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Samenvatting
“Gemiddelde Nederlandse boer lijkt miljardair” en “Boeren leven arm, maar sterven rijk”, (Eindhovens Dagblad, 2008). Uit dit nieuwsbericht en de cijfers van het LEI blijkt dat de Nederlandse primaire
producent een slechte inkomenspositie heeft. Grote verschillen zijn zichtbaar tussen de primaire
producenten van verschillende ketens. Deze kunnen verklaart worden door productie eigenschappen, externe factoren en het strategisch management. Ketenbenadering kan een nieuwe manier zijn
van verbeteren van de economische positie. Door gebruik van het Structure-Conduct-Performance
kader (vertaalt: Structuur-Strategie-Resultaat) kan er een brede analyse van de verschillende ketens
worden uitgevoerd naar successtrategieën die de positie van de primaire producent verbeteren (Figueiredo et al., 2015). Het doel van dit onderzoek is het toetsen of de Nederlandse primaire
producenten zijn inkomenspositie in de agrifood keten kan verbeteren door te leren van succesvolle
strategieën uit verschillende agrarische ketens. In dit onderzoek wordt het Structuur-StrategieResultaat kader gebruikt als leidraad. Andere methodieken zijn interviews, een panelonderzoek en
een beschouwing van de verwachte impact. Uit het literatuuronderzoek en de interviews zijn een
groot aantal successtrategieën naar voren gekomen die de positie van de primaire producent verbetert. Deze zijn getoetst op de varkensketen door middel van een rondetafelgesprek met een panel
van experts. De strategieën differentiatie en samenwerken zijn gekozen als onderwerp van discussie.
Ook is er gekeken naar de mogelijke verbetering en voorwaarden die nodig zijn om de successtrategieën te kunnen implementeren. Naar eigen inzicht is de verwachte impact beschouwt en
vergeleken met ander adviesrapporten van de varkenshouderij. Van verticale integratie, zoals deze
wordt toegepast in andere ketens, wordt verwacht dat deze de meest positieve impact te hebben op
de varkenshouderij. Leren van andere ketens kan dus een waardevolle toevoeging zijn bij de verbetering van de inkomenspositie van de primaire producent.
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1 Introductie
1.1

Achtergrond

“Gemiddelde Nederlandse boer lijkt miljardair” en “Boeren leven arm, maar sterven rijk”, (Eindhovens Dagblad, 2008). Het nieuwsbericht is een reactie op de uitgekomen cijfers van het LEI uit 2008
over de economische waarde van het bedrijf dat gemiddeld 1,8 miljoen euro is. Echter zit het eigen
vermogen van de primaire producenten vast in gebouwen en grond. En het inkomen dat gegenereerd wordt uit de agrarische activiteit is soms zelfs negatief (Eindhovens Dagblad, 2008) dat blijkt
ook uit inkomenscijfers van 2015 (LEI, 2016). Grote verschillen zijn te vinden tussen primaire producenten van verschillende ketens. Gemiddeld behaalde de varkenshouder in 2015 een negatief
inkomen van -€24.700 en de glasgroenteteler juist het hoogste inkomen van €274.100 (inkomens per
onbetaalde arbeidsjaareenheid) (LEI, 2016). Ook de politiek grijpt in; naar aanleiding van marktproblemen (lage inkomens) en maatschappelijk discussie rondom dierwelzijn en milieu is er een
commissie aangesteld om de komende jaren de positie van de agrarische producenten te verbeteren
(Ministerie van Economische zaken, 2016). Ondanks dat de agrarische export is gestegen met 18,8%
(van de totale export) in 2015 (Ministerie van Economische zaken, 2015), heeft niet iedere primaire
producent hiervan kunnen profiteren.
De verschillen in inkomenspositie tussen agrarische ketens kunnen verklaard worden door productie
eigenschappen en verschillen in ketenmanagement. De productiecyclus - continue versus seizoensproductie - en opslagmogelijkheden bepalen het moment van markttoetreding. Het inspelen op de
markt is cruciaal voor het generen van het inkomen. Door beperkende factoren, zoals productbederving en de afhankelijkheid van andere schakels in de keten, wordt het moment van markttoetreding
bepaald. De commodity markt is nog steeds leidend voor de afzet van de agrarische producten.
Daardoor wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod op EU- of wereldniveau. Dit zijn externe factoren waar de primaire producenten geen invloed op kunnen uitoefenen. Echter veranderingen in
het strategisch management van de keten zouden een oplossing kunnen zijn om de inkomenspositie
van de primaire producent te verbeteren. Strategieën als kostenverlaging, volumesturing of het onttrekken van de commodity markt kunnen een onderdeel zijn van het management. In elke keten
wordt dit anders geregeld: bijvoorbeeld de sterk verenigde coöperaties in de zuivelketen versus de
zelfstandige ondernemers in de glasgroenteketen. Het succes van deze strategieën hangt samen met
de medewerking van de rest van de keten.
Ketenbenadering kan een nieuwe manier zijn van verbeteren van de economische positie. Agrarische
producenten zijn van groot belang voor de keten, dat blijkt uit het onderzoek van het LEI (Berkhout
et al., 2015). Dit onderzoek toont aan dat daling in productievolume en een daling in het aantal primaire producenten een inkrimping in de rest van de keten tot gevolg kan hebben. Dit zal niet alleen
gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in algemene zin, maar ook voor innovatiemogelijkheden
in alle schakels van de keten. Dit betekent dat de keten en de onderliggende schakels – onder andere
de primaire producent – sterk verbonden met elkaar zijn. Dat blijkt ook uit een onderzoek van Figueiredo et al. (2015) waarbij de dynamiek en de onderlinge verbondenheid van de schakels binnen de
bijenketen worden gebruikt om de positie van de honingproducent te verbeteren. Door deze onderlinge verbondenheid tussen schakels hebben strategieën die verderop in de keten worden toegepast
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ook een invloed op de primaire producenten. Dat bemoeilijkt het proces van positieverbetering via
ketenbenadering.

1.2

Probleem

De economische positie van de primaire producent in Nederland is toe aan verbetering. Dit kan op
verschillende manieren gebeuren. Op individueel niveau kan gekeken worden naar de kosten, door
middel van een kosten- batenanalyse. Echter verbeterd dat alleen de positie van één primaire producent en worden onderlinge verbanden met de rest van de keten niet meegenomen. Door de
dynamiek van de gehele keten mee te nemen in de analyse kan de positie van de meerdere primaire
producenten verbeterd worden. Een voorbeeld hiervan is het reeds genoemde onderzoek naar de
bijenketen (Figueiredo et al., 2015). In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van Structure-ConductPerformance kader (vertaalt: Structuur-Strategie-Resultaat). De structuur omschrijft de omgeving
van de markt waarin de keten opereert. Strategie omschrijft de manier waarop de keten omgaat met
de markt. En prestatie is de gemeten impact van beide. Hier is echter alleen onderzoek gedaan naar
één productketen. Bunte et al. (2009) onderzochten wel meerdere ketens, maar zij hebben alleen
gefocust op één aspect (prijsvorming) en niet zozeer op de structuur, trends en andere strategieën
binnen de ketens. Een combinatie van beide onderzoeken - enerzijds de brede analyse van de bijenketen, anderzijds de analyse van meerdere ketens - zou de positie van één of meerdere Nederlandse
agrarische (primaire) producenten in de afzetketen kunnen verbeteren.

1.3

Doel

Het doel van dit onderzoek is het toetsen of de Nederlandse primaire producenten zijn inkomenspositie in de agrifood keten kan verbeteren door te leren van succesvolle strategieën uit verschillende
agrarische ketens. Met behulp van ketenvergelijkingen wordt er gezocht naar verschillen in strategisch management van ketens die mogelijk de verschillen in inkomensposities kunnen verklaren. Het
doel wordt behaald door het antwoord te vinden op de volgende vragen:
1. Wat zijn de successtrategieën in verschillende agrifood ketens die van invloed zijn op de inkomenspositie van de primaire producent?
2. Wat zijn de succesfactoren van acht verschillende ketens uit Nederland die van invloed zijn
op de inkomenspositie van de primaire producent?
3. Welke van deze succesfactoren kunnen toegepast worden in de varkensketen en wat is er
nodig om zover te komen?
4. Wat is de verwachte impact van de succesvolle strategieën op de inkomenspositie van de
varkenshouder?

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de materiaal en methode besproken, waarbij het conceptueel kader centraal
staat, en wordt de samenhang met andere gebruikte methodieken uitgelegd. Hoofdstuk 3 bespreekt
de resultaten per deelvraag en in hoofdstuk 4 worden de materiaal en methode en de resultaten
bediscussieerd. Als afsluiting van dit onderzoek worden de conclusies besproken waarbij antwoord
wordt gegeven op de hoofd- en deelvragen.
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2 Materiaal en methode
2.1

Conceptueel kader

De leidraad voor dit onderzoek is het Structuur-Strategie-Resulaat (vertaald van Structure-ConductPerformance framework) (Figueiredo, et al., 2015). Het conceptueel kader is aangepast (zie figuur 1)
voor dit onderzoek vanwege de toepassing op de Nederlandse agrarische ketens (Zie uitleg verschillende parameters Bijlage A). Dit onderzoek is gefocust op het onderdeel ‘Strategieën’ vanwege de
beschikbaarheid van informatie. De markt waarin ketens opereren is een gegeven en kan weinig beinvloed worden. De strategieën, echter, kunnen aangepast worden en direct van invloed zijn op de
inkomenspositie. Het resultaat van de strategieën is het inkomen van de primaire producent weergegeven in € per onbetaalde arbeidsjaareenheid van 2005-2016 van het LEI. In dit onderzoek is
telkens gekozen voor de een tijdsperiode van 10 jaar bij het gebruik van bronnen. Door weersomstandigheden of uitbraak van dierziekten zegt het inkomen van één jaar niets. Dat ene jaar kan het
inkomen veel lager uitvallen dan gemiddeld wordt behaald en een vertekend beeld geven. Echter,
zijn de agrarische ketens veranderlijk en een tijdsperiode van 20 jaar zou een te grote tijdspan zijn
om een goed beeld van de hedendaagse situatie te geven. Voor de afzonderlijke onderzoeksvragen
zijn verschillende methodieken gebruikt.

Figuur 1 Conceptueel kader gebaseerd op Structure-Conduct-Performance framework (Figueiredo, et al., 2015)

2.2

Literatuurstudie naar successtrategieën in agri-food ketens

Selectiecriteria
De successtrategieën in agrarische ketens in ontwikkelde landen is onderzocht aan de hand van een
literatuurstudie. In dit literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van de databases Econlit, Web of science, CAB Abstract en Scopus. Als zoektermen zijn Agriculture, Supply chain en Strategy gebruikt. Bij
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alle databases is er ook gezocht op Agrifood in plaats van Agriculture en Value chain in plaats van
Supply chain. Alle mogelijke combinaties zijn gebruikt waarbij Strategy altijd is gebruikt als zoekterm.
De selectiecriteria om het aantal zoekresultaten te verkleinen zijn: 2005-2016, alleen academische
tijdschriften en artikelen, alleen Engelstalig. De selectie is ook gebaseerd op geografische achtergrond: Europa, Noord-Amerika/ USA en Australië en Nieuw-Zeeland. De keuze voor deze landen is
gebaseerd op het feit dat het om ontwikkelde landen gaat. Voor een vergelijking met de Nederlandse
agrarische ketens zijn vergelijkbare omstandigheden van belang. Per gebruikte database is op basis
van abstracten een eerste selectie gemaakt. Dubbel gevonden teksten zijn na de eerste selectie verwijderd. Op basis van volledige teksten is gekozen of een artikel wel of niet is opgenomen in het
literatuuronderzoek. Onderzoeken werden alleen geselecteerd als de gehele keten is opgenomen in
de analyse. In tabel 1 is de structuur van de zoekresultaten weergegeven.
Uitleg geselecteerde bronnen
Er is een grote diversiteit aan successtrategieën gevonden. In de geselecteerde onderzoeken zijn
verschillende methodes en prestatie indicatoren gebruikt. Het doel van enkele geselecteerd onderzoeken was niet het vinden van strategieën, maar op basis van methodiek en/of resultaten konden er
wel strategieën geïdentificeerd worden (Benson-Rea & String, 2015; Maumbe & Brown, 2013;
Vagneron et al., 2009). In enkele geselecteerde onderzoeken was het resultaat niet direct het verbeteren van de inkomenspositie, maar was het onderzoek gefocust op een indicator die wel indirect
gerelateerd kon worden aan de inkomenspositie van de primaire producent. Bijvoorbeeld risico opportunistisch gedrag van ketenspelers (Weseen, Hobbs & Kerr, 2014): bij een verlaagd
opportunistisch gedrag de kans kleiner is dat primaire producenten tegen elkaar uit worden gespeeld
door de onderlinge verbondenheid met de andere schakel.
Tabel 1 Overzicht van de gevonden en gebruikte artikelen voor het literatuuronderzoek.

