumenten ook zorgen leven ten aanzien 
van de veiligheid van voedingsmiddelen voornamelijk 
aangewakkerd door voedingsschandalen. Er kan gesteld 
worden dat er een balans is tussen een bepaalde mate 
van zorgen onder consumenten en optimisme en 
tevredenheid over de veiligheid van voedingsmiddelen.”

Als het gaat om het vertrouwen in specifi eke 
product groepen hebben consumenten over het 
algemeen het meeste vertrouwen in versproducten, 
zoals brood, kaas, verse groenten en fruit en melk-
producten. Minder vertrouwen heeft men in kant-
en-klaar maaltijden en vitamine preparaten. Dit 
blijkt eveneens uit de Consumentenmonitor 2011. 
Het is interessant om te zien of dit vertrouwen naar 
aanleiding van de voedselschandalen van de afgelo-
pen jaren is verschoven, maar daarvoor moeten we 
wachten op de volgende editie van dit onderzoek. 

CONTROLEREN EN REPAREREN ZIJN 
NIET DE (ENIGE) OPLOSSINGEN

Imago en vertrouwen zijn één ding, maar wat doe je 
om te voorkomen dat het mis gaat? De eerste refl ex 
is vaak: strenger controleren. Daarbij wordt veel-
vuldig gekeken naar de overheid als hoeder van het 
algemeen belang. 

In ons onderzoek zegt een meerderheid van de 
respondenten in de toelevering, handel en voedings-
industrie dat er strenger gecontroleerd moet worden. 
In de primaire land- en tuinbouw is dat een stuk 
minder: een derde. Waarschijnlijk komt dit omdat 
primaire producenten vaak direct de nadelen onder-
vinden van de regeldruk die ontstaat door meer 
controles, of omdat zij doorgaans wat verder af staan 
van de consument. 

Uit telefonische interviews met vijftien responden-
ten, verspreid over alle sectoren, blijkt dat er op 
dit punt regelmatig naar elkaar gewezen wordt. De 
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Stelling: Ik ben op de hoogte van de gedragscode handelspraktijken – totaal Agrifood
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Stelling: De gedragscode zal een sterk positief effect hebben – totaal Agrifood
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Stelling: Mijn bedrijf ondervindt last van oneerlijke handelspraktijken – totaal Agrifood
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afdwingen dat zij een bijdrage in een promotiecam-
pagne fi nancieren, zonder dat daarover iets was 
opgenomen in de leveringsovereenkomst. 

Dat dit een hot topic is blijkt ook uit ons onderzoek. 
Eén op de drie respondenten geeft aan dat zijn of 
haar bedrijf last heeft van oneerlijke handelspraktij-
ken. De handel en de primaire sector zeggen er het 
meeste hinder van te ondervinden. 

Wat hier onder ‘oneerlijk’ wordt verstaan is niet in 
onze enquête uitgevraagd. Uit een belronde met vijf-
tien respondenten blijkt dat het onderwerp oneerlijke 
handelspraktijken veel emoties losmaakt. Veel res-
pondenten vinden dat hun afzetprijzen als gevolg van 
een onbalans in machtsverhoudingen te laag zijn. 
Hier wordt ‘oneerlijk’ nogal eens verward met de 
normale economische wetten van vraag en aanbod.

DE GEDRAGSCODE: ONBEKEND 
MAAR WEL BEMIND

Vorig jaar september is binnen de EU de Gedrags-
code Handelspraktijken gelanceerd. Deze Europese 
business to business code heeft als doel goede 
handelspraktijken te waarborgen. De code kent tien 
beginselen die te maken hebben met gelijke behan-
deling, naleving van contractvoorwaarden en het 
omgaan met informatie.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), 
FNLI, LTO en het Ministerie van Economische 
Zaken zijn een pilot gestart op basis van deze code. 
De pilot wil aantonen dat handelsconfl icten kunnen 
worden opgelost via zelfregulering. De proef loopt 
tot september 2014 en wordt dan geëvalueerd. 

Aan de proef kunnen echter alléén bedrijven deel-
nemen die zich op de speciale website (www.supply-
chaininitiative.eu) hebben ingeschreven. Het loopt 
echter nog niet storm. Begin maart 2014 hadden 

(91% ), consumentenverenigingen (87%) en familie 
en vrienden (67%). Hier is dus nog een wereld te 
winnen. 

De agrifood zou minder een ‘black box’ moeten zijn. 
Het is wel de vraag wie hier de handschoen op moet 
nemen. Veel bedrijven in de agrifood behoren tot de 
MKB-bedrijven en zij hebben onvoldoende PR- en 
marketingbudget voor een sterk communicatie-
initiatief. Gekscherend wordt weleens gezegd dat het 
marketingbudget van Philips waarschijnlijk groter is 
dan dat van de gehele Europese land- en tuinbouw 
bij elkaar. 

De oplossing ligt in het collectief oppakken van 
gerichte communicatie op basis van privaat gefi nan-
cierde initiatieven. Het valt overigens nog niet mee 
om dat te organiseren. Het (grotendeels) verdwijnen 
van Bloemenbureau Holland en Groentenfruit-
bureau (bekend van de 2x2 reclames) zijn wat dat 
betreft geen goed teken. 

INTEGER ZAKEN DOEN IN DE AGRIFOOD 
Onderhandelingen in de voedselketen vinden op 
het scherpst van de snede plaats. Niet alleen tus-
sen de producenten en handelaren aan de ene kant 
en de inkopers van de supermarkten aan de andere, 
maar bijvoorbeeld ook tussen dienstverleners en hun 
klanten. 

De laatste jaren heerst er met name binnen de 
voedingsindustrie en de primaire land- en tuinbouw 
de hardnekkige opvatting dat de marges in de keten 
niet eerlijk verdeeld zijn en dat met name de retail 
misbruik maakt van haar grote machtspositie. 

Een goed voorbeeld daarvan is de ophef die een paar 
jaar geleden ontstond toen Albert Heijn besloot zijn 
inkoopcondities eenzijdig te wijzigen8). Ook komt het 
voor dat marktpartijen van leveranciers of afnemers 

8) Zie bijvoorbeeld: www.distrifood.nl/Formules/Algemeen/2012/9/
AH-eist-C1000-bonus-van-2-procent-DIS143740W. 



Puur natuur appelmoes mini-case

Gezonder eten is een belangrijk 

onderwerp in onze maatschappij 

geworden. Zout, vet en suiker zijn 

allemaal voedingsstoffen waarvan we 

er maar beter niet al te veel van kun-

nen innemen. In januari 2014 kwam 

de Consumentbond met de actie ‘Sui-

kerpraatjes’, onderdeel van de cam-

pagne Kletsplaatjes. Deze campagne 

wil laten zien dat fabrikanten de ver-

pakking van hun producten inzetten 

voor marketingdoeleinden. De Con-

sumentenbond vindt dat dit soms op 

een misleidende manier gebeurt. 

Appelmoes is een voorbeeld van 

een product waar doorgaans veel 

toegevoegde suiker in zit. Fruitteler 

Frank Hoeymakers ontwikkelde een 

huisgemaakte appelmoes zonder 

toegevoegde suiker: de 100% appel 

appelMMMMoes. De appels die hier-

voor gebruikt worden blijven langer 

rijpen aan de boom. Zodoende komen 

er meer natuurlijke suikers in de appel 

en dus ook in de appelmoes. In de 

appelmoes van Hoeymakers zitten 

bovendien geen conserveringsmid-

delen, smaakversterkers of overige 

toevoegingen. Een kleinschalig initi-

atief dat inspeelt op een grote trend. 
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campagnes/kletsplaatjes

www.hoeymakers-fruit.nl

Interview met Tiny van Boekel (WUR)
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zich over heel Europa nog maar 52 ondernemingen 
ingeschreven, waarvan 22 met activiteiten in Neder-
land. Tot deze ondernemingen behoren grote pro-
ducenten zoals Unilever, Nestlé en Coca Cola, maar 
ook middelgrote voedingsproducenten als Bieze Food 
en Peijnenburg. Vanuit de retail hebben o.a. Lidl, 
Aldi en Jumbo zich ingeschreven.

De Gedragscode Handelspraktijken geniet geen 
brede bekendheid binnen de agrifood. Alleen in de 
voedingsindustrie is de bekendheid nog redelijk te 
noemen met 40%. Hier is dus werk aan de winkel 
voor de belangenorganisaties die zich hard maken 
voor de code. Ook voor het Ministerie van Econo-
mische Zaken is er een rol weggelegd in een betere 
communicatie. 

Het is verrassend dat er nog relatief veel responden-
ten vertrouwen hebben in het effect van de Gedrags-
code Handelspraktijken, terwijl die code feitelijk 
weinig bekend is en er zich nog maar zo weinig 
bedrijven hebben aangemeld. Mogelijk denken res-
pondenten dat er van de code een algemene werking 
uitgaat, wat niet zo hoeft te zijn. De dienstverleners 
hebben nog het minste geloof in de code, die meestal 
ook niet op hen van toepassing zal zijn.

Debat aangaan voor meer vertrouwen 
in voedselproductie

Tiny van Boekel is directeur van het onderwijsinstituut van Wageningen Universi-
teit en decaan voor onderwijs. Al ruim 40 jaar is hij betrokken bij het vakgebied van 
de levensmiddelentechnologie, eerst als student en nu nog altijd als hoogleraar. Van 
Boekel bepleit de maatschappelijke voordelen van de moderne voedselproductie. 
Ook aan anderen is zijn advies dit debat aan te gaan. Want transparantie leidt tot 
meer vertrouwen. Op de lange termijn ziet hij de wal het schip keren. 

 Is er in de afgelopen veertig jaar wat veranderd 
in hoe tegen de voedingsmiddelenproductie wordt 
aangekeken?
“Nee en ja”, antwoordt Van Boekel. Enerzijds ziet 
hij discussies steeds terugkeren. “In de jaren zeven-
tig was men bang voor additieven en ook gmo 
(genetische modifi catie, red.) was een heikel punt. 
Wat deden die landbouw en industrie nou precies? 
Toen al was er veel wantrouwen tegen grootschalig 
produceren.”

Additieven heten nu E-nummers en het vertrouwen 
van consumenten is nog altijd niet zo groot. Er is in 
die zin weinig veranderd. “Maar”, voegt Van Boekel 
toe, “wat wel is veranderd is dat mensen veel beter 
zijn geïnformeerd. Door de komst van internet is 
men beter op de hoogte en mensen die mondig zijn, 
hebben een podium.” Als keerzijde noemt hij dat er 
zaken worden beweerd die totaal niet stroken met 
wetenschappelijke inzichten. “Sterker nog, er zijn 
websites met klinkklare nonsens, sites die de meest 
vreselijke dingen beweren.”

 Eenzelfde wantrouwen en toch is er veel veranderd.
“Wat we in de afgelopen vijftig jaar hebben gecreëerd 
aan voedselvoorziening en welvaart is onvoorstel-
baar. Nieuwe conserverings- en verpakkingsmetho-
den maken dat de voedingswaarde, houdbaarheid, 
smaak en kwaliteit van ons voedsel enorm zijn 
verbeterd. Bovendien is het vanzelfsprekend dat eten 
op elk moment van de dag en bij wijze van spreken 
op elke hoek van de straat beschikbaar is.” 

Maar de complexiteit van de voedselproductie is 
inmiddels zo groot dat geen consument het meer 
overziet”, voegt de hoogleraar er aan toe. “Dan is 
vertrouwen erg moeilijk. Mensen kijken naar zij-
aspecten, vormen zich daar een mening over. De 
paradox is dat iedereen klaagt, maar ondertussen is 
er wel een ongelofelijk groot aanbod veilige en kwa-
litatief hoogwaardige producten. Eigenlijk een beetje 
schrijnend.”

 Ligt er een taak voor de universiteit om juist 
studenten mondig te maken in deze discussie?
“Het universitair onderwijs in de voedingsmiddelen-
technologie is ten opzichte van zo’n veertig jaar 
geleden veel meer consumentgedreven geworden. Er 
is aandacht voor de ethische aspecten als gevolg van 
het handelen in de industrie. Vakken als fi losofi e en 
ethiek zijn meer toegespitst op voedingsmiddelen 
om het dichterbij de studenten te brengen”, licht de 
onderwijsdirecteur toe. “Studenten moeten voor-
bereid en getraind zijn, zodat zij zich – nu en later – 
in het publieke debat kunnen mengen.”

 Gebeurt dit? Treedt de industrie naar buiten?
Eigenlijk niet, zo is de ervaring van Van Boekel, die 
zelf wel regelmatig ingaat op uitnodigingen. “Vaak 
laat de industrie het afweten en is zij alleen verte-
genwoordigd via de FNLI.” Hij betreurt dit: “Ik zeg 
niet dat meer naar buiten treden en meer transpa-
rantie dé oplossing is, maar het helpt zeker.”

Vooroordelen moeten niet worden bevestigd, zo 
meent hij. “Grijp je de kans om te vertellen hoe het 



Interview met Sijas Akkerman (Natuur & Milieu)
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er werkelijk aan toe gaat, dan zijn mensen geïnteres-
seerd, willen meer weten en tonen begrip. Ik heb 
interessante debatten waarin ik aangeef hoe groot 
het maatschappelijk belang van de industrie is. Dat 
blijf ik herhalen. Je bereikt geen omslag van vandaag 
op morgen, maar een consistent verhaal slaat aan.” 
Kruip niet weg, is dan ook het advies. “En”, voegt 
hij er aan toe, “houd op met vertellen dat het zo 
ambachtelijk is. Wees trots op hoe geavanceerd de 
industrie produceert.”

 Waar liggen verbeterpunten naar meer vertrouwen 
in de voedingsmiddelensector?
“Een stoorzender in transparant zijn en daarmee 
vertrouwen wekken, is de marketing. Marketing 
heeft het beeld bepaald door niet te laten zien wat er 
echt gebeurt in de industrie. Ik snap wel waarom dit 
gebeurt, maar het is niet goed te praten.”

Ook ziet de technologiespecialist op andere terreinen 
verbeterpunten: “Bedrijven moeten kritisch kijken 
naar recepturen. Waarom worden bepaalde ingre-
diënten toegevoegd? En nieuw ontwikkelde, betere 
methoden worden niet altijd toegepast. Er moet veel 
meer worden ingespeeld op wat mogelijk is. Zout-
reductie is een mooi voorbeeld van hoe het ook kan.”

 Zal het vertrouwen in de voedselproductie in de 
toekomst groeien?
“Als we niet anders gaan acteren, is er over tien jaar 
weinig veranderd”, voorspelt Van Boekel. Op de 
lange termijn ziet hij wel een omslag. “Ik denk dat 
de voedselvoorziening over 50 jaar wezenlijk anders 
is. De voedselzekerheid is dan niet meer zo gegaran-
deerd als nu. Schaarste in grondstoffen – en schoon 
water en energie – zal ook de westerse maatschappij 
dwingen tot een andere benadering. Zet dat door, 
dan krijgen mensen een andere waardering voor de 
industriële voedselproductie, die namelijk veel beter 
omgaat met schaarste door de hoge mate van effi ci-
entie. Duurzaamheid is daarbij ook een aspect, want 
het kan industrieel veel duurzamer dan in een eigen 
tuintje.”

Met duurzame producten kan agrofood 
‘licence to produce’ terug verdienen

Natuur & Milieu is een onafhankelijke non-profi torganisatie die 
45 jaar geleden is voortgekomen uit de stichting Natuurmonumenten. 
Op het kantoor in Utrecht werken 55 mensen. Natuur & Milieu heeft 
drie speerpunten, waarvan de verduurzaming van de voedselproductie 
en de voedselconsumptie er één is. Sijas Akkerman is hoofd voedsel.

 Waarin onderscheiden jullie jezelf in vergelijking 
met andere NGO’s?
“Wij onderscheiden ons door onze aanpak: wij 
werken samen met bedrijven en andere partijen 
om oplossingen voor milieuproblemen te vinden. 
We maken de duurzame keuze aantrekkelijk voor 
bedrijven en consumenten. Natuur & Milieu heeft 
ongeveer vier jaar geleden haar visie veranderd. Dit 
omdat de maatschappij zich verder ontwikkelde naar 
een energieke samenleving. Wij zijn er van overtuigd 
dat we meer impact hebben door samen te werken 
met partijen in de samenleving. Consumenten en 
bedrijven willen wel duurzamer, maar weten niet 
hoe. Natuur & Milieu denkt met hen mee. Wij 
helpen bedrijven hun marktaandeel te vergroten of 
nieuwe duurzame producten in de markt te bren-
gen”, aldus Akkerman.

Op de vraag wat Akkerman van de meer activistische 
aanpak van NGO’s als Wakker Dier en Greenpeace 
vindt, antwoordt hij: “Beide type organisaties zijn 
nodig. De meer activistische organisaties zorgen dat 
thema’s onder de aandacht komen van de maat-
schappij. Bedrijven kloppen vervolgens bij ons aan 
om te kijken hoe ze dingen duurzamer kunnen 
doen”, legt Akkerman uit. 

 Ziet Natuur & Milieu ook het resultaat terug 
van jullie aanpak?
“Hoewel resultaten moeilijk meetbaar zijn door de 
aard van ons werk, zien we dit zeker terug in een 
aantal dingen. Zo is het aantal fl exitariërs (mensen 
die minimaal een dag per week geen vlees eten) de 
afgelopen twee jaar met ruim 20 procent gestegen. 

Is het marktaandeel vleesvervangers bij supermarkt 
Jumbo met 7 procent gegroeid en hebben we in 2013 
15.000 zonnepanelen bij 2500 huishoudens geïn-
stalleerd. Daarnaast zorgen we er samen met bedrij-
ven voor dat de acties ook op de politieke agenda 
komen”, vertelt Akkerman. Een voorbeeld hiervan is 
het energieakkoord. In dit akkoord zijn door bedrijfs-
leven, overheid en NGO’s afspraken gemaakt over 
duurzame energie en energiebesparing. Daarbij moet 
er een verschuiving komen van kolen- naar wind-
energie en moet er jaarlijks 1,5% op energie worden 
bespaard.

 Hoe denkt u dat het imago van de Nederlandse 
Agrifoodsector ervoor staat?
Akkerman: “Slecht. De ‘licence to produce’ staat 
nog altijd onder druk. Dat is ook terecht. Steeds 
meer bedrijven willen wel duurzamer produceren 
en maken daar ook stappen in. Maar je ziet ook 
nog steeds dat er uitwassen en voedselschandalen 
zijn. Die trekken de aandacht van de media en dat 
schaadt het imago van de sector enorm.”

“Er is ook verschil in ambitie en langetermijnvisie. 
Wat de primaire sector nog steeds veel doet is ‘terug 
onderhandelen’: in het verleden gemaakte afspraken 
toch weer terugdraaien of verzachten. Een voorbeeld 
zijn de afspraken omtrent varkensrechten en kippen-
rechten die gemaakt zijn en die de sector nu weer wil 
terugdraaien. Wij vragen Akkerman of hij dit beeld 
ook van de voedingsindustrie heeft. “De duurzaam-
heidsambities in de voedingsindustrie zijn wisselend. 
Er zijn duurzame koplopers die zich proactief opstel-
len terwijl andere bedrijven volgen of zelfs achterblij-
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ven. Supermarkten zijn bijvoorbeeld goed bezig als 
het gaat om het duurzaam produceren van varkens- 
en kippenvlees. Zij stellen extra duurzaamheidseisen 
aan vlees, die worden vertaald naar de primaire 
sector”, aldus Akkerman.

 Wat weerhoudt bedrijven ervan om duurzamer te 
gaan produceren?
“In de primaire sector is dat het verschil tussen visie 
en ambitie op lange termijn, en de realisatie ervan 
op korte termijn. De langzaamste partijen blijven 
achter omdat ze niet mee kunnen en houden de 
andere tegen. Boeren weten niet waar ze aan toe 
zijn: ze horen van hun voorman dat ze duurzaam 
bezig zijn, terwijl diezelfde voorman ze de volgende 
dag vertelt dat het allemaal niet zo hard meer 
hoeft.”

“Daarnaast zit de agrifoodsector nog gevangen 
in het kostprijssysteem. Dat is niet alleen omdat 
supermarkten onderhandelen over de laagste prijs. 
Ook de voedingsindustrie kan vaak maar één stroom 
producten aan: duurzame producten vallen dan 
buiten boord. Er is onvermogen om onderscheid te 
creëren in het schap. Een oplossing hiervoor is meer 
samenwerking tussen de verschillende schakels in de 
keten”, zegt Akkerman. 

 Wat vindt u van de rol van de overheid in de 
agrifoodsector?
“De overheid moet de samenwerking tussen de scha-
kels stimuleren om het onderscheid in het schap 
te kunnen creëren. Verder moet de overheid conse-
quent zijn. Ze voeren wel regels door waarin nieuwe 
normen worden vastgelegd ten behoeve van verduur-
zaming, maar je hebt bijvoorbeeld in de primaire 
sector ook de stoppersregeling. Daarbij kunnen 
bedrijven onder de oude omstandigheden nog een 
aantal jaren doorproduceren. Dat zorgt voor oneer-
lijke concurrentie. De boeren die wel doorgroeien, 
moeten voldoen aan de nieuwste milieueisen. De 
oude boerenbedrijven die niet vernieuwen kunnen 
doorgaan met vervuilen. Voor de nieuwe bedrij-
ven levert dat concurrentienadeel op. De overheid 
zou hier een constanter beleid op moeten voeren”, 
betoogt Akkerman.

 Hoe ziet de agrifoodsector er over 10 jaar uit?
“Over 10 jaar is Nederland koploper in het ontwikke-
len en in het buitenland vermarkten van gezonde en 
duurzame voedselproducten. Dan is de primaire sec-
tor gekoppeld aan andere ketenpartijen, die allemaal 
heel snel verschillende toegevoegde waarde voedsel-
producten kunnen maken. Er is dan afscheid geno-
men van de kostprijsstrategie”, besluit Akkerman.
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HOOFDSTUK 4

LAND- EN 
TUINBOUW

Belangrijkste conclusies
 • In de primaire sector kiezen bedrijven massaal 
voor een operational excellence strategie. Onder-
scheiden is moeilijk en de verkoopprijs in veel sec-
toren niet te beïnvloeden – de eigen kosten wel! 
Alleen de sierteelt gaat voor customer intimacy. 

 • Toch kiest de primaire sector er voor om zich 
te onderscheiden middels een superieur pro-
duct, al dan niet gecombineerd met gerichte 
klantsegmentatie.

 • De groeiverwachtingen voor 2014 liggen lager 
dan in de andere agrifoodsectoren. Het buiten-
land biedt hoop, vooral in glasgroente, sierteelt 

en melkveehouderij. Onder akkerbouwers en 
de intensieve veehouderijen is de stemming 
het minst positief. 

 • Ondanks de incidenten van de afgelopen jaren 
vindt de primaire sector het imago van de sector 
uitstekend. Het merendeel vindt dan ook dat de 
overheid niet intensiever moet controleren op 
goed en veilig voedsel.

 • Trends op het gebied van duurzaamheid krijgen 
de meeste aandacht van de primaire sector. Ook 
de veranderingen in wet- en regelgeving worden 
nauwgezet gevolgd 

INLEIDING

In dit hoofdstuk staat de primaire sector centraal. We kijken daar-
naast ook naar de resultaten binnen subsectoren van de land- en 

tuinbouw, zoals de melkveehouderij, de intensieve veehouderij en 
de akkerbouw. Het aantal respondenten is dit jaar namelijk groot 
genoeg om over deze deelsectoren uitspraken te kunnen doen. 

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de volgende zaken aan de 
orde. We beginnen met de strategische keuzes die agrarische bedrij-
ven maken en de vertaling daarvan in de manier waarop ze zich willen 
onderscheiden van concurrenten. Vervolgens kijken we naar de verwach-
tingen die ze hebben over de toekomst met betrekking tot omzetgroei, 
toename van de winst en de inzet van personeel. Daarna volgt een aan-
tal stellingen over imago, vertrouwen en (on)eerlijke handelspraktijken.

Dit hoofdstuk bevat ook de uitkomsten van het onderzoek naar trends 
en ontwikkelingen in de primaire sector. Op welke hotspots, sleeping 
beauties en niches gaan de primaire producenten zich in de komende 
jaren richten? 



Wat is uw voorkeursstrategie voor 2014? 
– primaire sector (n = 209)*

65%

Customer intimacy

Operational excellence

Product leadership

27%

9%

* Niet alle toeleveranciers hebben een eenduidige keuze voor een voor-
keursstrategie gemaakt, daarom is het aantal respondenten hier lager.
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OPERATIONAL EXCELLENCE IN 
COMMODITYMARKTEN

Veel subsectoren binnen de land- en tuinbouw heb-
ben moeite zich op hun product of dienstverlening 
te onderscheiden. Veel van de producten hebben 
een commoditykarakter. In commoditymarkten is 
de afzetprijs vaak niet of nauwelijks te beïnvloeden. 
Boeren en tuinders proberen via de aanpassing van 
hun productievolumes en de kostenstructuur van 
hun bedrijf een zo hoog mogelijke marge te behalen. 
Een mooi voorbeeld daarvan zijn de melkveehou-
ders, die in essentie allemaal dezelfde uitbetaalprijs 
krijgen voor de geleverde melk bij een vastgestelde 
kwaliteit. Maar ook de intensieve veehouderij en de 
glasgroenten werken grotendeels volgens dezelfde 
economische principes. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat operational 
excellence de primaire strategische focus is voor 
ondernemingen in de primaire sector (65%). Iets 
meer dan een kwart van de bedrijven wil zich 
onderscheiden door specialisatie op één (groep of 
type) klant(en) en volgt daarmee een customer 
intimacy strategie (27%). Onderscheid via het 
product zelf is het minst populair (9%)9).

Markt- en vraaggericht ondernemen binnen de 
land- en tuinbouw is al jaren een populair onder-
werp in veel rapporten, artikelen en tijdens semi-
nars. Maar dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan. 
In tijden waarin de prijzen goed zijn, ontbreekt het 
aan de noodzaak om te veranderen. Maar in slechte 
tijden zijn er juist weer weinig mogelijkheden om de 
omslag te maken naar een strategie gericht op meer 
toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen. 

Op deze manier bevinden zich veel subsectoren nog 
steeds in de commodity trap. Afnemers leggen druk 
op de primaire producenten om de prijs te verla-
gen. Zij kunnen dat doen omdat de producenten 
onderling goed uitwisselbaar zijn. De producenten 
proberen op hun beurt de kostprijs te verlagen om 
hun marge in stand te houden, waardoor afnemers 
weer kans zien om de druk op te voeren, enzovoort. 
Uiteindelijk tendeert de prijs naar de kostprijs van de 
meest effi ciënte aanbieder, waardoor veel bedrijven 
een marginale winst maken of verlies maken.

9)  Voor een toelichting op deze drie basisstrategieën: zie hoofdstuk 2.

Box: respondenten in de primaire sectoren

Respons naar subsector – primaire sector (n = 302)

36%

3%

5%

6%

Melkveehouderij

Intensieve veehouderij

Akkerbouw

Sierteelt

Fruitteelt en volle grond

Overig

Glasgroenten 
en champignons

2%

15%

10%

Respons naar bedrijfsomvang – primaire sector (n = 302)

8%

0 - 10 

Aantal werknemers

11 - 50 

51 - 250 

251 - 1000 

1%

89%

3%

Van de 644 respondenten rekenen 302 (47%) zich tot 
de primaire sector. Meer dan twee derde van deze 
respondenten heeft de positie van directeur/eige-
naar, wat niet verwonderlijk is omdat de land- en 
tuinbouw wordt gedomineerd door kleine en mid-
delgrote familiebedrijven. 

In ons onderzoek van vorig jaar hadden we nog 
maar 149 respondenten uit de primaire sector. 
Omdat de groep nu substantieel groter is, kunnen 
we ook uitspraken doen over deelsectoren. Een 
aantal deelsectoren dat in ons onderzoek onder-
vertegenwoordigd is (zoals pluimvee, kalveren 

en champignons) hebben we wel moeten samen-
voegen tot grotere categorieën. Verhoudingsgewijs 
hebben we dit jaar een minder groot deel melkvee-
houderij (36%) dan vorig jaar (51%). 

In de land- en tuinbouw zijn de meeste respon-
denten afkomstig uit de melkveehouderij (36%), 
gevolgd door de intensieve veehouderij (21%) en 
de akkerbouw (15%). Voor de analyse hebben we 
besloten sommige categorieën samen te voe-
gen, zoals de fruitteelt en de vollegrondsgroenten 
(samen 8%).

Tabel 1 Representativiteit subsectoren primaire land- en tuinbouw

Subsectoren primaire sector Respondenten Agri & Food Trends 2014 Ondernemingen in Nederland

Melkveehouderij 109 36% 17.000 25%

Intensieve veehouderij 63 21% 25.000 37%

Akkerbouw 44 15% 12.000 18%

Sierteelt 31 10% 6.000 9%

Glasgroenten en champignons 25 8% 1.800 3%

Fruitteelt en vollegrond 23 8% 2.700 4%

Overig 7 2% 2.200 3%

Totaal land- en tuinbouw 302   66.700  

Cijfers LEI WUR

Zoals uit Tabel 1 blijkt is de melkveehouderij oververtegenwoordigd in ons onderzoek en zijn respondenten 
uit de intensieve veehouderij ondervertegenwoordigd. 
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STRATEGISCHE KEUZE EN VERWACHTINGEN
Operational excellence is in bijna alle subsectoren 
van de land- en tuinbouw de meest populaire strate-
gische keuze, gevolgd door customer intimacy. 

De enige uitzondering is de sierteelt, waar kwekers 
zich meestal proberen te richten op de wensen van 
de klant. Ook product leaderschip is hier vaker aan 
de orde dan in de andere subsectoren. Waarschijnlijk 
komt dit omdat in de sierteelt een enorme variatie 
is in productsoorten, kleuren en (pot)maten. Het 
product leent zich daarom meer voor ‘beleving’ en 
onderscheidend vermogen dan in bulkmarkten zoals 
zuivel, varkensvlees of granen. In andere tuinbouw-
sectoren is misschien ook meer variatie mogelijk, 
maar je ziet hier dat de productie zich sterk concen-
treert op enkele gewassen (bijvoorbeeld trostomaten, 
komkommers, elstar appels en conference peren). 

De groeiverwachting m.b.t. omzet, winst en perso-
neelsformatie is in de primaire sector lager dan in 
andere sectoren. Binnen subsectoren zien we wel 
verschillen. In de akkerbouw is overall sprake van 
een redelijk stabiel beeld. Het percentage bedrijven 
dat denkt te gaan groeien in Nederland verschilt wel 
wat per subsector, maar niet veel. 

