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bedrijfstakken een groot strategisch aan-
dachtspunt is. “Neem de sector zakelijke 
dienstverlening. Daar is men met niets 
anders bezig. Het besef is doorgedrongen 
dat met het ‘uurtje factuurtje’ niet genoeg 
wordt verdiend.”
Volgens de managing consultant is voor de 
foodindustrie de centrale vraag hoe het 
product zo goed mogelijk in het schap bij 
de retailer te krijgen of verkocht via een 
ander afzetkanaal. “Kijk naar de mogelijk-
heden van online verkoop. Retailers zijn 
daar volop mee bezig. De foodbedrijven zelf 
wachten af. Hier zou men veel proactiever 
moeten handelen.” Hij verwijst ook naar de 
agrosector, waar bijvoorbeeld bloemen 
steeds meer via webshops worden verkocht 
en er ‘pop-up’-shops (tijdelijke winkels, 
red.) ontstaan. “Hier zie je wel verandering, 

terwijl het juist voor verse produc-
ten veel minder voor de hand lig-
gend lijkt.”
Een verklaring voor de weinig pro-
actieve houding heeft Lambregts 
niet direct, anders dan dat het mis-
schien nog wel te goed gaat in de 

foodsector. “Dat correspondeert ook met de 
uitspraak dat de kwaliteit van het product 
een mogelijkheid is om je te onderscheiden 
van de concurrentie.” 

Toeteren en trots zijn
Ook duurzaamheid komt voor de foodsector 
nog relatief weinig als belangrijk strategisch 

Niet verrassend maar wel opvallend, 
noemt Edwin Lambregts de uitkomst dat 
prijsconcurrentie het belangrijkste strate-
gische onderwerp voor voedingsmiddelen-
bedrijven is. “Want 50% van de foodbe-
drijven geeft aan te kiezen voor een diffe-
rentiatiestrategie en wil een brede markt 
bedienen met een onderscheidend pro-
duct”, aldus de managing consultant bij 
Berenschot. Zijn conclusie is dat deze stra-
tegie niet werkt als bedrijven 
onvoldoende onderscheidend zijn. 
“Bedrijven zoeken hun toegevoeg-
de waarde in de kwaliteit van het 
product. Doet echter het meren-
deel dit, dan ben je als bedrijf niet 
onderscheidend en kom je toch in 
de prijsconcurrentie terecht.”
Het Agrofood Strategy Trendsonderzoek 
werd in 2013 voor de tweede maal uitge-
voerd. Dit keer niet alleen in samenwer-
king met VMT, maar ook met ZLTO en 
LTO Noord waarmee het werd uitgebreid 
naar de agrarische sectoren. In 2012 stond 
prijsconcurrentie nog op plaats vier van de 

belangrijkste strategische issues. Lam-
bregts hierover: “Dat leek al wishful thin-
king”. 

Zoek naar nieuwe businessmodellen
De voedingsmiddelenindustrie staat in de 
‘overlevingsmodus’, constateert Lambregts. 
“Door de recessie en inkoopmacht van de 
retail staan de afzetprijzen onder druk, ter-
wijl de productiekosten hoog blijven of zelfs 

stijgen. De reactie is klassiek: kostenbespa-
ring en procesverbetering. Marketing- en 
innovatiebudgetten worden hier en daar 
gekort, wat de situatie alleen maar erger 
maakt.”
Opvallend is dat voedingsmiddelenbedrij-
ven niet op zoek zijn naar alternatieve 
bedrijfsmodellen, terwijl dat juist in andere 

Foodindustrie  
moet proactiever 
handelen
Het staat dit jaar ‘met stip’ op nummer 1 in het Agrofood  
Strategy trendsonderzoek als belangrijkste strategisch  
onderwerp voor voedingsmiddelenbedrijven: prijsconcurrentie. 
ondertussen gaan kostenbesparingen en procesverbeteringen 
voort. Proactief handelen als strategische lijn is nauwelijks  
aan de orde, net zo min als het ontwikkelen van nieuwe  
businessmodellen.