Database
Econlit
Web of science
CAB Abstract
Scopus
Extra

# eerste zoekresultaten
100
263
89
181

1ste selectie op basis
van titels en abstracts
45
40
43
56
2
-66
120
14

Dubbele
Subtotaal
Selectie na lezen volledige tekst
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2.3

In kaart brengen van de successtrategieën in acht Nederlandse agrifood ketens

Interview
Om de successtrategieën van acht verschillende Nederlandse agrifood ketens in kaart te brengen is
een ongestructureerd interview gebruikt. Bij de start van het interview werd het onderwerp en de
aanleiding geïntroduceerd. Daarna is er aan de geïnterviewde personen gevraagd om 3 succesvolle
strategieën en 3 verbeterpunten van de desbetreffende keten te benoemen. Als leidraad is het conceptueel kader (van paragraaf 2.4 ) gebruikt. Indien aspecten uit het conceptueel kader nog niet aan
bod waren geweest in het gesprek werd hier expliciet naar gevraagd.
Selectie experts
De geïnterviewde personen zijn experts uit 8 verschillende ketens: zuivel, ei, varkensvlees, kalvervlees, aardappel, glasgroente, sierteelt en vis. Zowel externe experts als experts binnen ABN AMRO
zijn geïnterviewd. Eén externe expert werd geïnterviewd voor zowel de glasgroente-, als de sierteeltketen. Meeste personen van ABN AMRO zijn geïnterviewd voor meerdere expertisegebieden (zie
tabel 2). De externe experts zijn geselecteerd op basis van contacten van ABN AMRO. Daarbij is gekeken of de contactpersoon bekend was met de dynamiek in de gehele keten en of deze objectief
door de keten heen kon kijken. In totaal zijn er 10 interviewsessies gedaan waarbij het interview
plaatsvond op het bedrijf waar de persoon werkte of vanwege bereikbaarheid op een andere afgesproken plaats. De interviews zijn opgenomen met goedkeuring van de geïnterviewde personen.
Echter door computer problemen zijn de uitgewerkte interviews verloren gegaan en alleen op papier
beschikbaar.
Tabel 2 Details geïnterviewde personen voor acht Nederlandse agrarische ketens

Geïnterviewde
Boer, P.
Berntsen, P.J.
Dellaert, B.
Hilkens, W.
Hoogenboom, J,
Leguijt, M., Zwart, N. & Ten
Napel, C.
De Ruijter, J.
Van Ruiten, N.
Swinkels, H.
Thus, W.

2.4

Keten
Zuivel
Zuivel
Ei
Ei, varkens en kalveren
Aardappel
Vis

Bedrijf
Friesland Campina
ABN AMRO
CoMore
ABN AMRO
Agrico
ABN AMRO

Aardappel, glasgroente en
sierteelt
Glasgroente en sierteelt
Varkens
Kalveren

ABN AMRO
LTO Glaskracht
Han Swinkels Consultancy
ZLTO

Selectie van successtrategieën voor de varkensketen

Panelonderzoek
Een rondetafelgesprek met een panel van experts is georganiseerd om te testen hoe de varkensketen
kan leren van successtrategieën uit andere ketens. Een avondprogramma is georganiseerd om de
5

aanleiding, achtergrond een benodigde informatie te volstrekken aan de deelnemende experts (zie
appendix B). De gevonden strategieën uit deelvraag 1 en 2 zijn gepresenteerd aan het panel van experts. Deze gevonden strategieën zijn ingedeeld in hoofdcategorieën; PRODUCT INNOVATIE,
DIFFERENTIATIE, VERTICALE INTEGRATIE, HORIZONTALE INTEGRATIE, SAMENWERKEN, DIVERSIFICATIE, MERKEN, KENNIS DELEN, SCHAALVERGROTING en EXPORT. Vóór het rondetafelgesprek is het
panel gevraagd om 2 strategieën te selecteren. De 2 meest gekozen strategieën zijn ter discussie
gesteld aan het panel. In het rondetafelgesprek lag de focus op 1) de mogelijke impact van de gekozen strategieën op de positie van de varkenshouder en 2) wat er nodig is om ze te kunnen toepassen.
Na het rondetafelgesprek is de experts gevraagd om 2 strategieën op te schrijven en daarbij bovenstaande 2 punten te beschrijven. Voor de datavastlegging zijn de vragen en de lijst met strategieën
op papier uitgedeeld (Zie bijlage B voor het avondprogramma en bijlage C voor de vragenlijst met
tabel met strategieën). Het gehele rondetafelgesprek is opgenomen, met goedkeuring van het panel,
voor de achtergrondinformatie van de gekozen strategieën (zie voorwerkingen bijlage D).
Selectie experts
De experts voor het panel zijn geselecteerd op ketenexpertise, mogelijkheid om in de positie van de
varkenshouder te kunnen verplaatsen, bereidheid en beschikbaarheid om mee te werken aan het
onderzoek. Contacten van de ABN AMRO experts zijn gebruikt om de panelleden te benaderen.
Vanwege de focus op de varkensketen is gekozen voor 6 vleesvarkensketenexperts, 2 experts uit de
zuivelketen, 2 uit de akkerbouwketen. Aanvullend waren er 3 ketenexperts van de ABN AMRO aanwezig met expertise op het gebied van varkens, kalveren, zuivel, akkerbouw en sierteelt. De experts
komen uit verschillende schakels van de keten, echter is de Retail schakel van de keten niet vertegenwoordig. De varkensketen was vertegenwoordigd in de schakels van de primaire producenten (1),
de verwerker (1), de handel (2) en de dienstverlening (2). De zuivelketen was vertegenwoordigd in de
schakels van primaire producent (1) en dienstverlening (2). De akkerbouwketen was vertegenwoordigd in zowel de schakel van de primaire producent (1) als de schakel van de dienstverlening (2). De
dienstverlenende sector binnen het panel bestaat uit experts van de bank ABN AMRO, de belangenorganisatie LTO en een consultancy bureau (zie voor persoonlijke details tabel 3).
Tabel 3 Details experts van het panelonderzoek

Expert
Bakker, A.
Beeren, R.
Berntsen, P.
Van Doorn, C.
Haanstra, J.
Hilkens, W.
De Ruyter, J.
Van Stee, W.
Sterk, T.
Tijssen, M.
Verduin, N.

Keten
Varkensketen
Varkensketen
Zuivelketen
Varkensketen
Akkerbouweketen
Varkensketen
Glasgroente- en Sierteeltketen
Akkerbouwketen
Zuivelketen
Varkensketen
Zuivelketen
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Bedrijf
Vion
Hendrix-genetics
ABN AMRO
Revarco
LTO
ABN AMRO
ABN AMRO
Farmfrites
De Heicopper
Varkenshouder, POV, LLTB
LTO

Doel panelonderzoek
Er is gekozen voor een rondetafelgesprek met experts uit verschillende ketens zodat er een integratie
van kennis uit verschillende agrarische ketens kan plaatsvinden. Daarbij kan in dit geval de varkensketen leren van kennis uit andere ketens. Rondetafelgesprek is geen gestructureerde aanpak van
discussiëren maar door de verscheidenheid aan ketenexpertise wordt het panel gedwongen om outof-the-box-thinking toe te passen. Successtrategieën uit andere ketens zullen niet direct toepasbaar
zijn, maar kunnen wel belangrijke inzichten geven in mogelijke oplossingen voor de verbetering van
de positie van de varkenshouder in de keten.

2.5

Verwachte impact van de geselecteerde successtrategieën op de varkenshouder

Dataverzameling
Het inkomen van de varkenshouder is in kaart gebracht met behulp van een overzicht van de kosten,
de opbrengsten en de inkomsten voor de varkenshouder om de verwachte impact van de gekozen
strategieën (paragraaf 2.4) te bekijken. Cijfers van het LEI over een gemiddeld vleesvarkensbedrijf
zijn gebruikt om deze inkomenspositie in kaart te brengen.
Beschouwing
De impact van de meest gekozen strategieën is naar eigen inzicht ingevuld. In dit onderzoek is ervoor
gekozen om de 4 meest gekozen strategieën te beschouwen op verwachte impact. Er is gebruikt
gemaakt van een 3-puntsschaal: -, -/+ of +. Er is bekeken of de gekozen strategieën een negatieve,
een neutrale of een positieve (respectievelijk) impact hebben op de kosten, opbrengsten en inkomsten van de varkenshouder.
Vergelijking literatuur
De verwachte impact is vergeleken met adviesrapporten voor de varkensketen van de afgelopen 3
jaar. Literatuuronderzoek was niet mogelijk vanwege het gebrek aan relevante literatuur. Er was
gezocht op { gekozen strategie}, ‘Impact’ en ‘Farmer’. Via gesprekken met de varkensketenexperts is
duidelijk geworden dat er verschillende adviesrapporten voor de verbetering van de varkensketen
zijn gemaakt de afgelopen jaren. Drie rapporten zijn geselecteerd op basis van aanbevelingen van de
varkensketenexperts. Het laatst uitgekomen rapport is een uitgelekte samenvatting van plannen over
de herstructurering van de varkensketen (POV, 2016).

3 Resultaten
3.1

Successtrategieën in agrifood ketens.

