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last te hebben gehad van de vertrouwens-

crisis in de afgelopen jaren (figuur 1).

“De reputatie van de sector is stevig”,  

vervolgt Lambregts, “maar we moeten de 

ogen niet sluiten voor de veenbrand die er 

woedt. Steeds meer vraagtekens worden 

gezet bij ons voedsel. Via internet kan ook 

iedereen iets roepen. Zo wordt er, niet 

altijd terecht, onrust gezaaid. Maar we 

moeten daar wel wat mee.”

Reputatiemanagement in  
kinderschoenen
Bedrijven geven aan dat zij zich als agri-

foodsector beter moet uitdragen naar bui-

ten toe en ook beter dienen te communi-

ceren, richting burger en consument in 

binnen- en buitenland (figuur 2). Een geza-

menlijke taak van overheid en sector, zo 

vindt men. Maar met juist het verdwijnen 

van productschappen en collectieve voor-

lichtingsbureaus is de hamvraag wie deze 

taak op zich gaat nemen. Dat geldt ook 

Werken aan reputatiemanagement en ketenintegratie

Goed imago ondanks 
vertrouwenscrisis

“De agrifoodbedrijven lijken de banken 

wel. Crisis na crisis. Maar vraag je de sec-

tor ‘Hoe is je imago?’, dan antwoordt men: 

‘Fantastisch’”. Deze spiegel houdt Edwin 

Lambregts de agrifoodsector voor. Hij was 

de drijvende kracht achter het nationale 

Agri & Food Trends onderzoek 2014 dat 

Berenschot voor het derde jaar op rij uit-

voerde in samenwerking met VMT en 

andere partijen (zie kader). Omdat vertrou-

wen in voedsel een hot topic is en thuis 

hoort in de bestuurskamers van bedrijven 

in de agrifood, is het dit keer als thema 

gekozen voor het jaarlijkse onderzoek naar 

strategische trends en ontwikkelingen.

Prima imago
Twee derde van de ondervraagde bedrij-

ven in de agrifoodsector vindt het eigen 

imago uitstekend. Vooral 

respondenten uit de primai-

re sector en handel scoren 

hoog, met percentages 

boven 75%. In de voedings-

industrie is dit met 58% een stuk lager, 

maar het is nog altijd een meerderheid. 

Ongeveer eenderde in de foodsector is het 

daar niet mee eens en 20% geeft aan zelf 

veel bedrijven in de agrifoodsector worden geraakt door de ver-
trouwenscrisis. dat neemt niet weg dat de sector positief is over 
het eigen imago. maar het kan transparanter. ook ketensamen-
werking is voor verbetering vatbaar, want menigeen ondervindt 
nu hinder van oneerlijke handelspraktijken. desondanks blijft 
het optimisme in agrifood groot: omzet- en winstgroei worden 
verwacht. 

voor crisismanagement. “Professioneel 

reputatiemanagement staat nog in de kin-

derschoenen”, constateert Lambregts. “De 

sector reageert in hoofdzaak reactief; er 

gaat iets mis en men gaat in de verdedi-

ging. Ook wordt er op het verkeerde 

niveau gecommuniceerd: bij burgers speelt 

perceptie en emotie. De sector geeft een 

technisch antwoord.” Het gaat niet alleen 

om marketing, benadrukt de managing 

consultant: “Zet de deuren open, letterlijk 

en figuurlijk. Laat de mensen fysiek binnen 

komen én sta open voor de heersende 

publieke opinie. Kleine bedrijven kunnen 

dit vaak niet alleen. Zij moeten zich op  

dit thema van transparantie organiseren, 

bijvoorbeeld via brancheorganisaties.”

Ketenintegratie noodzaak
Verticale ketenintegratie ziet Lambregts als 

voorwaarde om het vertrouwen in en ima-

go van de agrifoodsector te verbeteren. 

“Per schakel in de keten afzonderlijk is dit 

probleem niet op te lossen. Extra controle 

geeft schijnzekerheid. Wereldwijd krijg je 

dat nooit sluitend. Bovendien is er al zo 

veel regeldruk in de sector. Partijen moeten 

niet naar elkaar wijzen 

maar ketenverantwoorde-

lijkheid nemen, niet alleen 

voor de stap voor en na hen 

in de keten, maar voor het 

totaal. En voor een partij die over de 

schreef gaat, moeten er gevolgen zijn. 