De echte verschillen zien we in het percentage 
bedrijven dat denkt te gaan groeien in het buiten-
land. Met name de subsectoren glasgroenten/cham-
pignons, melkveehouderij en sierteelt springen er in 
positieve zin uit. In glasgroenten zien we de laatste 
jaren al een toenemende export naar Oost-Europa 
en Rusland. In de fruitteelt is dit ook het geval. 
Onlangs is bekend geworden dat de Chinese markt 
opengaat voor de import van Nederlands fruit, 
waarbij wij ons afvragen of dit gezien de afstand en 
de relatief ongunstige verhouding tussen waarde 
en volume ook op langere termijn een houdbare 
businesscase zal blijken. De melkveehouderij is ook 
positief gestemd, omdat zij via hun zuivelcoöperaties 
kan profi teren van de groeiende wereldmarkt.

Groeimarkten voor de primaire sector zijn West-
Europa (inclusief ons eigen land), Oost-Europa/
Rusland en Azië. Glasgroentebedrijven kijken vooral 
naar Oost-Europa en Rusland, terwijl de zuivel juist 
veel kansen ziet in Azië. De intensieve veehouderij 
en de akkerbouw zijn gericht op West-Europa. 

Markten in bijvoorbeeld Afrika en Noord-Amerika 
zijn niet of nauwelijks in beeld. Veel landen in Afrika 
hebben een snel groeiende economie, maar dit 
continent wordt vooral gezien als productieterrein 

MAAR TOCH ZIJN WIJ BIJZONDER
De nadruk op operational excellence en kosten komt 
overeen met de resultaten uit onze enquête van vorig 
jaar. Toen koos 65% van de respondenten voor een 
strategie van kostenleiderschap.

Er is nog een overeenkomst met de enquête van 
vorig jaar. Net als toen komt deze nadruk op kosten 
en lage prijzen niet overeen met de manier waarop 
bedrijven zich willen onderscheiden van hun con-
currenten! Net als vorig jaar zeggen de respondenten 
zich op de eerste plaats te willen richten op de kwali-
teit van hun product. 

Net als vorig jaar kruiste 70% van de respondenten 
dit antwoord aan uit een lijst bestaande uit vijftien 
items. Dat is best bijzonder in een sector waarin juist 
het verschil maken met je product zo moeilijk is. 
Hierin weerspiegelt zich de passie van de onderne-
mer die trots is op zijn product. De duidelijke num-
mer twee is de focus op een specifi ek klantsegment, 
terwijl de strategie customer intimacy juist niet popu-
lair is. Is de wens hier de vader van de gedachte? 

Het percentage in bovenstaande fi guur staat voor het 
aantal respondenten dat het betreffende antwoord 
in zijn of haar top 3 heeft opgenomen. Omdat 
respondenten meerdere antwoorden konden geven 
is het totaal groter dan 100%. Opvallendste stijger 
in de lijst is de focus op een specifi ek klantsegment 
(nu plaats 2, vorig jaar op plaats 7). Zou het vraag-
gestuurd ondernemen op het punt staan door te 
breken? 

De opvallendste daler is duurzaamheid/mvo: vorig 
jaar nog op plaats 2 met 46% van de respondenten 
en nu een schamele 9e plek met 8%. Het lijkt er op 
dat duurzaamheid nog steeds belangrijk is als stra-
tegisch thema in de land- en tuinbouw, maar (niet 
meer) gezien wordt als een bron van onderscheidend 
vermogen. Dit sluit aan bij het groeiende besef dat 
wij bij onze klanten ervaren dat duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen een fac-
tor is als licence to produce. De bedrijven die hier niet 
aan de eisen voldoen die de maatschappij aan hen 
stelt, plaatsen zich eenvoudigweg buiten de markt. 

Op welke manier wilt u zich in 2014 onderscheiden van de concurrent (maximaal 3 antwoorden)? – primaire sector
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IMAGO EN VERTROUWEN
Drie van de vier respondenten binnen de primaire sec-
tor vindt dat de agrifoodsector een uitstekend imago 
heeft in Nederland. Wij vinden dit een opvallend hoge 
score, zeker gezien het feit dat de land- en tuinbouw in 
de laatste jaren behoorlijk werd opgeschrikt door inci-
denten en in de landelijke pers niet altijd even positief 
in het nieuws kwam. Wij denken hierbij bijvoorbeeld 
aan de uitbraak van q-koorts en het debat rondom 
resistentie van MRSA en de EBSL bacterie. Ook op het 
gebied van dierenwelzijn staat de primaire sector regel-
matig in de schijnwerpers (plofkip, varkensfl ats).

Een fl inke groep primaire producenten vindt dat er 
wel wat te verbeteren valt: 30% van hen is in de laat-
ste vijf jaar direct geraakt door een vertrouwenscrisis 
in de sector, 38% vindt dat het crisismanagement 
niet adequaat is geregeld en 33% wil dat de overheid 
intensiever controleert. 

Net als in andere sectoren binnen de agrifood zijn de 
respondenten in de primaire sector bijna unaniem 

van mening dat er veel meer proactief gecommuni-
ceerd moet worden naar burgers en consumenten in 
binnen- en buitenland. 

GEDRAGSCODE HANDELSPRAKTIJKEN
Bedrijven in de land- en tuinbouw die een product 
maken dat onbewerkt of nagenoeg onbewerkt in het 
schap van de grootschalige retail of de speciaalzaak 
belandt, heeft vrij direct te maken met de onderhan-
delingsmacht van deze partijen. In sommige gevallen 
is die groot, vooral als producenten in grote mate 
onderling uitwisselbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld het 
geval bij groenten, fruit en champignons. Bij scheve 
machtsverhoudingen kan de neiging ontstaan mis-
bruik te maken van die positie. 

Een fl ink deel van de respondenten geeft aan in de 
praktijk te maken te hebben met oneerlijke handels-
praktijken (44%), maar het is maar de vraag wat zij 
daarbij verstaan onder ‘oneerlijk’, want maar een 
klein deel kent de gedragscode (20%). Hier is nog 
veel (voorlichtings)werk te doen. 

voor export naar Europa. De grote sierteeltonderne-
mingen die daar (vaak met behulp van Nederlandse 
kennis en technologie) worden opgezet zijn daar een 
mooi voorbeeld van. Afrika biedt trouwens ook 
kansen voor local-for-local productie van voedsel, 
zeker in de sterk groeiende en politiek stabiele 
regio’s10).

10) Het boek “Doing business in Africa” van Berenschot 
en Rob van Tulder (ERIM) biedt een diepgaande analyse 
van de (on)mogelijkheden van het zakendoen in Afrika.

Groeiregio's in 2014: percentage respondenten dat in betreffende regio groeikansen ziet – primaire sector

Thuismarkt

31
%

Noord-Europa

6%

Rusland

18
%

Noord-Amerika

3%

Afrika

5%

Centraal- en
Zuid-Amerika

1%

Midden-Oosten

4%

Australië/Oceanië

1%

Azië

26
%

Oost-Europa

22
%

Zuid-Europa

2%

25
%

West-Europa
(excl. eigen land)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Stellingen over imago en vertrouwen – primaire sector

De agrifoodsector heeft een
uitstekend imago in Nederland

Mijn bedrijf is de laatste vijf jaar direct geraakt 
door een vertrouwenscrisis in de sector 

Het crisismanagement is in onze
sector adequaat geregeld

We moeten als sector veel meer proactief 
communiceren naar de burger en consument

De overheid moet veel intensiever
controleren op goed en veilig voedsel

De overheid moet de sector veel meer proactief 
en positief uitdragen in het buitenland

76% 23% 2%

30% 54% 16%

45% 38% 17%

90% 8% 3%

33% 61% 6%

91% 5% 3%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Omzet thuismarkt Omzet buitenland Winst Personeelsformatie

Bedrijven met groeiverwachting in 2014-2015 per subsector – primaire sector

Akkerbouw

14%

6%

21%

33%

Glasgroenten en
champignons

29%

59%

17%

38%

Fruitteelt en
vollegrond
tuinbouw

41%
44%

14%

38%

Intensieve
veehouderij

26%

35%

12%

35%

Melkveehouderij

37%

51%

9%

36%

Sierteelt

27%

59%

9%

27%

Totaal primaire
sector

33%

44%

11%

33%

6%6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Stellingen over de Gedragscode Handelspraktijken – primaire sector

Eens Oneens N.v.t.

Ik ben op de hoogte van deze 
Gedragscode Handelspraktijken

Mijn bedrijf ondervindt last van 
oneerlijke handelspraktijken

De gedragscode zal een sterk 
positief effect hebben

20% 57% 23%

44% 32% 24%

42% 24% 34%



Consument

In
te

nt
ie

 o
m

 te
 in

ve
st

er
en

Belang van de trend

1. Nadruk op lokaal lekker eten 
2. Veranderend consumptiepatroon (bijv. minder vaste maaltijden, gemaksvoeding) 
3. Veranderend afzetkanaal (internet, thuiswinkelen) 
4. Social media (als marketingsinstrument) 
5. Biologische (of natuurlijke) alternatieven (bijv. vleesvervangers) 
6. Keurmerken (bijv. op het gebied van dierenwelzijn) 
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1. Biobased economy (van fossiele naar biologische grondstoffen) 
2. Duurzamere productie als alternatief voor biologisch voedsel 
3. Terugbrengen van carbon footprint 
4. Minder waterverbruik 
5. Geothermie (energie uit aardwarmte) 
6. Sustainable packaging (afbreekbare verpakkingen of uit hernieuwbare grondstoffen) 
7. Groene genetica (vanuit verschillende disciplines plantveredeling genetisch versnellen) 
8. Energieneutrale keten / kas 
9. Valorisatie van reststromen (bijv. cradle2cradle, afvalvrije kringloop, afval = grondstof) 
10. Meer aandacht voor dierenwelzijn 
11. Zekerstellen wereldwijde food supply (meer met minder produceren) 
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1. Veranderende samenstelling van voedingsmiddelen (bijv. zout-, vet- en suikerreductie) 
2. Functional food (voeding met een specifieke (gezondheids-)functie) 
3. Allergeenvrij voedsel / etikettering 
4. Natuurlijke ingrediënten in farmaceutica 
5. Eiwit uit plantaardige grondstoffen 
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Belang van de trend

1. Landbouw in stedelijke gebieden / stadslandbouw 
2. Vergrote verticale en horizontale samenwerking in de keten 
3. Multifunctionele landbouw 
4. Energie neutrale keten / kas 
5. Ontwikkelingslanden / opkomende markten als afzetmarkt (Base of the Pyramid) 
6. Meer peer-to-peer / groei ruil-maatschappij 
7. Nieuwe businessmodellen 
8. Co-design, co-production (voor ontwikkeling en innovatieve samenwerking

met stakeholders) 
9. Maatschappelijke druk door burgers 
10. Retail die goedkoop in het buitenland inkoopt 
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met stakeholders) 
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Belang van de trend

1. Groene chemie (bio)technologie 
2. Precisielandbouw 
3. Zee(land)bouw 
4. Nieuwe groene revolutie (ontwikkeling van nieuwe gewassen) 
5. Augumented reality (het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte 

beelden aan rechtstreekse, reële beelden) 
6. Het nieuwe telen 
7. Verdere automatisering en informatisering in productie / teelt, warehouse en/of logistiek 
8. Groeimogelijkheden (mobiele) informatietechnologie 
9. Tekorten aan technisch personeel 
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Veiligheid en kwaliteit
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Belang van de trend

1. Aangescherpt beleid rond antibioticagebruik
2. Dreiging pandemie 
3. Certificering en toenemende eisen omtrent veiligheid en kwaliteit 
4. Vernaderend toezicht / terugtrekkende overheid 
5. Verandering in ketenstructuur en samenwerking omwille van veiligheid en kwaliteit 

(preferred suppliers) 
6. Transparantie: wens van consument en stakeholders tot meer inzicht in productieproces 
7. Nieuwe analysetechnieken die meer inzicht geven in de kwaliteit van het product 
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1. Intellectual property rights in voeding en technologie / kwekersrechten 
2. Afschaffen melkquotering 
3. Mesthandel / nieuwe mestbeleid 
4. Emissierechten in de landbouw 
5. Toename van megastallen 
6. Liberalisering van de internationale agrarische markt (WTO) 
7. Ontpoldering 
8. Omgevingsdialoog 
9. Gewasbeschermingsmiddelenbeleid
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Classificering trends in hotspots, sleeping beauties en niches
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Uitleg voor het lezen van deze grafiek: het percentage respondenten dat de trend 
van belang vindt staat op de horizontale as. Van de respondenten die de trend 
belangrijk vinden wil een bepaald percentage in de trend investeren. Dit staat op de 
verticale as. De horizontale en verticale lijn in de grafiek staan voor de gemiddelde 
scores op de as, binnen de categorie. Trends rechts van de verticale lijn scoren 
hoger dan gemiddeld op belang. Trends hoger dan de horizontale lijn scoren dus 
hoger dan gemiddeld op investeringsbereidheid.
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Welke van onderstaande trends en ontwikkelingen hebben volgens u binnen nu en twee jaar 
de grootste invloed op uw bedrijf? – primaire sector
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Samenvatting van hotspots, sleeping beauties en niches in de Land- en tuinbouw

Hotspots Niches Sleeping beauties

Consument Lokaal en lekker eten
Keurmerken

Sociale media Consumptiepatronen

Gezondheid Samenstelling voeding Allergeenvrij / etiketten
Farmaceutica

Functional foods

Veiligheid en kwaliteit Antibioticagebruik
Certifi cering
Transparantie

Ketensamenwerking

Duurzaamheid Dierenwelzijn
Duurzamer produceren
Carbon footprint

Voedselzekerheid
Waterverbruik
Valorisatie reststromen
Energieneutraal

Technologie Precisielandbouw
Automatisering
Het Nieuwe Telen

(Mobiele) ICT
Zee(land)bouw
Augmented reality

Wet- en regelgeving Mesthandel
Gewasbescherming
Melkquota
Emissierechten

Omgevingsdialoog

Ketensamenwerking Verticaal en horizontaal
Multifunctionele landbouw

Energieneutrale keten
Stadslandbouw
Ruilmaatschappij

Maatschappelijke druk
Retail koopt in buitenland

De trends die in een afwijkende kleur zijn weergegeven stonden vorig jaar nog niet in de lijst met hotspots.

DE VERTROUWENSFORMULE AGRI & FOOD TRENDS ONDERZOEK 2014 LAND- EN TUINBOUW

46 47 

AGRI&FOODTRENDS

Trends en trendsonderzoek



Het Rondeel mini-case

Het Rondeel is een innovatieve duur-

zame stal voor legkippen waarbij 

dierenwelzijn, milieu- en economi-

sche aspecten met elkaar worden 

verbonden. Het Rondeel is ontstaan 

vanuit een onderzoeksproject van 

Wageningen Universiteit en is in de 

praktijk gerealiseerd door de Venco-

matic Group. 

De stal heeft, zoals de naam doet 

vermoeden, een ronde vorm. In het 

nachtverblijf kan de kip eten, drinken, 

rusten en eieren leggen (1). In het 

dagverblijf kunnen de kippen schar-

relen en stofbaden (2). In de bosrand 

kunnen de kippen ook scharrelen en 

beschutting zoeken (3). De centrale 

middenkern (4) doet dienst als com-

mandocentrum voor de veehouder, 

bezoekersruimte en op de bovenste 

verdieping zijn twee warmtewisse-

laars geïnstalleerd die het klimaat in 

de stal op peil houden. 

Rondeel eieren dragen drie sterren 

van de Dierenbescherming en het 

milieukeur. Ze zijn te koop bij Albert 

Heijn onder hun Puur & Eerlijk lijn. 

www.rondeeleieren.nl 

Stadslandbouw mini-case

Niet alleen de wereldbevolking neemt 

toe, maar ook het percentage burgers 

dat in een stad woont. Dit betekent 

niet alleen dat de vraag naar voedsel 

zal toenemen, maar ook dat de kloof 

tussen consumenten en de agrarische 

sector steeds groter wordt. Daarnaast 

wordt ook de grond die beschikbaar 

is voor agrarische doeleinden steeds 

schaarser en wordt het logistieke 

vraagstuk om vers voedsel tot diep in 

de stad te brengen steeds complexer.

Het basisidee van stadslandbouw is 

dat het voedsel in of rondom de stad 

verbouwd moet worden, dicht bij de 

consument. Dit kan door moestuinen 

op daken en braakliggende stukken 

terrein, een volkstuin of leegstaande 

kantoorpanden die als kas fungeren. 

Vaak zijn het projecten waarbij bur-

gers vrijwillig met elkaar samenwer-

ken. Stadslandbouw koppelt lokale 

voedsel- en energieproductie vaak 

aan maatschappelijke doelen, zoals 

zorg voor de omgeving en het bie-

den van ruimte aan bewoners die op 

zoek zijn naar ontspanning, zorg of 

educatie.

Echte verdienmodellen voor stads-

landbouw zijn er nog niet. Daar-

naast wijzigen sommigen op de 

risico’s, zoals voedselveiligheid en 

duurzaamheid. 

www.dagvandestadslandbouw.nl 

www.wageningenur.nl/nl/Onder-

zoek-Resultaten/Projecten/Stads-

landbouw-1.htm 
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We hebben de respondenten gevraagd aan te geven 
welke trends en ontwikkelingen in de komende 
twee jaar de grootste invloed op hun bedrijf zullen 
hebben. Daarbij hebben wij ze eerst gevraagd welke 
categorieën zij het belangrijkst vinden: consument, 
gezondheid, veiligheid & kwaliteit, duurzaamheid, 
technologie, wet- en regelgeving en ketensamenwer-
king (maximaal 2 antwoorden mogelijk). 

Respondenten uit de land- en tuinbouw konden 
daarna kiezen uit in totaal 57 trends binnen deze 
zeven categorieën. Per categorie konden respondenten 
maximaal drie antwoorden aankruisen. Op de geko-
zen antwoorden is vervolgens gevraagd of zij in het 
komend jaar ook zelf in deze trend gaan investeren. 

HOTSPOTS
Hotspots zijn trends die voor veel bedrijven van 
belang zijn en waar velen ook in willen investeren. 
Binnen de land- en tuinbouw hebben we in ons 

onderzoek 18 trends geïdentifi ceerd, waarvan er 
zeven nieuw zijn ten opzichte van vorig jaar. 

Binnen de categorie duurzaamheid is en blijft dieren-
welzijn het belangrijkste thema. Het onderwerp 
scoort overall erg hoog, terwijl een fl ink gedeelte 
(41%) van de respondenten niet in de dierlijke maar 
in de plantaardige sectoren actief is. Je kunt stellen 
dat bijna alle respondenten uit de dierlijke sector dit 
een belangrijke trend vinden en dat 80% van hen 
er ook in gaat investeren. Andere hotspots binnen 
duurzaamheid zijn duurzamer produceren als alterna-
tief voor biologische landbouw en het terugdringen 
van de carbon footprint. De laatste trend is nieuw. 

Het wegvallen van de melkquota en de regels rondom 
mest (handel, verwerking en emissie) scoren net als 
vorig jaar hoog en dat zal de komende jaren ook wel 
zo blijven. Nieuwkomer binnen de hotspots is de 
regelgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen. 

Veiligheid en kwaliteit van ons voedsel is een thema 
dat ook buiten de agrifood erg speelt. Vandaar mis-
schien dat meer transparantie in de productie van 
voedsel een nieuwe hotspot is. Denk hierbij aan 
meer informatie over de manier waarop in agri-
ketens wordt gewerkt, maar ook moderne tracking 
& tracing systemen. Antibioticagebruik en certifi cering 
blijven belangrijk. 

In de andere categorieën zien we dezelfde thema’s 
terugkomen die vorig jaar ook al sterk naar voren 
kwamen. Het zijn vaak de ‘klassieke’ onderwerpen 
zoals automatisering, informatisering en multifunc-
tionele landbouw. Op het gebied van gezondheid en 
consument willen primaire producenten gaan inves-
teren in keurmerken, willen ze de lokale oorsprong van 
hun producten meer onder de aandacht brengen en 
zien zij verandering in de samenstelling van voeding 
(vet-, zout- en suikerreductie) als kans. 

De trends rondom keurmerken en transparantie 
sluiten goed aan bij andere belangrijke thema’s 
zoals dierenwelzijn, carbon footprint en antibiotica-
gebruik. De voorzichtige conclusie die wij hieruit 
trekken, is dat de primaire sector zich bewust is van 
haar maatschappelijke belang en daar ook open over 
wil communiceren. 

NICHES
Niches zijn trends waarvan een relatief klein deel 
van de respondenten vindt dat ze veel impact zullen 
hebben. Degenen die dat wel vinden zijn van plan er 
in te gaan investeren. In de primaire sector zien we, 
vergeleken met andere sectoren binnen de agrifood, 
relatief veel niches. Dit komt wellicht omdat som-
mige trends maar in enkele van de subsectoren bin-
nen de land- en tuinbouw relevant zijn. Zij scoren 
daardoor automatisch lager in het overall beeld. 



Hanenvlees mini-case

Jonge haantjes worden als eendags-

kuikens doorgaans doorgedraaid of 

vergast, omdat ze niet geschikt zijn 

voor eier- of vleesproductie. Het is een 

direct gevolg van de in de jaren vijftig 

ontwikkelde technologie om kuikens 

‘te sexen’. In Nederland gaat het om 

30 tot 40 miljoen stuks per jaar. Dit 

stoot dierenactivisten tegen het zere 

been. Opties om dit op te lossen, mid-

dels punctie of genetische modifi catie 

zijn geen oplossingen omdat deze ook 

op ethische bezwaren stuiten. 

Een aantal pluimveehouders zoals 

Ruud Zanders uit Meijel heeft daarom 

besloten van de nood een deugd te 

maken. Hij fokt de haantjes op als 

specialiteit voor consumptie. Ze halen 

niet de groei en voederconversie van 

een traditionele kip, maar doordat ze 

langzamer groeien vinden liefheb-

bers de smaak beter. Een kilo Hol-

lands Haantje is een gewild product, 

ondanks dat de prijs per kilo twee keer 

zo hoog als die van een gewone kip. 

Een groeiend aantal restaurants heeft 

haantjes op de kaart. 

www.hollands-haantje.nl 

Interview met Marc Havermans (De Klaverhof)
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Trends en trendsonderzoek

Trends zoals sociale media en (mobiele) ICT worden 
door een klein deel van de respondenten belangrijk 
gevonden. Veel boeren en tuinders leveren hun pro-
ducten via een afzetcoöperatie, en hebben daarom 
misschien minder behoefte aan eigen communica-
tiekanalen naar het grote publiek. Maar als ketens 
korter worden dan kan het toch goed zijn om hier in 
te investeren, zeker gezien de eisen aan transparantie 
en regionale oorsprong. 

Andere niches zijn de valorisatie van reststromen, 
etikettering en de trends die te maken hebben met 
energieneutraal produceren. 

SLEEPING BEAUTIES
Binnen onze lijst van 57 trends zijn er maar vier 
sleeping beauties, ofwel trends die veel respondenten 
wel belangrijk vinden, maar waar weinigen in willen 
investeren. 

Opvallend is dat veranderende consumptiepatronen 
zoals andere eetmomenten of gemaksvoedsel wel 

worden gezien als belangrijk, maar dat weinig bedrij-
ven in de primaire sector kansen zien om hier op in 
te spelen. Datzelfde geldt voor de trend functional 
foods (voedsel met een aantoonbare gezondheids-
functie). Die laatste trend stond vorig jaar nog in het 
lijstje met hotspots, maar de animo om er in te gaan 
investeren is dit jaar gezakt. Vanwege (Europese) 
regelgeving is het in de praktijk een zeer kostbaar, 
langdurig en risicovol traject om functional foods 
uiteindelijk in het schap van de retailer te krijgen. 

De maatschappelijke druk die burgers uitoefenen op 
de primaire sector ziet ongeveer een derde van de 
respondenten als zeer impactvol. Een deel van hen 
wil hier ook echt in investeren. Veel respondenten 
zien de trend dat de retail zelfstandig gaat inkopen 
in het buitenland (dus buiten de supply chain van de 
coöperaties van de primaire producenten om) als 
impactvol, maar men ziet nog weinig kansen om dit 
om te zetten in (tegen)maatregelen. 

Ik wil als boer gewaardeerd worden

Marc Havermans runt samen met zijn vrouw Ingrid en compagnon Peter Geerts De 
Klaverhof. De Klaverhof is een melkveebedrijf met 220 koeien die gehuisvest zijn in 
een zogenaamde Integraal Duurzame Vrijloopstal (IDV stal) in Moerdijk. Dit type 
stal is gebaseerd op glastuinbouwtechnologieën, waarbij de bovenbouw zorgt voor 
voldoende licht en een goede ventilatie. De koeien lopen op een zachte comforta-
bele bodem die bestaat uit duurzaam gedroogde mest.

 Transparantie en vertrouwen in de voedselketen zijn 
zeer belangrijk. Hoe gaan jullie hier mee om?
“We hebben deze stal gebouwd om twee redenen. 
Dat zijn diergezondheid plus dierenwelzijn en 
maatschappelijke acceptatie”, vertelt Marc. “Ik wil 
als boer gewaardeerd worden, dat vind ik ontzettend 
belangrijk. In Nederland is de afgelopen jaren met 
name door rapporten van Stichting Wakker Dier 
benadrukt wat we allemaal fout deden. Hoewel ik 
het met veel zaken in die rapporten niet eens ben, 
zat er een kern van waarheid in. We moeten blijven 
verbeteren.”

“Toen ons bedrijf groeide, wilde ik koste wat kost 
voorkomen dat de aansluiting met de maatschap-
pij verloren zou gaan. Ik wil graag dat mensen hier 
langskomen, met plezier naar ons bedrijf kijken en 
zeggen: ‘Kijk, die boer heeft het goed voor elkaar.’ Ik 
vind die verbinding met de maatschappij ontzettend 
belangrijk. Als de burger een goed gevoel heeft als 
hij door de straat loopt en de koeien ziet, dan heeft 
hij dat goede gevoel ook in de winkel als hij voor het 
schap staat. Dat neemt hij mee”, stelt Marc. 

Een ander voorbeeld van maatschappelijke betrok-
kenheid is het randenbeheer. Randenbeheer is een 
strook vegetatie om een perceel, die ervoor zorgt dat 
de waterkwaliteit, biodiversiteit en de beeldkwaliteit 
van het platteland toenemen. Hier neemt De Klaver-
hof ook aan deel. “Randenbeheer levert fi nancieel 
niet zo heel veel op, maar het past in het bedrijf en 
kost dus ook niet veel. Op deze manier houd je aan-
sluiting met de maatschappij.”

 Hoe kan dit IDV-stalsysteem voor extra toegevoegde 
waarde zorgen?
“Het is heel moeilijk het stalsysteem direct fi nanciële 
toegevoegde waarde te laten hebben, bijvoorbeeld in 
termen van een hogere melkprijs. Een mogelijkheid 
zou zijn zelf een melkverwerking op te zetten, maar 
daar ben ik niet het type ondernemer voor. Ik vind 
dat je één ding goed kunt doen en niet twee dingen. 
In Nederland zijn er op dit moment 30 van dit soort 
IDV stallen, maar er is nog niemand die deze melk 
bij elkaar brengt en met een eigen merk op de markt 
wil komen.”

“In bredere zin heeft het stalsysteem wel enorm 
veel toegevoegde waarde. Waar FrieslandCampina 
bijvoorbeeld veel belangstelling voor heeft, is dat 
het antibioticagebruik bijna op nul ligt. Wij ken-
nen veel minder klauwaandoeningen en een betere 
weerstand. Ook loopt de leeftijd van de koeien hier 
fors op. We hebben nu een vervanging van 15% in 
plaats van het landelijk gemiddelde van 30% en zijn 
op weg naar een gemiddelde leeftijd van boven de 6 
jaar. De diergezondheid kan dus wel zorgen voor een 
stukje toegevoegde waarde. Dit systeem leent zich 
hier voor.” Marc vertelt verder, uitkijkend over zijn 
koeien vanuit de skybox, waarin regelmatig gasten 
worden ontvangen om zijn bedrijf te presenteren: 
“De reden dat ik dit doe, is omdat ik er heilig van 
overtuigd ben dat dit zich maatschappelijk gezien 
gaat uitbetalen. Voor de melkfabriek is het op dit 
moment nog lastig omdat je nog maar een eenling 
bent en de massa is hier de komende 10 jaar nog 
niet aan toe. Dat is het nadeel van voorloper zijn.”
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 De retail heeft veel macht ten opzichte van de 
producenten en de primaire sector. Zeker als de melk 
via de grote hoop wordt geleverd en geen onderscheidend 
vermogen heeft. Hoe kijk jij hier tegenaan en wie heeft 
nu eigenlijk echt de macht in de keten? 
“Als wij als boeren doen wat de bevolking wil, dan 
hebben we de macht. Een inkoper kan wel zeggen 
dat hij een bepaald soort melk in de winkel wil heb-
ben, maar als de consument zegt ‘ik wil die andere 
melk hebben, omdat die koeien een beter leven 
hebben gehad en daar betaal ik 5 cent extra voor’, 
dan komt die melk in het schap. Maar dat is wel iets 
voor de lange termijn. Op de korte termijn moeten 
we een coöperatie hebben die goed kan onderhan-
delen, anders heeft de retail de macht en bepalen zij 
de prijs.” 

 Waar staat de primaire sector over 10 jaar?
“De maatschappelijke zorg om een duurzame sector 
zal heel groot blijven. We zullen ons best moeten 
doen voor een goed imago. Als we als koeienboeren 
ook de switch gaan maken naar een industriële vorm, 
waarbij we koeien in een dichte stal zetten met een 
luchtwasser erop, dan is de koe niet meer in beeld. 
Het gevolg is dat we voor 100% op de kostprijs wor-
den afgerekend. Dan wil ik geen boer meer zijn”, stelt 
Marc. “We moeten ons inspannen om de koeien te 
behandelen zoals mensen dat graag zien. We hebben 
een grote voorsprong op andere veehouderijsectoren. 
Iedereen ziet de koeien graag. Effi ciency en kring-
lopen zijn wel van belang om de volumes te kunnen 
halen. Dat vraagt nogal wat van ons vakmanschap.”

Met De Klaverhof hoopt Marc over tien jaar te zijn 
gegroeid naar 300 koeien met een mestraffi nage-
faciliteit, waar kunstmest en vezels geproduceerd 
worden die in de stal gebruikt kunnen worden: een 
gesloten kringloop. “Als het reëel en betaalbaar is zal 
ik één van de eerste zijn die hier in zal investeren”, 
besluit Marc zijn verhaal.

Wij willen de productkampioen zijn

Prominent is een vooraanstaande telersvereniging van trostomaten telers, gevestigd 
in het westen van Nederland. We spreken met Arne van Aalst, algemeen directeur 
van Prominent. 