Methodes
Voor het onderzoek naar de verschillende successtrategieën zijn verschillende methodes gebruikt. De
drie meest voorkomende methodes die zijn gebruikt in de onderzoeken op volgorde van meest voorkomend zijn; regressie, case study en interviews. Hoewel regressie de meest gebruikte methode is in
dit onderzoek, is de input voor de regressie analyse altijd gebaseerd op de resultaten van een inter7

view. Dit komt waarschijnlijk doordat successtrategieën niet direct gelinkt kunnen worden aan bedrijfsresultaten of inkomen door het complexe systeem van terugkoppelingen en invloeden van
successtrategieën op elkaar en op verschillende aspecten van bedrijfsvoering. (Gestructureerde)
Interviews zijn gebruikt om de impact van successtrategieën te kunnen identificeren en deze om te
zetten naar regressievariabelen. Onderzoeken die gebruik maken van interviews kunnen een bias
bevatten en de kwaliteit van het interview of de geïnterviewde personen kan niet geanalyseerd worden. Waarbij een open interview meer bias insinueert dan gestructureerde interviews. Voor de input
van de regressie analyses wordt vaak de Likertschaal, een gestructureerde interviewmethode, gebruikt om de uitkomsten te kunnen gebruiken in de regressie analyse. Binnen case studies wordt er
gebruik gemaakt van één of meerdere casussen. In het onderzoek van Maumbe & Brown wordt maar
één casus gebruikt, waardoor er geen vergelijking mogelijk is (Maumbe & Brown, 2013). Echter,
wordt er in deze casus de opzet van een succesvol bedrijf beschreven waarbij de veranderingen in
management van de voorgaande jaren worden beschreven die het bedrijf tot een succes hebben
gemaakt.
Resultaat indicatoren
Verschillende prestatie indicatoren zijn gevonden in dit onderzoek. De gevonden successtrategieën
zijn zowel gefocust op de inkomenspositie van de primaire producent als op andere prestaties die
dan wel direct of indirect de inkomenspositie van de primaire producent kan beïnvloeden. Voorbeelden zijn het risico opportunistisch gedrag (Weseen, Hobbs & Kerr, 2014), innovatiesuccessen
(Illopoulos, Theodorakopoloulou & Lazaridis, 2012) en groei honingproductie (Figueiredo et al.,
2015). Opportunistisch gedrag van een directe afnemer kan effect hebben op de onderhandelingspositie van de primaire producent en indirect dus op zijn inkomenspositie. Innovaties zijn belangrijk
voor het toekomstperspectief van de keten. Innovaties in de andere delen van de keten kunnen ook
voordelen opleveren voor de primaire producent (Illopoulos, Theodorakopoloulou & Lazaridis, 2012).
De groei van de honingproductie zal een hoger inkomen genereren voor de primaire producent omdat deze meer afzet genereert, aangenomen dat de kosten van extra productie de extra inkomsten
overstijgen. In het onderzoek van Figueiredo et al., (2015) zijn er meerdere prestatie indicatoren
gebruikt om de positie van de honing producent te verbeteren. Er is gekozen voor de groei van honing productie omdat die het beste aansloot bij de focus van dit onderzoek. De meest gebruikte
prestatie indicator in dit literatuuronderzoek is de inkomenspositie van de primaire producent.
Gevonden successtrategieën
De meest voorkomende successtrategieën zijn; samenwerkingsrelatie aangaan met leverancier/
klant, verticale integratie en diversificatie. Waarbij de eerste twee strategieën alleen verschillend zijn
in eigenaarschap. Bij het aangaan van samenwerking is het eigenaarschap van de bedrijven niet aangetast. Terwijl bij verticale integratie het eigenaarschap wordt verdeeld over vaak twee bedrijven
(hybride vormen zoals joint ventures) of komt het eigenaarschap in hadden van één bedrijf (volledige
integratie). Beide worden gebruikt onder de naam verticale integratie binnen de gevonden onderzoeken. Een verscheidenheid aan samenwerkingsvormen is gevonden waarbij het niet altijd duidelijk
was of er samenwerking, horizontale of verticale integratie werd bedoeld. Ook werden er samenwerkingsvormen gevonden die alleen op bepaalde aspecten van een bedrijf toegepast zoals het
delen van informatie of het toepassen van certificering. Diversificatie is verschillend van differentiatie
in de manier waarop een nevenactiviteit georganiseerd is. Bij differentiatie is de nevenactiviteit ge8

linkt aan de productie van een agrarisch product. Bij diversificatie wordt er op het bedrijf ook andere
activiteiten beoefend die niets te maken hebben met de productie of het bedienen van de markt van
een bepaald agrarisch product. De gevonden strategieën kunnen ingedeeld worden in de volgende
hoofdcategorieën: (product) innovatie, differentiatie, verticale integratie, horizontale integratie, samenwerken, diversificatie, merken, kennis delen, schaalvergroting en export.
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Tabel 3 Successtrategieën gevonden in literatuur

Referentie

Keten

Methode

Resultaat

Plantgerelateerd
Benson-Rea &
String, 2015

Snijbloemen
(Niew-Zeeland)

Case study

Luna& Wilson, 2015

Koffie (Mexico)

Semi-structure interviews:
quantitative and qualitative
(advantages/disadvantages)

Onderhandelingspositie
van de kleine exporteurs
binnen de Global Value
chain
Inkomenspositie van de
primaire producent

Successtrategie
Productinnovatie
Bouwen van relaties met andere ketenactoren
b
of internationale actoren

1.

Fair-trade keten (Certificatisering, prijsminimum garantie, productiecooperatie)
b
Verticale integratie (Producent-retail)

2.

Mesa & Gomez,
2014

Fruit en groente
(Spanje)

Regressie

Inkomenspositie producent

Weseen, Hobbs &
Kerr, 2014

Ethanol (Canada)

Case study

Risico opportunistisch
gedrag ketenspelers

Maumbe & Brown,
2013

Wijn (USA)

Case study.

Verlagen van transactiekosten en verbeteren van
inkomsten positie van
wijnmakers.

a

a

1.
2.

•

a

b

Hogere samenwerkingsintensiteit (Binnen de
coöperatie)
• De combinatie van samenwerking tussen proa,b
ducenten en directe verkoop aan retail
• Combinatie van samenwerking tussen produa,b
centen en markt diversificatie
(leveren aan meerdere markten)
b
Verticale integratie : voorwaartse (graanproducentethanol producent) en achterwaartse (brandstofproducent- ethanol producent)
• Productdifferentiatie door middel van hoge
a
kwaliteit en productbeleving
(rondleidingen geven)
b
• Vertrouwensband met toeleveranciers
b
• Verticale integratie (wijn productie-verkoop)
a
• Merken en certificering
• Services aanbieden; bruiloften, eigen restaua
rant, voor de productbeleving

Strategieën gebaseerd op productieaanpassingen. b Strategieën die de organisatie van de keten beïnvloeden. Genummerde successtrategieën geven een ordening aan, waarbij de eerste als meest succesvolste
strategie is ervaren. Andere opsommingen hebben geen ordening en de strategieën worden min of meer als gelijkwaardig gezien.
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Referentie

Keten

Methode

Resultaat

Successtrategie

Illopoulos, Theodorakopoulou &
Lazaridis, 2012

Fruit (Europa)

Regressie

Verhogen van innovatiesucces in fruit supply
chain

Vagneron et al.,
2009

Ananas (Costa rica
en Ivoorkust)

Global value chain analyse

Onderhandelingspositie
primaire producenten

Marktoriëntatie :Richten op specifieke groep consumenten
b
Blijven leren en het verkrijgen van kennis : Product
modificatie/verbeteren
b
Netwerken : Samenwerking met universiteiten
• Product homogeniteit, product ontwikkeling
a
en private strandaarden
(consistent hoge kwaliteit produceren)
a
• Schaalvergroting in productie en handel
(ananas samen exporteren met bananen)
• Product differentiatie; op meerdere markten
a
inspelen (gesneden, geblikte of verse ananas)

Diergerelateerd
Figueiredo et al.,
2015

Honing (Brazilië)

Conjoint analysis

Groei honing productie
primaire producent

Blasi et al., 2012

Vis (Italië)

Social netwerk analyse
Porter’s waarde keten theorie

Hoger inkomen visser

a

1.
2.
3.
1.
2.

Meerdere/overig
Tudisca, et al., 2015

Meerdere- Sicilië

Interviews en kwantitatieve
data analyse

Netto inkomen primaire
producent

Hohler & Kuhl, 2014

Cooperaties- EU

Analyse van vergelijkingen

Onderhandelingspositie
van coöperaties.
- Functie binnen keten
- Groei strategieën
- Marktaandelen
- Branding activiteiten

a

Verhogen van directe export als % van totale
a
honingproductie
a
Het delen van productiemiddelen
a
Technische assistentie
Versterken van relaties tussen de visser en de
b
verwerker
Coöperaties/producentenorganisaties: delen
b
van productiemiddelen

Directe verkoop strategie:
• Verkoop via winkel op de boerderij en/of
• Verkoop via boerenmarkten
• Groeistrategie: Zelf groei realiseren zonder integratie of fusies
• Marketingstrategie: commodity oriëntatie

Strategieën gebaseerd op productieaanpassingen. b Strategieën die de organisatie van de keten beïnvloeden. Genummerde successtrategieën geven een ordening aan, waarbij de eerste als meest succesvolste
strategie is ervaren. Andere opsommingen hebben geen ordening en de strategieën worden min of meer als gelijkwaardig gezien.
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Referentie

Keten

Methode

Resultaat

Cechin et al., 2013

Cooperaties (Brazilië)

Principal component analysis

Klantgerichte productie
en binding van producenten aan
coöperatie

Successtrategie
1.
2.
3.
4.

Verhees, Lans &
Verstegen, 2012

Meerdere
Primaire producenten (NL)

Concomitant finite mixture
(markt segmentatie model)

Inkomenspositie verbeteren via Marktoriëntatie
en entrepreneurship van
primaire producenten

1.
2.
3.
4.

Abatekassa & Peterson, 2011

Meerdere
Producenten
(USA)

Semigestructureerd Interviews

Verbeteren van positie
van lokale producenten

1.

2.
Karantininis, Sauer &
Furtan, 2010

Meerdere
Verwerker
(Denemarken)

Regressie

Innovatie gemeten in
aantal nieuwe producten
uitgebracht in een jaar

1.

2.
3.
4.
5.
a

a

Laten ervaren van de marktwerking (leden laten ervaren wat de markt doet).
Controleren op kwaliteit, productie en gea
bruikte inputs
Producenten betrekken bij het leiden van cob
operatie
b
Verhoogde informele informatiefrequentie
(meer informatie op een informele manier
brengen)
b
Samenwerking met kopers
a
Verhogen van prijzen
a
Diversificatie: Starten van nieuwe activiteiten
b
Supply chain integratie (Voorwaartse/achterwaartse verticale integratie)
a
Extra markt services ; verpakking aanpassen,
hoge kwaliteit en veiligheid, bepaalde volumes.
Ontwikkelen van vertrouwensband met klanb
ten
Verticale integratie; leiderschap dichtbij productie heeft een positiever effect dan in het
a
einde van de keten
b
Contracten
a
Schaalvergroting
a
Exportgericht
a
Vergroten van het aantal afnemers

Strategieën gebaseerd op productieaanpassingen. b Strategieën die de organisatie van de keten beïnvloeden. Genummerde successtrategieën geven een ordening aan, waarbij de eerste als meest succesvolste
strategie is ervaren. Andere opsommingen hebben geen ordening en de strategieën worden min of meer als gelijkwaardig gezien.
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3.2

Successtrategieën in acht Nederlandse agrarische afzetketens

Gevonden successtrategieën
De resultaten van de interviews zijn samengevat per keten in tabel 4. De gevonden strategieën kunnen ingedeeld worden in de volgende hoofdcategorieën: (product) innovatie, differentiatie, verticale
integratie, horizontale integratie, samenwerken, diversificatie, merken, kennis delen, schaalvergroting en export. De meest voorkomende successtrategieën zijn: samenwerken, kennis delen, innovatie
en merken. Diversificatie wordt echter maar één keer genoemd als successtrategie in de vorm van Ecommerce (Zuivel). Verschillende vormen van samenwerken zijn te vinden: met schakels uit de keten, met de maatschappij of met de dienstensector. Onder diensten vallen zowel financiële diensten
(banken), als advisering (dierenartsen etc.) en onderzoek (universiteiten en onderzoekscentra).
Bij iedere keten werden minimaal 6 en maximaal 7 successtrategieën gevonden. Eén successtrategie
van de eierketen is voorgesteld door een glastuinbouwexpert, de label van afkomst. In overleg met
de eierketenexpert is deze later toegevoegd. Opvallend is dat bij de beide experts van de aardappel-,
de glasgroente- en kalverketen andere successtrategieën benoemden. Dit is te zien aan de hoeveelheid strategieën die genoteerd staan in de tabel. Bij de overige ketens is er minimaal 1 of meerdere
punten van overlap gevonden. De experts uit de varkensketen waren juist erg overeenstemmend
over de successtrategieën in de varkensketen.
Onderverdeling strategieën
Op basis van het conceptueel kader zijn de strategieën onderverdeeld in a) strategieën die met het
proces te maken hebben en b) strategieën die met de organisatie van de keten te maken hebben.
Opvallend is dat de aardappelketen, de eierketen, de zuivelketen relatief meer gekozen hebben voor
strategieën die met het proces te maken hebben. De glasgroente- en visketen kozen voor evenveel
productiegerichte strategieën als organisatiegerichte strategieën. Terwijl de andere ketens beduidend meer gekozen hebben voor strategieën die te maken hebben met de organisatie van de keten.
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Tabel 4 Successtrategieën uit acht Nederlandse agrarische ketens

