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Economie & Bedrijven

Verrast is Edwin Lambregts. Verrast door 
de positieve verwachtingen van mana-
gers in de Nederlandse agrofoodsector 
voor 2012. Bijna 45% van de bedrijven 
verwacht dat de omzet in Nederland zal 
toenemen, ruim 75% ziet omzetgroei in 
het buitenland. 

Lambregts is managing consultant bij 
Berenschot. Berenschot voerde samen 

met VMT het Agrofood Strategy Trends 
onderzoek 2012 uit dat de strategische 
issues inventariseert en inzicht geeft in 
de wijze waarop ondernemingen zich wil-
len onderscheiden van de concurrentie 
(zie kader). De resultaten presenteerde 
hij op 14 maart tijdens VMT Food Event.

Het optimisme in tijden van recessie ver-
klaart Lambregts vanuit een veranderen-

de markt: de vraag naar relatief dure, 
luxe producten wordt vervangen door een 
grotere vraag naar goedkopere varianten. 
Daarnaast was 2011 geen topjaar, dus is 
het niet verwonderlijk dat veel bedrijven 
in 2012 op een opleving rekenen. Ander-
zijds plaatst hij enkele kanttekeningen. 
“Optimisme hoort ook bij de doelgroep 
van dit onderzoek. Directeuren en ceo’s 
worden niet geacht somber te zijn.” 
Daarnaast waren ten tijde van het onder-
zoek, januari en februari, de prognoses 
iets minder negatief dan nu.

Kwaliteit op één
Opvallende uitkomst van het onderzoek 
noemt Lambregts dat bedrijven zich voor-
al willen onderscheiden op kwaliteit. Maar 
liefst 67% geeft dit aan, pas op ruime 

Tijd, daar ontbreekt het managers in de agrofoodsector aan. 

Door de operationele drukte komen strategische keuzes en het 

uitvoeren van de bedrijfsstrategie in de verdrukking. De blik is 

sterk naar binnen gericht en kwaliteit is het criterium waarop 

(veel) bedrijven zich van hun concurrenten willen 

onderscheiden. Raakt de klant buiten beeld?

Bedrijven worstelen met  
strategische doelstellingen

Edwin Lambregts, managing consultant Berenschot: “Ik 
adviseer directies dan ook om hun agenda’s beter te 
managen.”

Strategische issues voor de periode 2012-2013 voor de Nederlandse agrofoodsector.
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afstand gevolgd door innovatie (36%) en 
service (34%). Hij voegt toe: “Het is des te 
opmerkelijker als het wordt gecombineerd 
met de strategiekeuze. Ongeveer de helft 
van de bedrijven richt zich met een diffe-
rentiatiestrategie op de totale productbe-
leving en heeft een brede marktscope, wat 
betekent dat het product in meerdere 
marktsegmenten wordt aangeboden. De 
vraag is of je je kunt onderscheiden op 
kwaliteit als iedereen dat nastreeft.” Een 
conclusie die de onderzoeker in elk geval 
trekt uit de top drie voor onderscheidende 
criteria (kwaliteit, innovatie en service) is 
dat de agrofoodsector de focus legt op het 

product en dus gemiddeld genomen aan-
bodgericht is. “We zijn gefascineerd door 
ons eigen product. De aandacht voor de 
consument is beperkt. Dat blijkt ook uit de 
lage score van merk/imago. Die uitkomst 
weerspiegelt de beperkte profilering naar 
de klant.”
Ook de bedrijven die kiezen voor een 
beperkt marktsegment en daarmee een 
focusstrategie (33%), benoemen kwali-
teit als belangrijkste onderscheidende 
criterium en zelfs bij de bedrijven die 
voor kostleiderschap gaan (16%) staat 
kwaliteit prominent op plaats één. “Het 
geeft aan dat er in Nederland geen markt 
is voor pure prijsvechters in agrofood 
door de hoge kwaliteitseisen.”