De telersvereniging is in 1994 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot 35 teelt-
locaties met in totaal 260 hectare trostomaten. Deze oppervlakte vertegenwoordigt 
20 procent van de Nederlandse trostomatenteelt. Prominent heeft naast een eigen 
verpakkingscentrum ook een gezamenlijk innovatiecentrum en een eigen oplei-
dingscentrum aan de Groeneweg in ‘s-Gravenzande. Onlangs is ook de Prominent 
Greenhouse Academy opgericht. Bij Prominent werken 75 mensen in vaste dienst 
en in het hoogseizoen zijn er nog eens 300 fl exwerkers aan de slag. De leden van 
Prominent zijn aangesloten bij Coöperatie DOOR en het product wordt vermarkt 
door DOOR Partners, de verkoop dochter van Coöperatie DOOR.

 Jullie zijn als Prominent een sprekend voorbeeld 
van samenwerking tussen primaire producten in een 
telersvereniging. Waar liggen in de komende jaren voor 
jullie de uitdagingen? 
“Als je wilt overleven als primaire producent moet je 
je zaakjes goed op orde hebben. Personeel, productie, 
afzet en alle andere ‘puzzelstukjes’ moeten goed op 
orde zijn. Het ‘orkest’ draaiende houden is al een 
kunst op zich. Je werkt met ondernemers, die zijn 
ondernemend bezig en zijn gericht op de toekomst. 
Ze zien kansen en willen die verzilveren. Binnen de 
vereniging  willen we ze die ruimte geven, maar er 
zijn natuurlijk ook gemeenschappelijke doelen. Daar 
kan af en toe wat spanning op komen”, legt Van 
Aalst uit.

“Binnen Prominent hebben we al een groot deel 
van de puzzel verwezenlijkt, maar dan met name 
aan de inkoop- en teeltkant. Onze kracht is dat we 
een gezamenlijk doel hebben en willen samenwer-
ken. We zitten nu in een transitie van een product-
oriëntatie naar marktoriëntatie. Daar werken we 
hard aan: commercie en marketing krijgen steeds 
meer gewicht. De verkoop en marketing hebben 
we nu geborgd via coöperatie DOOR, waarin we 
samenwerken met de telersverenigingen Purple Pride 
(aubergines), Green Diamonds (komkommers) en 

PapriCo (paprika’s). Daarmee hebben we een goede 
en belangrijke binding. Daar ligt nu de focus op.”

 De tomatenteelt heeft een moeilijk jaar achter 
de rug met lage afzetprijzen. De retail krijgt vaak 
de schuld van de lage marges die bij de producenten 
worden gemaakt. Hoe kijk je hier tegenaan?
“De retail heeft wel veel macht, maar het zijn wel 
onze klanten dus we zullen er professioneel mee om 
moeten gaan. We zullen goede mensen in dienst 
moeten hebben bij onze afzetorganisatie DOOR, 
die samen met serviceproviders het gesprek moeten 
aangaan met de retail. Wij willen de productkampi-
oen zijn. Dat betekent dat we alle zaken die met het 
product te maken hebben, van de intrinsieke kwali-
teit tot afspraken rondom de logistiek en ICT, op een 
zo optimale manier moeten organiseren. Daarmee 
moeten we onszelf onderscheiden.”

“We zien ook dat de consument een steeds kriti-
schere houding krijgt, mede door alle voedselschan-
dalen. Ook de retailer is gebaat bij hoe de keten in 
elkaar zit en welke producenten er achter de produc-
ten zitten. Transparantie en ketenbeheersing worden 
steeds belangrijker. Hoe zit het assortiment in elkaar 
en welke productinnovaties kunnen we samen met 
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elkaar maken?” Daar zitten nog veel kansen volgens 
Van Aalst.

 Internationaal ondernemen is ook een belangrijke 
trend in jullie sector, maar er zijn nog weinig bedrijven 
die daar stappen in hebben gemaakt. Hoe komt dat?
Van oudsher is de Nederlandse glasgroentensector 
zeer exportgericht. In die zin is internationaal onder-
nemen geen nieuws. Maar er zijn maar weinig telers 
die zelf productielocaties in het buitenland opzet-
ten om te kunnen profi teren van lagere grond- en 
arbeid- enerzijds en anderzijds de marktvoordelen 
die kunnen worden gecreëerd. De focus ligt wat 
dat betreft nog voor een groot deel op Nederland. 
Binnen Prominent is er een duidelijke visie op het 
gebied van internationaal ondernemen. In samen-
werking met een aantal partners wordt er geïnves-
teerd in een teeltlocatie in de Oekraïne.

“Voor veel telers is internationale concurrentie een 
punt van zorg, maar het wordt niet altijd geadres-
seerd. Telers zien de productiecapaciteit in het 
buitenland wel groeien, maar ze hopen ook stiekem 
dat het overwaait. Wij hebben daar op ingespeeld 
door de oprichting van de Prominent Greenhouse 
Academy. Dit initiatief heeft als doel om onze kennis 
als product en dienst aan te bieden in gebieden waar 
glastuinbouw ontstaat o.a. in Rusland en de voor-
malige Sovjetlanden. We kijken nu ook voorzichtig 
naar samenwerkingsverbanden met ondernemers 
in het buitenland, maar alleen in de vorm van een 
joint venture met buitenlandse partners. We probe-
ren dan inzicht te krijgen in de lokale markt daar, 
mogelijk dat dit vanuit Nederland exportmogelijk-
heden biedt. Eén van de bottlenecks is dat de marges 
op dit moment laag zijn, waardoor banken de telers 
dwingen eerst hier meer winst te behalen, alvorens 
durfkapitaal in het buitenland te stoppen”, vertelt 
Van Aalst. 

 Hoe zie je de toekomst van de glastuinbouw in 
Nederland tegemoet? 
“Er hangt een deken van bezorgdheid over de Neder-
landse glastuinbouw. Maar we moeten niet vergeten 
dat we veel kennis en expertise in huis hebben. Daar 
ben ik heel positief over. We zullen alleen anders 
moeten leren denken. Niet alleen denken vanuit 
productie, maar we zullen ook moeten kijken hoe  
het totale concept van de tuinbouw te gaan gebrui-
ken in andere productiegebieden. Ik zie die zaken wel 
komen. De Nederlandse glastuinbouw moet samen-
werkingsverbanden gaan creëren in opkomende lan-
den zoals Rusland, China en Azië. De kennis hebben 
we. We moeten alleen de schroom van ons afgooien 
en niet bang zijn”, aldus Van Aalst.

 Waar staat Prominent over 10 jaar?
“We willen met Prominent doorgroeien naar een 
dertigtal leden met een totaal areaal van 300 hec-
tare. Deze telers moeten ook onze fi losofi e aan-
hangen en met Prominent willen doorgroeien. Ze 
moeten bereid zijn om mee te werken in de werk-
groepen, om ook Prominent sterker te maken.” 

Van Aalst wil zich in de toekomst meer bezig gaan 
houden met commerciële activiteiten om bijvoor-
beeld met netwerken de relaties binnen de keten te 
versterken. “Ik verwacht zeker nog lang in de glas-
tuinbouwbranche actief te zijn, want ik vind het een 
heel mooie sector.”   

Natuurlijke grondstoffen bieden 
nieuwe markt voor akkerbouwers

Rubia is een innovatief bedrijf in natuurlijke grondstoffen. De fabriek van Rubia in 
Steenbergen is wereldwijd de enige die 100% natuurlijke kleurstoffen produceert, 
die vervolgens geleverd worden aan de textiel-, meubel- en kledingindustrie. De 
grondstoffen voor Rubia worden geteeld door akkerbouwers in de directe omgeving 
van de fabriek. 

De natuurlijke kleurstoffen zijn een duurzaam alternatief voor de chemische kleur-
stoffen die uit aardolie gemaakt worden: de bedrijven die de kleurstoffen toepassen 
kunnen CO2 neutraal uitkomen. “De plantjes waarvan de kleurstoffen gemaakt 
worden, halen tijdens het groeiproces CO2 uit de lucht. Dat doen ze meer dan dat 
er later tijdens het verwerkingsproces wordt uitgestoten”, vertelt Sneep. “Na ons 
proces is er per kilo kleurstof nog een inname van 10 kilogram CO2 over, die door 
de klant gebruikt kan worden als compensatie voor zijn CO2-uitstotende processen. 
In sommige gevallen kom je dan CO2 neutraal uit.” 

Anco Sneep is de pionier achter Rubia: van 2005 tot 2013 heeft hij het idee achter 
Rubia weten om te zetten naar een draaiende fabriek en een klantenportfolio. Toen 
de ‘pioniersfase’ van Rubia ten einde was, heeft Sneep zich uit het bedrijf terug-
getrokken. Momenteel is hij werkzaam als associé bij Berenschot. 

 Wat is het verhaal achter het ontstaan van Rubia?
Sneep, gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg 
op het onderwerp innovatie in de agrifoodsector, zag 
dat de agrifood aan het einde van de jaren tachtig 
tegen zijn grenzen aan liep. Er waren grote over-
schotten, prijzen daalden en boeren konden nauwe-
lijks het hoofd boven water houden. Sneep: ‘Tijdens 
mijn promotieonderzoek kwam ik tot de conclusie 
dat er maar twee manieren waren om uit deze 
impasse te komen. De eerste is het verkleinen van 
het areaal. Dit heeft echter veel negatieve bijeffecten, 
want het zou betekenen dat een groot deel van de 
boeren zonder werk komt te zitten. De tweede optie 
had daarom mijn voorkeur: nieuwe, innovatieve toe-
passingen verzinnen voor gewassen die een hogere 
opbrengst kennen.” 

Sneep wilde zijn kennis over het vermarkten van 
innovaties graag in de praktijk inzetten. Toen hij Ton 
Capelle, emeritus hoogleraar Agrifi catie aan de WUR, 

in 2001 tegen het lijf liep besloten daarom zij hun 
krachten te bundelen. Capelle had een technologi-
sche ontdekking gedaan, waardoor hij natuurlijke 
kleurstoffen kon vervaardigen uit planten. Hij wist 
echter niet hoe hij dit op de markt kon brengen. 
Sneep en Capelle besloten samen Rubia op te richten.

 Om een nieuw product te ontwikkelen, te 
produceren en in de markt te zetten is er veel kapitaal 
nodig. Hoe hebben jullie hier voor gezorgd?
“Dat was een grote uitdaging. Theoretisch klopte 
het plan, maar het bewijs uit de praktijk moest nog 
worden geleverd. Dit weerhoudt investeerders, zeker 
omdat voor de ontwikkeling van een goed product 
van stabiele kwaliteit een lange adem nodig is. Zo 
moesten de juiste planten door veredeling worden 
ontwikkeld, een proces wat jaren duurt”, aldus 
Sneep. “Toen ik in het project ben gestapt heb ik de 
ZLTO benaderd om mee te fi nancieren. Daarmee 
is afgesproken dat als we de helft met particuliere 
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investeerders zouden fi nancieren de ZLTO de andere 
helft zou fi nancieren. Uiteindelijk is het gelukt om 
voldoende fi nanciering te krijgen met een aantal 
particuliere fi nanciers, de Rabobank en de ZLTO”, 
vertelt Sneep. 

 Hoe heeft Rubia klanten weten te overtuigen van 
natuurlijke kleurstoffen, in plaats van de al op de 
markt aanwezige chemische kleurstoffen?
“Wij hebben klanten overtuigd door de kwaliteit van 
ons product. De kleurstoffen die worden gemaakt uit 
planten zijn van betere kwaliteit dan die uit chemi-
sche producten worden gemaakt. Chemisch meng je 
stoffen en heb je één kleurend molecuul. In planten 
heb je verschillende kleurstofverbindingen die in een 
onderlinge samenhang een kleur afgeven tijdens het 
verven. Dit geeft diepere en langer houdbare kleu-
ren”, legt Sneep uit. 

 Wat zijn de struikelblokken die jullie tegen zijn 
gekomen tijdens het opbouwen van Rubia naar een 
commercieel bedrijf?
Sneep: “We zijn veel obstakels op onze weg tegen 
gekomen. Eén was het vinden van fi nanciering. 
Een ander groot obstakel was onze onderschatting 
van de hinder die onze klanten ondervonden in 
het overschakelen van chemische naar natuurlijke 
kleurstoffen. Veel bedrijven waren al bezig met 
duurzaamheidsonderzoeken. Toen ze ons product 
ontdekten wilden ze daarmee zelf gaan experimen-
teren. Maar natuurlijke kleurstoffen moeten heel 
anders gebruikt worden dan chemische en dus ging 
dit vaak mis.” 

Rubia is toen onderzoek gaan doen bij de Wagenin-
gen Universiteit en de Textiel Hogeschool in Gent 
om te kijken hoe de verf verwerkt moet worden. 
Daarnaast zijn zij eigen recepturen gaan ontwik-
kelen. “Je moet je klant zo ver mogelijk tegemoet 
komen, door ze te laten zien hoe je op de makkelijk-
ste manier de kleurstof kunt toepassen op zijn stukje 
textiel. Helaas hebben we hier veel leergeld voor 
moeten betalen”, zegt Sneep. 

 Waar staat Rubia over tien jaar?
“We maken nu de omslag van de technische ontwik-
keling naar het commercieel opschalen en vermark-
ten. Er is eerst veel geïnvesteerd om het in de markt 
te zetten. Op dit moment zijn veel potentiele klanten 
nog met proeven bezig, waardoor de volumes nog 
gering zijn. In de toekomst zullen deze volumes dus 
nog moeten aantrekken. De huidige fabriek kan 
zijn capaciteit namelijk nog verzesvoudigen”, ver-
telt Sneep met een positieve blik naar de toekomst. 
“Over tien jaar hebben we een nieuwe fabriek staan 
met een veel grotere capaciteit, en bedienen we 
wereldwijd klanten!”
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HOOFDSTUK 5

VOEDINGS-
INDUSTRIE

Belangrijkste conclusies:
 • Meer dan de andere sectoren is de voedings-
industrie verdeeld in de keuze voor een voor-
keursstrategie tussen operational excellence, 
product leadership en customer intimacy. 

 • Onderscheid van de concurrent zoeken bedrijven 
in de voedingsindustrie vooral door een superi-
eur product, dat de beste kwaliteit heeft en zeer 
innovatief is.

 • De voedingsindustrie is dé sector waarin we 
de meeste bedrijven vinden die optimistisch 
gestemd zijn over de kansen in het buitenland.

 • Over de gehele linie zijn de groeiverwachtingen 
van Nederlandse voedingsbedrijven hoger dan 
die van hun Vlaamse collega’s.

 • Deelnemers in de voedingsindustrie hebben 
relatief beperkt zelf last gehad van de vertrou-
wenscrisis en oneerlijke handelspraktijken. 
Bedrijven in brood en vlees/vis echter boven-
gemiddeld vaak.

INLEIDING

In dit hoofdstuk nemen we de uitkomsten voor de voedingsindus-
trie onder de loep. Daarbij kijken we niet alleen naar de resultaten 

voor de voedingsindustrie als geheel – ook kijken we binnen de voe-
dingsindustrie naar mogelijke verschillen of overeenkomsten tussen de 
subsectoren enerzijds en tussen Nederland en Vlaanderen anderzijds.

Allereerst kijken we naar de strategie die bedrijven in de voedings-
industrie voeren. Daarbij zien we dat in deze sector bedrijven het meest 
verdeeld zijn in hun belangrijkste focus tussen klant, product en pro-
ceseffi ciëntie. Maar dit heeft weinig impact op de keuzes die ze maken 
wat betreft onderscheidend vermogen: daarin wijken ze niet bijzonder 
veel af van de andere sectoren.

Vervolgens kijken we naar de verwachtingen ten aanzien van omzet, 
winst en personeelsformatie voor het komend jaar. Geen sector is zo 
optimistisch gestemd over het buitenland als de voedingsindustrie. 
Daarna kijken we naar het imago van en vertrouwen in de sector: dat 
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BOX: Respondenten voedingsindustrie

De respondenten zijn daarnaast redelijk verdeeld 
naar bedrijfsgrootte. Bijna evenveel responden-
ten werken bij een organisatie met maximaal 10 
medewerkers als bij een bedrijf met meer dan 5.000 
medewerkers. 
De grootste groep heeft tussen 50 en 250 
medewerkers. 

Een groot deel van de respondenten in het 
onderzoek is (net als vorig jaar) werkzaam in 
de voedingsindustrie. Zij zijn afkomstig uit 
verschillende subsectoren. We hebben een 
aantal categorieën samengevoegd om tot 
voldoende grote eenheden te komen voor de 
analyse. Binnen deze sector zijn de meeste 
respondenten werkzaam in de zoetwaren en 
gemaksvoeding (29%), verwerking van aard-
appelen, groenten en fruit (14%) en zuivel-
industrie (13%).

Zoals uit de tabel blijkt zijn in ons onderzoek de zoetwaren en 
gemaksvoeding, de verwerking AGF, zuivelproducten en ingrediënten 
oververtegenwoordigd. De verwerkende vlees en vis industrie is 
ondervertegenwoordigd.

Representativiteit subsectoren voedingsindustrie

Subsectoren voedingsindustrie Respondenten Agri & Food Trends 2014 Ondernemingen in Nederland

Zoetwaren en gemaksvoeding 31 41% 135 6%

Verwerking AGF 15 20% 131 6%

Zuivelproducten 14 19% 244 11%

Ingrediënten 13 17% 25 1%

Brood en banket* 11 15% 267 12%

Verwerking vlees en vis 9 12% 791 37%

Diervoeders 5 7% 274 13%

Dranken 4 5% 160 7%

Overig 4 5% 122 6%

106 2149

Het grootste deel van de respondenten is afkomstig 
uit Nederland en een kleiner deel uit België (Vlaan-
deren). Waar mogelijk en relevant zullen we de 
uitkomsten tussen beide gebieden vergelijken.

kan beter, volgens de respondenten. Tot slot zoomen 
we in op de specifi eke trends die voor de voedings-
industrie van belang zijn. Weinig verrassend achten 
zij de trends op het gebied van voedselveiligheid en 
-kwaliteit het meest belangrijk.
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Wat is uw voorkeursstrategie voor 2014? – voedingsindustrie (n = 60)*
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* Niet alle toeleveranciers hebben een keuze voor een voorkeurs-
strategie gemaakt, daarom is het aantal respondenten hier lager.

Op welke manier wilt u zich in 2014 onderscheiden van de concurrent (maximaal 3 antwoorden)? – voedingsindustrie
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Naast kwaliteit is de voedingsindustrie sterk gericht 
op innovatie – bijna de helft van de bedrijven ziet 
zichzelf daarin als echt onderscheidend ten opzichte 
van de concurrentie. Daarmee is innovatie voor 
meer voedingsindustrie bedrijven belangrijk dan 
gemiddeld in de agrifoodsector. Wel is het opmer-
kelijk dat veel meer bedrijven iets met innovatie 
willen doen dan alleen de bedrijven met een product 
leadership strategie. Natuurlijk mogen (of moeten?) 
bedrijven die de klant of proceseffi ciëntie centraal 
stellen ook innoveren, maar of dat het soort innova-
ties zijn die de klant kan waarnemen en echt baat bij 
heeft is niet duidelijk. 

Ten opzichte van 2013 zien we een kleine verschui-
ving in de top-4. Waren vorig jaar kwaliteit en 
innovatie ook al de nummer één en twee antwoor-
den, zien we een totaal andere nummers drie en 
vier. Vorig jaar had de voedingsindustrie merk en 

imago op nummer drie – gezien de negatieve publi-
citeit waar de voedingsindustrie in die periode mee 
geconfronteerd werd een begrijpelijke. Dit jaar lijkt 
het merk daarom een stuk minder belangrijk bij het 
bieden van onderscheid. Excellente service comple-
teerde de top-4 van 2013 – dit jaar zakt deze weg 
naar plaats zes.

In plaats daarvan zien we een paar andere klantge-
richte aspecten terugkomen. Zo halen steeds meer 
bedrijven een stukje meerwaarde uit het focussen 
op specifi eke klantsegmenten, waaraan zij een breed 
assortiment aanbieden. Ook nieuw in de top-5 dit 
jaar is leverbetrouwbaarheid en/of levertijd. 

VERSCHILLENDE STRATEGIE, MAAR 
TOCH DEZELFDE FOCUS

We hebben de respondenten de keuze voorgelegd 
welke basisstrategie het best bij hen past11). Customer 
intimacy staat net als in alle andere sectoren (met 
uitzondering van de primaire sector) bovenaan. Wel 
is de voedingsindustrie meer verdeeld dan de andere 
sectoren. Zelfs de laagst scorende waardestrategie 
van de drie, product leadership, kan rekenen op 20% 
van de bedrijven die daar hun heil in zoeken.

Tussen de subsectoren in de voedingsindustrie zijn 
wel enkele verschillen zichtbaar. Onder de ingre-
diëntenbedrijven wordt vooral product leadership
gehanteerd, een keuze die in vier andere subsectoren 
totaal niet voor komt. Ook de keuze voor operati-
onal excellence komt niet in alle subsectoren voor. 
Meest eensgezind lijken de bedrijven in diervoeders, 

die allemaal kiezen voor customer intimacy, en de 
bedrijven in dranken, die alle kiezen voor operational 
excellence. Men moet zich echter bedenken dat in 
deze subsectoren slechts enkele respondenten heb-
ben deelgenomen aan ons onderzoek. 

De vraag is in hoeverre deze verdeeldheid tot een 
ander beeld leidt dan de andere sectoren voor wat 
betreft de wijze waarop bedrijven in de voedings-
industrie zich willen onderscheiden van de concur-
rentie. Dit blijkt maar in beperkte mate aan de orde. 
Ook de voedingsindustrie richt zich namelijk vooral 
op het leveren van een product met de hoogst moge-
lijke kwaliteit – niet alleen dat, daarin denken zij 
zich te onderscheiden van de concurrentie (die zich 
daar ook grotendeels op richt en datzelfde denkt).

11)  Voor een uitleg over de basisstrategieën zie hoofdstuk 2.
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de andere sectoren. Daarentegen lijken de zuivel-
producenten juist wel erg positief, met name waar 
het hun winstverwachting betreft. 

Daarnaast valt op dat meer bedrijven in de Neder-
landse voedingsindustrie optimistisch gestemd zijn 
dan hun collega’s in België. Dit geldt dus niet alleen 
voor de omzet op de thuismarkt, maar ook voor de 
omzet die internationaal kan worden gegenereerd. 
Het verschil is het grootst op het gebied van de 
winstverwachting. Hier zijn de respondenten in Bel-
gië duidelijk voorzichtiger in hun groeiverwachting 
dan de Nederlanders. 

Dit betekent niet dat de Nederlandse voedings-
industrie het in objectieve zin beter zal doen dan de 
Vlaamse in 2014. De Belgische economie presteerde 
in 2013 substantieel beter dan de Nederlandse 

economie, in termen van economische groei. De 
omvangrijke voedingsindustrie in Vlaanderen is daar 
naar verwachting in meegegroeid. Daarom is het 
logisch dat er wellicht minder bedrijven in Vlaande-
ren denken te groeien ten opzichte van 2013 – dat 
was voor velen van hen immers al een relatief goed 
jaar in vergelijking met Nederland. In Nederland 
was het grootste deel van 2013 tegenvallend. Het 
lijkt daarom relatief meer haalbaar voor Nederlandse 
bedrijven om groei ten opzichte van vorig jaar te 
kunnen realiseren. 

WE WILLEN GROEIEN
De voedingsindustrie is meer dan welke andere 
agrifoodsector dan ook hoopvol gestemd over het 
buiten land. Maar liefst 85% van alle bedrijven ver-
wacht er te groeien in omzet. Dit heeft een positief 
effect op de verwachte winst: meer dan de helft 
van de bedrijven verwacht winstgroei. De arbeids-
markt profi teert vooralsnog niet in diezelfde mate, 
want het percentage bedrijven dat groei in formatie 
verwacht is slechts 11% hoger dan het percentage 
bedrijven dat op formatiekrimp rekent.

Ook vorig jaar al was de voedingsindustrie optimis-
tisch gestemd. Toen waren er nog iets meer bedrij-
ven die op de thuismarkt groei verwachtten, maar 
ook meer bedrijven die daar krimp verwachtten. De 
winstverwachting lijkt wel echt toegenomen, van 
48% die vorig jaar groei verwachtten naar 54% dit 

jaar, en van 19% die winstdaling verwachtten in 
2013 naar 6% dit jaar. 

Dit uit zich ook nog in de verwachtingen ten aan-
zien van personeelsformatie. Ongeveer evenveel 
respondenten verwachten groei als vorig jaar (26% 
in 2014 versus 28% in 2013), maar het aantal 
bedrijven dat verwacht zich genoodzaakt te zien tot 
personeelsreductie is meer dan gehalveerd (van 32% 
vorig jaar naar 15% dit jaar). Meer winst betekent 
meer ruimte om mensen in dienst te houden en zo 
weer te kunnen groeien: we hebben de handjes én de 
kennis nog hard nodig!

Binnen de voedingsindustrie zien we wel een aantal 
interessante verschillen tussen de subsectoren. De 
verwerkende bedrijven van AGF lijken gemiddeld 
genomen minder optimistisch dan hun collega’s in 
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tel volgens de respondenten in het beter uitdragen 
van en communiceren over de sector naar buiten 
toe, met name naar de burger en consument ener-
zijds en het buitenland anderzijds. Dit is een geza-
menlijke taak van overheid en sector, zo blijkt. 

Bedrijven in de voedingsindustrie zijn daarbij redelijk 
positief gestemd over de Gedragscode Handelsprak-
tijken al moeten er vraagtekens gezet worden bij de 
bekendheid van de code. Hoewel bijna een kwart van 
hen last ondervindt van oneerlijke handelspraktijken 
denkt namelijk 43% van hen dat er een sterk positief 
effect van deze gedragscode uit zal gaan.

Niet alle subsectoren binnen de voedingsindustrie 
hebben evenveel last van oneerlijke handelspraktij-
ken. De problematiek lijkt het grootst bij de verwer-
kers van vlees, vis en bij bakkerijen. Er is overigens 
geen duidelijke relatie met de bekendheid van de 
Gedragscode Handelspraktijken. Deze geniet name-
lijk vooral bekendheid onder bedrijven in de verwer-
king AGF (53%). 

GO WEST!
Het optimisme van de voedingsindustrie over het 
buitenland is vooral gericht op West-Europa. Meer 
nog dan de eigen markt zien ondernemers kansen op 
de meest naastgelegen internationale markten. Maar 
ook elders zien bedrijven kansen. Ook hier zien we 
terug dat er niet een heel duidelijke eensgezindheid 
is tussen bedrijven in de voedingsindustrie. Alle 
internationale markten worden wel door iemand 
genoemd als meest kansrijk, waarbij Azië en Oost-
Europa er uit springen. Maar zelfs in ver gelegen 
oorden als Australië en Zuid-Amerika of in het 
onbekende Afrika zijn er bedrijven in de voedings-
industrie die daar de meeste kansen zien om de afzet 
te vergroten.

REPUTATIE VAN VOEDINGSINDUSTRIE 
HERSTELD

Merk en imago staan niet (meer) hoog op de lijst 
van zaken waarop bedrijven in de voedingsindustrie 
zich willen onderscheiden, zo zagen we eerder. Dit 
weerspiegelt zich in de stellingen omtrent imago 
en vertrouwen: 58% van de respondenten in de 
voedingsindustrie vindt dat de agrifoodsector (als 
geheel) een uitstekend imago heeft. Bijna een derde 
van de bedrijven is het daar echter mee oneens.

Mede hieraan ten grondslag zal liggen het feit dat 
één op de vijf bedrijven zelf last heeft gehad van een 
vertrouwenscrisis in de sector de afgelopen jaren. 
Om daarin verbeteringen aan te brengen ligt de sleu-
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Trends en trendsonderzoek

Samenvatting van hotspots, sleeping beauties en niches onder voedingsindustrie

HOTSPOTS NICHES SLEEPING BEAUTIES

Consument   Biologische alternatieven
Sociale media

Consumptiepatronen
Huismerken

Gezondheid Samenstelling voeding
Farmaceutica
Allergeenvrij / etiketten

   

Veiligheid en kwaliteit Certifi cering
Transparantie
Ketensamenwerking

Nieuwe analysetechnieken  

Duurzaamheid Carbon footprint
Groene genetica
Valorisatie reststromen

Geothermie
Biobased economy

Duurzamer produceren
Dierenwelzijn

Technologie Automatisering
Operational excellence

Groene chemie
Augumented reality

Technisch personeel

Wet- en regelgeving Toenemende regelgeving Intellectual property Europese wetgeving

Ketensamenwerking Verticaal en horizontaal
Co-design, co-production

Nieuwe businessmodellen
Energie neutrale keten

Retail koopt in buitenland
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de grootste invloed op uw bedrijf? – voedingsindustrie
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Belang van de trend

1. Nadruk op lokaal lekker eten 
2. Veranderend consumptiepatroon (bijv. minder vaste maaltijden, gemaksvoeding) 
3. Veranderend afzetkanaal (internet, thuiswinkelen) 
4. De groei van huismerken ten koste van A-merken
5. Social media (als marketingsinstrument) 
6. Biologische (of natuurlijke) alternatieven (bijv. vleesvervangers) 
7. Keurmerken (bijv. op het gebied van dierenwelzijn) 
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1. Biobased economy (van fossiele naar biologische grondstoffen) 
2. Duurzamere productie als alternatief voor biologisch voedsel 
3. Terugbrengen van carbon footprint 
4. Minder waterverbruik 
5. Geothermie (energie uit aardwarmte) 
6. Sustainable packaging (afbreekbare verpakkingen of uit hernieuwbare grondstoffen) 
7. Groene genetica (vanuit verschillende disciplines plantveredeling genetisch versnellen) 
8. Energieneutrale keten / kas 
9. Valorisatie van reststromen (bijv. cradle2cradle, afvalvrije kringloop, afval = grondstof) 
10. Meer aandacht voor dierenwelzijn 
11. Zekerstellen wereldwijde food supply (meer met minder produceren) 
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Belang van de trend

1. Veranderende samenstelling van voedingsmiddelen (bijv. zout-, vet- en suikerreductie) 
2. Functional food (voeding met een specifieke (gezondheids-)functie) 
3. Allergeenvrij voedsel / etikettering 
4. Natuurlijke ingrediënten en farmaceutica 
5. Eiwit uit plantaardige grondstoffen 
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Belang van de trend

1. Vergroten verticale en horizontale samenwerking in de keten 
2. Energie neutrale keten / kas 
3. Ontwikkelingslanden / opkomende markten als afzetmarkt (Base of the Pyramid) 
4. Nieuwe businessmodellen 
5. Co-design, co-production (voor ontwikkeling en innovatieve samenwerking

met stakeholders) 
6. Maatschappelijke druk voor burgers 
7. Retail die goedkoop in het buitenland inkoopt 
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1. Nano- / microtechnologie 
2. 3d food printing 
3. Nieuwe conserveringstechnologiën (bijv. hoge druk of PEF) 
4. Groene chemie (bio)technologie 
5. Augumented reality (het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte 

beelden aan rechtstreekse, reële beelden) 
6. Verdere automatisering en informatisering in productie / teelt, warehouse en/of logistiek 
7. Groeimogelijkheden (mobiele) informatietechnologie 
8. Operational excellence 
9. Tekorten aan technisch personeel 
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1. Certificering en toenemende eisen omtrent veiligheid en kwaliteit 
2. Vernaderend toezicht / terugtrekkende overheid 
3. Verandering in ketenstructuur en samenwerking omwille van veiligheid en kwaliteit 

(preferred suppliers) 
4. Transparantie: wens van consument en stakeholders tot meer inzicht in productieproces 
5. Nieuwe analysetechnieken die meer inzicht geven in de kwaliteit van het product 
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Wet- en regelgeving
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Belang van de trend

1. Grote invloed van Europese wetgeving 
2. Intellectual property rights in voeding en technologie / kwekersrechten 
3. Liberalisering van de internationale agrarische markt (WTO) 
4. Toenemende regelgeving m.b.t. voedselveiligheid en kwaliteit 
5. Het afkeuren van veel gezondheidsclaims door de EFSA

(Europese agentschap voor voedselveiligheid) / Claimswetgeving 
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Classificering trends in hotspots, sleeping beauties en niches
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Niches
Van belang voor

klein aantal bedrijven

Hotspots
Trends die voor veel 

bedrijven van belang zijn

Geen echte trends

Sleeping beauty
Groot belang, maar

relatief weinig bedrijven
die willen investeren
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Uitleg voor het lezen van deze grafiek: het percentage respondenten dat de trend 
van belang vindt staat op de horizontale as. Van de respondenten die de trend 
belangrijk vinden wil een bepaald percentage in de trend investeren. Dit staat op de 
verticale as. De horizontale en verticale lijn in de grafiek staan voor de gemiddelde 
scores op de as, binnen de categorie. Trends rechts van de verticale lijn scoren 
hoger dan gemiddeld op belang. Trends hoger dan de horizontale lijn scoren dus 
hoger dan gemiddeld op investeringsbereidheid.