Keten
Aardappel

Ei

Glasgroente

Kalveren

Zuivel

Sierteelt

Varken

Vis

a

Successtrategieën
• Contracten (frietindustrie) a
• Rasontwikkeling naar consumentenwens a
• Schaalvergroting (hoge opbrengst per hectare) a
• Volume differentiatie a
• Hoge kwaliteit tegen lage kosten (EU-markt) a
• Kennisuitwisseling van studieclubs en gebruik van data b
• Aanpassen productieproces op marktwensen (Omega-3 ei) a
• Prijs en volumecontracten a
• Label met afkomst a
• Overleg met maatschappij/consument b
• Samenwerking met voerleverancier (uitstel betaling) b
• Product ontwikkeling (Tasty-Tom tomaat)a
• Voedselveilig (EU-markt) a
• Export a
• Horizontale integratie (Telersverenigingen)b
• Verticale integratie van processen (zelf verpakken)b
• Professionaliteit (ondernemerschap en kennis) b
• Kwaliteitstandaarden afstemmen op de markt a
• Productontwikkeling (malsheid) en marketing a
• Verticale integratie (VanDrie-model) b
• Horizontale integratie (Brancheorganisatie) b
• Contractproductie b
• Samenwerking met zuivelketen (kwaliteit input) b
• Schaalvergroting (fusie met zuivelverwerkers) a
• Merkenbeleid a
• Productdifferentiatie (chocomelk) a
• E-commerce a
• Verticale integratie (Producentencoöperatie) b
• Productdifferentiatie (verschillende rassen en kwaliteit bloemen) a
• Proces/product ontwikkeling (duurzaam produceren) a
• Export a
• Horizontale integratie (Telersverenigingen) b
• Professionaliteit (kennis + ondernemerschap) b
• Ketenconcepten (LIVAR, FRIVAR) a
• Kennis deling b
• Samenwerken dierenarts en voerleverancier b
• Procesontwikkeling (duurzamere vangsttechnieken) a
• Export; onder andere vlag verschepen a
• Duurzaamheidslabel (MSC vis)a
• Verticale integratie (vishandel en visser: volumesturing) b
• Horizontale integratie (coöperatie) b
• Samenwerken met onderzoekers (quotavaststelling) b
b

Strategieën gebaseerd op productieaanpassingen. Strategieën die de organisatie van de keten beïnvloeden.
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3.3

Succesvolle strategieën toegepast op de varkensketen

Resultaten eerste peiling (vóór de discussie)
Vóór de discussie is er gepeild welke strategieën succesvol zouden kunnen zijn voor de verbetering
van de inkomenspositie van de primaire producent in de varkensketen (zie tabel 5). De meest gekozen strategieën waren DIFFERENTIATIE en SAMENWERKEN. Dit verschilt van de resultaten uit de
peiling 1 (zie tabel 5). Dat komt omdat in eerste instantie resultaten van een wetenschapper waren
meegenomen, maar naderhand is toch besloten om deze te verwijderen. Deze wetenschapper in
kwestie was niet gespecialiseerd in de dynamiek van één van de genoemde ketens. Eén expert heeft
maar 1 strategie gekozen de andere 11 experts hebben allen 2 strategieën gekozen, dat maakt een
totaal van 23 reacties. Daarbij was er een keuze om of voor de hoofdcategorieën te kiezen of voor
voorbeelden binnen de hoofdcategorie (sub strategie). De gekozen sub strategieën (niet aangegeven
in tabel 5) zijn RASSEN AANPASSEN AAN CONSUMENT (aardappel NL), MET KOPERS (SAMENWERKEN) VOOR KWALITEIT (meerdere producenten NL), NIEUWE SMAKEN (fruit, EU), LABEL MET
AFKOMST (eierketen, NL), CONTRACTPRODUCTIE (VANDRIE) (kalveren, NL), AANPASSEN MALSHEID
(kalveren, NL), MET ZUIVELKETEN (OPTIMALE INPUT) (kalveren, NL), VERSCHILLENDE MARKTEN (fruit
en groente, Spanje), RONDLEIDINGEN OP BEDRIJF (wijn, USA), MARKTWERKING PRIKKELS (coöperaties, Brazilië), GEORGANISEERDE STUDIECLUBS en NIEUWE TECHNOLOGIEËN (aardappel, NL), DELEN
VAN KENNIS DOOR KETEN (varken, NL). Opvallend is dat de meerderheid van de experts koos voor
successtrategieën uit Nederlandse ketens. Volgens dit panel wordt EXPORT niet gezien als successtrategie om de positie van de varkenshouder te verbeteren.
Overeenstemmingen tijdens discussie
De meest potentiële ketenstrategieën SAMENWERKEN en DIFFERENTIATIE zijn besproken tijdens het
rondetafelgesprek. Het panel was erover eens dat alleen een combinatie van verschillende strategieen de positie van de varkenshouder zou kunnen verbeteren. Het panel was tevens in
overeenstemming dat kostprijsleiderschap alleen geen toekomst meer biedt en zou als basis moeten
worden gezien voor het management van het bedrijf/keten. Varkensketenexperts waren in overeenstemming dat de cultuur van de varkenshouder en de keten moet veranderen voordat deze
strategieën succesvol kunnen zijn. Een algemene les was dat er een verschuiving nodig is van aanbod
gedreven productie naar vraag gedreven productie.
Resultaten van peiling 2 (na de discussie)
Na de discussie is het panel is gevraagd twee strategieën te kiezen en daarvoor twee aspecten van
mogelijke verbetering voor de varkenshouder te beschrijven en twee voorwaarden die nodig zijn om
de gekozen strategieën te kunnen implementeren. Totaal hebben 11 van de 13 panelleden een formulier volledig ingevuld (Tabel 6). Daarbij hebben 2 experts een combinatie van 3 strategieën
beschreven en 1 expert heeft maar één enkele strategie beschreven. Dat komt neer op een totaal
van 23 strategieën. Maar één expert van de aardappelketen (akkerbouw) heeft het formulier ingevuld en daarbij is gekozen voor SCHAALVERGROTING en DIFFERENTIATIE. De glasgroente expert heeft
gekozen voor MERKEN en PRODUCT INNOVATIE. In tabel 7 is te zien dat enkele aspecten voor
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Tabel 5 Resultaten peiling van successtrategieën voor de varkensketen.

Resultaten peiling 1 (Vóór de discussie)

Varken
Zuivel
Akkerbouwer
glasgroente
Percentages totaal

Product
Verticale Horizontale
innovatie Differentiatie integratie integratie
17%
25%
25%
0%
33%
17%
0%
0%
0%
0%
33%
0%
50%
0%
0%
0%
22%

17%

17%

Totaal
Kennis
aantal
Samenwerken Diversificatie Merken delen Schaalvergroting Export stemmen
17%
8%
0%
8%
0%
0%
12
33%
50%
0%
0%
0%
0%
6
0%
0%
0%
0%
67%
0%
3
0%
0%
50%
0%
0%
0%
2

0%

17%

9%

4%

4%

9%

0%

23

Percentage totaal= aantal stemmen per strategie/ totaal aantal stemmen * 100.

Tabel 6 Percentage en totaal aantal ingevulde formulieren na de discussie

Resultaten Peiling 2 (Na de discussie)
Product Differentiatie Verticale
innovatie
integratie

Horizontale
integratie

Samenwerken Diversificatie Merken Kennis Schaalvergroting Export
delen

Varken
Zuivel
Akkerbouwer
glasgroente

7%
20%
0%
50%

36%
40%
50%
0%

21%
0%
0%
0%

29%
0%
0%
0%

0%
40%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
50%

7%
0%
0%
0%

0%
0%
50%
0%

0%
0%
0%
0%

Totaal
aantal
stemmen
14
5
2
2

Percentage totaal

13%

35%

13%

0%

26%

0%

4%

4%

4%

0%

23

Percentage totaal= aantal stemmen per strategie/ totaal aantal stemmen * 100.
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Tabel 7 De meest gekozen strategieën toegepast op de varkensketen voor de verbetering van de positie van de varkenshouder met de verwachte aspecten van verbeteringen en de voorwaarden die nodig zijn voor succesvolle implementatie.

Toepassing op de varkensketen
Strategie
PRODUCT INNOVATIE

Verwachte verbeteringen
Betere marges, Onderscheidend vermogen, Unieke positie, Waarde creëren

Voorwaarden voor implementatie
Gedragsverandering, innovatie/creativiteit, Investeringen in
productontwikkeling, Luisteren naar
de markt

DIFFERENTIATIE

Betere marges (3), Markt gestuurd produceren (3), Kennis (2), Minder
afhankelijk van Retail (2), Onderscheidend vermogen (2), Betere afstemming
vraag/aanbod, Dichter bij de klant, Exclusie product, Herkenbaarheid product,
Levenslang leren

Gedifferentieerde vraag in de markt
(3), Marktkennis (3), Doorzettingsvermogen (2), Samenwerken (2),
Diversiteit in sector Flexibiliteit, Langetermijn afspraken, Marktkapitaal,
Regisseur, Vertrouwen, Visie

VERTICALE INTEGRATIE

Betere afstemming vraag/aanbod, Betere marges, Korte keten, Kostenreductie,
Samen sta je sterk, Voorkomen van
overproductie

Gedragsverandering, Informatievoorziening, Kennis,
Producentenorganisaties, Transparantie, Vertrouwen

SAMENWERKEN

Betere afstemming vraag/aanbod(3),
Kennis (2), Efficiëntie

Visie (3), Doorzettingsvermogen,
Flexibiliteit, Ketenintegratie, Regels,
Specialisme afstemmen, Transparantie, Vertegenwoordigen van belangen,
Vertrouwen

MERKEN

Dichter bij de klant, Positie in de keten/Retail

Kennis delen, Vertrouwen

KENNIS DELEN

Betere marge, Efficiëntie

Kennisinfrastructuur, Scholing

SCHAALVERGROTING Betere marge

Focus op strategie

Cijfers tussen haakjes geven aan dat meerdere experts dit als antwoord hebben gegeven. Er bestaan geen onderlinge verbondenheid tussen de genoemde antwoorden onder Aspecten voor verbetering en Voorwaarden voor implementatie

verbetering van toepassing zijn op meerdere strategieën. Dit kan betekenen dat meerdere strategieen eenzelfde effect kunnen hebben op de inkomenspositie van de primaire producent. Het meest
gekozen aspect van verbetering is betere marges. Enkele voorwaarden voor implementatie van de
gevonden strategieën zijn toepasbaar op meerdere strategieën. Deze overlap kan voordelig zijn bij
implementatie van meerdere strategieën.
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3.4

Verwachte impact van de gekozen strategieën voor de inkomenspositie van de varkenshouder

Voor de verwachte impact is er gekeken naar de resultaten van het panelonderzoek. Het literatuuronderzoek en de interviews hebben geleid tot veel informatie over de manier waarop
successtrategieën van invloed kunnen zijn op de primaire producenten. Deze opgedane kennis is
gebruikt om de verwachte impact van de gekozen strategieën uit het panelonderzoek op de varkenshouder te onderzoeken
Tabel 8 Verwachte impact op de kosten, inkomsten en inkomen van de gemiddelde vleesvarkenshouder in Nederland
(Cijfers van LEI).