Kwaliteit strategisch van belang
Dat innovatie vervolgens naar voren 
komt als het belangrijkste strategische 
issue in agrofood voor 2012 en 2013 ver-
wondert Lambregts niet. “Als je op kwa-
liteit onderscheidend wilt zijn, is daar 
innovatie en R&D voor nodig. 49% van 
de bedrijven, en in de voedselverwer-
kende industrie zelfs 54%, geeft dit 
aan.”
Daarmee is er een duidelijk onderscheid 
met het Nederlandse bedrijfsleven als 
totaal. Nieuwe businessmodellen voeren 
daar de lijst aan, weliswaar op de voet 
gevolgd door innovatie/R&D. In agrofood 
zijn nieuwe businessmodellen pas op de 
vijfde plaats van strategische issues te 
vinden, genoemd door ongeveer 20% van 
de respondenten. “Blijkbaar is er in de 
agrofoodsector minder zicht op nieuwe 
verdienmodellen dan in andere sectoren.  
Neem bijvoorbeeld het distributiekanaal. 
Dat is via de retail zo vastgelegd, dat er 
moeilijk een weg omheen te bedenken is. 
Maar de opkomst van internet als ver-
koopkanaal kan ver reikende consequen-
ties hebben.”

Druk, druk, druk
De constatering dat de agrofoodsector 
sterk aanbodgericht is, werpt de vraag op 
of de klant buiten beeld dreigt te raken. 
Lambregts beaamt dit: “De indruk is toch 
wel sterk dat de sector te veel met het 
eigen bedrijf bezig is.”
Deze indruk wordt versterkt door wat 
managers aangeven als gevraagd wordt 
waar zij tegenaan lopen bij de strategie-
formulering: tijd, of liever gebrek hier-
aan. “Het lijkt altijd hooitijd. In beslag 
genomen door operationele zaken wordt 
te weinig tijd vrijgemaakt om de vraag te 

beantwoorden of je als bedrijf wel de 
juiste dingen doet.” 
Tegen een gebrek aan tijd lopen mana-
gers ook aan bij het realiseren van een 
gekozen strategie, zo blijkt uit het onder-
zoek. De operationele drukte overheerst. 
Daar wordt op gestuurd. De Berenschot-
adviseur constateert dat ook hier blijkt 
dat de focus te veel intern is gericht.

Onzekerheid troef
Andere knelpunten die bedrijven benoe-
men bij het realiseren van een strategie 
zijn het niet voldoende SMART (specifiek, 
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijd-
gebonden) zijn van de doelstellingen en 
het gebrek aan middelen, capaciteit en 
competenties om het te realiseren. “Dat 
laatste heeft alles te maken met de kos-
tenreducties die de laatste jaren zijn 
doorgevoerd. In dat perspectief zijn orga-
nisaties ook slanker gemaakt en kader-
functies ingedikt. Nu blijkt dat men niet 
meer over de (juiste) mensen beschikt.”
Verder wijt Lambregts de beperkte aan-
dacht voor strategie ook aan de tijds-
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strategische doelstellingen

‘We zijn gefascineerd door ons 
eigen product. De aandacht 
voor de klant is beperkt’

Samenwerking blijkt niet direct wat op te leve-
ren, zo laat het onderzoek zien. Ondanks dat 
zo’n driekwart van de bedrijven zegt structureel 
samen te werken, leidt het niet per definitie tot 
succesvollere strategie-implementatie. “Maar”, 
vraagt Berenschot-consultant Edwin Lambregts 
zich af, “gaan bedrijven er wel volledig voor? 
Bedrijven die de strategie ook samen met de 
ketenpartners bepalen, lijken meer succesvol. 
Mijn advies? Breng bij samenwerking ook de 
strategie met elkaar in lijn. Dan gaat het wer-
ken.”

Samenwerking

VMT en Berenschot verrichtten onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen 
op het gebied van strategie onder topmanagers van ondernemingen die actief 
zijn in de agrofoodindustrie of direct daaraan gerelateerd (zoals machinebou-
wers, producenten van voedselverpakkingsmaterialen, adviesbureaus, onder-
zoeksinstellingen en technische dienstverleners). Dit leverde een respons van 412 
deelnemers (zie figuur). De respondenten bestaan voor meer dan 60% uit beslis-
sers (directie en senior management), de primaire doelgroep van het onderzoek. 
De overige respondenten zijn middenkadermanager of hebben een staffunctie. Er 
is een goede spreiding naar bedrijfsgrootte, waarbij 72% behoort tot het midden- 
en kleinbedrijf (1-250 medewerkers) en 28% tot het grootbedrijf (meer dan 250 
medewerkers). Omdat cijfers niet het hele verhaal vertellen, zijn ook interviews 
gehouden met 12 respondenten ter interpretatie en verdieping van het onder-
zoek.
Berenschot voert het trendonderzoek al sinds zes jaar uit onder topmanagers in 
het totale Nederlandse bedrijfsleven. 