Ekofi sh mini-case

De Ekofi sh Group uit Urk is ontstaan 

uit het vissersbedrijf van de familie De 

Boer en is het toonbeeld van onderne-

merschap en doorzettingsvermogen. 

Ekofi sh onderscheidt zich van andere 

visserijbedrijven door haar duurzame 

vismethoden en verticale samenwer-

king met verwerkers en retail.

Gedreven door de toenemende maat-

schappelijke druk op de visserijsector 

en dalende marktprijzen heeft Ekofi sh 

in 2007 het roer omgegooid. Onder-

nemer Louwe de Boer is proactief 

het gesprek aangegaan met grote 

Europese retailers. Op basis van die 

indringende gesprekken besloot Eko-

fi sh te investeren in een duurzame 

en energiezuinige manier van vis-

sen met nieuwe technologie (twin-

rig methode, stunner). De Ekofi sh 

Group is de eerste scholvisserij die 

Marine Stewardship Council (MSC) 

is gecertifi ceerd.

Ekofi sh werkt uitsluitend in gesloten 

ketens met verwerkers en retailers. 

Op deze manier leveren zij kwalita-

tief goede producten op basis van 

vraagsturing. In tegenstelling tot de 

traditionele manier van vissen wordt 

er nooit meer vis gevangen dan al is 

verkocht. Ekofi sh heeft de keten fl ink 

ingekort en men werkt alleen samen 

met partners die dezelfde fi losofi e 

delen. 

www.ekofi shgroup.nl

Het glutenvrije broodje van McDonald’s mini-case

In Nederland zijn naar schatting 

160.000 mensen met coeliakie, ofwel 

glutenintolerantie. Gluten is een eiwit 

dat van nature voorkomt in tarwe, 

rogge, gerst en spelt. Mensen met 

een intolerantie die deze ingrediënten 

eten kunnen last krijgen van hun dar-

men. De aandacht voor glutenintol-

lerantie neemt toe. Naar verwachting 

zal de vraag naar glutenvrije voeding 

in horecagelegenheden de komende 

jaren daarom stijgen. 

Een ideale kans om hier als food-

bedrijf op in te spelen. Sinds oktober 

serveert fastfoodketen McDonald’s 

in een aantal restaurants hambur-

gers die bereid zijn met glutenvrije 

broodjes. Hiermee is McDonald’s 

opgenomen in de horeca-alliantie 

van de Nederlandse Coeliakie Ver-

eniging, waarbij meer dan 14.000 

volwassenen en kinderen met een 

glutenintolerantie zijn aangesloten. 

De horeca-alliantie is een groep van 

Nederlandse restaurants die de juiste 

kennis in huis hebben om glutenvrije 

maaltijden te produceren.

www.mcdonalds.nl/glutenvrij 
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We hebben de respondenten gevraagd aan te geven 
welke trends en ontwikkelingen in de komende 
twee jaar de grootste invloed op hun bedrijf zullen 
hebben. Daarbij hebben wij ze eerst gevraagd welke 
categorieën zij het belangrijkst vinden: consument, 
gezondheid, veiligheid & kwaliteit, duurzaamheid, 
technologie, wet- en regelgeving en ketensamenwer-
king (maximaal 2 antwoorden mogelijk). 

Respondenten uit de voedingsindustrie konden 
daarna kiezen uit in totaal 47 trends binnen deze 
zeven categorieën. Per categorie konden respondenten 
maximaal drie antwoorden aankruisen. Op de geko-
zen antwoorden is vervolgens gevraagd of zij in het 
komend jaar ook zelf in deze trend gaan investeren. 

HOTSPOTS
Hotspots zijn trends die voor veel bedrijven van 
belang zijn en waar velen ook in willen investeren. 
Door de deelnemers uit de voedingsindustrie zijn 
14 trends geïdentifi ceerd. 

Binnen de categorie voedsel springt één antwoord 
er net als vorig jaar uit: certifi cering. Ook nu zien 
bedrijven in de voedingsindustrie dit als dé trend, 
voor veel bedrijven van belang en waar ook nog in 
geïnvesteerd wordt. Daarnaast zijn twee hotspots 
nieuw, namelijk ketensamenwerking en transparantie. 
Opmerkelijk genoeg zijn er in de categorie consu-
ment, toch erg belangrijk voor bedrijven in de voe-
dingsindustrie, geen trends als hotspot aangemerkt. 
Dit is echter in lijn met de uitkomst van vorig jaar: 
ook toen waren bedrijven maar beperkt bereid om te 
investeren in de trends die voor de meesten van hen 
van belang zijn.

In de categorie duurzaamheid zien we net als vorig 
jaar een hoge investeringsbereidheid: alle trends die 
als belangrijk zijn aangemerkt scoren 64% of hoger 
op investeringsbereidheid. Dat maakt dat de lat hoog 
ligt om als hotspot te kunnen worden aangemerkt. 
Eén trend is net als vorig jaar een hotspot, namelijk 
valorisatie van reststromen. Daarnaast zien we dat de 

investeringsbereidheid is toegenomen bij het terug-
dringen van de carbon footprint van bedrijven. Nieuw 
is groene genetica.

Op het gebied van gezondheid ligt de focus op de 
samenstelling van voedingsmiddelen. Vorig jaar was 
deze trend nog een sleeping beauty, dit jaar is de 
investeringsbereidheid fl ink toegenomen. Datzelfde 
geldt voor allergeenvrij voedsel / etikettering. Natuur-
lijke ingrediënten zijn onveranderd ten opzichte van 
vorig jaar nog altijd een hotspot. In de categorie wet- 
en regelgeving valt maar één hotspot te identifi ceren. 
Net als vorig jaar is de toenemende regelgeving met 
betrekking tot voedselveiligheid iets wat veel bedrij-
ven bezig houdt, en de meesten van hen tot investe-
ringen noopt.

De belangrijkste ketentrend is net als vorig jaar de 
vergrote verticale en horizontale samenwerking in de 
keten. De agrifood blijft daarmee redelijk massaal 
zoeken naar nieuwe combinaties. Nieuw dit jaar is 

co-design, co-production. Daarmee wordt ook duidelijk 
waarom zo nadrukkelijk naar samenwerking wordt 
gestreefd. Tot slot zien we dat technologische trends 
voor bedrijven in de voedingsindustrie het minst 
belangrijk zijn. Desalniettemin komt op het niveau 
van de individuele trends een aantal zaken naar 
voren als zijnde erg belangrijk. Evenals vorig jaar 
gaat het bij de hotspots om operational excellence en 
automatisering. 

NICHES
Niches zijn trends waarvan een relatief klein deel 
van de respondenten vindt dat ze veel impact zullen 
hebben. Zij vinden deze echter dusdanig belangrijk 
of kansrijk dat ze wel in groten getale bereid zijn 
in die trend te investeren. In de voedingsindustrie 
zijn 10 niches geïdentifi ceerd. Alleen in de categorie 
gezondheid zijn geen niches geïdentifi ceerd.

Op het gebied van technologie hebben de geïden-
tifi ceerde niches ook het sterkst het karakter van 



Brandt & Levie Worstmakers mini-case

Jiri Brandt, Geert van Wersch en 

Samuel Levie zijn vrienden met een 

passie voor goed en lekker eten. Zij 

reisden af naar Italië en ontdekten 

daar dat het varkensvlees in de Ita-

liaanse worst veelal afkomstig is 

uit Nederland. Waarom deze toege-

voegde waarde niet in Nederland 

realiseren door op een ambachtelijke 

manier worst te maken? Bij Boerde-

rij Lindenhoff waren er nog twee kli-

maatgecontroleerde koelcellen over. 

Daar kregen de heren de mogelijkheid 

om te gaan experimenteren. 

Inmiddels zijn ze worstmakers met 

een missie. Zij letten op dierenwel-

zijn, een hoge toegevoegde waarde, 

bijzondere smaken en het voorkomen 

van foodmiles. Dit leidt tot minder 

uitstoot van CO2 en de realisatie van 

kwaliteitsproducten uit eigen land.

www.brandtenlevie.nl 

Licht uit, sensoren aan mini-case

Hoe ziet de fabriek van de toekomst 

er uit? We leven in een wereld met 

schaarste aan grondstoffen, water 

en energiebronnen aan de ene kant, 

en de behoefte aan veel, betaalbaar 

en kwalitatief goed voedsel aan de 

andere kant. VMT vroeg aan Peter de 

Jong van NIZO Food en Lieselotte 

Geerts van Flanders’ FOOD hoe de 

duurzame en effi ciënte fabriek van 

de toekomst er uit ziet. 

De Jong verwacht dat fabrieken op 

‘model based control’ en sensorische 

systemen gaan werken die nauwkeu-

rig het productieproces simuleren en 

de kwaliteit en het energieverbruik 

voorspellen. Dit systeem zal zich auto-

matisch aanpassen aan de ingangs-

kwaliteit van de grondstoffen. Een 

zelfl erend proces zonder menselijke 

inbreng ligt dan in het verschiet. Ook 

tracking & tracing op batchniveau, 

nieuwe membraantechnologie en 

gebruik van big data zijn technolo-

gieën van de toekomst. 

Geerts werkt onder de noemer Food 

Factories of the Future aan de transi-

tie van voedingsmiddelenproducen-

ten naar optimale interne processen 

(world class production), het volledig 

digitaliseren van de bedrijfsvoering 

(digital factories) en slimmer auto-

matisering (smart production). Zij 

ziet nieuwe technologieën die hun 

intrede doen: milde conservering, 

fysische decontaminatie en reductie 

van postcontaminatie. 

www.vmt.nl/fabriek-van-de-

toekomst.220481.lynkx 

www.f-3.be
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een echte niche. Hooguit enkele bedrijven achten 
groene chemie en augmented reality van belang, zij zijn 
echter zonder uitzondering bereid daarin te inves-
teren. Datzelfde geldt ook voor intellectual property, 
wat natuurlijk met de technologische ontwikkeling 
samenhangt, en in iets mindere mate voor biobased 
economy en biologische alternatieven (bijvoorbeeld 
vleesvervangers).

De andere niches zijn nog altijd voor een kleine 
groep interessant – echter, zonder dat allen in die 
groep daar ook in willen investeren. Hierbij zien we 
zaken die wat verder van het primair proces af staan, 
zoals sociale media en geothermie. Ook ziet de voe-
dingsindustrie de energieneutrale keten als niche, en 
gaan zij op zoek naar nieuwe analysetechnieken naar 
kwaliteit van het product. Wellicht kunnen bedrij-
ven deze zaken nog inzetten in hun zoektocht naar 
nieuwe businessmodellen, iets wat ook van een klein 
deel van de bedrijven aandacht krijgt.

SLEEPING BEAUTIES
Tot slot hebben de respondenten uit de voedings-
industrie een zevental trends aangeduid die voor 
velen van belang zijn maar waarin vooralsnog door 
relatief weinigen geïnvesteerd wordt. 

Het veranderend consumptiepatroon is iets wat veel 
bedrijven in de voedingsindustrie zien gebeuren, 
maar waar zij met het eigen bedrijf niet zo gek veel 
mee kunnen (of willen) doen. Mogelijk zien ze ook 
niet direct hoe hierin een voorsprong gecreëerd zou 
kunnen worden. Enkelen kijken hiervoor naar duur-
zame productie (in plaats van biologisch), maar ook 
daar wordt vooralsnog maar weinig in geïnvesteerd. 

Onder de sleeping beauties zien we daarnaast aardig 
wat zaken die de bedrijfsvoering en sales weliswaar 
beïnvloeden (wat ook vele bedrijven erkennen), 
maar waar een antwoord in de vorm van investerin-
gen niet direct evident is. Zo valt te denken aan de 

groei van huismerken ten koste van A-merken, grote 
invloed van Europese regelgeving, het tekort aan tech-
nisch personeel, of meer aandacht voor dierenwelzijn. 
Wel zou je verwachten dat wordt ingespeeld op het 
feit dat in toenemende mate retail in het buitenland 
inkoopt. Ook hier is echter de investeringsbereid-
heid laag onder de vele bedrijven die het belangrijk 
achten.

Foto © Brandt en Levie BV



Interview met Dirk Decoster (Agristo NV)
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Familiebedrijf en wereldspeler in aardappelen

Als producent van voorgebakken en diepgevroren aardappelspecialiteiten is het 
West-Vlaamse familiebedrijf Agristo NV, opgericht in 1985, in minder dan 30 jaar 
uitgegroeid tot een wereldspeler met een vierhonderdtal medewerkers, verdeeld over 
vestigingen in Harelbeke, Nazareth en Tilburg. In 2007 vonden de oprichters, Antoon 
Wallays en Luc Raes, dat het tijd werd om de generatiewissel voor te bereiden. Er werd 
een adviesraad opgericht en Dirk Decoster werd aangetrokken als CEO. Decoster had 
er op dat moment al een decennialange carrière in de groenteverwerking op zitten 
én een driejarig voorzitterschap bij Fevia (2009-2012), de Belgische federatie van de 
voedingsindustrie.

 Wat maakt een familiebedrijf bijzonder? 
“Met twee aandeelhouders uit verschillende fami-
lies die de fakkel doorgeven aan hun kinderen, kan 
gerust gesteld worden dat Agristo een familiebedrijf 
is met een specifi eke context”, vertelt Decoster. “In 
België telt de voedingssector heel wat familiebedrij-
ven. Een generatiewissel in een familiebedrijf doe 
je niet zomaar even”, geeft hij aan. “Het vraagt een 
goede voorbereiding en het is aan te raden gedu-
rende enkele jaren toe te werken naar de effectieve 
operationele overdracht. Het is daarbij belangrijk 
externen te betrekken, bijvoorbeeld onder de vorm 
van een adviesraad. Het komt er eveneens op aan de 
juiste tussenpersoon te vinden die de overdracht tus-
sen de twee generaties begeleidt. Dit is bij voorkeur 
iemand die al een lange carrière achter de rug heeft 
en bijgevolg ook niets te verliezen heeft.” 

“Vaak is het voor de eerste generatie emotioneel te 
moeilijk om te bepalen wie van de kinderen welke 
functie dient op te nemen in het bedrijf. Daarom 
kunnen assessments aangeven waar de sterke punten 
van de kinderen liggen en kan van hieruit stelselma-
tig toegewerkt worden naar de invulling van een rol 
in de organisatie. Vervolgens dienen de oprichters 
afstand te kunnen nemen van het operationele doch 
moeten zij onrechtstreeks betrokken blijven. Zo ver-
loopt het loslaten van de controle van de organisatie 
door de eerste generatie geleidelijk aan.”

 Jullie willen graag groeien. Waar liggen de 
grootste kansen? 
Sinds de oprichting in 1985 heeft Agristo een enorme 
groei gekend en dit zeker in het kader van de groei in 
overzeese gebieden zoals Azië, India, etc. Het is daar, 
buiten Europa, dat Agristo een geweldig potentieel 
heeft. “Europa is voor ons een mature markt, daar 
waar bijvoorbeeld de Aziatische markt nog een enorm 
groeipotentieel biedt”, zegt Decoster. “Omwille van de 
rijstcultuur is er in deze landen minder productie van 
aardappelproducten. Gelet op het feit dat de wereld in 
2050 ongeveer 9 miljard mensen zal tellen, is het dui-
delijk dat er onvoldoende water zal zijn om de men-
sen in Aziatische landen enkel met rijst te voeden. In 
deze landen verwachten wij dus een verandering in 
het voedingspatroon waarin de aardappel en afgeleide 
producten een stevige plaats kunnen verwerven.” 

De ambitie van Agristo voor de komende jaren is 
heel duidelijk: de groei doorzetten. Dit wil men doen 
door een verdere professionalisering. Dit betekent 
in belangrijke mate verder investeren in innovatie/
R&D en kwaliteit/service. “Vooral productontwik-
keling wordt steeds belangrijker”, meent Decoster. 
“Vroeger kwamen A-merken met nieuwe producten. 
Nu zien we dat van private labels verwacht wordt dat 
zij zelf komen met nieuwe producten en meeden-
ken met hun klanten. Zo werkt Agristo ondermeer 
samen met chef-koks. Soms moet men, in het kader 
van de klantgerichtheid, bereid zijn lichtjes in te 
boeten op de rendabiliteit van het productieproces, 

zolang men hiervoor een innovatief product in de 
plaats kan geven.” 

 Hoe kijkt u aan tegen het imago van de Belgische 
voedingsindustrie? 
Wat het imago van de Belgische voedingssector 
betreft, is de perceptie van het grote publiek volgens 
Decoster nog steeds negatief: “60% van de Waalse 
bevolking vertrouwt de voeding in ons land niet 
100%. De media maken dan ook vaak van een mug 
een olifant, denk maar aan de dioxinecrisis en de 
rel rond het paardenvlees. Uiteraard dienen zaken 
streng gecontroleerd te worden en is de gezond-
heid van de consument uiterst belangrijk, maar de 
invalshoek van de media is vaak te negatief. Grote 
statements vanuit politieke of journalistieke hoek 
zijn niet nodig”, aldus Decoster. 

Voor Agristo heeft dergelijk sectorimago ook een 
impact op de instroom van nieuwe medewerkers. 
Daarom werd het “Huis van de voeding” opgericht 
in Roeselare. Aan de hand van bedrijfsbezoeken en 
openheid over productieprocessen wil men met dit 
initiatief studenten overtuigen dat de voedingssector 
een propere, professionele, innovatieve en kennis-
intensieve sector is die ruimte biedt voor interes-
sante jobs en mooie loopbaanpaden. 

De toenemende aandacht voor de gezondheid van de 
consumenten zorgt ervoor dat Agristo producten zal 
creëren met nog minder vetopname. Zo produceert 

het bedrijf nu al frieten en aardappelproducten die 
in de oven opgewarmd kunnen worden in plaats van 
in een frituurpan.

 In Nederland zijn de machtsverhoudingen in de 
keten een belangrijk thema. Hoe is dat in België?
“De macht van de retail verhoogt de druk op de 
ganse keten”, vertelt Dirk Decoster. “In het geval 
van Agristo mag de impact hiervan op de aankoop-
zijde echter niet overdreven worden. Wij hangen 
veel meer af van de tarweprijs en de grondbeschik-
baaheid.” Het zelf pachten van gronden is voor 
Agristo geen optie. “Wij laten de specialiteit van het 
telen liever bij de boeren”, geeft Decoster aan.

“Ik maak mij meer zorgen over andere zaken dan de 
macht van de retail”, zegt Decoster. De ontwikkeling 
van de energieprijzen bijvoorbeeld en uiteraard ook de 
hoge loonkosten in België. En niet te vergeten de tijd 
die in België over het krijgen van een bouwvergunning 
heen gaat. Voor een bedrijf dat in België haar capaci-
teit wenst uit te breiden duurt dit proces wel erg lang.”

Toch blijft de toekomst van Agristo er zeer rooskleu-
rig uitzien. Binnen drie jaar ziet Decoster het bedrijf 
nog steeds gestaag groeien zonder dat het familiale 
karakter verdwijnt. 



Interview met Marc van Wanroij (Keesmakers BV)
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Wij laten ons niet afl eiden

Voedingsmiddelentechnoloog Marc van Wanroij (40) is geestelijk vader van kees. 
Hij is samen met buurman Gijs Jansen eigenaar van Keesmakers BV. kees is net 
als kaas, maar mag geen kaas heten, omdat de dierlijke vetten zijn vervangen door 
plantaardige oliën. Hierdoor helpt kees bij het behoud van een verantwoord cho-
lesterolgehalte. ‘Goed voor je cholesterol’ staat er dan ook trots op de verpakking. 
Bovendien bevat kees 30% minder zout en is kees geschikt voor vegetariërs en 
‘lactose-intoleranten’. 

 Keesmakers: jong en ambitieus
kees is sinds 2010 op de markt. Na een voorzichtige 
start in de kaasspeciaalzaken in de omgeving van 
Leiden is het snel gegaan. kees ligt sinds 2012 ook 
in de grote supermarkten. Het product is overal in 
Nederland verkrijgbaar en internationale expansie 
ligt dan ook voor de hand.

Keesmakers concentreert zich op productontwikke-
ling, marketing en verkoop. Daardoor is de organi-
satie met zeven medewerkers verrassend klein. De 
productie van kees is uitbesteed aan een gespeciali-
seerde Nederlandse fabrikant. 

In 2011 werd kees genomineerd voor de Publieks-
jaarprijs 2011 van Het Voedingscentrum, een prijs 
voor de gezondste en smakelijkste voedingsinno-
vatie van het jaar. Het product mag ondertussen 
Het Vinkje van de stichting Ik Kies Bewust en het 
Vegetarisch Keurmerk voeren. In 2013 vertienvou-
digde de omzet naar meer dan € 1 miljoen. Marc en 
Gijs mikken op een omzet van meer dan € 5 miljoen 
in 2016. 

 Hoe kwamen jullie op het idee van kees? 
“Het idee voor een variant op kaas zonder dierlijke 
vetten en minder zout ontstond toen mijn vader op 
advies gezonder moest gaan eten. Minder zout en 
minder verzadigde vetten. Dit betekende dat hij als 
kaasliefhebber ook geen kaas meer at”, licht Marc 
het ontstaan van kees toe. 

Marc, toen nog werkzaam in de plantaardige vet-
ten- en oliënindustrie, is in 2001 begonnen met het 
ontwikkelen van kees. Eerst werd de achterliggende 
theorie bedacht om de dierlijke vetten van kaas te 
vervangen door plantaardige vetten. Daarbij kwam 
zijn studie voedingsmiddelentechnologie ruimschoots 
van pas. Uiteraard moest in de praktijk nog blijken of 
dat dit ook echt mogelijk was en of de nieuwe kaas 
wel dezelfde ‘bite’ en smaak zou hebben als gewone 
kaas. “Dat was een langdurig proces van vallen en 
opstaan. Met dit product heb je geduld nodig. Uitein-
delijk is het gelukt een lekker product te maken met 
60% minder verzadigde vetten en 30% minder zout.”

 Jullie zijn letterlijk vanaf de zolderkamer begonnen. 
Hoe verklaar je het succes? 
“Het idee om dierlijke vetten die voorkomen in melk 
te vervangen door plantaardige oliën was niet nieuw. 
Zowel Unilever als Westland Kaas had er al onder-
zoek naar gedaan en hun tanden op stuk gebeten. 
Dat het ons wel lukt, is een combinatie van timing, 
doorzettingsvermogen en slimme marketing.” 

“Voor grote bedrijven is investeren in productont-
wikkeling niet eenvoudig. Als ik bij een groot bedrijf 
dit product had willen ontwikkelen, was het in de 
tussentijd waarschijnlijk al vijf keer afgeschoten. Wij 
hoeven niet de afweging te maken tussen verschil-
lende innovatieprojecten. Wij leggen de focus vol-
ledig op één product en we gaan daar helemaal voor. 
Wij laten ons niet afl eiden. Dit verklaart voor een 
deel ons succes.” 

 Zijn de grote producenten nu wel geïnteresseerd?
“We zien nog geen concurrenten de markt opko-
men. Uiteraard worden we wel met belangstelling 
gevolgd door de gevestigde partijen. Hoe dat verder 
gaat, moet de toekomst uitwijzen.”

 Jullie sluiten met kees goed aan op de actuele 
trend richting gezond voedsel. Een andere belangrijke 
trend die uit ons onderzoek naar voren komt, is de 
behoefte aan transparantie en geloofwaardigheid in 
voedselketens. Hoe kijk je hier tegenaan? 
Marc: “Het klopt dat voor de consument goed en 
veilig voedsel steeds belangrijker wordt. Daar pro-
fi teren wij van. Maar je moet je wel bedenken dat 
dat in 2001 nog niet zo was. Kaas was in 2004 nog 
maar net uit het beeld van de Schijf van Vijf van het 
Voedingscentrum gehaald. We waren onze tijd dus 
iets vooruit en dat geeft een voorsprong.” 

 En transparantie dan?
“Een heel belangrijk onderwerp. De consument 
moet weten wat hij koopt. Daarom is het goed 
dat media hier af en toe de nadruk op leggen en 
misstanden in de sector in kaart brengen. Som-
mige bedrijven worden door de macht van de retail 
gedwongen om steeds goedkoper te produceren. Dit 
zorgt er natuurlijk voor dat enkele bedrijven creatief 
omgaan met de regels. Als je je bedenkt dat een kilo 
kip in de supermarkt goedkoper is dan een kilo kip-
penvoer dan roept dat natuurlijk vragen op. Dat is 
vragen om problemen.”

“Keesmakers is maar een kleine speler. Wij hebben 
niet de illusie dat we bijvoorbeeld door ons inkoop-
beleid een merkbare invloed op de melkveehouderij 
zullen hebben. We houden natuurlijk wel rekening 
met welke partijen we in de keten samenwerken. We 
proberen ook zo kort en krachtig mogelijk te com-
municeren richting de klant waar kees voor staat: 
Wat is kees? Hoe wordt het gemaakt? Wat is het 
voordeel? Dat doen we grotendeels door onze ver-
pakking, waar lang over na is gedacht.”

 Wat doe je over tien jaar? 
“Wat ik dan doe, weet ik nog niet. Ik hoop wel dat 
kees dan een gevestigde naam is geworden en dat 
ons product onderdeel is van de ‘mainstream’ in de 
retail. kees in iedere koelkast dus.”

Effi ciëntie in voedselketens is een onderwerp dat 
voor de komende jaren zeker nog zal spelen: “Daar 
zal ik over tien jaar zeker nog mee bezig zijn, maar in 
welke vorm weet ik nu nog niet.” 
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HOOFDSTUK 6

DIENST VERLENERS

Belangrijkste conclusies:
 • Dienstverleners richten hun pijlen op de klant: 
twee derde van de ondervraagden geeft aan 
dat customer intimacy de basisstrategie voor 
het bedrijf is. 

 • Hoewel operational excellence voor slechts een 
enkele dienstverlener van toepassing is, laat de 
trendanalyse zien dat dienstverleners hier wel 
in gaan investeren. 

 • In navolging van andere sectoren vinden dienst-
verleners duurzaamheid erg belangrijk. Investe-
ren dienstverleners hier echter wel voldoende 

in om bedrijven uit de primaire sector en de 
voedingsindustrie te kunnen ondersteunen?

 • Dienstverleners worden relatief het minst 
geraakt door vertrouwenscrises in de sector, 
maar maken zich wel zorgen over het imago 
van de agrifood.

 • Een meerderheid van dienstverleners in de 
agrifood heeft positieve verwachtingen voor 
de bedrijfsresultaten in 2014. Het personeels-
bestand zal echter niet één-op-één meegroeien 
met de verwachte omzetstijging.

INLEIDING

In dit hoofdstuk staan de dienstverleners centraal. Dienstverleners zijn 
veelal bedrijven die formeel niet zelf deel uitmaken van de agrifood-

sector, maar er sterk aan gelieerd zijn zoals logistieke dienstverleners, 
gespecialiseerde adviseurs en accountants, automatiseringsbedrijven, 
banken en verzekeringsmaatschappijen, branche- en belangenorga-
nisaties, certifi ceringsbureaus, uitzendorganisaties, groen onderwijs, 
onderzoeksinstellingen en laboratoria. Het gaat dus om een zeer diverse 
groep van grote en kleine bedrijven en organisaties. Wat ze gemeen heb-
ben, is dat ze geen fysieke producten leveren maar diensten verlenen. 

We gaan in dit hoofdstuk allereerst in op de strategische focus van 
deze groep. Hoe creëren dienstverleners toegevoegde waarde? En hoe 
onderscheiden zij zich van de concurrentie? Vervolgens bespreken 
we de verwachtingen van dienstverleners voor het komende jaar met 
betrekking tot omzet, winst en personeelsformatie. Verwachten dienst-
verleners te zullen groeien, en zo ja, in Nederland of in het buitenland? 
Na een analyse van de opinie van dienstverleners over het imago van 
de agrifoodsector in Nederland, belanden we bij de trendanalyse: welke 
trends hebben de grootste invloed op dienstverleners en in welke trends 
gaan zij investeren?
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lende verklaring is dat het streven naar partnerschap 
met de klant in de aard van de agrifoodsector zit.

Product leadership wordt door 28% van de respon-
denten gekozen. Dat is relatief weinig in verge-
lijking met het aantal bedrijven dat een customer 
intimacy strategie volgt. Er lijken dus nog kansen 
te zijn voor innovatieve dienstverleners die zich op 
basis van productinnovatie willen onderscheiden 
van de concurrentie. Veel nieuwe toetreders kiezen 
al een dergelijke route, door zich af te zetten tegen 
de gevestigde orde. Dat is deels slimme marketing, 
maar daar prikken klanten (uiteindelijk) doorheen. 
Het gaat uiteindelijk om de concrete resultaten 
die een dienstverlener voor zijn klanten weet te 
bereiken. 