‘ De voedingsmiddelen-
industrie staat in de  
‘overlevingsmodus’’
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onderwerp naar voren. Het wordt genoemd, 
maar is dan vooral defensief ingestoken, als 
reactie op regelgeving of als mogelijkheid om 
kosten te besparen. Eenzelfde benadering 
constateert Lambregts als het gaat om voed-
selveiligheid en reputatie-issues. De foodsec-
tor ligt in dat opzicht de laatste tijd nadruk-
kelijk onder vuur. “Ook hier laten bedrijven 
zich vooral in de verdediging duwen. Men 
neemt maatregelen, maar niet vanuit een zelf 
opgezette strategische lijn. Proactief commu-
niceren en transparant zijn is het antwoord. 
Laat zien hoe voedsel wordt geproduceerd 
en ben er trots op.”
De sector moet zich realiseren dat duur-
zaamheid in de foodindustrie geen ‘green 
washing’ is. “Het is een noodzakelijke voor-
waarde om op langere termijn ‘in business’ 

te zijn.” Het betekent volgens de Beren-
schot-adviseur wel dat er grote investerin-
gen nodig zijn in ketenbeheersing. Grote 
bedrijven nemen daarin het voortouw. 
“Neem Mars, die op VMT Food Event ver-
telde hoe zij ketens sluit en de cacaoboeren 
helpt om duurzaam te produceren. Ook het 
‘Brewing a better future’-programma van 
Heineken is een voorbeeld van een goede 
aanpak. Bedrijven moeten veel harder toe-
teren en vertellen over de goede acties die 
zij ondernemen.”

‘Local-to-local’ noodzakelijk
Ondernemend Nederland in de agrofood is 
ondanks de aanhoudende recessie, crisis in 
Europa en het lage consumentenvertrou-
wen voor 2013 en 2014 erg positief 

Agrofoodtrends

Hotspots: Trends die naar verwachting de 
komende twee jaar grote invloed hebben 
én waar bedrijven in gaan investeren

-  Certificering voedselveiligheid en toe-
nemende eisen veiligheid en kwaliteit.

-  Versterken verticale en horizontale 
samenwerking in de keten.

-  Natuurlijke ingrediënten.
- Veranderend consumptiepatroon.
- Vergrijzing en vergroening.
-  Automatisering en informatisering  

productie en operational excellence.

Sleeping beauty’s: Ontwikkelingen die 
voor veel bedrijven van grote invloed zijn, 
maar waar relatief weinig bedrijven komend 
jaar in gaat investeren

- Biologische of natuurlijke alternatieven.
-  Groei van huismerken (ten koste van 

A-merken).
- Keurmerken.
- Voedselzekerheid.
-  Terugbrengen carbon footprint eigen 

productie en minder watergebruik.
- Nieuwe conserveringstechnologieën.
- Wereldwijde grondstoffenschaarste.

Niches: Trends die voor een kleine groep 
bedrijven van belang zijn en waar deze 
bedrijven een grote  investeringsbereidheid 
hebben 

- Veranderend afzetkanaal.
- Sociale media.
- Eiwit uit plantaardige grondstoffen.
- 3D food printing.
- Intellectual property rights.
- Opkomende markten.

Figuur 1. Bedrijven in de foodindustrie kiezen steeds vaker voor een differentiatiestrategie: zij stellen de totale 

beleving van hun product centraal stellen en bieden het aan, aan de gehele markt. in tegenstelling tot de focus-

strategie kiezen zij dus niet voor een specifiek marktsegment. 

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

33%
27%

48%

28%

Kostenleiderschap

42%
49%

29%

Differentiatie

25% 23%

Focus

2011
2012
2013-2014

Strategische focus van de foodindustrie van 2011 t/m 2014



012

EconomiE & BEdrijvEn vmt   .   24 mEi 2013   .   nr 11

Agrofood Strategy  
Trendsonderzoek 2013

Belangrijkste conclusies  

foodindustrie:

-  Evenals in 2012 nemen managers  
te weinig tijd voor strategie.