Agrofood Strategy Trends onderzoek 2012
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geest. “Het is herkenbaar in een recessie, 
waar de onzekerheid groot is. Niemand 
weet waar de markt heen gaat en dus ook 
niet waar je je op moet richten. De tijd 
niet nemen voor strategische keuzes, 
leidt dan automatisch tot voortgaan met 
waar je mee bezig bent.” Hij wil hier ech-

ter wel een waarschuwing aan koppelen. 
“Stel altijd de vraag: laat ik het me over-
komen of neem ik tijdig actie? Je moet 
dus in beeld hebben of er niet fundamen-
teel wat in jouw markt aan het verande-
ren is en of je mee moet bewegen. Ik 
adviseer directies dan ook om hun agen-
da’s beter te managen. Het is juist nu de 
tijd voor een wendbare strategie die reke-
ning houdt met verschillende marktom-
standigheden. Een methodiek als scena-
rioplanning kan daarbij helpen.”

Strategie vaststellen en uitvoeren
30% van de agrofoodbedrijven geeft aan 
zijn strategische doelen niet of slechts in 

beperkte mate te realiseren. “Dat is heel 
veel”, aldus de ervaren adviseur. Mijn 
conclusie: het is vooral hollen en zelfs 
sprinten. We zitten in de overlevingsmo-
dus. Maar”, zo relativeert hij, “het blijkt 
eigenlijk best goed te gaan. Toch advi-

Gedrag verandert niet door informatie
De uitkomsten uit het eerste onderzoek 
(http://library.wur.nl/WebQuery/wur-
pubs/373530) kwamen op het volgende 
neer:
-  Hoewel het berekenen van de milieube-
lasting op individueel productniveau 
praktisch mogelijk is, blijkt het vaak een 
onzekere en tijdrovende (kostbare) exer-
citie om dergelijke analyses uit te voeren. 
- Informatie wordt gezien als voedingsbo-
dem voor gedragsverandering. Toch 
blijkt uit diverse onderzoeken dat gedrag 
niet verandert door informatie, maar dat 
bij verandering van gedrag wel informa-
tiebehoefte kan ontstaan. 

Carina Grijspaardt-Vink

Labeling beïnvloedt  
koopgedrag nauwelijks
Kunnen labels met informatie 

over de CO2-footprint van een 

product het koopgedrag 

veranderen? Ondanks dat uit 

eerdere onderzoeken is 

gebleken dat dit niet het geval 

is, blijven mensen geloven in 

het tegendeel. Reden voor een 

nieuwe studie naar het effect 

van labeling.

Het recente onderzoek was een vervolg-
studie. Alvorens de uitkomsten toe te 
lichten daarom eerst de resultaten van 
het onderzoek dat de Stichting Duurzame 
Voedingsmiddelenketen (DuVo) in 2007 
in Nederland initieerde en dat in 
opdracht van het ministerie van LNV (nu 
E,L&I  werd uitgevoerd door WUR,        
MilieuCentraal en Voedingscentrum. 
Doel was te onderzoeken op welke 
manier consumenten in staat kunnen 
worden gesteld om bij de aankoop van 
voedingsmiddelen rekening te houden 
met de indirecte energie die nodig was 
om het product in het schap in de winkel 
te krijgen.

‘Het is vooral hollen en zelfs 
sprinten. We zitten in de 
overlevingsmodus’

Grootste uitdagingen bij het realiseren van de gekozen strategie in de totale agrofoodsector.

seer ik ten stelligste: maak tijd vrij, stel 
een strategie vast en voer deze uit, even-
tueel in kleine stapjes.”

0 10 20 30 40 50 60 70

Andere bedrijfstakken

Agrofood

Strategie is al voor implementatie
achterhaald

Strategie is niet realistisch

Onjuiste veranderstrategie

Management voelt zich geen eigenaar
van de gedefinieerde acties

Strategie niet vertaald naar individuele
business units

Onvoldoende draagvlak onder
middenmanagement

Onvoldoende draagvlak op de werkvloer

Te veel strategische doelstellingen

Geen goede implementatieplanning

Onvoldoende competenties in de
onderneming

Capaciteit/middelen niet beschikbaar

Strategie niet SMART gedefinieerd
(Specifiek-Meetbaar-Acceptabel-

Realistisch-Tijdsgebonden)