Slechts vijf procent van de dienstverleners in de 
agrifood richt zich op operational excellence, wat 
betekent dat zij zich richt op het zo effi ciënt moge-
lijk inrichten van de bedrijfsprocessen, waarmee zij 
de kostprijs continu probeert te verlagen. Dit is een 
opvallend laag percentage, gezien het feit dat ope-
rational excellence bij dienstverleners in de rest van 
Nederland de voorkeursstrategie is. Dienstverleners 
in Nederland proberen op allerlei manieren kosten 
te verlagen, gedreven door de moeilijke, economische 
omstandigheden van de afgelopen jaren. Het beeld 
van de agrifood dienstverleners is echter wel conse-

quent met vorig jaar, toen 9% van de dienstverleners 
in agrifood aangaf een strategie te volgen die streeft 
naar de laagste kosten. 

MIX VAN KLANT- EN PRODUCTORIËNTATIE
Op de vraag ‘Op welke manier wilt u zich in 2014 
onderscheiden van de concurrent?’ kiest meer dan 
de helft van de dienstverleners de kwaliteit van 
hun product of dienst in de top drie. Het bieden 
van maatwerk is een goede tweede op de lijst met 
43%. Focus op een specifi ek klantsegment scoort 
ook hoog. De populariteit van maatwerk en focus 
op klanten komt overeen met de keuze van een 
meerderheid van de dienstverleners voor de customer 
intimacy strategie. Om aan klantwensen te voldoen 
is het van belang precies te leveren wat de klant wil. 

Kwaliteit van het product en innovatie passen meer 
bij een product leadership basisstrategie. Die scoren 
hoog, maar passende elementen als merk, imago 
(14%) en design (6%) staan veel lager op de lijst. 
Hebben dienstverleners in de agrifood moeite hun 
toegevoegde waarde goed te communiceren?

Weinig verrassend is dat factoren die passen bij 
een operational excellence strategie, namelijk laagste 
kosten en laagste verkoopprijs, nauwelijks worden 
aangevinkt door dienstverleners. Het optimaliseren 
van processen en het verlagen van de kosten heeft 

Respons naar bedrijfsomvang – dienstverleners (n = 160)
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Box: respondenten in de dienstverlening

Van het totaal aantal respondenten dat heeft 
deelgenomen aan ons onderzoek, is 24% 
werkzaam in de dienstverlenende sector. Dit 
zijn 160 bedrijven. Dit is een fl inke stijging in de 
respons ten opzichte van de editie 2013, toen 
53 dienstverleners het onderzoek invulden.

Uit bijgaande grafi ek blijkt dat de meerderheid 
van de respondenten in het MKB werkzaam 
is. Ongeveer een kwart van de respondenten 
werkt bij een bedrijf met een omvang van 250 
werknemers of meer.

Op welke manier wilt u zich in 2014 onderscheiden van de concurrent? – dienstverleners
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Wat is uw voorkeursstrategie voor 2014? – dienstverleners (n = 111)*

5%

Customer intimacy

Operational excellence

Product leadership

68%

28%

* Niet alle toeleveranciers hebben een eenduidige keuze voor een voor-
keurstrategie gemaakt, daarom is het aantal respondenten hier lager.

DIENSTVERLENERS STREVEN NAAR 
PARTNERSCHAP MET KLANT

Wij vroegen dienstverleners naar hun basisstrategie 
voor 2014. Bijna twee derde van de dienstverleners 
geeft aan zich in 2014 te richten op customer inti-
macy. Zij zetten de wensen van een specifi eke klant 
of klantsegment centraal. 

Het beeld van dienstverleners in agrifood komt 
daarmee niet overeen met het algemene beeld van de 
zakelijke en fi nanciële dienstverlening in Nederland, 
want die richten zich met name op operational excel-
lence. Waarschijnlijk komt dit omdat in het Strategy 
Trends onderzoek relatief veel banken, verzekeraars 
en ingenieursbureaus zijn meegenomen. Een aanvul-



DE VERTROUWENSFORMULE AGRI & FOOD TRENDS ONDERZOEK 2014 DIENSTVERLENERS

82 83 

AGRI&FOODTRENDS

Rwanda economische groeicijfers kennen van ruim 
over de 6%12), door slechts 6% van de dienstverleners 
wordt aangevinkt. Mogelijk zullen eerst de primaire 
sector en de voedingsindustrie de stap moeten wagen 
en volgen de dienstverleners daarna. 

DIENSTVERLENERS WORDEN NIET DIRECT 
GERAAKT, MAAR HEBBEN WEL ZORGEN

Net zoals de andere sectoren hebben we ook 
de dienstverleners stellingen voorgelegd op 
het thema imago, vertrouwen en (on)eerlijke 
handelspraktijken. 

Een minderheid van 15% van de dienstverleners zegt 
in de laatste vijf jaar direct te zijn geraakt door een 
vertrouwenscrisis in de sector. In vergelijking met 
de agrifood in zijn totaliteit is dit het laagste percen-
tage: het gemiddelde over alle schakels heen is 23%.

Maar ook dienstverleners maken zich zorgen: bijna 
de helft van de bedrijven (42%) vindt dat de agri-
food geen goed imago in Nederland heeft. Meer dan 
de helft van de respondenten (52%) geeft aan dat 
het crisismanagement niet adequaat geregeld is. Een 
overweldigende 89% stelt dat de sector proactiever 
moet communiceren.

12) Bron: African Economic Outlook, Real GDP Growth Rates, 2004-14, 
www.africaneconomicoutlook.org/en/data-statistics/
table-2-real-gdp-growth-rates-2003-2013/.

geen prioriteit. Gezien het feit dat slechts één op 
de 20 respondenten voor deze strategie kiest, geeft 
dit een consequent beeld. Een gat in de markt voor 
nieuwe toetreders?

MEER OPTIMISTEN DAN PESSIMISTEN
Een meerderheid van dienstverleners heeft positieve 
verwachtingen voor de bedrijfsresultaten in 2014. 
Iets meer dan de helft van de respondenten verwacht 
een groei van de omzet in Nederland. Een ruime 
meerderheid (65%) denkt te kunnen groeien in 
omzet in het buitenland. Slechts één op de 10 res-
pondenten verwacht een omzetdaling in Nederland 
en één op de 20 denkt dat de omzet in het buiten-
land zal krimpen. 

Dit correspondeert met de prognoses dat de Neder-
landse economie uit de recessie zal komen in 2014. 
Dienstverleners verwachten een graantje mee te 
kunnen pikken van deze groei. Dat het nog niet alle-
maal rozengeur en maneschijn is, blijkt wel uit de 

iets minder optimistische kijk op winst (49% denkt 
dat die zal toenemen) en personeelsformatie (36%): 
meer omzet vertaalt zich niet direct in meer winst 
én er moet meer werk door relatief minder personeel 
worden uitgevoerd.

WE BLIJVEN DICHT BIJ HUIS
We vroegen dienstverleners in welke afzetmarkten 
zij de meeste groei verwachten. De grootste groep 
van respondenten verwacht dat deze groei ook in 
Nederland en in andere West-Europese landen zal 
plaatsvinden. Slechts kleine aantallen dienstver-
leners zoeken het heil in Noord- en Zuid-Europa; 
Oost-Europa is iets populairder met 12% van de 
respondenten. Van buitenlandse markten in andere 
continenten zijn de dienstverleners het meest opti-
mistisch over Azië: 21% van de respondenten wil 
hier gaan groeien. 

Opvallend is dat het opkomende continent Afrika, 
waar landen zoals Ghana, Zambia, Tanzania en 

Groeiregio's in 2014: percentage respondenten dat in betreffende regio groeikansen ziet – dienstverleners
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Stellingen over imago en vertrouwen – dienstverleners
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Stellingen over de Gedragscode Handelspraktijken – dienstverleners
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Voedselveiligheid en – kwaliteit is voor bijna alle 
bedrijven in de voedselketens een belangrijk thema. 
Over de rol van de overheid zijn dienstverleners 
verdeeld. Bijna de helft van de respondenten is voor 
een intensievere controle op goed en veilig voedsel 
vanuit de overheid, maar precies hetzelfde percen-
tage is tegen. Wel vindt een ruime meerderheid dat 
de overheid een rol heeft in het uitdragen van de 
Nederlandse agrifoodsector in het buitenland.

GEDRAGSCODE HANDELSPRAKTIJKEN
In september 2013 is in Europa en ook binnen 
Nederland de Gedragscode Handelspraktijken 
voor zakelijke geschilbeslechting tussen bedrij-
ven in de agri- en foodketens gelanceerd. Deze 
Europese business to business−code heeft als 
doel goede handelspraktijken te waarborgen in de 
voedselvoorzieningsketen. 

De dienstverlenende sector heeft geen uitgesproken 
mening over de Gedragscode Handelspraktijken. 
Rond de 50% kruist ‘niet van toepassing’ aan bij de 
stellingen ‘Mijn bedrijf ondervindt last van oneer-
lijke handelspraktijken’ en ‘De gedragscode zal een 
sterk positief effect hebben’. Dit hoge percentage 
respondenten dat zich niet uitspreekt kan groten-
deels verklaard worden door onbekendheid met de 
Gedragscode: 51% zegt niet op de hoogte te zijn van 
de code en een extra 30% geeft het antwoord ‘niet 
van toepassing’ op de stelling of zij op de hoogte zijn 
van de Gedragscode. 
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Trends en trendsonderzoek
Consument

In
te

nt
ie

 o
m

 te
 in

ve
st

er
en

Belang van de trend

1. Nadruk op lokaal lekker eten 
2. Veranderend consumptiepatroon (bijv. minder vaste maaltijden, gemaksvoeding) 
3. Veranderend afzetkanaal (internet, thuiswinkelen) 
4. De groei van huismerken ten koste van A-merken
5. Social media (als marketingsinstrument) 
6. Biologische (of natuurlijke) alternatieven (bijv. vleesvervangers) 
7. Keurmerken (bijv. op het gebied van dierenwelzijn) 

5

34

6

1
2

7

0% 10% 20% 40% 50%30%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Duurzaamheid
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Belang van de trend

1. Biobased economy (van fossiele naar biologische grondstoffen) 
2. Duurzamere productie als alternatief voor biologisch voedsel 
3. Terugbrengen van carbon footprint 
4. Minder waterverbruik 
5. Geothermie (energie uit aardwarmte) 
6. Sustainable packaging (afbreekbare verpakkingen of uit hernieuwbare grondstoffen) 
7. Groene genetica (vanuit verschillende disciplines plantveredeling genetisch versnellen) 
8. Energieneutrale keten / kas 
9. Valorisatie van reststromen (bijv. cradle2cradle, afvalvrije kringloop, afval = grondstof) 
10. Meer aandacht voor dierenwelzijn 
11. Duurzaam inkopen / sourcen 
12. Voedselzekerheid / zekerstellen wereldwijde food supply
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In
te

nt
ie

 o
m

 te
 in

ve
st

er
en

Belang van de trend

1. Veranderende samenstelling van voedingsmiddelen (bijv. zout-, vet- en suikerreductie 
2. Functional food (voeding met een specifieke (gezondheids-)functie) 
3. Allergeenvrij voedsel / etikettering 
4. Natuurlijke ingrediënten en farmaceutica 
5. Eiwit uit plantaardige grondstoffen 
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Belang van de trend

1. Landbouw in stedelijke gebieden / stadslandbouw 
2. Vergrote verticale en horizontale samenwerking in de keten 
3. Multifunctionele landbouw 
4. Energie neutrale keten / kas 
5. Ontwikkelingslanden / opkomende markten als afzetmarkt (Base of the Pyramid) 
6. Meer peer-to-peer / groei ruil-maatschappij 
7. Nieuwe business modellen 
8. Co-design, co-production (voor ontwikkeling en innovatieve samenwerken 

met stakeholders) 
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1. Nano- / microtechnologie 
2. 3d food printing 
3. Nieuwe conserveringstechnologieën (bijv. hoge druk of PEF) 
4. Groene chemie (bio)technologie 
5. Precisielandbouw 
6. Zee(land)bouw 
7. Nieuwe groene revolutie (ontwikkeling van nieuwe gewassen) 
8. Augumented reality (het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte 

beelden aan rechtstreekse, reële beelden 
9. Het nieuwe telen 
10. Verdere automatisering en informatisering in productie / teelt, warehouse en/of logistiek 
11. Groei mogelijkheden (mobiele) informatietechnologie 
12. Operational excellence 
13. Tekorten aan technisch personeel 
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Veiligheid en kwaliteit
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Belang van de trend

1. Aangescherpt beleid rond antibiotica 
2. Dreiging pandemie 
3. Certificering en toenemende eisen omtrent veiligheid en kwaliteit 
4. Veranderend toezicht / terugtrekkende overheid 
5. Verandering in ketenstructuur en samenwerking omwille van veiligheid en kwaliteit 

(preferred suppliers) 
6. Transparantie: wens van consument en stakeholders tot meer inzicht in productieproces 
7. Nieuwe analysetechnieken die meer inzicht geven in de kwaliteit van het product 
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Wet- en regelgeving
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Belang van de trend

1. Grote invloed van Europese wetgeving 
2. Intellectual property rights in voeding en technologie / kwekersrechten 
3. Afschaffen melkquotering 
4. Mesthandel / nieuwe mestbeleid 
5. Toename van megastallen 
6. Liberalisering van de internationale agrarische markt (WTO) 
7. Ontpoldering 
8. Toenemende regelgeving m.b.t. voedselveiligheid en kwaliteit 
9. Het afkeuren van veel gezondheidsclaims door de EFSA 

(Europese agentschap voor voedselveiligheid) / Claimswetgeving 
10. Omgevingsdialoog 
11. Gewasbeschermingsmiddelenbeleid 
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Classificering trends in hotspots, sleeping beauties en niches
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Belang van de trend

Niches
Van belang voor

klein aantal bedrijven

Hotspots
Trends die voor veel 

bedrijven van belang zijn

Geen echte trends

Sleeping beauty
Groot belang, maar

relatief weinig bedrijven
die willen investeren
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Uitleg voor het lezen van deze grafiek: het percentage respondenten dat de trend 
van belang vindt staat op de horizontale as. Van de respondenten die de trend 
belangrijk vinden wil een bepaald percentage in de trend investeren. Dit staat op de 
verticale as. De horizontale en verticale lijn in de grafiek staan voor de gemiddelde 
scores op de as, binnen de categorie. Trends rechts van de verticale lijn scoren 
hoger dan gemiddeld op belang. Trends hoger dan de horizontale lijn scoren dus 
hoger dan gemiddeld op investeringsbereidheid.

Samenvatting van hotspots, sleeping beauties en niches bij dienstverleners

Hotspots Niches Sleeping beauty

Consument Social media
Lokaal en lekker eten
Consumptiepatronen
Keurmerken

Veranderend afzetkanaal

Gezondheid Functional foods Natuurlijke ingrediënten in farmaceutica
Eiwit uit plantaardige grondstoffen

Veranderende samenstelling van 
voedingsmiddelen

Veiligheid en kwaliteit Ketensamenwerking
Certifi cering
Transparantie

Dreiging pandemie
Nieuwe analysetechnieken

Duurzaamheid Biobased economy
Valorisatie van reststromen
Duurzamer produceren

Geothermie
Sustainable packaging

Duurzaam inkopen
Dierenwelzijn
Carbon footprint
Voedselzekerheid

Technologie Informatietechnologie
Operational Excellence
Technisch personeel
Automatisering

Zee(land)bouw Conserveringstechnologieën
Precisielandbouw 

Wet- en regelgeving Melkquotering Voedselveiligheid- en kwaliteit
Mestbeleid
Gewasbeschermingsmiddelenbeleid

Gezondheidsclaims
Europese wetgeving

Ketensamenwerking Co-design, co-productie
Nieuwe businessmodellen

Peer-to-peer (ruilmaatschappij)
Opkomende markten als afzetmarkt

Verticale en horizontale samenwerking
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Welke van onderstaande trends en ontwikkelingen hebben volgens u binnen nu en twee jaar 
de grootste invloed op uw bedrijf? – dienstverleners
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Meer aandacht voor duurzaamheid
Toenemende aandacht voor (voedsel)veiligheid en -kwaliteit

Versterkte samenwerking binnen en buiten de keten
De voortschrijdende ontwikkelingen in de technologie

De veranderende eisen van de consument
Toenemende aandacht voor gezondheid

Veranderingen in nationale en Europese wet- en regelgeving
Anders

De trends die in een afwijkende kleur zijn weergegeven stonden vorig jaar nog niet in de lijst met hotspots.
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Trends en trendsonderzoek

We hebben de respondenten gevraagd aan te geven 
welke trends en ontwikkelingen in de komende 
twee jaar de grootste invloed op hun bedrijf zullen 
hebben. Daarbij hebben wij ze eerst gevraagd welke 
categorieën zij het belangrijkst vinden: consument, 
gezondheid, veiligheid & kwaliteit, duurzaamheid, 
technologie, wet- en regelgeving en ketensamenwer-
king (maximaal 2 antwoorden mogelijk). 

Dienstverleners konden daarna kiezen uit in totaal 
63 trends binnen deze zeven categorieën. Per catego-
rie konden respondenten maximaal drie antwoorden 
aankruisen. Op de gekozen antwoorden is vervolgens 
gevraagd of zij in het komende jaar ook zelf in deze 
trend gaan investeren. 

HOTSPOTS
Hotspots zijn trends die voor veel bedrijven van 
belang zijn en waar velen ook in willen investeren. 
Binnen de sector dienstverleners hebben we in ons 
onderzoek 18 hotspots geïdentifi ceerd, waarvan er 11 
nieuw zijn ten opzichte van vorig jaar. 

Duurzaamheid werd als belangrijkste trendcategorie 
gemarkeerd door de dienstverleners. Drie trends bin-
nen deze categorie zijn een hotspot voor dienstver-
leners: Biobased economy, valorisatie van reststromen 
en duurzamer produceren. Zowel bij valorisatie van 
reststromen als biobased economy geeft 73% van de 
bedrijven die denken dat dit een grote invloed gaat 
hebben op hun bedrijf, aan hier ook in te willen 
investeren. 

Binnen veiligheid en kwaliteit, het op één na 
belangrijkste trendcluster voor dienstverleners, is 
transparantie dit jaar nieuw als hotspot aangemerkt.  
Transparantie is de wens van de consument en sta-
keholders tot meer inzicht in de productie- en logis-
tieke keten. 64% van de bedrijven waarvoor de trend 
van belang is, geeft aan hierin te willen investeren. 
Andere hotspots zijn certifi cering en ketensamenwer-
king en veranderingen in ketenstructuur omwille 

van veiligheid en kwaliteit, met respectievelijk 71% 
en 67%.

In het cluster ketensamenwerking is co-design en co-
production de belangrijkste trend: 88% van de dienst-
verleners die dit van belang vindt, gaat investeren in 
samenwerking met stakeholders op het gebied van 
ontwikkeling en innovatie. Nieuwe businessmodellen 
hebben we dit jaar voor het eerst als trend toege-
voegd en deze wordt door dienstverleners meteen als 
hotspot aangemerkt.

Op het gebied van technologie zien we drie trends 
die vorig jaar ook al in het rijtje hotspots voorkwa-
men: informatietechnologie, operational excellence 
en automatisering. Dit komt ook overeen met een 
eerder resultaat uit dit onderzoek, waaruit bleek dat 
bij dienstverleners de aandacht voor operational 
excellence lijkt toe te nemen. Tekorten aan technisch 
personeel is dit jaar voor het eerst een belangrijk punt 
van aandacht voor dienstverleners. Wij verwachten 
dat deze trend belangrijker zal worden naarmate de 
economie aantrekt. Er is met name een tekort in 
technisch geschoold personeel en in de aanwas van 
studenten met een biotechnologische interesse. 

In de categorie Consument was sociale media als 
marketinginstrument vorig jaar nog een niche. Dit 
jaar ziet 42% van de dienstverleners de grote impact 
op het eigen bedrijf, en geeft 89% aan in sociale 
media te gaan investeren. Veranderende consumptiepa-
tronen is dit jaar ook voor het eerst een hotspot voor 
dienstverleners.

Een eerste conclusie die we uit deze analyse kunnen 
trekken is dat duurzaamheid nu ook voor dienst-
verleners belangrijker wordt, net als voor andere 
schakels in de agrifoodketen. Transparantie is een 
buzzword dat we bij veel sectoren binnen de agrifood 
terughoren en waarschijnlijk gaan de dienstverleners 
daar meer en meer sociale media voor inzetten. 

NICHES
Niches zijn trends waarvan een relatief klein deel 
van de respondenten vindt dat ze veel impact zullen 
hebben. Degenen die dat wel vinden zijn van plan er 
in te gaan investeren.

Op het gebied van duurzaamheid zijn geothermie 
(energie uit aardwarmte) en sustainable packaging 
(afbreekbare verpakkingen of verpakkingen uit 
hernieuwbare grondstoffen) niches. Aangezien dit 
erg specifi eke trends zijn waarop een aantal specia-
listische dienstverleners zich zal kunnen onderschei-
den, is het geen verrassing dat deze trends als niches 
worden aangemerkt.

Binnen het cluster voedselveiligheid- en kwaliteit 
geeft een beperkt aantal bedrijven (4%) aan dat 
de dreiging van een pandemie van invloed op hun 
bedrijf zal zijn. 83% van deze bedrijven neemt dit 
mee in hun investeringsbeleid. Nieuwe analysetech-
nieken die meer inzicht geven in de kwaliteit van het 
product is een niche die door 21% van de dienstver-
leners van belang wordt geacht.

Een aantal dienstverleners gaat zich specialiseren op 
het gebied van veranderingen in wet- en regelgeving 
omtrent voedselveiligheid- en kwaliteit, het mestbeleid 
en gewasbeschermingsmiddelen.

SLEEPING BEAUTIES
Door dienstverleners worden tien trends als sleep-
ing beauties aangemerkt, dat wil zeggen trends die 
veel respondenten wel belangrijk vinden, maar waar 
relatief weinig bedrijven ook daadwerkelijk in gaan 
investeren.

Vier van de tien sleeping beauties vallen binnen het 
duurzaamheidscluster. Gezien het belang dat dienst-
verleners aan duurzaamheid hechten, is het opgeval-
len dat zij niet willen of kunnen investeren in trends 
als duurzaam inkopen, dierenwelzijn, carbon footprint 
en voedselzekerheid. Dierenwelzijn is dé belangrijk-

ste trend binnen de primaire sector: het lijkt dat 
dienstverleners hier moeite hebben dit om te zetten 
in concrete dienstverlening. Dit geldt ook voor het 
terugdringen van de carbon footprint binnen de 
primaire sector.

Op het gebied van gezondheid is de veranderende 
samenstelling van voedingsmiddelen bij dienstverleners 
een sleeping beauty. In de voedingsindustrie is deze 
trend een hotspot. Het is daarom maar de vraag of 
dienstverleners in de komende twee jaar voldoende 
zullen investeren om de voedingsindustrie te kunnen 
ondersteunen in haar vragen op dit onderwerp.
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Wij richten ons op Total Customer 
Care in diepvries logistiek

Partner Logistics is al 10 jaar actief in de frozen supply chain in Nederland, België 
en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn 6 locaties, waarvan 5 volledig geautomatiseerde 
cold stores en 1 warehouse voor ambient goederen (ongeconditioneerd). De ware-
houses zijn het eerste voorraadpunt in de logistieke keten van producent naar het 
retail- en foodservice kanaal. Vanuit hier gaan de producten naar de distributie-
centra van deze spelers. Het transport wordt gedaan door partners. De klanten van 
Partner Logistics zijn voedingsproducenten, zoals Lamb Weston, Birds Eye, Pinguin 
Foods, Ysco, Oerlemans en Refresco. 

We spreken Duco Buijze, sinds november 2012 de CEO van Partner Logistics. Voor 
zijn indiensttreding bij Partner Logistics is hij werkzaam geweest bij Lekkerland en 
Binnenstadservice Nederland.

 Partner Logistics heeft een roerige tijd achter de 
rug. Kunt u iets meer vertellen over de nieuwe weg die 
jullie zijn ingeslagen?
Buijze: “De kerncompetentie en missie van het 
bedrijf was het ontwerpen en bouwen van zeer 
moderne en verregaand geautomatiseerde vrieshui-
zen. Medio 2012 is het bedrijf gereorganiseerd en 
in afgeslankte vorm doorgestart. We maken nu de 
omslag naar een logistiek dienstverlener met totaal-
oplossingen voor de frozen supply chain. Wij willen 
een pan-Europese speler worden.” 

“De vrieshuismarkt is nog maar 30 á 40 jaar oud en 
zeer kapitaal intensief. Op dit moment staat de sector 
op een kruispunt, er moet veel geïnvesteerd worden in 
nieuwe vriestechnieken om aan de nieuwe Europese 
milieuregelgeving te voldoen. Daardoor komen wel-
licht vrieshuizen te koop en zullen er nieuwe samen-
werkingsverbanden gaan ontstaan”, vertelt Buijze. 
Het is voor Partner Logistics zeker een strategische 
optie om via samenwerking en eventueel overnames 
onze activiteiten in Europa verder uit te breiden.” 

 Partner Logistics heeft gespecialiseerde vrieshuizen 
voor klanten in een kapitaalintensieve markt. Wat bete-
kent dit voor de band die jullie met jullie klanten hebben?
“Partner Logistics is vaak het enige voorraadpunt 

van een klant in een bepaalde regio. Daarmee zijn 
wij uitermate belangrijk voor hun supply chain. Je 
kunt zeggen dat we op elkaar zijn aangewezen,” ver-
telt Buijze. De contracten met de klanten zijn lang-
lopend, ook om te zorgen dat er voldoende zekerheid 
is voor de fi nanciering van onze activiteiten.” 

Waar we nog veel op te winnen hebben is om onze 
ICT-systemen naadloos te integreren met die van 
andere partijen in de keten. Bij het optimaal uit-
leveren van een product zijn er vaak vier partijen 
betrokken. Dit zijn de verlader, Partner Logistics als 
vrieshuis, de transporteur en de retailer. Partner 
Logistics wil kijken naar ICT-systemen om de plan-
ning nog scherper te krijgen zodat alle vier de par-
tijen er voordeel uit kunnen halen. Dit past perfect 
in onze strategie, maar het is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan.“

 E-commerce is een opkomende trend. In het 
supermarktlandschap zie je investering in drop-off 
points en thuisbezorgen. Wat betekenen dit soort 
ontwikkelingen voor Partner Logistics?
“Wij zijn het centrale voorraadpunt vooraan in de 
keten. Dat zal zo blijven. De verandering in Food 
zal met name gaan optreden in de distributiecen-
tra van de retailer of bij de winkel. Als e-commerce 

toeneemt dan is de vraag waar de klantenorder 
uiteindelijk verzameld gaat worden. Het lijkt handig 
om dit in het bestaande winkelpunt (de supermarkt) 
te doen. Als de supermarkt niet de fysieke entiteit 
is waar je zo’n order verzamelt, dan schuif je een 
stukje op in de keten. Dan kom je dus uit in het 
distributiecentrum van de retailer, wat ingericht is 
om grote volumes te produceren voor supermarkten. 
Wat zou kunnen gebeuren is dat je naar een soort 
hybride voorraadpunt gaat, dat een kruising is van 
een supermarkt en een distributiecentrum, waar 
je effi ciënt consumentenorders kunt verzamelen. 
Partner Logistics kan hierop inspelen door kleinere 
orders in een kortere leadtime met hogere frequentie 
aan te leveren. 

 Voorheen bent u werkzaam geweest en nog altijd 
betrokken bij Binnenstadservice Nederland, dat zich 
richt op de stadsdistributie. Kunt u hier iets meer over 
vertellen?
“Tijdens mijn periode bij Lekkerland was ik verant-
woordelijk voor de distributie. Wij merkten daar 
dat logistiek binnen steden steeds moeilijker werd. 
Ik kwam toen in contact met Binnenstadservice 
Nederland. Zij waren bezig met het opzetten van 
een nieuw systeem voor stadsdistributie in Nijme-
gen. Het idee achter stadsdistributie is dat er aan de 

rand van de stad een depot komt, daar worden de 
pakjes aangeleverd. Vanuit daar gaan de pakjes met 
één beweging de binnenstad in. Als alle winkeliers 
in de binnenstad het depot als afl everadres opgeven, 
dan heb je heel veel minder transportbewegingen. 
Het duurt alleen lang voordat dit goed op de rails 
staat. Er zijn namelijk veel partijen met elk andere 
belangen die allemaal mee moeten werken. Door de 
ontwikkelingen op het gebied van e-commerce en de 
behoefte aan duurzame transportoplossingen, gaat 
stadsdistributie in de toekomst zeker veranderen”, 
aldus Buijze.

 Hoe ziet Partner Logistics er over 10 jaar uit?
“Dan is Partner Logistics een pan-Europese logis-
tieke dienstverlener geworden: van de producent tot 
aan het laatste distributiepunt in de keten, exclusief 
de winkel. Wij noemen dat Total Customer Care”, 
zegt Buijze. “Doel van Partner Logistics is de strate-
gische plannen van haar opdrachtgevers mogelijk te 
maken.” 
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TOE LEVERANCIERS

Belangrijkste conclusies:
 • Customer intimacy is de belangrijkste basis-
strategie voor toeleveranciers. Desondanks 
zien niet alle toeleveranciers kansen om zich te 
onderscheiden op klantgerichtheid. 

 • Meer dan andere sectoren binnen de agrifood 
richten toeleveranciers zich op innovatie naast 
een superieur product. Operational excellence 
is veel minder belangrijk.

 • Toeleveranciers hebben de blik vooral op het 
buitenland gericht. De Nederlandse markt biedt 
voor slechts een klein deel van de bedrijven de 
meeste groeikansen.

 • Ook in deze sector heeft de toenemende aan-
dacht voor (voedsel)veiligheid en -kwaliteit de 
komende jaren de grootste impact, gevolgd door 
ontwikkelingen in technologie en op het gebied 
van duurzaamheid.

INLEIDING

In dit hoofdstuk zoomen we in op de resultaten van het 
Agri & Food Trends onderzoek voor de toeleveranciers 

binnen de sector. Binnen de totale groep van 644 
respondenten bevinden zich 70 toeleveranciers (11%). 

Dit betreft onder meer fabrikanten van handelsgoederen, zoals pre-
mixen, gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen, bouwers van 
agrarische equipment, zoals oogstmachines, koeltechniek, kassen of 
melkmachines en leveranciers van machineonderdelen. Deze bedrijven 
hebben met elkaar gemeen dat ze zelf geen deel uitmaken van de agri-
foodsector in enge zin, maar er wel sterk afhankelijk van zijn omdat ze 
er goederen aan leveren. 