Inkomenspositie varkenshouder
Totale Opbrengsten
Opbrengsten uit varkenshouderij
Opbrengsten uit nevenactiviteiten
Overige opbrengsten
Inkomenstoeslagen en subsidies
Energiehandel en verkoop
Omzet en aanwas overig
bedrijfsvee
Werk voor derden
Verhuur activa
Totale kosten
Veevoer
Kosten voor nevenactiviteit
Mestafzetkosten
Energie
Immateriële activa
Materiele activa
Betaalde pacht
Afschrijving gebouwen
Afschrijving machines en
installaties
Brandstof
Onderhoud
Betaalde arbeid
Werk door derden
Financieringslasten
Algemene kosten
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
Buitengewone baten en
lasten
Inkomen uit bedrijf (€ per
oaje)

563900
500800

PRODUCTINNOVATIE
+
+

DIFFERENTIATIE
+
+

VERTICALE INTEGRATIE
+
+

SAMENWERKEN

38000
25100
5700
100
0
6600
4000
536600
359700
4700
31700
9600
1600
68300
1700
33900
12800
33000
3200
4700
4400
19700
16700
27300

+

+
+/-

+

+

+

+

+
+

-

+/-

+
+
+

+/-

-900
26200

+ Positieve impact op het aangegeven aspect van het inkomen. +/- Neutrale of onbesliste impact op gegeven aspect van het
inkomen. – Negatieve impact op het gegeven aspect van het inkomen.
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Uitleg verwachte impact
In de cijfers van een gemiddeld vleesvarkensbedrijf worden eventuele inkomsten (en kosten) uit
eventuele nevenactiviteiten meegenomen. Natuurlijk wordt er niet op elk varkensbedrijf een nevenactiviteit uitgevoerd. De grootste kosten voor een varkenshouder zijn de aankoop van veevoer en de
mestafzetkosten. Strategieën die daarop inspelen zullen dus ook van grote impact zijn voor de varkenshouders.
Door (aanhoudende) negatieve inkomsten en de benodigde hoge investeringen voor productinnovatie en differentiatie, is de verwachting dat deze strategieën in de huidige situatie voor de
(individuele) varkenshouders niet mogelijk zijn. Verticale integratie en samenwerken verschillen in
verdeling van eigenaarschap. Bij verticale integratie is één bedrijf of een cluster van bedrijven samen
eigenaar van één of meerdere schakels van de keten. Dat betekent dus dat veel kosten gedeeld kunnen worden en samen investeringen gedaan kunnen worden, daarom ook een positief teken voor
beide aspecten. Voor de strategie samenwerken bestaan verschillende vormen waardoor de impact
op het inkomen moeilijk te bepalen is. Ook de impact van differentiatie is moeilijk te bepalen omdat
een gedifferentieerd product niet altijd tot een succesvol resultaat hoeft te leiden. Een voorbeeld
hiervan is de overstap van kooisysteem naar scharrelsysteem in de eierketen. In het begin werd dit
gezien als een gedifferentieerd productie. Later werd het scharrelei als basis gezien. Vanwege de
onzekerheden van de andere strategieën lijkt op basis van deze beschouwing dat verticale integratie
de meest positieve invloed heeft op het inkomen van de varkenshouder.
Vergelijking met andere plannen voor de varkenshouderij
Verschillende rapporten zijn uitgekomen voor de verbetering van de varkensketen en het verdienmodel van de varkenshouder. Het eerste rapport van Reinders et al. heeft verschillende overlappen
met de bovengenoemde strategieën (Reinders et al., 2013). Zo wordt horizontale integratie in de
vorm van producentenorganisaties voorgesteld, ook marktonderzoek, marktdifferentiaties in de
vorm van concepten en verticale ketenintegraties. Ook het rapport van de ABN AMRO spreekt over
ketensamenwerking, concepten en differentiaties (Hilkens et al., 2014). De nieuwe van plannen voor
de vitalisering van de varkenshouderij sluiten hier ook bij aan (POV, 2016). Al in 2013 met het rapport
van Reinders et al. is hetzelfde geconstateerd als het laatst genoemde onderzoek doet, maar sinds
die tijd is niet veel veranderd. Dus meest waarschijnlijk is dat de problemen bekent zijn maar dat
oplossingen nog missen. Dit betekent echter niet dat de voorgestelde strategieën niet zouden kunnen werken. Investeringen en verandering van ‘cultuur’ van de varkenshouderij zijn nodig om de
meeste van de gekozen strategieën succesvol toe te kunnen passen. Echter, zit hier een menselijk
aspect aan waardoor toepassing van de strategieën bemoeilijkt wordt. Een duidelijk actieplan is nodig met diepgaande details over wat er nodig en verwacht veranderd moet worden voor alle schakels
van de keten. Eenzelfde aanpak voor alle varkenshouders zal niet gaan, omdat iedere varkenshouder
anders is en dus een andere aanpak vereist. Bij toepassing van de gekozen strategieën zal het resultaat dan ook niet zijn dat het inkomen van alle varkenshouders is verbeterd, maar mogelijk zal maar
een deel van de varkenshouders de mogelijkheid hebben om het inkomen te verhogen.
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4 Discussie en Conclusie
4.1

Discussie

Discussiepunt m.b.t. successtrategieën in agrarische ketens (Literatuuronderzoek)
Het literatuuronderzoek is pas na de interviews gedaan. Doordat de resultaten van de interviews
gericht waren op successtrategieën is dat ook de focus geweest van het literatuuronderzoek. Door
juist eerst te starten met een literatuuronderzoek kan er ook een andere focus aangebracht worden
en hadden bijvoorbeeld aspecten van Structuur (conceptueel kader) meegenomen kunnen worden in
deze thesis. De meeste artikelen uit dit literatuuronderzoek zijn gebaseerd op interviews, dus op
meningen van mensen. Het definiëren van een successtrategie is moeilijk, omdat het voor de een iets
anders betekend dan voor de ander. Echter, is het lastig te meten of geïnterviewde personen, die als
basis worden gebruikt in de meeste onderzoeken, ook daadwerkelijk genoeg kennis hadden om een
mening te kunnen vormen over wat een successtrategie is. Strategieën hebben meer dan alleen directe effecten op de cijfers van een bedrijf, daardoor is het lastig te definiëren met cijfers wanneer
een strategie een successtrategie is. Daarom zullen opinies een groot deel van de basis blijven voor
een soortgelijk onderzoek.
Discussiepunt m.b.t. successtrategieën in Nederlandse agrifood ketens (interviews)
In dit onderzoek zijn ongestructureerde interviews uitgevoerd, wat resulteert in een lage validatie.
Voor een hogere validatie van de data zou het beter zijn om voor een gestructureerde manier van
interviewen of door een semigestructureerde manier van interviewen te gebruiken. In dit onderzoek
zijn eerst de interviews uitgevoerd en daarna pas het literatuuronderzoek. Door eerst het literatuuronderzoek te doen en daarna de interviews had de informatie van het literatuuronderzoek
geïmplementeerd worden in het interview. Vragen zouden geformuleerd kunnen worden op basis
van de gevonden successtrategieën uit de literatuur en het conceptueel kader. Een semigestructureerd onderzoek of een gestructureerd interview zou een hogere validatie tot resultaat hebben,
doordat de antwoorden beter te vergelijken zijn. Vooral in een gestructureerd interview kunnen
antwoorden makkelijk vergeleken worden omdat er soortgelijke antwoorden worden gegeven (Likertschaal). Echter is het hierbij niet mogelijk om een diepgaand interview te voeren wat voor dit
onderzoek wel van belang is. Bij een semigestructueerd interview is het wel dat wel mogelijk, maar
zorgen de vooraf opgestelde vragen ervoor dat antwoorden eenduidiger zijn en vergeleken met elkaar kunnen worden. Het doel van het interview is dan vaak duidelijker en makkelijker om aan vast
te houden. Daarom zou een semigestructureerd interview beter bij dit onderzoek passen dan een
ongestructureerd interview.
Discussiepunten m.b.t toepassen van successtrategieën op de varkensketen (Panelonderzoek)
De gevonden successtrategieën uit de interviews en de literatuur zijn alleen getest op de varkensketen. Door de successtrategieën op meerdere ketens te testen kan er gekeken worden of er
overeenstemmende strategieën naar voren komen die mogelijk algemeen geldend zijn voor de Nederlandse agrifood ketens. Ook zijn er alleen hoofdcategorieën bediscussieerd. Om te leren van
andere ketens zou de volgende keer gekozen kunnen worden om één van de subcategorieën ter
discussie te stellen. Directe praktijkvoorbeelden uit de subcategorieën zouden nog meer inzichten
kunnen geven aan de varkensketen. Deze zouden misschien niet direct toegepast kunnen worden in
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de varkensketen, maar kunnen wel inzichten geven in hoe bepaalde successtrategieën effect hebben
op de keten en op de inkomenspositie van de primaire producent.
In dit onderzoek zijn er in het panel geen vertegenwoordigers van de retail schakel opgenomen. Voor
een volledige ketenbenadering zou het beter zijn op de volgende keer ook een expert voor de retail
schakel uit te nodigen voor het panel. Echter is van belang dat de balans in het panel behouden blijft.
Experts moeten hun mening kunnen uiten zonder zich aangevallen te voelen voor een optimale dataverzameling. De setting van het panel is dus van belang, daarom is er in deze situatie gekozen om
geen vertegenwoordigers van de retailschakel uit te nodigen.
Discussiepunt m.b.t. de verwachte impact
In dit onderzoek is de verwachte impact gebaseerd op eigen inzicht. In de literatuur is er weinig onderzoek gedaan naar de impact van bepaalde strategieën in vergelijkbare landen als Nederland. Ook
de gebruikte rapporten zijn op basis van ervaringen en kennis van een commissie of expert. Voor
ondersteuning van de beschouwing van de verwachte impact zou data analyse gebruikt kunnen worden. Indien er bedrijfsgegevens beschikbaar zijn zou er een lineair model gebouwd kunnen worden.
Waarbij de afhankelijke variabele het inkomen uit bedrijfsvoering zou zijn. En de onafhankelijke variabelen zouden dan scores van het aantal toegepaste successtrategieën zijn. Om voldoende
informatie te kunnen verkrijgen zou een bedrijfsanalyse op basis van de 10 geselecteerde hoofdstrategieën kunnen worden gemaakt. Scores worden dan uitgedeeld op basis van toegepaste strategieën
in het strategisch management van het bedrijf. De Bayesian methode voor het klusteren van bedrijfstypes zou gebruikt kunnen worden als onderbouwend model (Tiffin, 2006). Bedrijven worden
ingedeeld in clusters op basis van het inkomen en geanalyseerd kan worden welke toegepaste strategieën de meeste impact hebben op welk type bedrijven.