Alleen geïntegreerde ketens kunnen de 

geloofwaardigheid verbeteren.”

‘Sta open voor de heersende 
publieke opinie’
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Dat de sector ook zelf in deze oplossingen 

gelooft, blijkt uit het onderzoek waar 

ketensamenwerking en transparantie naar 

voren komen als nieuwe, in opkomst zijn-

de trends.

Oneerlijke handelspraktijken
Dat nu binnen de keten zeker niet alles 

koek en ei is, geeft het cijfer aan van een 

op de drie respondenten die zegt dat zijn 

bedrijf last heeft van oneerlijke handels-

praktijken. De handel en primaire sector 

zeggen de meeste hinder te ondervinden. 

De voedingsindustrie in beperkte mate. 

Wat nu precies onder ‘oneerlijk’ wordt ver-

staan, werd in een aanvullende belronde 

van het onderzoek uitgevraagd. “Dat 

maakte heel wat los”, vertelt Lambregts. 

“Boze geluiden uit de industrie over de 

relatie met de retail. Door de onbalans in 

machtsverhoudingen liggen de marges te 

laag. Maar er is verdeeldheid. Anderen 

scharen deze relatie onder de normale 

economische wetten van vraag en aanbod. 

‘Niet over zeuren’, zeggen ze. ‘Dit houdt 

ons scherp’.”

De EU-Gedragscode Handelspraktijken, 

waarin goede handelssamenwerking wordt 

geborgd, geniet in de agrifoodsector geen 

grote bekendheid, zo blijkt uit het onder-

zoek. Alleen in de voedingsindustrie kent 

40% van de respondenten deze code. 

Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit
Merk en imago scoren niet hoog in het 

Agri & Food Trends onderzoek 2014 als 

aspect waarop bedrijven zich willen 

onderscheiden van de concurrent. Dit 

wordt – al drie jaar op rij – vooral gezocht 

in een superieur product dat de beste kwa-

liteit heeft en zeer innovatief is. “Maar hoe 

is het mogelijk om van kwaliteit een USP 

te maken als twee derde van de concur-

renten dit ook probeert?”, vraag Lambregts 

zich vertwijfeld af. Hij noemt het opmerke-

lijk dat zo veel bedrijven kwaliteit als 

onderscheidend element zien, terwijl ze 

wel zeggen verschillende strategieën te 

voeren.

Weinig strategisch denken 
In de land- en tuinbouw kiest het meren-

deel van de bedrijven voor de strategie van 

operational excellence (efficiënt inrichten 

van processen voor een lage kostprijs). 

“Logisch, omdat het vaak gaat om commo-

dity producten”, meent de consultant. 

Dienstverleners en handelsbedrijven stel-

len de klant centraal (consumer intimacy) 

en dat geldt ook voor de toeleveranciers. 

Die laatste groep kiest nog vaker voor de 

product leadership-strategie (ontwikkelen 

innovatieve producten met kwaliteit cen-

traal), hetgeen verklaarbaar is vanuit hun 

hoog-technologische karakter.

Meer dan andere sectoren blijkt de voe-

dingsindustrie verdeeld in de keuze over 

voorkeursstrategie. Zowel customer intima-

cy, operational excellence als product lea-

dership worden genoemd door resp. 48, 

32 en 20% van de respondenten. “Deze 

verschillende voorkeursstrategieën 
Figuur 1. mijn bedrijf is de laatste vijf jaar direct geraakt door een vertrouwenscrisis in de sector (resultaten 

totaal agrifood).

Onderzoek
Het Agri & Food Trends onderzoek inventa-
riseert de strategie, onderscheidend vermo-
gen en toekomstverwachtingen van agri-
foodbedrijven. Tevens zijn de actuele trends 
in kaart gebracht. In 2014 is het vertrouwen 
en imago van agrifood aan het onderzoek 
toegevoegd. 
-  Aantal respondenten: 664, afkomstig uit 

primaire sector, handelsbedrijven, voe-
dingsindustrie, dienstverleners en toeleve-
ranciers in Nederland en België (3%).