We kijken allereerst naar de strategie die toeleveranciers voeren. Meer 
dan in de andere sectoren draait het voor toeleveranciers om (product)
innovatie. Niet alleen voert ruim een derde van hen een product leader-
ship strategie, ook willen zij zich vooral onderscheiden op de kwaliteit 
van hun product én innovatie.

Daarnaast kijken we naar de verwachtingen van toeleveranciers voor 
het komend jaar. Daarin zien we dat zij, net als de andere sectoren, 



Wat is uw voorkeursstrategie voor 2014? – toeleveranciers (n = 43)*

37%

Customer intimacy

Operational excellence

Product leadership

16%

47%

* Niet alle toeleveranciers hebben een keuze voor een voorkeur-
strategie gemaakt, daarom is het aantal respondenten hier lager.
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meer vertrouwen hebben in de groeikansen in het 
buitenland dan in eigen land. We vervolgen met het 
beeld dat toeleveranciers hebben van het imago van 
de sector. Hoewel de meeste respondenten aangeven 
zelf weinig last van een vertrouwenscrisis te heb-
ben gehad, vinden de meesten toch dat er iets moet 
verbeteren.

Tot slot gaan we uitgebreid in op de belangrijkste 
trends en ontwikkelingen voor toeleveranciers. 
Daarbij onderscheiden we de belangrijkste niches, 
hot spots en sleeping beauties waarnaar in de sector 
gekeken wordt. Het belangrijkste daarin vinden de 
toeleveranciers de toenemende aandacht voor voed-
selveiligheid en –kwaliteit.

Dit maakt toeleveranciers schijnbaar consequenter 
dan de andere sectoren. Overal wordt immers aan-
gegeven dat de kwaliteit van het geleverde product 
de belangrijkste onderscheidende factor is. Voor een 
bedrijf dat een productleiderschap strategie voert is 
dit logisch: het best mogelijke product aanbieden 
en daar als eerste mee op de markt komen is voor 
deze bedrijven het allerbelangrijkste. Dat innovatie 
het nummer twee antwoord is op de vraag naar hun 
onderscheidend vermogen bevestigt dit eens te meer.

Dit neemt echter niet weg dat ook onder toeleveran-
ciers nóg meer bedrijven aangeven voor een custo-
mer intimacy strategie te gaan dan voor een product 
leadership strategie. Voor deze bedrijven is het ook 
belangrijk een kwalitatief goed en innovatief product 
te leveren, maar of zij daarin ook hun onderscheid 
moeten zoeken valt te betwijfelen. 

De vraag is dan ook of deze customer intimacy
bedrijven de klant wel voldoende centraal stellen. 
Organisaties die het moeten hebben van een innige 
band met hun klanten zijn vooral gebaat bij het 
leveren van excellente service en maatwerk aan een 
smalle groep klanten. Tussen de 20% en 30% van de 
toeleveranciers zoekt hun onderscheid in deze klant-
gerichte activiteiten. Ook het bieden van een breed 
assortiment valt hieronder: wie voor de klant een 
one-stop-shop is, kan de klant meer waarde bieden 

en zelf een hogere marge per klant realiseren. Ook 
het samen met de klant ontwikkelen, creëren en 
produceren (co-design, co-productie) is belangrijk 
bij het langdurig binden van klanten.

Ten opzichte van vorig jaar valt op dat het aantal 
bedrijven dat zich onderscheidt op service fors is 
teruggelopen, van 39% naar 26%. Mogelijk valt dit 
te verklaren uit het feit dat merk en imago voor veel 
minder bedrijven onderscheidend vermogen biedt 
(6% in 2014, versus 21% in 2013). Wie ernaar 
streeft om op basis van een sterk imago klanten voor 
zich te winnen zal ook meer willen en moeten inves-
teren in excellente service. Dat lijkt dit jaar voor 
minder respondenten van essentieel belang. 

HET GRAS IS ELDERS GROENER
Bedrijven in de agrifoodsector zien meer kansen in 
het buitenland dan in Nederland. Toeleveranciers 
vormen daarop geen uitzondering. Dit jaar verwacht 
42% van de respondenten omzetgroei in Nederland 
– exact hetzelfde percentage als in 2013. Toen waren 
er echter geen respondenten die omzetkrimp ver-
wachtten, dit jaar is dat 12%.

De omzetverwachtingen voor het buitenland zijn 
hooggespannen: 74% van de respondenten denkt dat 
zijn of haar bedrijf hier gaat groeien, tegen 3% die 
krimp verwacht.

Wat is de omvang van uw onderneming? – toeleveranciers (n = 70)

14%9%
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33%
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Aantal werknemers

BOX: Respondenten in de sector toeleveranciers
Ten opzichte van vorig jaar is het aantal respon-
denten onder toeleveranciers meer dan verdub-
beld. Vandaar dat wij het gepast achten hier een 
afzonderlijk hoofdstuk aan te wijden. Zoals in alle 
sectoren is ook hier de vragenlijst voornamelijk 
ingevuld door leden van de directie of het hoger 
management. 

In afwijking met andere schakels die in dit rapport 
zijn beschreven kent de respons onder dienstverle-
ners relatief weinig kleine bedrijven. Van de deel-
nemende toeleveranciers is slechts 14% een bedrijf 
van 10 of minder werknemers. Meer dan de helft 
van de respondenten is actief bij organisaties met 
meer dan 50 medewerkers en bijna een kwart bij 
bedrijven met meer dan 250 medewerkers. 

KLANT CENTRAAL?
Gevraagd naar de strategie die zij het komend 
jaar voeren, geeft bijna de helft van de respon-
denten aan dat zij voor customer intimacy gaan. 
Daarbij staat partnerschap met de klant centraal; 
het bouwen van een langdurige relatie door die 
klant optimaal te bedienen en de best mogelijke 
ervaring te bieden. 

Waar veel andere sectoren binnen de agrifood-
sector daarnaast een operational excellence stra-
tegie hanteren, met name de primaire sector, 
zoeken toeleveranciers vaker hun heil in product 
leaderschip. 

Op welke manier wilt u zich in 2014 onderscheiden van de concurrent (maximaal 3 antwoorden)? – toeleveranciers
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Eén en ander geeft toeleveranciers het vertrouwen 
dat de winst komend jaar zal toenemen. Slechts 6% 
van hen gaat uit van minder winst dan vorig jaar, 
maar liefst 64% verwacht juist meer winst. Deze ver-
wachting is ongeveer gelijk aan die van het afgelopen 
jaar. Echter, de signalen uit de markt die wij hebben 
opgevangen zijn dat hoewel de orderportefeuilles 
weer beter gevuld raken, 2013 niet direct een topjaar 
was. De vraag is of hier de wens de vader van de 
gedachte was en is. 

Dit lijkt bevestigd door de verwachtingen op het 
gebied van personeelsformatie. Nog steeds geven 
maar weinig bedrijven aan meer arbeidsplaatsen te 

gaan creëren in 2014, maar dit percentage neemt 
wel iets toe, van 19% naar 26%. Bovendien daalt het 
aantal bedrijven dat het personeelsbestand verwacht 
te krimpen licht, van 12% in 2013 naar 11% in 
2014. Dit zou een teken kunnen zijn dat de groeiver-
wachting in omzet en winst voor 2014 harder is dan 
die van 2013, en dat we de mensen nog hard nodig 
gaan hebben voor hun kennis en kunde.

Als we kijken naar omzetgroei in het buitenland dan 
is West-Europa, ondanks het verzadigde karakter van 
deze markt, het meest populair: 44% van de respon-
denten geeft deze regio topprioriteit. Andere popu-
laire regio’s zijn Azië en Oost-Europa. 

De optelsom van percentages is in de grafi ek hoger 
dan 100%, omdat de resultaten zijn gerelateerd aan 
het aantal respondenten en niet aan het aantal gege-
ven antwoorden. Respondenten mochten bij deze 
vraag maximaal drie antwoorden kiezen. 

IMAGOPROBLEEM LIGT NIET AAN ONS
Toeleveranciers zijn niet uitgesproken positief over 
het imago van de sector. Ongeveer de helft van hen 
vindt dat de Nederlandse agrifoodsector een uitste-
kend imago heeft. Echter, slechts 19% van de toele-
veranciers is de afgelopen vijf jaar zelf geraakt door 
een vertrouwenscrisis in de sector. Dit is aanmer-
kelijk lager dan de percentages in de primaire sector 
(30%) en handel (27%). Waarschijnlijk komt dit 
omdat toeleveranciers vaak intermediaire producten 
maken en daarmee minder dicht op de consumen-
tenmarkten zitten. 

Op de andere stellingen wijken de meningen van de 
toeleveranciers niet veel af van de scores die andere 
schakels in de agrifood laten zien. 

VERTROUWEN IN GEDRAGSCODE
Toch zien toeleveranciers in de dagelijkse praktijk 
ook de keerzijde van zakendoen. Maar liefst 30% 
van hen geeft aan last te ondervinden van oneer-
lijke handelspraktijken. De oplossing hiervoor zien 
de meesten niet in de gedragscode handelspraktij-
ken – nog niet de helft van hen is hiermee bekend, 
en slechts 39% van hen verwacht dat hier een sterk 
positief effect vanuit zal gaan.

Groeiregio's in 2014: percentage respondenten dat in betreffende regio groeikansen ziet – toeleveranciers
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Stellingen over imago en vertrouwen – toeleveranciers

Eens Oneens N.v.t.

De agrifoodsector heeft een
uitstekend imago in Nederland

Mijn bedrijf is de laatste vijf jaar direct geraakt 
door een vertrouwenscrisis in de sector 

Het crisismanagement is in onze
sector adequaat geregeld

We moeten als sector veel meer proactief 
communiceren naar de burger en consument

De overheid moet veel intensiever
controleren op goed en veilig voedsel

De overheid moet de sector veel meer proactief 
en positief uitdragen in het buitenland
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Stellingen over de Gedragscode Handelspraktijken – toeleveranciers

Eens Oneens N.v.t.

Ik ben op de hoogte van deze 
Gedragscode Handelspraktijken

Mijn bedrijf ondervindt last van 
oneerlijke handelspraktijken

De gedragscode zal een sterk 
positief effect hebben
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Trends en trendsonderzoek
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Welke van onderstaande trends en ontwikkelingen hebben volgens u binnen nu en twee jaar 
de grootste invloed op uw bedrijf? – toeleveranciers

31%

31%

27%

24%

19%

14%

41%

4%

Toenemende aandacht voor (voedsel)veiligheid en -kwaliteit
De voortschrijdende ontwikkelingen in de technologie

Meer aandacht voor duurzaamheid
Veranderingen in nationale en Europese wet- en regelgeving

Versterkte samenwerking binnen en buiten de keten
De veranderende eisen van de consument

Toenemende aandacht voor gezondheid
Anders

Samenvatting van hotspots, sleeping beauties en niches bij dienstverleners

HOTSPOTS NICHES SLEEPING BEAUTIES

Consument Biologische alternatieven Sociale media
Huismerken
Keurmerken

Veranderend afzetkanaal
Lokaal en lekker eten

Gezondheid Samenstelling voeding Allergeenvrij / etiketten Plantaardig eiwit
Functional foods

Veiligheid en kwaliteit Certifi cering
Ketensamenwerking
Nieuwe analysetechnieken

Antibioticagebruik Transparantie

Duurzaamheid Carbon footprint
Duurzaam inkopen

Sustainable packaging
Valorisatie reststromen
Energieneutrale keten

Voedselzekerheid
Duurzamer produceren
Biobased economie

Technologie Operational Excellence
Automatisering
Precisielandbouw
Groene chemie
(Mobiele) ICT
Het nieuwe telen

Technisch personeel
Zee(land)bouw

 

Wet- en regelgeving Europese wetgeving
Toenemende regelgeving
Melkquota

Mesthandel
Toename megastallen

 

Ketensamenwerking Verticaal en horizontaal
Opkomende markten
Nieuwe businessmodellen
Co-design, co-production

Energieneutrale keten  
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Belang van de trend

1. Nadruk op lokaal en lekker eten
2. Veranderend consumptiepatroon (bijvoorbeeld minder ‘vaste’ maaltijden, gemaksvoeding)
3. Veranderend afzetkanaal (internet, thuiswinkelen)
4. De groei van huismerken ten koste van A-merken
5. Social media (als marketinginstrument)
6. Biologische of natuurlijke alternatieven (bijvoorbeeld vleesvervangers)
7. Keurmerken (bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid

in het algemeen)
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Duurzaamheid
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Belang van de trend

1. Biobased economy (van fossiele naar biologische grondstoffen) 
2. Duurzamere productie als alternatief voor biologisch voedsel 
3. Terugbrengen van carbon footprint 
4. Geothermie (energie uit aardwarmte) 
5. Sustainable packaging (afbreekbare verpakkingen of uit hernieuwbare grondstoffen) 
6. Groene genetica (vanuit verschillende disciplines plantveredeling genetisch versnellen) 
7. Energieneutrale keten / kas 
8. Valorisatie van reststromen (bijv. cradle2cradle, afvalvrije kringloop, afval = grondstof) 
9. Meer aandacht voor dierenwelzijn 
10. Duurzaam inkopen / sourcen 
11. Voedselzekerheid / zekerstellen wereldwijde food supply (meer met minder produceren) 
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Gezondheid
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Belang van de trend

1. Veranderende samenstelling van voedingsmiddelen (bijv. zout-, vet- en suikerreductie) 
2. Functional food (voeding met een specifieke (gezondheids-)functie) 
3. Allergeenvrij voedsel / etikettering 
4. Natuurlijke ingrediënten in farmaceutica 
5. Eiwit uit plantaardige grondstoffen 
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Keten
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Belang van de trend

1. Landbouw in stedelijke gebieden / stadslandbouw 
2. Vergrote verticale en horizontale samenwerking in de keten 
3. Multifunctionele landbouw 
4. Energie neutrale keten / kas 
5. Ontwikkelingslanden / opkomende markten als afzetmarkt (Base of the Pyramid) 
6. Meer peer-to-peer / groei ruil-maatschappij 
7. Nieuwe businessmodellen 
8. Co-design en co-production (voor ontwikkeling en innovatieve samenwerking

met stakeholders) 

6

3

1

4
8

7

5 2

Technologie
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Belang van de trend

1. Nano- / microtechnologie 
2. 3D food printing 
3. Nieuwe conserveringstechnologiën (bijv. hoge druk of PEF) 
4. Groene chemie (bio)technologie 
5. Precisielandbouw 
6. Zee(land)bouw 
7. Nieuwe groene revolutie (ontwikkeling van nieuwe gewassen) 
8. Augumented reality (het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte 

beelden aan rechtstreekse, reële beelden) 
9. Het nieuwe telen 
10. Verdere automatisering en informatisering in productie / teelt, warehouse en/of logistiek 
11. Groeimogelijkheden (mobiele) informatietechnologie 
12. Operational excellence 
13. Tekorten aan technisch personeel 
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Veiligheid en kwaliteit
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Belang van de trend

1. Aangescherpt beleid rond antibioticagebruik 
2. Dreiging pandemie 
3. Certificering en toenemende eisen omtrent veiligheid en kwaliteit 
4. Vernaderend toezicht / terugtrekkende overheid 
5. Verandering in ketenstructuur en samenwerking omwille van veiligheid en kwaliteit 

(preferred suppliers) 
6. Transparantie: wens van consument en stakeholders tot meer inzicht in productieproces 
7. Nieuwe analysetechnieken die meer inzicht geven in de kwaliteit van het product 
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Wet- en regelgeving
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Belang van de trend

1. Grote invloed van Europese wetgeving 
2. Intellectual property rights in voeding en technologie / kwekersrechten 
3. Afschaffen melkquotering 
4. Mesthandel / nieuwe mestbeleid 
5. Emissierechten in de landbouw 
6. Toename van megastallen 
7. Liberalisering van de internationale agrarische markt (WTO) 
8. Ontpoldering 
9. Toenemende regelgeving m.b.t. voedselveiligheid en kwaliteit 
10. Het afkeuren van veel gezondheidsclaims door de EFSA (Europese agentschap voor 

voedselveiligheid) / Claimswetgeving 
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Classificering trends in hotspots, sleeping beauties en niches
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Niches
Van belang voor

klein aantal bedrijven

Hotspots
Trends die voor veel 

bedrijven van belang zijn

Geen echte trends

Sleeping beauty
Groot belang, maar

relatief weinig bedrijven
die willen investeren
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Uitleg voor het lezen van deze grafiek: het percentage respondenten dat de trend 
van belang vindt staat op de horizontale as. Van de respondenten die de trend 
belangrijk vinden wil een bepaald percentage in de trend investeren. Dit staat op de 
verticale as. De horizontale en verticale lijn in de grafiek staan voor de gemiddelde 
scores op de as, binnen de categorie. Trends rechts van de verticale lijn scoren 
hoger dan gemiddeld op belang. Trends hoger dan de horizontale lijn scoren dus 
hoger dan gemiddeld op investeringsbereidheid.



Het groene goud?  mini-case

Algen zijn niet alleen een toekomstige 

duurzame oplossing als alternatief 

voor de steeds schaarser en duur-

der wordende fossiele brandstoffen. 

Verschillende bedrijven doen onder-

zoek naar de toepassing van algen 

voor voedingsingrediënten, visvoer, 

of andere stoffen zoals EPA en DHA. 

EPA zou een hoge bloeddruk en hart-

falen kunnen voorkomen. DHA is een 

vetzuur dat belangrijk is bij de ontwik-

keling van hersen- en oogweefsel van 

menselijke embryo’s en pasgeboren 

baby’s. Voordeel van algenteelt is dat 

de opbrengst per hectare groot is en 

dat het ook gekweekt kan worden 

op grond die niet geschikt is voor 

landbouw. 

Het feit dat er nog niet massaal algen 

worden geteeld heeft te maken met 

de kosten. Om deze kosten te redu-

ceren werkt Wageningen Universiteit 

aan goedkopere reactoren, afvalstro-

men die als voeding voor de algen 

dienen, hogere concentraties algen 

om de oogstkosten te reduceren en 

aan het bruikbaar maken van de ove-

rige restproducten. 

www.algae.wur.nl 

Mestverwerking op melkveebedrijven mini-case

Vanaf april 2015 is er geen limiet 

meer aan de hoeveelheid melk die 

geproduceerd mag worden door de 

afschaffi ng van het melkquotum. 

December jongstleden bracht staats-

secretaris Sharon Dijksma van Eco-

nomische Zaken naar buiten dat er 

na de afschaffi ng van het melkquo-

tum geen grens wordt gesteld aan 

het aantal koeien dat mag worden 

gehouden in Nederland, mits boe-

ren voldoende grond hebben om hun 

mest af te zetten. 

De overheid streeft ernaar om in 

2014 veehouders te verplichten hun 

mestoverschotten helemaal weg te 

werken. Om dit te realiseren zal er 

naast het uitrijden van de mest een 

aantal andere oplossingen moeten 

komen die het mestoverschot moeten 

terugdringen. Een voorbeeld hiervan 

is een mestverwerkingsinstallatie. 

Melkveehouderij Hanenberg uit Oss 

(250 melkkoeien) beschikt sinds 2012 

over een dergelijke installatie. De 

installatie bestaat uit een mestschei-

der en een composteringstrommel. 

Allereerst wordt de mest geschei-

den in een dunne en dikke fractie. 

De dunne fractie wordt opgeslagen in 

een silo en wordt nu uitgereden over 

het land. Deze fractie kan in de toe-

komst ook verder worden gescheiden 

in water en een concentraat dat als 

vervanging van kunstmest kan wor-

den gebruikt. De dikke fractie gaat de 

composteringstrommel in en wordt 

gebruikt als strooisel in de ligboxen.

www.hanenberg.nu/Koecomposst 
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We hebben de respondenten gevraagd aan te geven 
welke trends en ontwikkelingen in de komende 
twee jaar de grootste invloed op hun bedrijf zullen 
hebben. Daarbij hebben wij ze eerst gevraagd welke 
categorieën zij het belangrijkst vinden: consument, 
gezondheid, veiligheid & kwaliteit, duurzaamheid, 
technologie, wet- en regelgeving en ketensamenwer-
king (maximaal 2 antwoorden mogelijk). 

De toeleveranciers konden daarna kiezen uit in 
totaal 61 trends binnen deze zeven categorieën. 
Per categorie konden respondenten maximaal drie 
antwoorden aankruisen. Op de gekozen antwoorden 
is vervolgens gevraagd of zij in het komend jaar ook 
zelf in deze trend gaan investeren. 

HOTSPOTS
Hotspots zijn trends die voor veel bedrijven van 
belang zijn en waar velen ook in willen investeren. 
De deelnemende toeleveranciers in ons onderzoek 
hebben 20 trends geïdentifi ceerd als hotspots, wat 

relatief veel is ten opzichte van andere sectoren. We 
lichten er hier een aantal uit. 

Binnen de categorie voedselveiligheid en -kwaliteit 
draait het vooral om certifi cering. Net als in 2013 is 
dit één van de belangrijkste trends onder toeleveran-
ciers, waarin vrijwel iedereen ook gaat investeren. 
Daarnaast zien toeleveranciers ketensamenwerking als 
belangrijke trend, waarin zij in vergelijking met vorig 
jaar veel vaker willen investeren. Ook de aanwezige 
nieuwe analysetechnieken op het gebied van kwaliteit 
is voor velen belangrijk.

De categorie technologie levert de meeste trends aan 
de lijst met hotspots – maar liefst zes van de twintig. 
In 2013 al was operational excellence dé hotspot trend 
binnen deze categorie en dit jaar is dat niet anders: 
38% van de respondenten voorziet een hoge impact, 
waarbij 88% van hen daar ook in investeert. Verdere 
automatisering in productie is voor meer bedrijven 
belangrijk geworden (28%) en ontlokt de overgrote 

meerderheid van hen (89%) tot investeren. Op 
gepaste afstand volgt nog een viertal trends, te weten 
precisielandbouw, groene chemie, (mobiele) ICT en Het 
Nieuwe Telen. Dat precisielandbouw en Het Nieuwe 
Telen hier zo hoog scoren wekt misschien verbazing, 
maar deze hotspots vallen te verklaren uit het feit 
dat een aantal toeleveranciers in onze steekproef 
landbouwmachines en (ICT-)systemen levert voor 
dit soort toepassingen. 

In de categorie duurzaamheid kijken toeleveranciers 
vooral naar het terugbrengen van de carbon footprint. 
Daarnaast zien we duurzaam inkopen als trend terug 
bij de hotspots. Ook in de categorie wet- en regel-
geving springen er twee trends bovenuit. De grote 
invloed van Europese wetgeving gaat van sleeping 
beauty vorig jaar naar hotspot dit jaar. De omge-
keerde beweging maakt toenemende regelgeving; hoe-
wel nog steeds een trend, willen aanzienlijk minder 
bedrijven hier ook in investeren (45%). 

Onder de trends in de categorie keten valt vooral de 
enorme vlucht van co-design, co-productie op. Waar 
die nog totaal niet op de radar stond in 2013 ziet dit 
jaar 27% van de toeleveranciers hiervoor een grote 
impact weggelegd waarin zij vrijwel allemaal (94%) 
willen investeren. Relatief bekende trends als vergro-
ten verticale en horizontale samenwerking en nieuwe 
businessmodellen komen eveneens terug. 

NICHES
Niches zijn trends waarvan een relatief klein deel 
van de respondenten vindt dat ze veel impact 
zullen hebben. Degenen die dat wel vinden zijn 
van plan er in te gaan investeren. De toeleveran-
ciers in ons onderzoek hebben 13 trends als niche 
geïdentifi ceerd. 

Van deze 13 niches zit de helft op het gebied van con-
sument (sociale media, huismerken, keurmerken) en 
duurzaamheid (sustainable packaging, valorisatie rest-
stromen, energieneutrale keten). Daarmee willen toele-

Foto © AlgaePARC, Wageningen UR
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veranciers zich vooral onderscheiden op “zichtbare” 
zaken die veelal als randzaken worden beschouwd. 

Wel worden kansen gezien op een aantal zaken 
omtrent regulering, zoals het mestbeleid, antibiotica-
gebruik en etikettering. Andere niche trends zijn de 
toename megastallen, zee(land)bouw en een tekort aan 
technisch personeel. Gezien de voorzichtige groei in 
personeelsformatie kunnen we concluderen dat een 
klein deel van de bedrijven kansen ziet in het wél aan 
zich binden van gekwalifi ceerde technische mensen.

SLEEPING BEAUTIES
Sleeping beauties zijn trends die veel respondenten 
wel belangrijk vinden, maar waar weinigen kans zien 
om in te investeren. 

Drie duurzaamheidstrends zijn volgens velen belang-
rijk maar kunnen niet iedereen verleiden tot inves-
teringen: voedselzekerheid, duurzamer produceren en 
biobased economy zijn belangrijk maar vragen voor-
alsnog niet van alle toeleveranciers een hoge mate 
van commitment. 

Ook zaken die met voeding en gezondheid samen-
hangen zijn voor toeleveranciers nog niet voorbij 
sleeping beauty status gerezen. Dit betreft functional 
foods, lokaal en lekker eten en plantaardig eiwit. Wel-
licht merken toeleveranciers het belang hiervan bij 
hun klanten maar zien ze nog niet allemaal hoe ze 
hier zelf voordeel uit kunnen halen. Tot slot zien we 
veranderende afzetkanalen en transparantie als sleep-
ing beauties terug bij toeleveranciers.

Biobased vraagt een langetermijnvisie

Royal Cosun is een coöperatie van akkerbouwers en richt zich op het omzetten van 
agrarische grondstoffen tot producten en ingrediënten voor verschillende markten, 
waaronder de voedingsmiddelenindustrie, food service en de retail. Enkele onder de 
consument bekende merknamen zijn Suiker Unie, Van Gilse en Aviko. 

Gert de Raaff is al vanaf 1995 werkzaam bij Cosun in diverse functies, sinds april 
2013 is hij directeur New Business. Hij houdt zich daarbij bezig met de innovatie 
binnen Cosun en biobased products. Daarnaast houdt hij zich bezig met strategie-
vorming voor Cosun als geheel. 

 Kun je iets vertellen over de redenen en motieven 
waarom Cosun zich bezighoudt met biobased products?
“In 2005 heeft Cosun een strategische heroriëntatie 
doorgevoerd. De kern van Cosun ligt in het verwer-
ken van agrarische grondstoffen. Bijna alles daarvan 
gaat naar voeding, terwijl je ziet dat een belangrijke 
trend is om uit agrarische grondstoffen ook non-
food producten (biobased products) te maken. Het 
ligt dan voor de hand om te zeggen dat de samen-
hang van Cosun aan de voorkant zit, namelijk het 
verwerken van de agrarische grondstoffen, en dat je 
daarbij ook de mogelijkheden van biobased products 
meeneemt”, stelt De Raaff.

“Aan de andere kant is de ontwikkeling zichtbaar 
dat de agrarische grondstoffen completer worden 
gebruikt. De verwaarding van restproducten die 
we nu hebben, waarbij veel richting veevoer gaat, 
kan beter. In plaats van alleen de primaire grond-
stof eruit te pakken, richten we ons nu meer op 
hoogwaardige toepassingen. Daarnaast zien we dat 
bijvoorbeeld suiker als bouwsteen wordt gebruikt via 
fermentatietechnologie, bijvoorbeeld voor het maken 
van bioplastics. Dit is wel een belangrijke groeirich-
ting van Cosun voor de langere termijn.”

 Hoe zijn jullie hiermee begonnen? Je bent 
als concern immers vooral bekend met de 
voedingsindustrie en ineens zijn er meer mogelijkheden. 
Hoe begin je dan? 
“Dan doe je toch wat voor de hand ligt. Je gaat kij-
ken naar de agrarische grondstoffen waar je beschik-
king over hebt. Wat we met name hebben gedaan, 
is kijken wat in huis is en hoe dit verder ontwikkeld 
kan worden. Het is wel een zaak van de lange adem. 
We hebben in biobased nu één product dat we com-
mercieel op de markt brengen en een aantal die daar 
tegenaan zit”, aldus De Raaff.

“Je komt in markten waar je in het begin niets of 
weinig vanaf weet. Nieuwe markten betreden is een 
leerproces en dat gaat soms met horten en stoten. 
Maar daar staat tegenover dat de voedingsmarkt ook 
geen eenheidsworst is”, vertelt De Raaff. Als voor-
beeld haalt hij het verhaal aan van de fructose waar-
mee Cosun begin jaren 90 is begonnen. Hieruit is 
uiteindelijk inuline ontwikkeld. Inmiddels is Cosun 
hierin de nummer twee wereldwijd.

“Dat is toch een heel ander vak dan het in de markt 
zetten van bestaande producten zoals suiker of aard-
appelproducten. Om te beginnen verkoop je soms 
een product met een functionaliteit die nog hele-
maal nieuw is. En met dat product op zoek naar een 
klantenkring. Je moet alle klanten uitleggen wat je er 
mee kan en waar voor je het kunt gebruiken. En dat 
ook aan klanten die nog geen afnemer waren.”
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 De doorlooptijd om een biobased product te ontwik-
kelen is erg lang. Dit zijn dus innovatietrajecten voor 
de lange adem en diepe zakken. Hoe ga je hier mee om?
“Dat is absoluut waar, maar dat hangt er wel vanaf 
hoe je hierop insteekt. Veel van wat we maken, is een 
alternatief of een substituut voor een bestaand pro-
duct of technologie. Een voorbeeld is groen gas. Daar 
is al een markt voor en je weet wie je potentiële afne-
mers zijn. Dan gaat de introductie een stuk sneller en 
hoef je minder aan marktontwikkeling te doen.” 

“Als je nieuwe producten met een nieuwe functiona-
liteit op de markt zet dan wordt het een stuk lastiger. 
Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met micro-
cellulose vezels uit reststoffen te halen. Dan kijken we 
naar composieten die kunnen dienen als vervanging 
voor glasvezel of carbon. Of verdikkingsmiddelen bij 
verf, dan kijken we naar reologie, de stromingsleer, 
bijvoorbeeld de viscositeit van een vloeistof.” 

 Cosun is een coöperatie van agrarische 
ondernemers. Hoe zorg je dat jullie leden achter je 
blijven staan, bij de nieuwe weg die jullie inslaan?
“Als akkerbouwer ben je voor een groot deel afhan-
kelijk van de verwerkende industrie. Op het moment 
dat je een akkerbouwgebied hebt zonder sterke ver-
werkende industrie in de buurt, dan heb je het een 
stuk moeilijker. Graan zou je nog kunnen verslepen, 
maar met waterrijkere grondstoffen wordt dat een 
ander verhaal. De industrie heeft de neiging om in de 
buurt van haar vestiging de grondstoffen te halen.” 

