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InhoudBespiegelingen

Risico’s
Risico’s zijn niet te vermijden, maar moeten wel 
beheersbaar blijven. Als foodsector weten we dat als 
geen ander als het over (voedsel)veiligheidsrisico’s 
gaat. Logisch, want de gevolgen kunnen ernstig zijn.
In februari was ik op de VMT-bijeenkomst over grond-
stoffenprijzen. Daar ging het over andere risico’s die tot 
voor enkele jaren geleden nauwelijks speelden in onze 
sector: marktrisico’s. Sinds 2008/2009 is de wereld ver-
anderd. De prijzen van grondstoffen varieerden altijd 
wel – vooral met de oogsten – maar de schommelingen 
die nu optreden zijn ongekend. Bovendien lijkt de trend 
alleen maar omhoog te gaan: steeds duurder. 
De omvang van het (nieuwe) marktrisico is inmiddels zo 
groot, dat het cruciaal is voor uw bedrijf. Het risico is 
het zo maar kwijt kunnen raken van een groot deel van 
de marge. Met afnemers, veelal retail, worden immers 
voor een bepaalde periode prijsafspraken gemaakt. 
Van het doorberekenen van plots hogere grondstofprij-
zen is geen sprake. U moet zelf zorgen voor voldoende 
marge.
Die middag heb ik gehoord hoe complex de markten 
zijn. Hoeveel factoren prijzen beïnvloeden, hoe die fac-
toren onderling samenhangen of dat er juist geen cor-
relatie is tussen prijzen en factoren waar je het wel zou 
verwachten. Ondanks dat zijn deze marktrisico’s – net 
als veiligheidsrisico’s – te managen. Het vraagt om 
market risk management. Wat er voor nodig is? Kennis 
en informatie. “Google je te pletter”, was een van de 
adviezen.
Nodig voor de opbouw van die kennis zijn goede rela-
ties. Met een toeleverancier, omdat hij een bepaalde 
markt goed kent: “Beter een strategische relatie aan-
gaan, dan eenmalig die absolute bodemprijs willen krij-
gen”. Ook een interessant advies was om de krachten 
te bundelen met andere foodbedrijven door samen te 
komen om kennis en ervaringen uit te wisselen of zelfs 
samen op te trekken bij de inkoop. Ondenkbaar om zo 
met concurrenten samen te werken, is uw reactie mis-
schien. Maar er zijn meer bedrijven die dezelfde grond-
stoffen nodig hebben. “Niet alleen bakkerijen gebrui-
ken bloem”, was de simpele constatering.
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