-  Bijna 50% van de foodbedrijven wil  
een brede markt bedienen met een 
onderscheidend product.

-  Prijsconcurrentie is hét issue, zelfs voor 
bedrijven met een differentiatiestrategie.

-  Productinnovatie is verreweg de 
belangrijkste vorm van innovatie.  
70% noemt dit.

-  Gezondheid en veiligheid zijn  
topprioriteiten.

Onderzoek

-  Aantal respondenten: 292, afkomstig 
uit primaire sector, handelsbedrijven, 
voedingsmiddelenindustrie,  
dienstverleners en toeleveranciers.

-  71% respondenten werkzaam in  
het mkb, 19% in grootbedrijf.

-  87% respondenten actief in top van 
bedrijf.

-  Grootste groep respondenten uit  
foodindustrie werkt in middelgroot 
bedrijf (51-250 werknemers).

Figuur 2. de belangrijkste strategische issues voor bedrijven in de foodindustrie voor  

2013-2014 (versus totaal nederland).

gestemd, zo laat het 
onderzoek zien. Evenals 
in 2012 blijft het optimis-
me groot: ongeveer de 
helft van de bedrijven ver-
wacht dat de winst groeit. 
Omzetgroei in Nederland 
wordt door zo’n 50% van 
de ondernemingen voor-
speld en zelfs 80% ver-
wacht meer omzet te 
behalen in het buitenland. 
Lambregts heeft hiervoor 
een logische verklaring: ondernemers en 
hogere managers – de ondervraagden in het 
onderzoek – zijn mensen die van nature 
gericht zijn op groei en kansen.  
De grootste uitdagingen worden buiten 
Nederland gezien. “Nederland is van ouds-
her exportkampioen in de agrofoodsector. 
Opvallend is wel dat de blik vooral blijft lig-
gen op de verzadigde West-Europese mark-
ten.” Lambregts ziet evenwel vooral toe-
komst in landen als Oost-Europa, Azië of 
Afrika en dan ‘local-to-local’: “Directe 
investeringen in het verre buitenland zullen 

nodig zijn. We moeten 
straks aanwezig zijn en 
produceren in de mark-
ten zelf. Zowel om reden 
van duurzaamheid als 
kosten is dat de toe-
komst. Want uiteindelijk 
worden ook deze landen 
zelfvoorzienend. En ver-
geet niet dat Aziatische 
bedrijven nu al fabrieken 
in Nederland openen.”   

Consument geen topprioriteit
Dit jaar werden managers in het onderzoek 
voor het eerst gevraagd aan te geven van 
welke trends zij op de korte termijn de 
meeste invloed op hun bedrijf verwachten 
en waarin zij ook daadwerkelijk gaan inves-
teren. De trends waren daarbij ingedeeld   
in de categorieën Consument, Voedsel-
veiligheid, Gezondheid, Duurzaamheid,        
Technologie, Wet- en regelgeving en 
Macro-ontwikkelingen.
Opvallend genoeg kwam er in de categorie 
Consument geen trend naar voren die er 

zowel qua belang als intentie om in te inves-
teren uitsprong. “Misschien is de sector 
door alle schandalen meer bezig het ver-
trouwen van de consument terug te win-
nen”, oppert Lambregts als verklaring. 
“Gezondheid en veiligheid zijn topprioriteit 
voor de foodindustrie. Veel bedrijven geven 
aan te gaan investeren in (certificering van) 
voedselveiligheid en kwaliteit. Dat is ook 
terug te zien in de voorgenomen investerin-
gen in horizontale en verticale samenwer-
king, met als doel het vergroten van de 
transparantie in de voedselketen.”

• Carina Grijspaardt-Vink •

G
uy

 A
ck

er
m

an
s

de resultaten van het Agrofood  

Strategy trendsonderzoek werden 

door Edwin Lambregts gepresenteerd 

tijdens vmt Food Event 2013.  

Wat zijn de belangrijkste strategische issues voor uw onderneming 
in 2013 - 2014? — Totaal Nederland
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