“Kortom: de primaire sector en de industrie leven in 
symbiose. Dat geeft een sterke onderlinge binding. 
De suikerbieten- en aardappeltelers, het grootste 

deel van onze leden, hebben er belang bij dat we deze 
nieuwe weg inslaan. Ze nemen hier ook een lange-
termijnvisie in. Op korte termijn zijn de revenuen 
nog bescheiden, maar op de langere termijn is een 
volledig verwaarding van het product belangrijk voor 
onze concurrentiepositie. Dat is ook het voordeel 
van een coöperatie: daar kan gemakkelijker een 
lange termijnvisie worden gekozen.”

 Waar staat Cosun over 10 jaar?
“Er zullen minder akkerbouwers zijn. Cosun zal 
verder groeien en internationaler gaan opereren. 
Biobased zal binnen Cosun een belangrijke rol gaan 
spelen. Veel meer denken in termen van bioraffi -
nage, waardoor er meer zal worden gedaan met de 
grondstoffen. Ook zal de keten beter geïntegreerd 
zijn en is er meer interactie tussen teler, producent 
en afnemer.” 

De consument wil absolute perfectie

Best NV met hoofdzetel in Haasrode (Leuven) werd opgericht in 1996 en ontwik-
kelt sorteermachines voor voeding, ruwe materialen en tabak. Best NV telde 310 
medewerkers en is goed voor een omzet van € 100 miljoen. Nadat TOMRA, gekend 
voor de recycling van fl essen en leeggoed, in 2010 het bedrijf Odenberg had over-
genomen, nam het in juni 2012 eveneens Best NV over. Op die manier is TOMRA, 
beursgenoteerd met een personeelsbestand van 2200 medewerkers, uitgegroeid tot 
marktleider op het vlak van sensor-gebaseerde sorteeroplossingen. In de tak voor 
het sorteren van voeding werken 800 mensen. 

Steve Raskin is Sales Director bij TOMRA Sorting Food. Hij maakt sinds 1998 deel 
uit van Best NV.

 Wat is de specialisatie van Best NV?
Best NV heeft sinds haar oprichting hoge ogen 
gegooid met de ontwikkeling van machines waarbij 
voeding (bijvoorbeeld rozijnen) in vrije val aan de 
hand van lasers gesorteerd kan worden. Zo kunnen 
de lasers ondermeer het onderscheid maken tussen 
een bruine rozijn en bruine stenen die in de levering 
zijn beland.

Naast rozijnen kunnen ook andere soorten voeding 
zoals noten, diepvriesgroenten, aardappelen, fruit en 
vele andere toepassingen met de machines van Best 
NV gesorteerd worden. Dankzij specifi ek ontwik-
kelde technologieën van TOMRA Sorting Solutions 
kunnen bij het sorteren van voeding criteria in reke-
ning gebracht worden aangaande structuur, droogte, 
schimmels, chlorofylgehalte, toxines, etc.

 Wat is de invloed van de media op het beeld dat het 
publiek heeft van de voedingsindustrie?
“Het imago van de voedingssector lijdt onder de 
talrijke mediakanalen die momenteel beschikbaar 
zijn”, vindt Steve Raskin. “Een stukje plastic in de 
gehaktballen, een kikker in de sla, etc.; het wordt 
tegenwoordig razendsnel verspreid via facebook en 
twitter. Als je rekening houdt met de enorme massa 
aan voedingsproducten, is het aantal ‘incidenten’ 
enorm relatief”, meent Raskin. 

“Producenten van voeding verrichten reeds enorm 
veel inspanningen om de voeding zo perfect mogelijk 
te krijgen, maar technologie kan niet alle problemen 
oplossen. De consument is hoe langer hoe meer 
enkel tevreden met absolute perfectie. Daarbij lijkt 
men soms te vergeten dat voeding van natuurlijke 
oorsprong is. In Japan durft men zich al af te vragen 
waarom wortel x dikker is dan wortel y.”

“Ik zie weinig problemen in het transparanter 
maken van de voedingssector”, zegt Raskin. “Dat de 
overheid hierin een rol wenst op te nemen en meer 
aandacht vraagt voor gezondheid is begrijpelijk, 
maar dan lijkt het mij logisch dat ze ook bijspringt 
door ondersteuning te bieden op het vlak van 
innovatie, die door dergelijke maatregelen alleen zal 
dienen toe te nemen.”

 Waar staat Best over tien jaar? 
Binnen 10 jaar verwacht Steve Raskin analyses op 
moleculair detailniveau, bijvoorbeeld sorteren van 
aardappelen met x hoeveelheid zetmeel, x hoeveel-
heid suiker, etc. Dergelijke analyses zullen volgens 
hem een gevolg zijn van de steeds groter wordende 
drang naar perfect voedsel. “Mogelijk bestaan er 
tegen die tijd gecodeerde afspraken die bepalen welke 
hoeveelheden van welke bestanddelen in de voeding 
mogen zitten”, meent Raskin.
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Voor TOMRA zal deze evolutie ervoor zorgen dat 
het bedrijf nog innovatiever uit de hoek zal moeten 
komen. Daarbij zal, zoals steeds, rekening gehouden 
moeten worden met de gebruiksvriendelijkheid van 
de machinebediening. “De trend naar het meten 
en analyseren van specifi caties in de productstroom 
zal zich verder blijven doorzetten en wij zullen daar 
met gepaste oplossingen voor moeten komen”, zegt 
Raskin. “Daarbij willen we nog meer ondersteu-
ning bieden bij het creëren van de meest optimale 
procesinstallatie.”
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Belangrijkste conclusies:
 • Handelsbedrijven gaan massaal voor 
een strategie waarin relatie en partner-
schap met de klant centraal staat.

 • De verwachtingen voor omzet, winst 
en personeelsformatie in 2014 zijn het 
meest positief van alle agrifoodsectoren.

 • Ruim een kwart van de handelsbedrij-
ven heeft zelf last gehad van oneerlijke 
handelspraktijken de afgelopen jaren.

 • Trends op het gebied van veiligheid en kwali-
teit krijgen de meeste aandacht van de handel, 
ook in verwachte investeringen.

INLEIDING

Vorig jaar was de respons van handelsbedrijven nog onvoldoende om 
een apart hoofdstuk te rechtvaardigen. Dit jaar is er met een respons 

van 26 bedrijven voldoende basis om indicatieve resultaten te presenteren. 

De handelsbedrijven in dit onderzoek zijn voor het overgrote deel 
handelaren die actief zijn in de tussenhandel. Het gaat bijvoorbeeld 
om importeurs en exporteurs van verse en verwerkte producten zoals 
groenten, fruit en vlees. Ook handelsbedrijven van grondstoffen en 
uitgangsmaterialen zijn in dit onderzoek meegenomen. De respons 
vanuit de grootschalige en kleinschalige retail blijft beperkt tot enkele 
bedrijven. Het is goed dit te benadrukken, zodat de resultaten beter 
geïnterpreteerd kunnen worden. 

We beginnen met een blik op de strategische keuzes die deze sector 
maakt. Zien we terug dat zij, meer nog dan de andere schakels in de 
agrifood, dichtbij de klant willen staan? Vervolgens zien we dat de ver-
wachtingen in deze sector hooggespannen zijn: zowel op omzet, winst 
als personeelsformatie zijn er in geen andere sector zo veel bedrijven die 
groei verwachten als de bedrijven in handel.

Hoewel het met het imago van de sector op zich prima gesteld is, zien 
handelsbedrijven wel kansen voor verbetering, zoals we vervolgens zullen 
bespreken. Tot slot kijken we naar de belangrijkste trends en ontwikke-
lingen voor de sector. Hierin onderscheiden we de belangrijkste niches, 
hot spots en sleeping beauties waar handelsbedrijven zich op richten. 



Wat is uw voorkeursstrategie voor 2014? – handel (n = 21)*

14%

Customer intimacy

Operational excellence

Product leadership

14%

71%

* Niet alle toeleveranciers hebben een eenduidige keuze voor een voor-
keurstrategie gemaakt, daarom is het aantal respondenten hier lager.

Op welke manier wilt u zich in 2014 onderscheiden van de concurrent (maximaal 3 antwoorden)? – handel
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Wat is de omvang van uw onderneming? – handel (n = 26)

31%
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BOX: Respondenten handel
Nu de overgrote meerderheid van de bedrijven in 
de handel de klant zo belangrijk heeft gemaakt in 
hun strategie, verwachten we dat terug te zien in 
de wijze waarop zij zich van de concurrent willen 
onderscheiden.

Bij het nummer één antwoord zien we dit niet direct 
terug. Net als alle andere sectoren blijkt ook hier 
dat de kwaliteit van de geleverde dienst het aller-
belangrijkst is. Het hoeft echter niet verkeerd te zijn 
wanneer de klant de (objectieve) kwaliteit van de 
geleverde dienst ook het allerbelangrijkst vindt. 

Een aantal andere antwoorden die we verwachten 
bij een strategie zien we wel hoog scoren. Zo willen 

respectievelijk 38% en 35% van de handels bedrijven 
zich onderscheiden door excellente service aan de 
klant of door uitstekende leverbetrouwbaarheid 
en/of de snelste levertijd. Ook een breed assor-
timent (27%) is bij uitstek iets dat aansluit bij 
klantpartnerschap.

Meer verrassend is wellicht dat relatief weinig focus 
is aangebracht op specifi eke klantsegmenten. Wie 
dicht bij zijn klant wil staan zal die klant door en 
door moeten kennen. Dat wordt steeds moeilijker 
naarmate je meer verschillende klanten en markten 
bedient. Datzelfde geldt voor het bieden van maat-
werk – de klant wil zich koning voelen en precies krij-
gen wat hij nodig heeft, maar dat wordt onmogelijk 

Respondenten in de handel zijn iets groter dan 
gemiddeld in het onderzoek. Meer dan zes op de 
tien deelnemende bedrijven hebben maximaal 50 
medewerkers – de helft van hen meer dan tien. 
Slechts 4% van de respondenten heeft meer dan 
1000 medewerkers.

KLANT CENTRAAL?
Meer dan welke sector dan ook binnen de Agrifood 
kiezen handelsbedrijven met hun strategie voor een 
pad dat volledig om klantpartnerschap draait. Voor 
veel handelsbedrijven blijkt de natuurlijke verweven-
heid die zij in hun relatie met een klant hebben 
reden om daar dan ook in uit te willen blinken. 

Vraag is wel in hoeverre dit in de praktijk ook echt 
zo uitwerkt. Handelsbedrijven staan vaak zeer dicht 
bij hun klant, dus het hebben van een langdurige 
relatie met die klant is van het hoogste belang. 
Maar dat geldt voor alle bedrijven in de agrifood. 

De basiseisen die gesteld worden aan klantgericht-
heid zijn gewoon erg hoog. Om je daar dan nog op te 
onderscheiden en boven dat toch al heel hoge niveau 
uit te steken, is moeilijk.

Desalniettemin kiest maar 29% van de responden-
ten voor een andere basisstrategie: de helft van die 
groep kiest voor operational excellence, de andere 
helft voor product leadership. Daarmee zijn zij niet 
direct de “winnaars” te noemen omdat zij zich meer 
onderscheiden. Zij zullen immers ook moeten doen 
aan de minimale eisen die de klant stelt op het 
gebied van de andere twee strategieën.
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Welke verwachtingen heeft u met betrekking tot omzet, winst en personeel voor 2014? – handel
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als je teveel klanten hebt. Of in elk geval onmogelijk 
om dat op een winstgevende manier te organiseren.

HOOP DOET LEVEN
Bedrijven in de handel zijn het meest optimistisch 
van alle foodsectoren. Alleen over de omzet in 
het buitenland is de voedingsindustrie positiever 
gestemd, maar op alle andere dimensies zien we dat 
onder handelsbedrijven de meeste bedrijven positieve 
verwachtingen hebben voor 2014.

Maar liefst 54% van alle respondenten verwacht in 
2014 een hogere binnenlandse omzet dan in 2013. 
Dat is 13% hoger dan het overall gemiddelde. Daar 

staat tegenover dat er ook iets meer bedrijven omzet-
krimp verwachten: 13% onder handelsbedrijven 
ten opzichte van 10% overall. Hier zien we duidelijk 
terug hoe dynamisch deze sector is.

Nog meer opvallend is de winstverwachting. Ruim 
twee derde van de respondenten verwacht meer 
winst in 2014 dan in 2013. Daarmee is de sector 
aanmerkelijk positiever gestemd dan de agrifood 
overall (69% versus 45%). Ook vorig jaar waren de 
verwachtingen al hooggespannen. Maar waar de 
meeste andere agrifoodsectoren dit jaar wat conser-
vatiever zijn in hun verwachtingen houden handels-
bedrijven vast aan hun optimisme.

Dit komt ook tot uiting in de verwachtingen ten 
aanzien van personeelsformatie. Precies de helft van 
de handelsbedrijven verwacht dit jaar groei in het 
personeelsbestand. Hoewel dit een positief signaal 
geeft over de ontwikkeling die de sector doormaakt, 
zien we hier ook in terug dat dit percentage achter-
blijft bij het percentage bedrijven dat omzetgroei ver-
wacht. Het zal allemaal nog effi ciënter moeten, meer 
doen met minder mensen, wat dan weer hogere 
verwachtingen op het gebied van winst betekent.

Dit jaar verwachten acht op de tien handelsbedrijven 
meer omzet in het buitenland te genereren. Alleen in 
de voedingsindustrie is dit hoger (85%). Deze groei 
verwachten ze vrijwel uitsluitend in Europa, met 
name West-Europa. Slechts enkele deelnemers kij-
ken verder dan Europa, namelijk naar Azië, Australië 
en Afrika.

GEEN IMAGOPROBLEEM
Over het algemeen zijn bedrijven in handel het 
meest positief gestemd over het imago van de gehele 
agrifoodsector. Desalniettemin zien zij kansen voor 
verbetering. Met name de communicatie naar burger 
en consument zou volgens veel bedrijven proactiever 
opgepakt moeten worden. Wellicht speelt hierin mee 
dat maar liefst 27% van hen last heeft gehad van 
een vertrouwenscrisis in de sector – op de primaire 
sector na het meest van alle sectoren. Communica-
tie en presentatie zien zij als veel belangrijker daarin 

dan goede controle of crisismanagement. Daarmee 
zeggen zij impliciet dat er eigenlijk niet zo’n pro-
bleem is binnen de sector, dat het vooral gaat om 
het overbrengen van deze boodschap.

ZELFBEWUSTZIJN HANDEL
Opvallend is dat slechts 31% van de handelsbedrij-
ven op de hoogte zijn van de Gedragscode Handels-
praktijken. Zeker omdat nog altijd 27% van hen last 
heeft ondervonden van oneerlijke handelspraktijken. 
Daarmee toont de handel zich zelfbewust en zelfkri-
tisch. Maar of de gedragscode hiervoor soelaas gaat 
bieden is men het niet met elkaar eens.

Groeiregio's in 2014: percentage respondenten dat in betreffende regio groeikansen ziet – handel
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Stellingen over imago en vertrouwen – handel
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Trends en trendsonderzoek
Consument
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Belang van de trend

1. Nadruk op lokaal en lekker eten
2. Veranderend consumptiepatroon (bijv. minder ‘vaste’ maaltijden, gemaksvoeding)
3. Veranderend afzetkanaal (internet, thuiswinkelen)
4. De groei van huismerken ten koste van A-merken
5. Social media (als marketinginstrument)
6. Biologische of natuurlijke alternatieven (bijv. vleesvervangers)
7. Keurmerken (bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid

in het algemeen)
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Belang van de trend

1. Biobased economy (van fossiele naar biologische grondstoffen) 
2. Duurzamere productie als alternatief voor biologisch voedsel 
3. Terugbrengen van carbon footprint 
4. Sustainable packaging (afbreekbare verpakkingen of uit hernieuwbare grondstoffen) 
5. Energieneutrale keten / kas 
6. Valorisatie van reststromen (bijv. cradle2cradle, afvalvrije kringloop, afval = grondstof) 
7. Meer aandacht voor dierenwelzijn 
8. Duurzaam inkopen / sourcen 
9. Voedselzekerheid / zekerstellen wereldwijde food supply (meer met minder produceren) 
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Belang van de trend

1. Veranderende samenstelling van voedingsmiddelen (bijv. zout-, vet- en suikerreductie) 
2. Overgewicht met hoge calorie-inname 
3. Functional food (voeding met een specifieke (gezondheids-)functie) 
4. Allergeenvrij voedsel / etikettering 
5. Natuurlijke ingrediënten in farmaceutica 
6. Eiwit uit plantaardige grondstoffen 
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Belang van de trend

1. Landbouw in stedelijke gebieden / stadslandbouw 
2. Vergrote verticale en horizontale samenwerking in de keten 
3. Multifunctionele landbouw 
4. Energie neutrale keten / kas 
5. Ontwikkelingslanden / opkomende markten als afzetmarkt (Base of the Pyramid) 
6. Meer peer-to-peer / groei ruil-maatschappij 
7. Nieuwe businessmodellen 
8. Co-design, co-production (voor ontwikkeling en innovatieve samenwerking

met stakeholders) 
9. Maatschappelijke druk door burgers 
10. Retail die goedkoop in het buitenland inkoopt 
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Belang van de trend

1. 3D food printing 
2. Nieuwe conserveringstechnologiën (bijv. hoge druk of PEF) 
3. Groene chemie (bio)technologie 
4. Augumented reality (het zo realistisch mogelijk toevoegen van computer-

gemaakte beelden aan rechtstreekse, reële beelden) 
5. Verdere automatisering en informatisering in productie / teelt, warehouse en/of logistiek 
6. Groeimogelijkheden (mobiele) informatietechnologie 
7. Operational excellence 
8. Tekorten aan technisch personeel 
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Belang van de trend

1. Dreiging pandemie 
2. Certificering en toenemende eisen omtrent veiligheid en kwaliteit 
3. Vernaderend toezicht / terugtrekkende overheid 
4. Verandering in ketenstructuur en samenwerking omwille van veiligheid en kwaliteit 

(preferred suppliers) 
5. Transparantie: wens van consument en stakeholders tot meer inzicht in productieproces 
6. Nieuwe analysetechnieken die meer inzicht geven in de kwaliteit van het product 
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Belang van de trend

1. Grote invloed van Europese wetgeving 
2. Intellectual property rights in voeding en technologie / kwekersrechten 
3. Mesthandel / nieuwe mestbeleid 
4. Liberalisering van de internationale agrarische markt (WTO) 
5. Toenemende regelgeving m.b.t. voedselveiligheid en kwaliteit 
6. Het afkeuren van veel gezondheidsclaims door de EFSA

(Europese agentschap voor voedselveiligheid) / Claimswetgeving 
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Classificering trends in hotspots, sleeping beauties en niches
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Niches
Van belang voor

klein aantal bedrijven

Hotspots
Trends die voor veel 

bedrijven van belang zijn

Geen echte trends

Sleeping beauty
Groot belang, maar

relatief weinig bedrijven
die willen investeren
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Uitleg voor het lezen van deze grafiek: het percentage respondenten dat de trend 
van belang vindt staat op de horizontale as. Van de respondenten die de trend 
belangrijk vinden wil een bepaald percentage in de trend investeren. Dit staat op de 
verticale as. De horizontale en verticale lijn in de grafiek staan voor de gemiddelde 
scores op de as, binnen de categorie. Trends rechts van de verticale lijn scoren 
hoger dan gemiddeld op belang. Trends hoger dan de horizontale lijn scoren dus 
hoger dan gemiddeld op investeringsbereidheid.
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Welke van onderstaande trends en ontwikkelingen hebben volgens u binnen nu en twee jaar 
de grootste invloed op uw bedrijf? – handel
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Anders

Samenvatting van hotspots, sleeping beauties en niches bij dienstverleners
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Consument Veranderend afzetkanaal Sociale media Lokaal en lekker eten
Biologische alternatieven

Gezondheid Functional foods
Allergeenvrij / etiketten
Samenstelling voeding

Overgewicht  

Veiligheid en kwaliteit Certifi cering
Ketensamenwerking
Transparantie

   

Duurzaamheid Duurzaam inkopen
Valorisatie reststromen

Carbon footprint
Sustainable packaging
Energieneutrale keten

Voedselzekerheid
Duurzamer produceren

Technologie Operational excellence
Automatisering
(Mobiele) ICT

Groene chemie
Technisch personeel

 

Wet- en regelgeving Toenemende regelgeving Claimswetgeving
Intellectual property

Europese wetgeving

Ketensamenwerking Nieuwe businessmodellen
Co-design, co-production
Opkomende markten

Multifunctionele landbouw
Energie neutrale keten
Maatschappelijke druk

Verticaal en horizontaal
Retail koopt in buitenland



Willem & Drees  mini-case

Vers van dichtbij is het motto van Wil-

lem & Drees. Willem & Drees zorgt er 

als ketenregisseur voor dat aardap-

pels, groenten en fruit van boeren uit 

de buurt, bij de consument in de buurt 

op tafel komen te liggen. Oprichters 

Willem Treep en Drees Peter van den 

Bosch werkten bij Unilever voordat 

ze samen het ondernemerspad op 

gingen. 

Doordat lokale boeren voor lokale 

consumenten produceren krijgt de 

boer ook een gezicht. Op de produc-

ten die via Willem & Drees worden 

aangeboden is de teler met naam en 

plaats vernoemd. Deze korte ketens 

zorgen daarnaast voor minder onno-

dige kilometers, waardoor er wordt 

bespaard op milieu en transportkos-

ten. Alvorens telers kunnen leveren 

via Willem & Drees wordt er gekeken 

of de teelwijze overeenkomt met de 

werkwijze van Willem & Drees. Het 

bedrijf levert alleen seizoensproduc-

ten en is gericht op langdurige relaties 

tussen producent en consument. 

www.willemendrees.nl 

Koken voor liefhebbers  mini-case

Daar waar we vroeger vaak voor de 

snelle hap kozen, is er nu bij een grote 

groep Nederlanders meer bewustzijn 

omtrent onze voeding. Ook op televi-

sie wordt er meer aandacht besteed 

aan gezond en gevarieerd eten en 

zijn er steeds meer kookprogramma’s 

waarin topkoks de lekkerste gerech-

ten maken, nieuwe kooktalenten het 

tegen elkaar opnemen of waarin 

de bereiding van gerechten wordt 

voorgedaan. 

Er zijn zelfs zoveel van dit soort pro-

gramma’s dat de zender 24Kitchen de 

gehele dag non-stop programma’s 

uitzendt die over eten gaan. In deze 

programma’s laten verschillende 

chefs de herkomst van het voedsel 

zien en laten ze zien hoe het voedsel 

bereid moet worden. Op deze manier 

weten consumenten niet alleen hoe 

ze hun eten lekker kunnen bereiden, 

maar worden ze zich ook steeds 

bewuster over de herkomst van het 

voedsel. 

www.24kitchen.nl 
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kans – hoe dan ook is het iets dat van veel bedrijven 
een investering vergt. Dat verklaart ook de aandacht 
op nieuwe businessmodellen en co-design, co-produc-
tion, die beide hoog scoren als hotspots op het gebied 
van ketentrends (naast opkomende markten).

De toenemende regelgeving met betrekking tot voedsel-
veiligheid en –kwaliteit heeft impact op de overgrote 
meerderheid van bedrijven in de handel (77%). 
Ongeveer twee derde van hen ziet zich hierin inves-
teren. Tot slot zien we op het vlak van technologie 
en duurzaamheid een aantal kansen en bedreigingen 
waar veel bedrijven mee aan de slag gaan. Daaronder 
zaken als operational excellence, automatisering, of 
(mobiele) ICT maar ook valorisatie van reststromen en 
duurzaam inkopen. 

NICHES
Handelsbedrijven komen tot een twaalftal niches: 
slechts enkele van hen kennen deze trends een hoge 
mate van impact toe, maar het merendeel van deze 
bedrijven gaat er wel meteen in investeren. 

Deze twaalf niches vallen op hoofdlijnen uiteen in 
een aantal interne zaken (binnen het eigen bedrijf), 
een aantal sectorspecifi eke zaken, en een aantal 
externe en sociale of maatschappelijke zaken. In 
die laatste categorie zien we onder meer maatschap-
pelijke druk, sociale media en overgewicht. Maar ook 
het tekort aan technisch personeel noopt enkelen tot 
investeren, als ook het terugbrengen van de carbon 
footprint.

Daarnaast is een aantal meer interne en sectorspe-
cifi eke zaken te identifi ceren waar een klein deel van 
de bedrijven vol op inzet. Dan gaat het om multi-
functionele landbouw, intellectual property en kwekers-
rechten en groene chemie als ontwikkelingen waar 
bedrijven zelf vooral actief mee aan de slag gaan, 
en sustainable packaging, energieneutrale keten en het 
claimswetgeving als zaken die vanuit de sector een 
impact op het bedrijf hebben.

We hebben de respondenten gevraagd aan te geven 
welke trends en ontwikkelingen in de komende 
twee jaar de grootste invloed op hun bedrijf zullen 
hebben. Daarbij hebben wij ze eerst gevraagd welke 
categorieën zij het belangrijkst vinden: consument, 
gezondheid, veiligheid & kwaliteit, duurzaamheid, 
technologie, wet- en regelgeving en ketensamenwer-
king (maximaal 2 antwoorden mogelijk). 

Respondenten uit de handel konden daarna kiezen 
uit in totaal 52 trends binnen deze zeven catego-
rieën. Per categorie konden respondenten maximaal 
drie antwoorden aankruisen. Op de gekozen ant-
woorden is vervolgens gevraagd of zij in het komend 
jaar ook zelf in deze trend gaan investeren. 

HOTSPOTS
De belangrijkste trends noemen we hotspots: veel 
bedrijven achten deze van belang en zijn bovendien 
bereid er in te investeren. De respondenten vanuit 
de handel hebben 16 hotspots aangewezen.

Op het gebied van voedselveiligheid en –kwaliteit 
is een duidelijke keuze van de sector zichtbaar. Hier 
komen geen niches of sleeping beauty’s voor, alleen 
hotspots die zijn gescheiden van zaken die eigenlijk 
niet als trend worden gezien. De hotspots op het 
gebied van voeding zijn certifi cering, ketenstructuur, 
en transparantie. Ditzelfde geldt voor gezondheid: 
ook daar kunnen we een duidelijke top-3 aan trends 
onderscheiden die voor velen belangrijk zijn én 
waarin geïnvesteerd wordt. Dit draait om functio-
nal foods, allergeenvrij / etikettering en samenstelling 
voedingsmiddelen. Daarmee zien we dat handels-
bedrijven zowel op zaken aangaande het (voedings)
product zelf als op de bedrijfsvoering en randvoor-
waarden daar omheen investeren.

Dit zien we ook terug bij de consumententrends. 
De enige echte hotspot die we daar zien is het ver-
anderend afzetkanaal (internet, thuiswinkelen etc.). 
Voor de handel heeft deze ontwikkeling een grote 
impact op de logistiek. Sommigen zullen dit als een 
bedreiging zien voor het businessmodel, anderen als 



Vlees via de post  mini-case

Thuiswinkelen via internet is voor 

veel producten al de gewoonste zaak 

van de wereld. Ook in de food voor-

spellen deskundigen een grote groei. 

Bij een aantal grote retailers is het al 

mogelijk om je boodschappen online 

te bestellen en thuis te laten bezorgen 

of af te halen bij een drop-off point. 

Consumenten die op zoek zijn naar 

biologisch- of scharrelvlees moeten 

vaak wat verder zoeken dan hun 

plaatselijke supermarkt. Peter Kolster 

bedacht daarom Okvlees.nl, waar je 

biologisch- of scharrelvlees online 

kunnen bestellen. Het vlees wordt 

vervolgens bevroren in droogijs per 

post verzonden naar de consument. 

De keuze om het vlees bevroren 

op te sturen, is een bewuste keuze. 

Bij bevroren producten is namelijk 

makkelijker te zien als er ergens in 

de keten iets is misgegaan. Op deze 

manier hoopt Kolster de voedselvei-

ligheid beter te kunnen waarborgen.

Door potentiële klanten te vragen 

naar hun wensen via Twitter kwam 

Peter erachter dat consumenten hun 

vlees graag gecertifi ceerd zien. Om 

de transparantie in de keten verder 

te vergroten vertelt OKvlees ook waar 

de dieren vandaan komen en hoe ze 

verzorgd zijn.  

www.okvlees.nl
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SLEEPING BEAUTIES
De trends die volgens veel bedrijven van groot belang 
zijn maar waar slechts weinigen daadwerkelijk in 
willen investeren noemen we sleeping beauties. 
Daarvan zijn er zeven geselecteerd onder handels-
bedrijven. Deze trends zijn relatief algemeen en 
komen uit slechts een paar categorieën: op het 
gebied van gezondheid, voedsel en technologie zijn 
geen sleeping beauties aangemerkt.

De meeste sleeping beauties hebben te maken met 
het bredere (wereldwijde) maatschappelijke spec-
trum, zoals voedselzekerheid. Maar er zijn ook sleep-
ing beauties dichter bij huis: lokaal en lekker eten, 
biologische alternatieven en duurzamer produceren.

Zo dwingt het feit dat retail in het buitenland koopt, 
de handelsbedrijven niet direct tot nieuwe acties, 
evenals de grote invloed van Europese wetgeving. 
Daarnaast blijft verticale en horizontale samenwer-
king in de keten hoog op de lijst, zonder overmatige 
investeringen te vergen.

De samenwerking met onze leden 
wordt nog intensiever

Wilfred van Elzakker is sinds 2009 commercieel directeur bij Agrimarkt. Een super-
marktketen met vestigingen in Goes, Middelharnis, Oud-Beijerland, Roosendaal en 
Vlissingen. Agrimarkt is een 100% deelneming van de CZAV, een handelscoöperatie 
waarbij 3.000 boeren zijn aangesloten. Agrimarkt heeft als speerpunt dat  boeren 
hun producten direct aanbieden in de lokale supermarkt.  

Hoe houden jullie je als Agrimarkt staande 
tegenover grote supermarkten zoals Ahold en Jumbo?
“De consolidatieslag is nog zeker niet ten einde. 
Je ziet dat de kleine ketens nog steeds aansluiting 
zoeken bij een grote keten of worden overgenomen. 
Vaak zijn dit kleine ondernemers die hun super-
markt verkopen aan een grote keten en dit gebruiken 
als hun pensioen.” 

“Het feit dat Agrimarkt zich staande houdt komt 
onder meer omdat wij onderdeel zijn van een grote 
handelscoöperatie. Daarnaast heeft Agrimarkt nog 
een aantal troefkaarten”, legt Wilfred uit. “Onze 
kracht ligt in onze speerpunten. We willen lokaal 
geproduceerde producten in de lokale supermarkt 
verkopen. Dit scheelt niet alleen kilometers, maar 
zorgt er ook voor dat consumenten kunnen zien waar 
het product vandaan komt. Bij deze producten staat 
een bordje met daarop een foto van de producent en 
een korte beschrijving hoe het geproduceerd wordt. 
De klanten kunnen zelfs de bedrijven bezoeken als ze 
willen.” 