4.2

Conclusie

De hoofdvraag is beantwoord door het antwoord te vinden op de deelvragen.
Wat zijn de successtrategieën in verschillende agrifood ketens die van invloed zijn op de inkomenspositie van de primaire producent?
Literatuuronderzoek heeft uitgewezen dat er een grote variëteit aan successtrategieën mogelijk zijn
om de inkomenspositie van de primaire producent te verbeteren. De strategieën kunnen ingedeeld
worden in 10 hoofdstrategieën, namelijk: Productinnovatie, Differentiatie, Verticale integratie, Horizontale integratie, samenwerken, diversificatie, merken, kennisdeling, schaalvergroting en export.
Wat zijn de succesfactoren van acht verschillende ketens uit Nederland die van invloed zijn op de inkomenspositie van de primaire producent?
De resultaten van de interviews geven ook hier aan dat veel strategieën tot een goede inkomenspositie van de primaire producent kunnen leiden. Deze kunnen tevens ingedeeld worden in
hoofdcategorieën, namelijk: Productinnovatie, Differentiatie, Verticale integratie, Horizontale integratie, samenwerken, diversificatie, merken, kennisdeling, schaalvergroting en export. Echter wordt
export niet erkend als successtrategie om de inkomenspositie van de Nederlandse primaire producent te verbeteren.
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Welke van deze succesfactoren kunnen toegepast worden in de varkensketen en wat is er nodig om
zover te komen?
Uit het panelonderzoek komt naar voren dat productinnovatie, differentiatie, verticale integratie en
samenwerken als succesvolle strategieën worden gezien om de positie van de varkenshouder te verbeteren. Ook is er geëvalueerd wat de gekozen strategie eventueel voor verbetering geeft.
Verschillende aspecten van verbetering zijn benoemd, waarvan betere marges de meest gekozen is.
Verschillende voorwaarden voor implementatie zijn benoemd en verschillen per strategie. Deze zouden omgezet kunnen worden in een advies voor de varkensketen om de desbetreffende strategie
succesvol te kunnen te implementeren
Wat is de verwachte impact van de succesvolle strategieën op de inkomenspositie van de varkenshouder?
De verwachte impact van de gekozen strategieën op de inkomenspositie van de varkenshouder laat
zien dat verticale integratie de meest succesvolle verwachte impact heeft. Door hoge investeringslasten van productinnovatie en differentiatie wordt verwacht dat dat niet mogelijk is in de huidige
situatie van de varkenshouder. Echter, na vergelijking met verschillende adviesrapporten is naar
voren gekomen dat dezelfde strategieën worden geadviseerd. Dit kan betekenen dat het probleem
bekent is alleen dat de aanpak verbeterd moet worden.
Antwoord hoofdvraag: Kunnen Nederlandse primaire producenten in agrifood ketens leren van elkaars successtrategieën?
Ja. Tijdens het panelonderzoek zijn samenwerken en differentiatie naar voren gekomen als meest
succesvolle strategieën die de inkomenspositie van de varkenshouder in de keten zouden kunnen
verbeteren. Tijdens het rondetafelgesprek met experts uit verschillende ketens zijn voorbeelden
gebruikt uit andere ketens die de situatie van de varkenshouders zouden kunnen verbeteren. Door
gebrek aan data over de toepassing van strategieën en specifieke bedrijfsgegevens kan de impact van
de successtrategieën niet gemeten worden. Kleinere aanpassingen, zoals de opzet van het interview,
zouden de validatie van dit onderzoek kunnen verbeteren. Een mogelijkheid voor verder onderzoek
is het bouwen van een lineair model dat op basis van inkomen bedrijven selecteert in clusters en
analyseert welke strategieën bij welk cluster van bedrijven past.
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Bijlagen
A. Uitleg Structuur-Strategie-Prestatie framework
Gebeurtenissen
Gebeurtenissen, iets dat voorvalt maar wat direct dan wel indirect een grote impact kan hebben op
de prestatie van de keten. Een voorbeeld hiervan is de uitbraak van Mond-en-Klauwzeer, die niet
alleen veel invloed had op dierwelzijn maar ook op het inkomen van de primaire producent. Echter
kan een gebeurtenis ook effect hebben op de markt, en daardoor een indirecte invloed op het inkomen van de primaire producent.

Structuur
Concentratie leveranciers: a)Hoeveel producenten zijn er? b) Is er in de afgelopen 10 jaar een stijging/daling te zien in het aantal dieren/areaal? c) En in het aantal bedrijven? d) En waar zijn die
producenten van afhankelijk (inputgoederen)? e) Zijn er toeleveranciers die een machtpositie hebben? Het belang van de concentratie van leveranciers is het in kaart brengen van de dynamiek in de
keten.
Concentratie klanten: a) Hoeveel afnemers zijn er? b) Meerdere afnemers of 1 grote afnemer die het
grootste marktaandeel bezit? Dit onderdeel gaat zowel over directe maar ook indirecte klanten zoals
de eind-consumer. De concentratie van klanten geeft een mogelijke onbalans van macht in de keten
weer.
Substitutiegoederen: Zijn er andere producten op de markt die dit product kunnen vervangen? Dit
kunnen producten zijn van een andere keten, maar ook producten die als bijproduct worden geproduceerd.
Prijsvolatiliteit: Door de variatie in prijzen te meten kan de volatiliteit vast gesteld worden. De prijsvariatie wordt bijvoorbeeld gemeten aan de hand van de standaard deviatie van de maandprijzen
over de afgelopen 10 jaar. Prijzen worden in de Voedselmonitor van het LEI gepubliceerd, maar mogelijk ook in andere bronnen.
Regelgeving: Zijn er wetten en of subsidieregelingen die de marktwerking beperken of juist bevorderen? Wetgeving met betrekking tot Europese Unie en eventuele toevoegingen in de Nederlandse
wetgeving kunnen opgevraagd worden bij de overheid. Tevens zijn daar mogelijke subsidie- of heffingsregelingen bekent.
Opleidingsniveau: Kan het opleidingsniveau van de producent verbeterd worden? Is er een mogelijkheid tot scholing aanwezig? Wordt er kennis gedeeld? Wordt er in kennis geïnvesteerd?
Beeld op de keten: Wat vind de maatschappij van de keten? En hoe wordt er omgegaan met de directe omgeving? Media is tegenwoordig een belangrijk medium om te communiceren. Dat betekent
ook dat er veel informatie gedeeld kan worden met bijvoorbeeld de maatschappij over de agrarische
ketens.

i

Lengte van de keten: Wat zijn de schakels van de keten die invloed uitoefenen? Welke schakels hebben naast een dienstverlenende functie ook echt een machtspositie binnen de keten? Welke
verschillende keten(verkortingen) bestaan er binnen de algemene keten?

Strategieën
Product/markt : Welke concurrentiestrategieën (differentiatie of kostprijsleiderschap) van Porter
worden toegepast? Welke strategie wordt toegepast onder de primaire producenten? Is het een
aanbodgestuurde of vraaggestuurde markt/productie?
Export/import: Is de keten afhankelijk van import? Zo ja, op welke plaatsen in de keten vindt deze
import plaats? Op welke plaatsen in de keten vindt er export plaats?
Prijsstructuur: Hoeveel prijsmomenten zijn er? Wat is de basis van prijsafspraken?
Innovatie: Vind er innovatie plaats binnen de keten? In algemene zin wordt er gesproken over innovatie en technische ontwikkeling binnen de keten.
Transparantie: Wordt er informatie gedeeld naar beide kanten toe? Vanuit de Europese Unie bestaat
er een basis voedselveiligheid concept dat de transparantie door de keten verplicht maakt. Echter
additionele informatie of prijzen en informatie die vanuit de consument terug de keten in wordt gebracht is niet vastgelegd.
Volumesturing: Waar in de keten wordt bepaald hoeveel er wordt geproduceerd of hoeveel er op de
markt komt? En op basis van wat bepaald de primaire producent hoeveel volume deze produceert?
Verticale integratie: Bedrijven die zich niet focussen op één taak binnen de keten, maar ook taken
uitvoeren die eigenlijk verderop of verder terug in de keten worden uitgevoerd. Verticale integratie
hangt samen met ketenverkorting. Echter, keten verkorting kan ook inhouden dat er directe contracten worden gesloten, waarbij een tussenschakel wordt uitgesloten. Bij verticale integratie gaat het er
echt over dat de taken van andere schakels worden opgenomen in de bedrijfsvoering van een voorafgaande of opvolgende schakel.
Horizontale integratie: Horizontale integratie gaat over de verbinding van bedrijven die allemaal dezelfde taak uitvieren binnen de keten. Er kan ook samenwerking met andere ketens plaatsvinden.
Een voorbeeld is de coöperatie structuur.

Resultaat
Het inkomen van de primaire producent: Inkomen van de primaire producent per oaje (onbetaald
arbeidsjaareenheid) van 2011 tot en met 2015 wordt in kaart gebracht. Waarbij wordt gestreefd naar
een stabiel en hoog inkomen. Stabiel: Weinig variatie. Hoog: Inkomen moet boven het modaal inkomen van dat betreffende jaar.

References
Figueiredo Junior, H.S. de, Meuwissen, M.P.M., Oude Lansink, A.G.J.M., (2014), Integrating structure,
conduct and performane into the value chain analysis, Journal on Chain and Network Science, 14(1):
19-28

ii

B. Avondprogramma rondetafeldiscussie varkensketen

Toekomst van de varkensketen: Valt er wat te leren van andere ketens?
Een rondetafelgesprek over de positie van de varkenshouder in de keten
19:15 Ontvangst & Introductie: Het belang van het leren van elkaar

Pierre Berntsen

19:30 De huidige situatie in de varkensketen

Wilbert Hilkens

19:40 Hoe kun je als varkenshouder omgaan met risico’s in de keten?

Miranda Meuwissen

20:00 Welke succesvolle strategieën van andere ketens zijn
toepasbaar in de varkensketen?

Céline Huiskamp

20:15 Pauze
20:30 Rondetafelgesprek: Waarom verbeteren deze strategieën de
positie van de varkenshouder in de keten? én

Celine Huiskamp

Wat is er nodig om zover te komen?
21:30 Afsluiting en borrel

Pierre Berntsen
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C. Vragenlijst Rondetafelgesprek over de varkensketen
Naam:

.

1. Welke strategieën uit de bijgevoegde tabel (3 pagina’s) zouden de positie van de varkenshouder kunnen verbeteren? Omcirkel 2 strategieën.
2. Zou u onderstaande vragen aan het eind van de discussie willen invullen?
a) Welke twee strategieën zou
u kiezen om de positie van de
varkenshouder in de keten te
verbeteren?

Strategie 1

Strategie 2

b)Waarom verbeteren deze
twee strategieën de positie
van de varkenshouder in de
keten? (2 aspecten)

Aspect 1.

Aspect 1.

Aspect 2.

Aspect 2.

Voorwaarde 1.

Voorwaarde 1.

Voorwaarde 2.