Operationele drukte overheerst

_vmt0712_KA   26 23-03-12   08:36:28



vmt | 30 maart 2012 | nr 7 27

Individueel niveau
Het vervolgonderzoek heeft DuVo, samen 
met de WUR, gedaan in het Restaurant 
van de Toekomst, waar consumentenge-
drag op individueel niveau is te volgen. 
Met financiële steun van het ministerie 
van EL&I is onderzocht wat het effect is 
van labels met informatie over de CO2-
footprint van een product op het koopge-
drag van de bezoekers. Het experiment is 

in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase 
werd een zwart-wit CO2-label aange-
bracht op de producten met een nume-
riek getal dat de CO2-uitstoot van het 
product weergaf, zonder een referentie-
kader. In fase II van het experiment wer-
den gekleurde labels aangebracht waar-
op met behulp van een kleurenschema 
een referentiekader werd aangereikt 
waarmee de consument kon zien of het 
om een hoge, gemiddelde of lage CO2-
score ging in vergelijking met andere 
producten in de betreffende product-
groep. Ook werd aanvullende informatie 
(via posters en flyers op tafel) aangereikt 
om het denkproces van de consument 
over aard en omvang van de klimaatge-
volgen van voedselconsumptie te stimu-
leren. 

Heel weinig verandering
Analyse van de data leidt tot de volgende 
conclusies:
1. De veranderingen in aankoopgedrag 
onder invloed van labeling zijn zeer klein. 
2. Het ‘kaal’ vermelden van een CO2-
label (fase I) heeft geen effect op consu-
mentengedrag. 
3. In fase II bleek bij de categorie water 
als enige een significante verschuiving op 
te treden. 10% van het waterverbruik ver-
schoof van flessen- naar kraanwater. 
Deze producten worden in het restaurant 
gratis aangeboden. Bij frequente bezoe-
kers bleek overall een significante ver-
schuiving van 2% op te treden naar lage-
re CO2-belasting.

Verbeterproces producenten
De resultaten van het onderzoek werden 

tijdens een workshop op 8 maart bij het 
ministerie aangeboden. In de discussie 
kwam onder meer naar voren:
- De aanwezigen erkenden dat labeling 
slechts een zeer beperkt effect heeft op 
koopgedrag. Bewuste consumenten zoe-
ken naar producten die passen bij hun 

waarden. Voor deze voorlopers hebben 
keurmerken zeker waarde.
- Door duurzame keuze de meest voor de 
hand liggende keuze te maken (nud-
ging), kan ook worden ingespeeld op 
onbewust gedrag van consumenten.
- Het analyseren van CO2-belasting in 
productieketens helpt producenten om 
een verbeterproces op gang te brengen.           
Bedrijven kunnen inspelen op de groei-
ende behoefte aan transparantie over de 
duurzaamheid van hun producten door 
het eerlijke verhaal te vertellen over hun 
inspanningen op het gebied van duur-
zaamheid en door hun bedrijfsprocessen 
te verduurzamen.

Duurzaamheid & MVO

Chris Dutilh
Ch. Dutilh, secretaris Stichting Duurzame Voedingsmidde-

lenketen (DuVo), chris@dutilh.com

Sir Terry Leahy, chairman van Tesco, 
kondigde in 2007 aan dat hij alle 
huismerkproducten van Tesco van 
een label zou voorzien met daarop 
een universeel aanvaarde en alge-
meen begrijpelijke maat voor de 
‘carbon footprint’. Op die manier 
wilde hij consumenten in staat stel-
len om via koopgedrag hun CO2-
belasting te reduceren. Niet lang na 
zijn aankondiging volgden andere 
bedrijven, zoals Casino in Frankrijk.
Vijf jaar later, in januari 2012, heeft 
de directeur die bij Tesco voor het 
carbon reduction programma verant-
woordelijk is, laten weten het CO2-
labelingsproject in de bestaande 
vorm te willen stoppen.

Tesco

‘Bij de frequente bezoekers 
trad een overall verschuiving 
van 2% op naar lagere CO2-
belasting’

Uitkomst van het eerste onderzoek naar CO2-labeling 
was dat gedrag niet verandert door informatie, maar dat 
bij verandering van gedrag wel informatiebehoefte kan 
ontstaan.

In fase II van het experiment kon de consument via gekleurde labels zien of het om een hoge, 
gemiddelde of lage CO2-score ging in vergelijking met andere producten in de betreffende 
productgroep.
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