Om deze traceerbaarheid nog verder te vergroten is 
Agrimarkt op dit moment bezig met de ontwikkeling 
van een app waarmee de consument de QR-code die 
op de verpakking staat kan scannen. Daarmee komt 
de consument op de website van de producent en 
kan de consument vragen stellen. Met de geselec-
teerde producenten is afgesproken dat zij deze vragen 
gaan beantwoorden. “Door deze transparantie 
ontwikkel je meer zekerheid en vertrouwen naar de 
klant toe. Je laat de klant zien dat je bezig bent met 
een verantwoord product op de markt te brengen.”

Hoe kijk je aan tegen de opkomende grote 
supermarkten en het online bestellen van voedsel via 
internet?
Wilfred verwacht dat de winkel belangrijker blijft 
als markt dan het internet. “We hebben een grote 
winkeldichtheid in Nederland. Het winkelen blijft 
een stukje beleving. Consumenten willen de produc-
ten toch eerst even zien, voelen of ruiken. Daarmee 
zitten we in Zeeland goed. Het is een krimpgebied, 
de vergrijzing neemt toe en de gezondheid neemt toe. 
Mensen zijn dus vitaler en hebben meer tijd. Mensen 
trekken meer tijd uit om boodschappen te doen en 
maken er een uitje van.” Wel verwacht Wilfred een 
toename van grote supermarkten, met grote winkel-
oppervlakte. “Op je gemak alles onder één dak.”

Hoe kijk je aan tegen de macht van de retail? 
Worden de boeren echt zo hard uitgeknepen?
“Er zijn inderdaad producenten die in de grote com-
modity produceren en die in de macht van de retail 
zitten”, Stelt Wilfred. “Aan de andere kant, als jij een 
onderscheidende operatie weet op te tuigen waarbij 
je precies weet voor welke klant je produceert, dan 
kun je je concept zowel in organisatie, productie-
proces en marketing afstemmen op wat de retailer 
van je verwacht. Dan geloof ik niet dat je wordt 
afgestraft op die laatste cent. Niet alleen de retailer 
moet onderscheidend denken, maar ook de boeren.” 

Eén van de voorbeelden hiervan is CONO Kaas-
makers. Wilfred: “Die komen ook vanuit een private 
label markt. Die zeiden ‘We hebben goede grond-
stoffen, boeren zitten in de regio en we betalen iets 
meer voor boeren die weidegang toepassen’. Zo heb-
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ben ze een merk aan de kaas kunnen koppelen. Je 
moet je productieproces borgen, daar onderschei-
dende elementen aanhangen, organisatie afstemmen 
op de markt die je wilt bedienen en uiteindelijk de 
marketing daarbij doen die je nodig hebt. Op deze 
manier kan de boer zich onderscheidend maken en 
ontkomen aan de macht van de retail.”

 Hoe ziet de retail er over 10 jaar uit?
“Dan zal de retail meer de link leggen naar de 
primaire producent. Aangeven waar ons voedsel 
vandaan komt, meer transparantie in de keten. 
Retail gaat ook een prijs betalen voor de produc-
ten die specifi ek voor die retailer zijn gemaakt. Er 
komt steeds meer differentiatie op de markt. Iedere 
retailer probeer op een punt onderscheidend te zijn 
in de markt. Jumbo heeft dan z’n eigen manier van 
inkopen. Ahold heeft zo zijn eigen manier van inko-
pen en Superunie ook. Er zullen veel meer op maat 
gesneden concepten komen op de markt. Daarom 
denk ik dat de samenwerking tussen retail en pri-
maire producenten meer gaat toenemen. Ze kunnen 
niet meer zonder elkaar. Die wederzijdse afhankelijk-
heid gaat er komen, daar ben ik van overtuigd.”

 En Agrimarkt over 10 jaar?
Over 10 jaar denk ik dat er op iedere hoek van een 
stelling een bord prijkt van een boer die er zijn 
product aanprijst. Daarnaast hoop ik dat we min-
der afhankelijk zijn van buitenlandse producten en 
steeds meer producten van eigen land kunnen halen. 
Producten die lekker zijn, goed zijn, onderscheidend 
zijn en waar de boer zelf zijn presentatie voor doet. 
De samenwerking met onze leden zal dus over 10 
jaar nog intensiever zijn dan nu.” 

De consument verleiden met 
watertandend vers 

Dries Bögels is verantwoordelijk voor het versassortiment bij 
Albert Heijn. Hij legt de lat hoog. “Op het gebied van aardappels, 
groente, fruit, vlees, kip, kaas, brood en vleeswaren willen we de 
lekkerste winkel in de buurt zijn.”

 Waarom die klemtoon op vers? 
 “Albert Heijn is wellicht het sterkste A-merk van 
Nederland. Onze vers-categorieën zijn leidende 
attributen van ons merk. Een belangrijke belofte van 
Albert Heijn aan de klant is ‘Fantastisch Vers’. We 
hebben dus wat te verliezen, als het niet goed gaat 
met ons aanbod van verse artikelen. Daar komt bij 
dat de markt waarin Albert Heijn opereert stevig 
verandert. Online winkelen rukt op. Tijd is schaars 
voor de drukke klanten. Daarom voorzien we in het 
gemak van online boodschappen doen. Je kunt je 
levensmiddelen daarna thuis laten bezorgen, dan 
wel ze op een gelegen moment zelf oppikken bij een 
afhaalpunt. Om consumenten te verleiden ook naar 
onze winkels te blijven komen, moet het traditionele 
boodschappen doen meer een belevenis worden. Een 
van de manieren om die ambitie waar te maken, is 
het aanbieden van een rijk assortiment watertan-
dend vers.”

 Ik neem aan dat jullie niet als enige 
die slag maken? 
“Nee, dat klopt. De supermarktsector kenmerkt 
zich door een hoge mate van transparantie van 
concepten en producten. Onze klanten, maar ook 
onze concurrenten kunnen dagelijks op de voet 
volgen wat we aanbieden, door bij onze winkels naar 
binnen te lopen, of door onze website te bekijken. 
Als producten of concepten aanslaan, zullen onze 
concurrenten proberen dat ook te bieden. Dat klinkt 
overigens eenvoudiger dan het is. Want om werkelijk 
het hoogste versniveau te halen, moet je als bedrijf 
veel in huis hebben. Wij werken intensief aan keten-
regie. Doel is om zo meer grip te krijgen op kwaliteit 

en om meer transparantie te verkrijgen. Binnen 
onze organisatie worden verscategorieën behandeld 
als specialismen, die veel verder gaan dan categorie-
management. Albert Heijn heeft specialisten op het 
gebied van onder andere Voedselveiligheid, Kwaliteit 
en Sourcing.”

 Zijn er nog andere manieren om voorsprong 
vast te houden? 
”Waar mogelijk opteren we in vers voor exclusieve 
ketens. Zo’n exclusief samenwerkingsmodel hebben 
we bijvoorbeeld met Bakker Barendrecht en met de 
Holland Crop-telers die via Bakker Barendrecht aan 
Albert Heijn leveren. Dit soort bedrijven beschouwt 
Albert Heijn als zijn achtertuin. Alleen aardappelen, 
appels en peren komen van andere AGF-leveranciers. 
De telers die bij Bakker Barendrecht zijn aange-
sloten hebben de verzekering dat hun producten 
een afzetmarkt hebben, als ze aan de afgesproken 
kwaliteitseisen voldoen. De hele samenwerking is 
gericht op de lange termijn. Er wordt ruimte gebo-
den om te investeren in vernieuwing van processen 
en producten. Daarnaast wordt er uiteraard iedere 
dag opnieuw naar gestreefd om de kwaliteit hoog en 
de prijzen laag te houden. Irénke Meekma, directeur 
van Bakker Barendrecht, zegt het zo: ‘We zorgen dat 
onze telers niet echt nat worden als het regent en 
niet te bruin worden als de zon schijnt.’ 

Natuurlijk realiseren wij ons terdege minder fl exibel 
te zijn door dergelijke langetermijnafspraken. Maar 
wij geloven erin dat duurzaamheid in de relatie 
op lange termijn tot veel beter aanbod voor onze 
klanten leidt in termen van continuïteit, kwaliteit 
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én prijs. Met Bakker Barendrecht werken we al meer 
dan een halve eeuw samen. Dat soort exclusieve 
samenwerkingsverbanden valt moeilijk te kopiëren. 

Alles valt en staat bij succesvolle samenwerking. 
Het thema van samenwerking hebben we vorig jaar 
dan ook uitgediept in een studie die we samen met 
LTO Nederland hebben laten verrichten naar hoe 
land- en tuinbouwbedrijven en retailers als Albert 
Heijn elkaar het best van dienst kunnen zijn bij het 
succesvol vermarkten van versproducten.”

 Welke rol speelt voedselveiligheid in deze trend? 
“Voedselveiligheid is voor de consument en ook voor 
ons een absolute topprioriteit. Daarom moet helder 
zijn welke rol iedere schakel in de keten speelt. Korte 
ketens verdienen in dat verband de voorkeur, want 
daarmee voorkomen we zoveel mogelijk onnodige 
schakels of onbekende bronnen. Een mooi voorbeeld 
zijn de Rondeel-eieren, die we rechtstreeks betrekken 
van de boer. In die keten hebben we het pakstation 
eruit gelaten. Bij Rondeel worden kippen met veel 
zorg voor dierenwelzijn en milieu gehouden, geba-
seerd op alle natuurlijke behoeften van de kip. De 
Rondeel-eieren liggen exclusief bij Albert Heijn in de 
winkel.” 

 De recessie heeft consumenten nog prijsbewuster 
gemaakt. Gaat dat ten koste van de duurzaamheid van 
het versassortiment? 
”Het belang dat consumenten aan prijs hechten, 
betekent dat we scherp aan de wind moeten varen. 
Met diverse leveranciers zijn we daarom constant 
op zoek naar het schrappen van kosten, die voor 
de consument geen waarde toevoegen. Dit heeft 
overigens positieve gevolgen voor de duurzaamheid 
van onze keten. Want zo reduceren we verspilling. 
Een voorbeeld: we hebben een partnerschap met 
een tomatenkweker, met wie we precies afspreken 
welke maten, kleuren, sorteringen en hoeveelheden 
we nodig hebben. Daardoor is de derving minimaal. 
Het inpakken gebeurt direct op zijn bedrijf. Hierdoor 
hoeven de tomaten niet eerst nog naar een speciaal 
verpakkingsbedrijf te worden getransporteerd, voor-
dat wij ze bij onze distributiecentra binnenkrijgen. 
Dat scheelt veel transportkilometers en daarmee 

brandstofkosten en CO2-uitstoot. Voordeel van zo’n 
partnerschap is ook dat de traceerbaarheid van de 
producten voor 100% gegarandeerd is, wat posi-
tief uitwerkt op de voedselveiligheid. Dit voorbeeld 
illustreert dat het streven om de consument scherpe 
prijzen te bieden niet op gespannen voet staat met 
duurzaamheid. De paradox is dat ze elkaar juist 
versterken.” 

 Hoe ziet de wereld er over tien jaar uit? 
”In 2024 heeft het Nederlandse detailhandelsland-
schap een metamorfose ondergaan. Praktisch alle 
retailers opereren tegen die tijd zowel met fysieke 
winkels als webwinkels. Deze omnichannel trend zal 
van de detailhandel een fl inke dosis aanpassingsver-
mogen vergen, maar ik denk dat de meeste consu-
menten er beslist wel bij zullen varen. In 2024 weet 
de consument niet beter dan dat zij 24x7 kan kopen 
wat zij wil, wanneer zij wil en waar zij wil.”  

Ons voedsel is veiliger dan ooit tevoren

Coop Supermarkten is een in Nederland opererende coöperatieve supermarktor-
ganisatie, die als doel heeft haar leden optimaal te bedienen. Die leden zijn zowel 
consumenten als ondernemers. Het bedrijf is opgericht in 1891. Van de huidige 
230 winkels zijn 130 van een zelfstandig ondernemer, 100 winkels zijn een fi liaal-
bedrijf. Bij Coop werken ongeveer 8.000 mensen (inclusief de mensen bij de zelf-
standige ondernemers); het bedrijf verwacht dit jaar ruim 1 miljard euro omzet te 
realiseren.

Fred Bosch is sinds 2008 algemeen directeur. Daarvoor was hij fi nancieel directeur 
van Coop en daarvoor registeraccountant bij Ernst & Young.

 Wat vindt u van het imago dat de Agri & 
Food sector heeft in Nederland? De recente 
voedselschandalen zijn dat incidenten of is er iets 
structureel mis?
Fred: “Voedselschandalen zijn mij een doorn in het 
oog. Ik vind echter niet dat het structureel mis is in 
Nederland. We hebben heel veel zaken steeds beter 
georganiseerd in dit land. Naar mijn mening is ons 
voedsel veiliger dan ooit tevoren, onder andere door 
goede tracking & tracing en controlesystemen. Daar-
door ontdekken we zaken eerder en beter. Mensen 
die doelbewust frauderen, zouden we wel strenger 
moeten straffen….”

 Velen vinden dat de Agri & Food sector 
transparanter moet worden. Dus beter vertellen waar 
ons voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd 
wordt. In hoeverre is Coop daar mee bezig?
“Duurzaamheid en transparantie zijn voor ons 
belangrijk thema’s. Daar waar mogelijk maken we 
concrete stappen naar een duurzamere wereld en dat 
dragen we graag uit. Diervriendelijkheid is daarbij 
een van de speerpunten: we waren bijvoorbeeld de 
eerste supermarkt met keten duurzaam varkensvlees 
en het stoppen van castreren van biggen. Daarvoor 
ontvingen we taart van Wakker Dier, zo kan het 
ook... En voor de meeste kipproducten bieden wij uit-
sluitend een variant aan met minimaal “één ster”…

 De aandacht voor gezondheid is de laatste jaren 
fors toegenomen. Wat verwachten jullie van de 
toekomst?
“We nemen ook hierin onze maatschappelijke rol en 
doen veel aan voorlichting over gezondheidsaspecten 
van onze producten. Ook in ons productassortiment 
zie je veel gezonde producten, zoals in ons kant-en-
klare maaltijden assortiment. Dat wil niet zeggen dat 
in ons aanbod uitsluitend gezonde producten voor-
komen, we slaan daarin niet door, alles met mate, 
hè! De uiteindelijke keuze laten we aan de consu-
ment. En hoewel hier zeker voor de overheid een taak 
ligt, vinden wij dat elke ketenspeler hier zijn voorlich-
tingsrol professioneel en proactief moet oppakken.” 

 De Europese retail heeft teveel macht ten opzichte 
van producenten en de primaire sector, vinden 
sommigen. Hoe kijkt u daar tegen aan?
“Door die uitspraak voel ik me totaal niet aange-
sproken. Ik denk dat de meeste producenten een 
veel hogere winst hebben dan de 0,5% onder aan de 
streep die Coop realiseert. De primaire sector is vaak 
ook verenigd in heel grote organisaties, ik wijs maar 
even op de zuivelindustrie. Ook is de afzetmarkt 
voor hen groter dan Nederland alleen. Daarnaast 
zijn er voor producenten heel veel andere wegen om 
de consument te bereiken dan alleen via retailers. 
Dus die macht is maar betrekkelijk. Ik voel me trou-
wens meer aangesproken door de term samenwer-
king, ofwel coöperatie. Verder moet je je afvragen of 
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de macht wel bij retail ligt of bij de consument, zoals 
bij ons al in de structuur is verankerd …”

 Veel producenten klagen ook over de focus op prijs 
door retailers. Is dat verwijt terecht? En zie je de focus 
verschuiven naar andere aspecten?
“Concurrentie op prijs is voor Coop niet de eer-
ste strategische keuze, maar we doen uiteraard wel 
volop mee. Of we het nu leuk vinden of niet: prijs 
blijft belangrijk in dit land waar alle consumen-
ten koopmannen zijn en voordeel omarmen, waar 
de foodprijzen tot de laagste van Europa behoren. 
Hier is ook in het kader van het terugdringen van 
voedsel verspilling nog wel een slag te maken want de 
wereld wordt pas echt duurzaam als de consument 
zich realiseert dat voor voeding een faire prijs moet 
worden betaald” 

 Over welke belangrijke trends hebben we het nog 
niet gehad? En welke zijn voor Coop belangrijk?
“Online. Dat neemt ongetwijfeld een grote vlucht. 
Wij zijn daar al volop mee bezig in de praktijk, 
waarbij in ons (hybride) model de lokale winkel 
een belangrijke rol speelt als verzamelpunt en/of 
ophaalpunt. Ten tweede wordt het neerzetten van 
Coop als merk voor ons belangrijker; bijvoorbeeld 
door het opvoeren  van Coop als huismerk voor veel 
nieuwe producten. Dat geeft ons meer onderschei-
dend vermogen en ‘smoel’. Daarnaast helpt het om 
ons feitelijke prijs niveau – dat is in een transparante 
wereld uiteindelijk de beste drijver voor de prijs-
perceptie – concurrerend te houden.”

 Wat gaat er de komende 10 jaar nog meer 
veranderen voor Coop en voor jezelf?
“Dat zijn een aantal zaken tegelijkertijd. De conso-
lidatie en schaalvergroting in de sector gaat voort. 
Online neemt grote vlucht. Logistiek wordt steeds 
slimmer en effi ciënter. Daarnaast wordt differenti-
atie weer belangrijker; supermarkten moeten zich 
nadrukkelijker willen onderscheiden. Branchever-
vaging zet door en de samensmelting van elemen-
ten van food service en food retail laat zich in hele 
nieuwe (belevings-)concepten zien. En voor mezelf? 
Ik heb hier nog genoeg uitdagingen, die ik met ple-
zier oppak!”
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STRATEGISCHE 
DIALOOG: INZICHT 
EN UITZICHT

Bijna alle bedrijven in ons onderzoek willen zich onderscheiden 
door de kwaliteit van hun diensten en producten. Ze willen 

daartoe ook inzetten op innovatie. Om succesvol te innoveren is goed 
inzicht nodig in de eisen en wensen van klanten en markten. Een 
dialoog met medewerkers binnen het bedrijf draagt bij aan deze inzich-
ten, zeker als daarbij medewerkers worden betrokken die daadwerkelijk 
contact met klanten hebben, zoals verkopers en accountmanagers. Ook 
medewerkers die contact hebben met toeleveranciers en inzicht hebben 
in de nieuwe mogelijkheden die toeleveranciers de komende jaren gaan 
bieden, dragen bij aan succesvolle innovatie.

De Berenschot Strategische Dialoog® biedt goede mogelijkheden om 
netwerkpartners te betrekken in het formuleren van de strategie. 
Hetzelfde geldt voor ketenpartners. Mogelijkheden voor allianties en 
samenwerkingsvormen komen in een dialoog sneller boven, waardoor 
meer kansen kunnen worden geïdentifi ceerd. De strategische dialoog 
is een uitstekend proces om u sterker in uw netwerk te positioneren en 
sneller en meer nieuwe strategische opties te genereren.

Dit proces kent een breed opgezette dialoog met ketenpartners, klan-
ten, regelgevers, kennisinstituten, beleidsmakers en andere belangheb-
benden om tot een strategische keuze te komen. Ook worden met de 
dialoog het mobiliseren van kennis en ervaring binnen het bedrijf en 
het creëren van draagvlak voor de verandering gestimuleerd.

Veel bedrijven verwachten de komende jaren te kampen te krijgen met 
grote onzekerheden. De externe oriëntatie van de strategische dialoog 
helpt deze onzekerheden in beeld te brengen en te adresseren. Ten 
behoeve hiervan maakt scenarioplanning expliciet deel uit van het 
proces. Met behulp van dit raamwerk wordt het mogelijk zich meerdere 
plausibele toekomstige businessomgevingen voor te stellen en daarvoor 
strategische opties te ontwikkelen die passen bij het bedrijf. Zo zijn 
bedrijven beter voorbereid op uiteenlopende omstandigheden en is de 
responstijd op nieuwe omstandigheden korter.



129 

AGRI&FOODTRENDS

DE VERTROUWENSFORMULE AGRI & FOOD TRENDS ONDERZOEK 2014

128

Operationele drukte en gebrek aan competenties zijn 
struikelblokken voor realisatie van strategie. De stra-
tegische dialoog zet bewust in op het betrekken van 
mensen teneinde hen te mobiliseren en zo energie te 
creëren voor de implementatie. Ook doen zij strate-
gische inzichten op door deel te nemen in het proces 
van strategieformulering, zonder dat hierbij onrealis-
tische dingen van hen wordt verwacht.

Berenschot geeft met haar opdrachtgevers strategie 
vorm middels de Berenschot Strategische Dialoog®.

Toekomstige winnaars zijn in staat sneller signalen 
op te pikken en te combineren tot nieuwe diensten 
en producten. In een onvoorspelbare omgeving is 
snelheid geboden, de kansen zijn per defi nitie tijde-
lijk. Succes volgt alleen als de ideeën ook slagvaardig 
geïmplementeerd worden.

A B

C D

Wat kan ik? Hoe ga ik dat aanpakken?

Waar moet ik op inspelen? Presteren we op niveau?

Welke
reële opties 

heb ik?
Wat kies ik?

Realiseren
we

verandering?
Wat wil ik?

Monitoren

Zoeklicht

Outside-in: Scenario’s

Inside-out: Analyse Doorvertalen

KeuzeOpties Executie

De Berenschot Strategische Dialoog® maakt uw 
organisatie interactiever, authentieker en slagvaar-
diger, waardoor u succesvol kansen weet te creëren 
in een onvoorspelbare markt. Nieuwe business- en 
verdienmodellen bieden evenzeer kansen als nieuwe 
producten en markten. Voeg bij dit alles onze ruim 
75 jaar praktijkervaring met het formuleren, mobi-
liseren en realiseren van strategieën, alsook ons 
uitgebreide netwerk in zowel de private als publieke 
sector en u heeft alle reden om Berenschot actief in 
uw netwerk te betrekken!

Wilt u meer weten over het formuleren en realiseren 
van strategie? Lees verder in Het Groot Strategie-
boek. In dialoog naar een strategische voorsprong 
(2012), een uitgave van Berenschot. 
Zie www.berenschot.nl voor meer informatie.

B

D

HET GROOT

STRATEGIE
BOEK

IN DIALOOG NAAR EEN  

S TRATEGISCHE VOOR SPRONG

NEEM CONTACT OP MET DE AUTEURS

Edwin Lambregts

Edwin Lambregts denkt graag buiten 
kaders. Klanten verder brengen door 
vernieuwende inzichten te combi-
neren met de passie en kracht van 
hun ondernemerschap is wat hem 
drijft. Edwin is specialist en sectorlei-
der agrifood binnen Berenschot. Hij 

heeft meer dan vijftien jaar advieservaring en voerde 
tientallen opdrachten uit voor klanten in de agrari-
sche sector, handel en foodindustrie. Hij combineert 
strategische expertise met een gezonde dosis fi nanci-
ele kennis en verstand van verandermanagement. In 
het afgelopen jaar was hij onder meer betrokken bij 
een succesvolle leergang voor telersverenigingen in 
de sierteelt, de totstandkoming van Het Groente en 
Fruit Huis en het innovatieprogramma agrofood in 
Noord-Brabant.

e.lambregts@berenschot.nl

Lindy van der Veen

Lindy van der Veen is  strategie-
adviseur in de agrofood- en tuin-
bouwsector. Haar ervaring en 
interesses liggen op het vlak van 
innovatieve ketensamenwerking, 
businessmodellen en internatio-
naal ondernemerschap. Ze heeft 

marktonderzoek uitgevoerd in de tuinbouwsector in 
diverse landen. Lindy is afgestudeerd in Internatio-
nale Betrekkingen / Internationale Organisatie en 
Bedrijfskunde (cum laude). 

l.vanderveen@berenschot.nl 

Roel van Lanen

Roel van Lanen is senior strategie-
adviseur bij Berenschot. Na enige 
tijd als ondernemer werkzaam te zijn 
geweest is hij in 2008 overgestapt 
naar Berenschot, waar hij zich bezig 
houdt met het creëren en realiseren 
van strategieën voor bedrijven, secto-

ren en ketens. Roel is in staat complexe concepten 
om te zetten in concrete plannen voor het verbeteren 
van de resultaten. Hij geeft regelmatig cursussen en 
workshops en begeleidt ondernemers en samen-
werkingspartners bij het schrijven van hun busi-
nessplan. Roel is (co-)auteur van vele publicaties, 
waaronder 8 Steps to Strategic Success (2014), Het 
Groot Strategieboek (2012) en Hollandse Nuchterheid 
in de Agro-Food (2010). Ook is hij eindverantwoorde-
lijk voor het Berenschot Strategy Trends onderzoek (The 
CEO’s agenda).

r.vanlanen@berenschot.nl

Jos Boumans 

Jos Boumans is stagiair bij 
Berenschot. Tijdens de stageperiode 
is hij actief betrokken geweest bij het 
opzetten en uitvoeren van dit Agri & 
Food Trends onderzoek voor 2014. 
Daarbij heeft hij zijn opgedane kennis 
tijdens zijn studie Bedrijfskunde en 

agribusiness aan de HAS Hogeschool gecombineerd 
met zijn werkervaring bij verschillende bedrijven in 
de agrifoodsector en in praktijk gebracht.

j.boumans@berenschot.nl 
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VMT
VMT brengt multimediale vakinformatie 

voor foodprofessionals in de voedings-

middelenindustrie in Nederland en Bel-

gië. VMT bericht via het vakblad, vmt.nl, 

digitale nieuwsbrieven, de organisatie 

van bijeenkomsten en sociale media. 

Nieuws, reportages, interviews en 

achter grondverhalen informeren direc-

tie, management, QA- en procesmana-

ger, productontwikkelaar, marketing en 

andere functionarissen in de sector. VMT 

wordt uitgegeven door MYbusiness-

media.

“Agrifood is een topsector. Eerste prioriteit 

is dan ook ervoor te zorgen dat het vertrou-

wen in de sector niet ter discussie staat.” 

LTO Nederland
LTO Nederland (Land- en Tuinbouw 

Organisatie) is een ondernemers- en 

werkgeversorganisatie, die bijna 50.000 

agrarische ondernemers vertegenwoor-

digt en zich sterk maakt voor hun econo-

mische en maatschappelijke positie. De 

regionale organisaties LTO Noord, ZLTO 

en LLTB werken nauw samen in LTO 

Nederland. Hierdoor is LTO Nederland 

actief op zowel lokaal, regionaal, natio-

naal, als internationaal niveau (Bureau 

Brussel).

“Grondstoffen worden schaarser, geslo-

ten markten en nichemarkten groeien en 

supermarkten willen zich onderscheiden! 

Boeren en tuinders hebben vertrouwen in 

de toekomst!”

HAS Hogeschool
HAS Hogeschool is als kennisinstelling 

voor hoger beroepsonderwijs in Agro 

en Food leidend en vormt daarmee een 

dynamisch middelpunt binnen de sector. 

HAS Hogeschool heeft vestigingen in 

Den Bosch en Venlo en richt zich op 

verbinding van wetenschap en praktijk 

binnen Nederland, maar ook internatio-

naal. Het Lectoraat AgroFood Marke-

ting van Harry van Delft heeft focus op 

kennisontwikkeling m.b.t. waardecreatie 

in AgroFood en het versterken van de 

consumentgerichtheid van de sector.

“Waardecreatie begint door dicht bij de 

klant te staan.”

FNLI
De FNLI (Federatie Nederlandse Levens-

middelen Industrie) is de koepelorgani-

satie van en voor bedrijven en branches 

in de Nederlandse levensmiddelenindus-

trie. De FNLI is spreekbuis voor bedrijven 

en branches en aanspreekpunt voor over-

heid, politiek, handelspartners, NGO’s en 

media. De FNLI is een proactieve pleitbe-

zorger voor de levensmiddelenindustrie, 

een van de grootste industrietakken van 

Nederland. Bij de FNLI zijn 19 branches 

en circa 450 bedrijven, zowel multinatio-

nals als MKB, merk als private label, food 

als non-food, aangesloten.

“Het niveau van veiligheid, kwaliteit, 

effi ciëntie, innovatiekracht en verduur-

zaming in de levensmiddelenindustrie is 

hoger dan ooit. De industrie werkt er met 

extra energie aan om een gewaardeerde 

en verantwoordelijke ketenpartner te zijn 

en te blijven, zowel op economisch als op 

maatschappelijk vlak.”

FEVIA
FEVIA is een organisatie door en voor 

de Belgische voedingsindustrie. Als 

federatie heeft FEVIA het doel om bij 

te dragen tot een sterke, competitieve 

en duurzame voedingsindustrie. FEVIA 

helpt haar leden door middel van advies, 

opleidingen, economisch onderzoek 

en netwerkmomenten, een sterkere 

economische en commerciële positie te 

creëren. Het hoofdkantoor is gevestigd 

in Brussel.

“De toekomstige groei van de voedings-

industrie zal vooral moeten komen van de 

export. Vooral de markten buiten Europa 

bieden een enorm potentieel voor onze 

bedrijven.”

ONZE PARTNERS

Carina Grijspaardt

hoofdredacteur VMT

Albert Jan Maat

algemeen voorzitter LTO Nederland

Harry van Delft

lector Agrofood Marketing 

HAS Hogeschool

Philip den Ouden

directeur FNLI

Chris Moris

directeur-generaal FEVIA
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Agri & Food Trends 2014
Het Agri & Food Trends onderzoek 2014 wordt uitgevoerd 
door adviesbureau Berenschot, in samenwerking met VMT, 
LTO Nederland, HAS Hogeschool, FNLI en FEVIA. Voor het 
derde jaar op rij worden de belangrijkste trends en strategische 
keuzen in de agrifoodsector in beeld gebracht. 

De trends zijn gemeten aan de hand van een online vragenlijst 
die is ingevuld door ondernemers, bedrijfseigenaren en 
dga’s, directeuren en (top)managers in de Nederlandse en 
Belgische agrifood. Het onderzoek is aangevuld met interviews 
met smaakmakers uit de sector. Uniek is dat het onderzoek 
alle schakels in de agrifoodketen beslaat: primaire sector, 
voedingsindustrie, dienstverleners, toeleveranciers en handel.

Dit jaar is er speciale aandacht voor het thema imago en 
vertrouwen. Daar is de afgelopen periode veel over te doen 
geweest binnen én buiten de sector. Bedrijven moeten aan de 
slag met de juiste combinatie aan maatregelen om het verloren 
vertrouwen terug te winnen. 

Het Agri & Food Trends onderzoek 2014 biedt een uniek 
inkijkje in de bestuurskamers van onze agrifoodbedrijven. 
Wat houdt ondernemers bezig, waarin investeren de sectoren, 
hoe willen bedrijven zich onderscheiden en wat doen de 
omzet en winst in 2014 – het valt allemaal te lezen in deze 
publicatie, doorspekt met voorbeelden van en interviews met 
smaakmakers binnen de sector.
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