Voorwaarde 2.

c)Wat is er nodig om deze
strategieën te implementeren?
(2 voorwaarden)
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Tabel Succesvolle strategieën
Productinnovatie
Snijbloem
(NieuwZeeland)

Differentia- Verticale
tie
integratie

Horizontale Samenintegratie werken

Diversifica- Merken
tie

Kennis de- Schaalverlen
groting

Nieuwe soor- Exporteur van
ten bloemen Chileense
bloemen

Export
Internationalisatie productie

(marktaandeel)

Koffie (Mexico)

Fair trade
productie
(basis prijs)

Producentcoöperatie;
productie tot
marketing

Fruit en groente (Spanje)

Verschillende
markten: bv
boerenmarkt

Ethanol (Canada)

Producentverwerker:
verlaagd opportunistisch gedrag
Rondleidingen Productiemarop bedrijf
keting: online,
(productproefcentra

Wijn (USA)

Producenten: Directe vermarketing & koop aan retail
inkoop

beleving)

Fruit (Europa) Nieuwe smaken

Ananas (Costa
Rica Ivoorkust)
Honing (Brazilië)

Specifieke
doelgroep:
klein fruit
voor kind
Verse ananas+
geblikte ananas
Delen van
productiemiddelen

Vertrouwensband:
leverancier
flessen/kurk
met onderzoeks
centra/
universiteiten
Samen verschepen met
bananen
Technische
assistentie
vanuit de
overheid
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Nevenactiviteiten;
kamperen,
restaurant

Lokaliteit label

Strenge kwaliteitstandaarden

Grotere plantages
Export verhogen

Productinnovatie

Differentia- Verticale
tie
integratie

Vis (Italië)

Meerdere
ketens (Sicilië)
Coöperaties
(EU)
Cooperaties
(Brazilië)
Meerdere
producenten
(NL)
Meerdere
verwerkers
(Denemarken)
Glasgroente Kasklimaat
(NL)1
regelen
(hoge kwaliteit)
Glasgroente Duurzaam
(NL)2
produceren
Sierteelt (NL)1 Duurzame
produceren
(hoge kwaliteit)

Horizotale
integratie

Samenwer- Diversifica- Merken
ken
tie

Vissersorganisatie:
markt managent

Met verwerker:
ambachtelijke
bereiding

Kennisdelen Schaavergroting

Verkoop via
boerderijWinkel
Commodity
markt

Groter worden
zonder fusies
Producenten
in bedrijfsmanagement

Vergroten
aantal afnemers
VoedselVeiligheid

Export

Certificaat
gebruikte
inputs

Voorwaarts +
achterwaarts

Met kopers:
kwaliteit

Leiderschap
dichter bij
productie
Zelf verpakken Telersverenigingen

Contracten

Marktwerking
prikkels

Starten nieuwe activiteit
Schaalvergro- Export
ting bedrijf
Professionalisatie

Export

Professionalisatie

Export

Samenwerking
retail: verpakkingen
Veel soorten
bloemen

Telersverenigingen
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Productinnovatie

Differentia- Verticale
tie
integratie

Aardappel (NL) Rassen
aanpassen
consument

Hoge kwaliteit, Aardappelen
lage kosten
zelf verpakken

Aardappel (NL)

Volume
verpakking

Varken (NL)

Sterke specialisatie

Horizontale Samenwer- Diversifica- Merken
integratie ken
tie

Pootgoedtelerverenigingen

Kennisdelen Schaalvergroting

Investeren
productiemiddelen

Georganiseerde studieclubs

Termijncontracten

Nieuwe technologie (GPS)

Met leverancier &
dierenarts

Export

Hoge opbrengst per
hectare

KetenconDelen van
cepten (LIVAR) kennis door
keten

(uitstel betaling,
welfare)

Kalveren (NL) Aanpassen
malsheid

Ei (NL)

Contractproductie
(VanDrie)

Omega 3 eieren
(klantwens)

Branche orga- Met zuivelkenisatie
ten
(optimale
input)
Samenleving/
consument

Ei (NL)

Kwaliteitsstandaarden
afstemmen op
markt
Label met
Ondernemerafkomst
Schap
mentaliteit

Met leverancier
(uitstel betaling)

Vis (NL)

Verduurzaming vangsttechnieken

Visveiling
Coöperaties
verwerker:
volumesturing

Met
Internationaonderzoekers lisering pro(quota)
ductie

MSC label

Onder andere
vlag verschepen

(opbrengst)

Zuivel (NL)

Luxe product: Verwerker +
Chocomelk
Producenten

Producentencooperatie

E-commerce

vii

Beemsterkaas,
Campina vla

Fusie met
zuivelverwerkers

A. Resultaten discussieavond
Uitwerking opname
Persoon A: Een zwakte vind ik dat de varkensketen maar 1 soort product maakt. Ik kom van een andere sector, ik kan me hier niet in kwijt. Persoon B: Kan me voorstellen, maar als u kijkt naar de
zwakke punten kunt u misschien kijken wat zou kunnen helpen om zwakte om te zetten? Omzetten
in een strategie. Persoon A: Zegt niets per definitie over diversificatie. Het verbaasd me in de glastuinbouw, of nou groente is of sierteelt, dat ze 24 hectares vol hebben met paprika’s. Als er dan in
Duitsland bv wat wordt gevonden, dan gaat de hele markt van de paprika’s eraan. Waarom zou je
niet met 4 bedrijven een soort risico spreiding doen. Waarom gaat een pluimveehouder en een varkenshouder, die het beste zijn in varkens houden en ander misschien in kippen houden en soort van
diversificatie aangaan. Persoon B: Ik hoor hier al heel veel ideeën naar voren komen. Persoon C:
vraagje; Wat je vaak ziet is dat succesvolle ondernemers die doen dat allemaal (wijzen naar lijst met
strategieën). Dat is lastig te discussiëren, dus ik snap dat dat niet mogelijk is. Maar succesvolle ondernemer die mooi product heeft die pakt ze allemaal, die doet dat automatisme. Tuurlijk heb je
samenwerking. Persoon D: Nou wat je wel ziet is dat veel bedrijven een bepaalde focus hebben, dat
zie je bij succesvolle ondernemers ook. Persoon E: dat hangt ook van de markt af, een markt is ontzettend dynamisch. Ene situatie in de markt voel je aan dat je met product innovatie bezig moet zijn,
andere moment heb je veel meer differentiatie of misschien wel merken bouwen. Persoon F: Ik wil er
nog wel eentje toevoegen als je kijkt naar het eventuele bedrijf, ik zie heel veel sectoren zoveel focussen op één strategie dat ze daardoor zoveel kwetsbaar worden dat ze ingehaald worden door de
realiteit. Diversiteit in de sector is belangrijk, anders heb je kans dat je allemaal op elkaar lijkt. Persoon B: ja, als houvast van de avond, waarom verbeteren de gekozen strategieën de positie van de
varkenshouder? En Wat zou er nodig zijn om deze strategieën te implementeren? Kennis vanuit de
varkensketen, maar ook vooral vanuit akkerbouwer dit hebben wij toegepast in het verleden en er is
gebleken dat dit en dit nodig is om strategie tot een succes te maken. Dat wil ik graag meenemen in
de discussie. Kan ik iemand het woord geven? Laten we er eentje pakken om mee te beginnen: SAMENWERKEN. Persoon G: ik zou daar wel op willen reageren, als ik zo vrij mag zijn over de discussie
van hiervoor. In de zuivel is het zo dat die coöperaties die alleen de strategie hebben van kostleiderschap, die hebben geen toekomst! Ze zitten echt onder aan de verwerking; kopgroep, middengroep
en … en dat zijn bedrijven die echt alleen focussen op kostleiderschap. Met als gevolg, die leden zijn
daaraan gekoppeld, die worden dan daar weer de dupe van. Persoon B: bedoelt u dan, want u slaat
terug op de discussie hiervoor; dat één focus niet voldoende is of bedoelt u …? Persoon G: ik denk
dat juist in de varkenshouderij, kostleiderschap denk ik een strategie is, en je ziet wel overeenkomsten wat er dus in de zuivel is gebeurd, die niet succesvol is gebleken. Dat er in feite gewoon wat er
in de varkenshouderij is gebeurd, bij diegene die niet de differentiatie is gedaan in combinatie. Altijd
moet je werken aan kostprijs, dat is niet een strategie maar een basisvoorwaarde en daar bovenop
heb je de strategieën. Persoon H: Ik heb samenwerking met kop en schouders boven aan staan , samenwerken, vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen, en dat kunnen we Europees regelen.
Maar dat zal niet voldoende zijn. Niet voor niveau van NL. Daardoor ontstaat differentiatie, Dat ontstaat alleen als groepen gaan samen werken en iets anders aanbieden dan de wereldmarkt. Dat
samenwerken, onttrekt zich van vraag en aanbod van wereldmarkt. Persoon C: Heb je over horizontale en verticale samenwerking? Of hoe zie je dat? Persoon H: Beide inderdaad, je kunt niet zonder
elkaar. Persoon E: Je ziet bij sommige integratie systeem ontstaan. In NL, van 2006 tot 2015…. Perviii

soon C: Wat voor samenwerking zie je, concepten of prijsverdeling etc? Persoon E: LIVAR, FRIVA,
maar ook biologisch werkt intensief samen, en die (proberen) eigen positie te hebben. VION heeft
jarenlang geïnvesteerd en heeft positie in NL omdat er samenwerking is ontstaan. Persoon I: We zijn
geen discussie aan het voeren, A we zijn elkaar aan het overtuigen, B) samenwerken gaat over verticale integratie maar kan ook gaan over samenwerken tussen collega’s. Maar ook met klanten. En dat
is iets wat we moeten onthouden. Wat volgens mij is het altijd een combinatie van kruisbestuiving
van aantal dingen samen. Persoon H: Wat is de kostprijs ten opzichte van België en Duitsland? Persoon J: Misschien goed om eerst even gedachte op papier te zetten, in plaats van elkaar te
overtuigen. Dan mis je creatieve originele ideeën. Persoon A: vraag, misschien aan het begin moet
stellen. Maar er zijn enorme verschillen te vinden in inkomen, die allemaal hetzelfde product produceren, waar zitten die enorme verschillen in inkomen? Zit dat in schaalgrootte of in mestafzet?
Persoon J: Je noemt ze denk ik al, het zit hem diversiteit in voerkosten, overheadsprijzen, mestkosten. Hele diversiteit zit er. Belangrijkste, gemene deler is de kwaliteit van informatie die ze hebben
om een beslissing te nemen over bedrijf keer op keer. Het zijn steeds dezelfde bedrijven die bovenin
meebewegen. Persoon C: Aanvulling, die verschillen tussen bedrijven zijn groot tussen bedrijven, ook
te zien in legpluimvee, dus eigenlijk vooral in de intensieve veehouderij. Constatering, de verschillen
tussen bedrijven in de intensieve veehouderij zijn enorm. Persoon I: Dat ga je ook zien in melkveehouderij. Eerst met quotum systeem konden de melkveehouder op 1 januari berekenen wat die in
december zou gaan verdienen. Nu dat quotum eraf is, gaat dat ook niet meer lukken. Persoon A:
Misschien interessant; gebied waar ik vandaan kom en LEI rapport, allemaal mensen die 36 hectare
hebben etc. maar daar zat factor 2 tot 3 tussen de bedrijven. Terwijl allemaal op hetzelfde moment
waren begonnen en allemaal op hetzelfde moment hadden geoogst, zat hem puur in de technische
resultaten en dus ondernemerschap. Dat is een onderzoek van 40 jaar terug. Persoon E: kwaliteit van
ondernemerschap is belangrijk. Persoon J: Belangrijk is nu om de resultaten goed op papier krijgen,
nu moment om even gedachten op papier te zetten. Dan discussie voor te zetten. Persoon B: SAMENWRKEN, WAAROM en HOE. Twee korte punten. Persoon B: Persoon J heeft, afstemmen van
volume en kwaliteit. Persoon J: aanvulling, betere aansluiting op de markt en produceren wat de
markt vraagt. Persoon K: ik heb vergelijkbaar opgeschreven, als je samenwerkt dan heb je meer mogelijkheden tot afstemmen tot komen. REACTIE: iedereen wel, denk ik. TOEVOEGING. Persoon F: Ik
ben afgelopen jaar in Italië geweest bij Parmezaanse kaas. En daar is zoveel afstemming dat gaat ook
niet goed. Daar zie je dat afstemming en de mogelijkheid om de omvang van de markt te bepalen,
kan ook een heleboel , ook destructief kan werken op de innovatie van de sector. Dus zit een andere
kant aan. Persoon J: Maar denkend vanuit de huidige situatie. Persoon L: Perfectie in de markt en
ruimte voor implementatie zie ik heel veel formatteren ontstaan. Persoon C: Een te dominante positie en volume kan bepalen en sturen dat geeft ook een bepaalde vorm van luiheid innovatie.
Persoon F: Als je een ecologisch systeem bekijkt dan heb je spanning nodig en als je die door afspraken weg haalt dan krijg je dat de diversiteit van bedrijven, Parmezaanse kaas als voorbeeld, hebben
ze heel veel voorwaarde aan productiesysteem gedefinieerd en de mensen hebben dus heel weinig
speelruimte om iets aan de kostprijs te doen. En zij voeren hooi, terwijl je met goed kuilgras veel
sneller vooruit kan en dat mag niet omdat dat is gedefinieerd als onderdeel van productieproces. En
dat vind ik ook het kwetsbaren van biologisch systeem. Als je niet uitkijkt regel je hem kapot. Persoon
A: Mag ik toevoegen. We zijn met mission impossible bezig, daarmee bedoel ik, is de strategie van de
varkenshouder, dat kun je niet voor ene andere sector voortschrijven, is die te verbeteren als de ene
helft een deel van de sector niet wil verbeteren als wel de prijs. Een deel van die varkenshouders
draait gewoon goed. Dat betekent dat ondernemers in staat zijn voor die prijs te produceren, waarix

