
Fig. 1   SWOT-analyse van de voedingsmiddelenindustrie. De inzichten zijn geleverd door
mensen uit het Nederlandse bedrijfsleven.
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Toekomst

De voedingsmiddelenindustrie

staat onder druk. De zwakke

conjunctuur en de prijzenoor-

log in de retail verzwakken de

positie van de industrie. Op de

lange termijn blijft investeren

in merk en product het beste

scenario.

In de gehele EU is sprake van een zwakke
conjunctuur. Statistisch onderzoek toont
aan dat de levensmiddelensector
gewoonlijk minder wordt getroffen dan
sectoren die duurzame goederen produ-
ceren. De Nederlandse voedingsmiddele-
nindustrie ontkomt deze keer niet aan de
dip. In 2003 daalde de omzet ten opzich-
te van 2002 met 2,25% en in 2004 wordt
een verdere daling verwacht van 0,5%.
De werkgelegenheid in de sector zal naar
verwachting in 2004 met 5,25% dalen.
In 2005 wordt een omzetstijging ver-
wacht van 1% en een daling van de werk-
gelegenheid van 1,25%. Hieruit blijkt dat
omzet en arbeidsproductiviteit per werk-
nemer sterk stijgen.

De Nederlandse voedings- en genotmid-
delenindustrie is een belangrijke expor-
teur. Van de productiewaarde van ¤ 57
miljard wordt ¤ 27 miljard geëxporteerd.
De situatie op de afzetmarkten en de
algehele situatie in de wereldhandel
beïnvloeden de omzet en resultaten van
de sector sterk. Nederland, als sterk
agrofoodland, blijft daarbij naar ver-
wachting in de top-drie van exporterende
landen.

Verre van zonnig
Berenschot heeft in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken een
SWOT-analyse uitgevoerd voor 20 secto-
ren van de Nederlandse economie, waar-

onder de voedings- en genotsmiddelenin-
dustrie (figuur 1). Een belangrijke obser-
vatie was dat de voorsprongpositie in
agrofood van Nederland onder druk staat
door hoge kosten van arbeid, ruimte en
energie. Ook is een gebrek aan ‘level
playing field’ tussen de landen van de EU
geconstateerd, veroorzaakt door verschil-
len in regelgeving en stimuleringsmaatre-
gelen. Nederland heeft bovendien blijven-
de schade opgelopen door de verschillen-
de crises van besmettelijke ziektes.
De positie en regiefunctie in ketens vor-
men sterke punten van Nederland. Als een
van de bedreigingen wordt de toenemen-
de marktmacht van de retail genoemd. 
Het totaalbeeld wijst op een afnemende
voorsprong van de Nederlandse voedings-
middelenindustrie, geaccentueerd door
de conjuncturele dip. Het is duidelijk dat
de economische situatie zowel in de bin-
nenlandse als in de exportmarkten verre
van zonnig is.

Trendy en perfect
Tegen het decor van de tegenvallende
conjunctuur gaan de langjarige trends
door, zoals de verschuiving naar conve-

nience foods en food service. Door hier
op in te spelen, verschuift de productmix
naar producten met meer toegevoegde
waarde en hogere marges.
Gezondheid wordt een steeds belangrij-
ker thema. Consumenten worden gevoe-
liger voor zowel positieve signalen als
voor geringe afwijkingen in de specifica-
tie van producten.
Daarnaast blijft de aandacht bestaan
voor optimalisatie van productieproces-
sen en logistiek en het verhogen van
voedselveiligheidseisen. Aangezien
Nederland al lang gewend is aan strenge
regelgeving en strenge handhaving,
bestaat een voorsprong in procesbeheer-
sing die verder gaat dan alleen een tech-
nologische voorsprong. Het is ook een
voorsprong in ketenorganisatie.

Prijzenoorlog
De situatie in de Nederlandse retailmarkt
is sinds najaar 2003 ingrijpend veran-
derd. De ketens vechten vooral op prijs.
Dit heeft er toe geleid dat de consumen-
tenprijzen van A-merkartikelen het afge-
lopen jaar met 11% zijn gedaald. De golf
van prijsdalingen gaat nu verder in de

Nederlandse industrie
moet kiezen

Sterk
– Kennisdichtheid, relatief sterk

netwerk
– Ketenregie
– Relatie in export en handel
– Sterk agrocluster, greenport