-  85% respondenten werkzaam in het mkb, 
15% in grootbedrijf (>250 medewerkers).

-  70% respondenten heeft directiefunctie.
-  Respondenten uit foodindustrie verdeeld 

over subsectoren met zoetwaren en 
gemaksvoeding (29%) grootste sector, 
gevolgd door verwerking van agf (14%) 
en zuivel (13%). 

Het Agri & Food Trends onderzoek is een 

initiatief van Berenschot, VMT, LTO Neder-

land, HAS Hogeschool, FNLI en FEVIA.
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uiteen (figuur 3). Azië en Oost-

Europa lijken er wat uit te 

springen. Grote afwezige in dit 

verhaal is Afrika. “Opvallend”, 

aldus Lambregts. “Juist daar 

liggen kansen voor Nederland-

se voedingsbedrijven, maar 

bijvoorbeeld ook voor machi-

neleveranciers en logistieke 

bedrijven. Dit continent laat 

net zulke imposante groei- 

cijfers zien als Azië, dat  

inmiddels het ‘speelveld van 

de grote jongens’ is gewor-

den”, besluit Lambregts.

Het volledige rapport met de uitkomsten 

van het Agri & Food Trends onderzoek 

2014 is te downloaden op de site van VMT 

en op www.agrifoodtrends.nl. Daar kun-

nen ook hardcopy exemplaren worden 

besteld.

• carina Grijspaardt-vink •

maar tegelijkertijd allemaal willen onder-

scheiden op kwaliteit, geeft aan dat het 

strategisch denken in de sector niet zo 

goed is ontwikkeld. Iedereen rent achter 

elkaar aan. Men zegt een bepaalde strate-

gie te voeren, maar uit het handelen blijkt 

het niet”, verklaart Lambregts. Hij ziet dit 

ook terug in de trends. “Consumenten-

trends zijn er eigenlijk niet. Ze worden 

zelfs niet genoemd door bedrijven die aan-

geven de strategie van consumer intimacy 

te voeren! Bij de trends gaat het vooral om 

interne zaken, zoals automatisering en 

procesverbetering of certificering. En 

natuurlijk veel trends gerelateerd aan het 

product zelf.”

Nieuwe trends gericht op onderscheidend 

vermogen zijn in het onderzoek van 2014 

de focus op een specifiek klantsegment en 

leverbetrouwbaarheid en/of levertijd.

Groot optimisme
De agrifoodsector blijft optimistisch. In de 

voedingsindustrie verwacht zelfs meer dan 

85% van de bedrijven in 2014 te groeien 

in omzet. En in het verlengde 

daarvan voorspelt ook meer 

dan de helft van de bedrijven 

winstgroei. Dat is meer dan 

vorig jaar (van 48 naar 54%). 

Wel is er duidelijk verschil tus-

sen sectoren met bijvoorbeeld 

zeer optimistisch gestemde 

zuivelproducenten en minder 

positieve agf-bedrijven. Groei 

in de zin van arbeidsplaatsen 

levert dit echter niet op: 26% 

van de bedrijven verwacht 

groei in formatie, maar 15% 

juist krimp. De resterende 

meerderheid voorspelt geen 

verandering.

Groei in buitenland
De groei komt vooral uit het buitenland, 

zo wordt verwacht. Daarbij komt het opti-

misme vooral op het conto van West-Euro-

pa. Ook elders worden kansen gezien, 

maar welke internationale markt het meest 

kansrijk is, daarover lopen de meningen 

Figuur 2. stellingen over imago en vertrouwen (resultaten voedingsindustrie).

Figuur 3. Groeiregio’s in 2014. percentage respondenten uit de voedingsindustrie dat in betreffende regio groeikansen ziet.

Edwin lambregts van Berenschot pre-

senteerde de uitkomsten van het agri 

& Food trends onderzoek 2014 tijdens 

Food Event.

Trends
Om zicht te krijgen op de actuele trends 
per sector, is de respondenten een lijst met 
trends voorgelegd, geclusterd in zeven 
categorieën: consument, gezondheid, 
voedselveiligheid en -kwaliteit, duurzaam-
heid, technologie, regelgeving en keten. De 
tabel geeft de ‘hot spots’, de trends die 
voor veel voedingsbedrijven van belang zijn.
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