Zwak
– Weinig onderscheidend ver-

mogen
– Hoge arbeidskosten en 

andere kosten
– Regeldruk (wat is het nut?)
– Beperkte bereidheid tot inno-

vatie en  investering

Bedreiging
– Geen ruimte meer voor 

primaire sector
– Toenemende regelgeving,

geen ‘level playing field’
– Afnemen handelspositie door

crises
– Macht van retailers

Kans
– Relatie voeding-gezondheid
– Life sciences leveren innova-

ties
– Marktgestuurde ketens
– Nederland Food Valley, plan-

ning van innovatie en focus

Als het bij prijsvechten blijft, zullen
alle partijen verliezen
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private labels. Het is uitgesloten dat de
retail het margeverlies kan compenseren
door lagere kosten in de eigen organisa-
tie. Een groot deel van de kosten wordt
afgewenteld op de industrie. Zo krijgen
alle levensmiddelenfabrikanten te maken
met druk op de prijzen, het oprukken van
de private labels ten koste van de merk-
artikelen en het versmallen van het assor-
timent. Tegelijkertijd verwacht de retail
vlekkeloze kwaliteit en logistieke presta-
ties. Bij schapoptimalisatie wordt van de
fabrikant een stevige mate van meeden-
ken geëist, onbetaald overigens. De ‘lis-
ting fees’ (het betalen voor schapruimte),
in Nederland nog nauwelijks bekend,
rukken op. Het schap wordt uitgekleed
en de marges verdwijnen. 
Voor fabrikanten wordt het steeds moei-
lijker om een positief bedrijfsresultaat te
houden. Bovendien moet de merkrecla-
me worden verdiend door een kleiner
volume merkartikelen. Een recent rap-
port van EIM schat dat op dit moment
eenderde van de merkartikelen onder de
inkoopprijs van de retail wordt verkocht.
Retail en fabrikanten dreigen elkaar te
wurgen in deze strijd zonder winnaars.
Dit werd ook duidelijk in een paginagrote
advertentie van Unilever in het vakblad
Distrifood met als strekking: Als we zo
doorgaan verdienen we alleen nog droog
brood.
Het ziet er naar uit dat deze ontwikkeling
voorlopig doorgaat. De lagere rendemen-
ten bij de levensmiddelenindustrie kun-
nen leiden tot financiële moeilijkheden
bij fabrikanten die geen sterke merk- en
marktposities bezetten. Slechte resulta-
ten maken het moeilijker te investeren in
productontwikkeling of procesoptimali-
satie. Zelfs grote concerns als Unilever

laten winstwaarschuwingen uitgaan. 
Levensmiddelenfabrikanten zullen hun
kostprijs moeten verlagen. Een deel
daarvan zullen ze afwentelen op hun toe-
leveranciers, de agrosector. Ook daar zijn
problemen te verwachten.

Ingraven of excelleren
Levensmiddelenfabrikanten kunnen voor
de nabije toekomst kiezen uit drie strate-
gische scenario’s (figuur 2). Het scenario
‘ingraven’ is defensief en vooral gericht
op kostenreductie. De maatregelen
bestaan uit een combinatie van assorti-
mentreductie, marktprijsdaling en sane-
ring van de organisatie. Ook de kosten
voor marktbewerking worden verlaagd.
Dit scenario werkt snel maar verzwakt de
marktpositie op langere termijn. Voor
ondernemingen die er nu al slecht voor
staan, kan dit nog het enige haalbare
scenario zijn: in de loopgraven en hopen
op betere tijden.
Het scenario ‘onderscheiden’ is een com-
binatie van structurele kostenreductie,
het sterk in de markt houden van het
merk en het benadrukken van het onder-
scheidend vermogen door nieuwe pro-
ductvarianten en gerichte marktacties.
De onderneming werkt aan procesinno-
vatie met nadruk op kostenverlaging. Dit
scenario vraagt meer investeringen maar
werkt op langere termijn positief uit op
marktpositie en rendement. Voorwaarde
is dat de onderneming financieel gezond
is. De realisatie van dit scenario vraagt
minstens een jaar.
Het scenario ‘excelleren’ is strategisch
gezien het meest krachtige. Het bedrijf
investeert fors in fundamentele product-
innovatie en zet het merk krachtig in de
markt. De productie wordt verplaatst

naar het land met de laagste productie-
kosten. Daar wordt direct geavanceerde
techniek geïnstalleerd. Dit offensieve
scenario is alleen haalbaar voor sterke
ondernemingen en heeft een uitvoerings-
termijn van minmaal twee jaar.

‘Loose-loose’
Het mag duidelijk zijn dat het derde sce-
nario te prefereren is. Grote en sterke
ondernemingen zoals Unilever en Nestlé
zijn hiermee aan de slag. De hevigheid en
lange duur van de huidige prijzenoorlog
maken echter het risico reëel dat onder-
nemingen hun toevlucht moeten nemen
tot ‘ingraven’. Deze bedrijven moeten
vrezen voor hun continuïteit.

De perspectieven voor de gehele keten
zijn op dit moment uitgesproken ongun-
stig. Alle levensmiddelenfabrikanten krij-
gen te maken met lagere marges en lage-
re resultaten. De retailers zijn bezig met
het in stand houden van een ‘loose-loo-
se’ situatie die levensgevaarlijk is voor
alle schakels in de ketens.
Levensmiddelenfabrikanten kunnen zich
niet onttrekken aan de druk van de retail
en moeten dus marge inleveren. Maar
het blijft belangrijk niet mee te doen aan
de huidige spelopvattingen van de retail
en ondanks de lage marges te blijven
investeren in innovatie. Als het bij prijs-
vechten blijft, zullen alle partijen verlie-
zen.
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Fig. 2   Toekomstscenario’s voe-
dingsmiddelenindustrie. Varia-
belen kostenkant (links) en
marktkant (rechts), desinveste-
ring (-) of investering (+).