van wij zeggen daar willen we een verbetering in hebben. Stel je voor als de hele keten in staat zou
zijn om dat rendement te verbeteren, waar is de productie stop? Dan gaat er niemand meer afvallen,
niemand die stopt. Ik ben ooit eens bezig geweest om de aardappel markt in beweging te krijgen, en
toen zei iemand tegen mij, en daardoor ben ik echt anders gaan kijken; stel je voor dat je vandaag
succesvol bent, wat verwachten jouw telers volgend jaar van je en hoeveel areaal denk je dat er volgens jaar is. Toen had ik daar geen antwoord op. Want ik weet dat hij gelijk had, de markt moet je
niet regelen, daar hebben we boterhopen van gekregen, graanhopen van gekregen, suikerhopen etc.
Als niet hele sector in de min gaat, sterker nog het gaat tegen je werken als het wel kan. Jan Janssen
heeft dit gezegd. Persoon M: Wat mij betreft als je gaat samenwerken, een probleem van de ketens
is dat die veelte lang zijn, zeker in die boerenmarkten. Als je kijkt naar internationale markten, Brazilië VS, die ketens zijn dusdanig verkort dat varkens en pluimvee, mestkuikens, die worden dusdanig
verkocht dat alle overbodige mensen die mee moeten eten, de handel, de transporteurs, dat is allemaal tegen de transparantie, die ketens zijn dusdanig verkort dat de diegene die dichts bij de
consument zit en de producenten zijn dusdanig naar elkaar toe gekropen dat er een ballast is uitgesloten. Dan krijg je automatisch een beetje vraag en aanbod van elkaar afstemmen en dan krijg je de
conceptvisie in een specifieke keten of in een specifiek segment dat is gigantisch in de VS en daar
wordt groepshuisvesting nog extra uitbetaald Dus dat zijn volgens mij als sector als keten de dingen
waar we heen moeten denk ik. Persoon D: die ontwikkeling van Integratie zijn goede dingen, ben ik
mee eens, als je te star maakt (Nico Verduin), dan krijg je een keer… Persoon I: Te traumatisch voorstellen, laten we naar Denemarken en Spanje kijken: dat zijn twee sterke varkenshouderijen
producerende landen die nu pas lastig hebben. Uit eerder crisissen komen die sterke uit, ik ben het
helemaal ermee eens, We hebben lange ketens gemaakt, en is behoorlijke krachtspanning vind er
plaats, Want we denken allemaal met oogkleppen op, en alleen maar denken aan eigen erf, maar
zeker ook in de kolom. Daar merken nu van dat het niet werkt en door het erover te hebben leren we
ervan. Echt integratie model toe moeten passen ook misschien niet…. Persoon H: waarom? Persoon
M: ja inderdaad een varkenshouder is meer een loonwerker, die krijgt geld voor kapitaal en arbeid
etc. en lever wel in op vrijheid in. En die samenwerking…. Nu even niet kommer en kwijl, maar niet
voor de varkenshouder want die hebben fix rendement voor vermogen dat ze geïnvesteerd hebben.
En als ze dan technisch goed draaien krijgen ze iets extra’s. Persoon H: Net als de kalveren hier? Persoon M: ja. Persoon C: eigenlijk kalveren model. Persoon H: wie bepaalt prijs van vlees dan? Persoon
M: Uiteindelijk de integratie zelf. Persoon H: ik ben dan inkoper, en maak contact met die aardappelteler en er is altijd een keuze, want hij doet het wel of doet het niet, zelfs als de prijs onder de
kostprijs ligt doen ze het. Maar dat is het verschil in de systemen. Persoon I: AH koopt vooral op contracten, en wat die bij mij koopt is daghandel, waarom gaan we niet over op termijnen. Want als het
eronder zit, moet het deze week weg als het erboven zit houden we liever nog even vast. Het mismatcht aan alle kanten. Persoon H: nou doe maar niet, ik heb liever de weekprijzen dan die jaar
contracten. Want met die weekprijzen gaan die prijzen op en neer en verdien ik meer dan met die
jaarcontracten want dat is kostprijs. Persoon E: (VION), wij moeten op een bepaald moment de prijs
vastzetten terwijl vanuit de inkomsten kant gewoon niet weten wat er gebeurt en dat is erg volatiel.
Dus je probeert een inschatting te maken van wat die markt doet en daar ga je proberen je vraagprijs
op te baseren. En dan maak je een vraagprijs en dan ga je vervolgens inkopen en als je er naast zit…..
Persoon C: Welk deel maakt een afspraak? Persoon E: Ja een deel, maar een lange termijn aan de
verkoopkant. Nu steeds meer proberen naar contracten. Persoon C: Maar waar de markt ook dus
voor pleit. Persoon M: 13 a 14 % van volume wordt vastgezet in contracten en de rest wordt verkocht via daghandel of weekhandel. . Persoon H: als ook voor de friet ziet, alle friet wordt ingekocht.
x

Zijn ze duur, koop ik ze duur in, en dan aan de verkoop zeg je voor dat verkoop ik ze. Volgens mij
werkt ook andere kant op. Voor dat verkoop ik ze, dus voor dat moet ik ze inkopen. Persoon I: als je
de friet niet verkoop dan sla je ze op. Als ik vandaag die zeug insemineer weet ik dat ik over 11
maande zoveel kg vlees heb, want dat kan ik bepalen. Je weet wat dat kost, aan die grondstoffen
kant kun je dat een beetje sturen. Dat kun je toch veel beter met elkaar organiseren, wat we nu doen
is we geven elkaar alleen maar het verlies. Persoon C: Dat model wat je nu schetst dat doet die integratie, samen met die retail, die hebben dat hele proces afgestemd en denken dat risico. Persoon M:
Ja retail, de verkoop van het vlees dat weet ik niet hoe dat precies zit. Persoon I: We produceren voor
lage kostprijs, en nu geluk dat China wat afneemt, maar als China daarmee stopt. En waar gaan de
zeugen weg, daar waar de kostprijs het hoogste ligt. Als je kijkt naar NL in die EU setting, want uiteindelijk is EU bepalend voor wat er gebeurd, als we in die setting allemaal rendement willen maken
moeten we toch allemaal zorgen dat we anders gaan doen. Want nu is gewoon dat we elkaar pijn
proberen te doen. Persoon B: wat zou er dan nodig zijn? Persoon I: er moet een cultuur verandering
zijn. Persoon E: Vertrouwen; heeft vooral tussen die schakels te maken, boer en slachterij, voelt wel
steeds meer dat het aan het ontstaan is. Omdat alleen maar slechter gaat, iedereen heeft inzicht zo
kan het niet doorgaan. Je kunt wel blijven proberen kostprijs verder naar beneden te doen, maar dat
houd een keer op. Vertrouwen, maar ook de bereidheid, als die er niet is gaat het niet werken. Persoon A: wat kun jij doen om dat tot stand te brengen VION? Persoon E: nou ja goed, beginnen met
bouwen van vertrouwen, basis voor stuk transparantie geven, GroeneWeg. Geen vertrouwen=geen samenwerking. Zeker in die dierlijke houderij systemen (GROENWEG), was er een enorme
wederzijdse afhankelijkheid. Die is in de reguliere systeem veel minder, transport etc. Wederzijdse
afhankelijkheid gaf uiteindelijk de basis om verder te gaan en bouwen. 1) transparanter geworden,
we zijn meer gaan vertellen aan elkaar wat we doen. Veel over afzet. KENNIS DELEN. Persoon L: Maar
geen coöperatie gevoel? Persoon E: we zijn geen coöperatie, we zijn een boergenoteerde onderneming. We zijn van ZLTO. Persoon G: waarom geen coöperatie, met leveringsplicht dan kun je toch
gewoon ook strategie bepalen? Persoon G: biologisch stuk kan dat. Persoon G: dan kun je afzet afstemmen. Persoon E: nou mestquotering aangepast, dus iedereen als een gek stallen bouwen, maar
geen enkele varkenshouder heeft ons gevraagd van goh hoeveel kun je afzetten. Hoe vaak heeft een
varkenshouder VION gebeld, met goh ik wil 1,5 miljoen investeren en stal bouwen, is daar ruimte
voor in de markt? Die vraag is bij ons nog nooit gesteld. Dus overcapaciteit. Persoon N: Topigs, we
doen veel met genetica, dus meer biggen per zeug. En het is niet zo dat er minder zeugen worden
gehouden, nee gewoon hoger afzetaantal. Persoon C: dynamiek, we zitten gevangen in onze eigen
denken. We zijn eigenlijk met zijn allen, vooral in NL, vooral vanuit ons productivitivisten. Dan gaan
we naar HAS of WUR, en worden we opgeleid hoe we meest productief kunnen produceren. En die
leiden we dan op tot adviseur. En als die beste ondernemer iets anders wil (biologisch) dan moet hij
stevig in de schoenen staan, want die adviseur probeert toch een paar keer uit het hoofd te praten
en dan komt ook nog de voerleverancier eraan. Kolom van Driesen; hij is anders produceren, en hij
moet ook wennen aan het idee dat hij niet alle vierkante meters moet benutten, dus niet de stal
moet vol zetten. Dat zegt wel onze psyche. We zijn wereldkampioen productief zijn, CHINA. Maar het
is eigenlijk onze valkuil geweest. Maar de zeugenhouder die zegt we moeten minder zeugen houden,
die kijkt wel naar de markt. Persoon E: terugkomen op samenwerken, afstemming is belangrijk. Ik
had naast samenwerken ook differentiatie, we moeten met zijn allen veel meer kijken hoe segmenteren we het. Welke doelgroepen wil ik voor produceren. Door samenwerken. Persoon G: die had ik
ook aangekruist, daar zitten zeker ook sterke punten aan. Maar zodra er echt een overschot is in de
markt, daar hoort natuurlijk ster wordt dan toch weer basis en dan ben je met elkaar alleen maar
xi

meer kosten in die keten aan het brengen. Dan schiet je in eigen voet. Dus ook bij differentiatie, zou
je vraag en aanbod op elkaar moeten afstemmen. Persoon D: eens, en ander punt is er moet een
zeker onderscheiden vermogen inzitten en je moet jezelf wegzetten in de markt. Het risico heb je ook
dat mensen gaan na-apen. Persoon G: Bij merken, NGO kunnen dat ook. Maar zuivelsector moet
erover nadenken willen we dat eigenlijk wel, want we hebben duurzame zuivelorganisatie en iedere
boer kan vanuit eigen management punten op krijgen, maar op bepaald moment gaat wel veel geld
kosten. Dus je krijgt al die stromen, en dat kost veel geld, en vervolgens na zoveel jaar zegt de retail
ja maar dit is de basis, heel veel kosten in sector gepompt die ook weer prijs omhoog drijven. Persoon D: Mooiste goed is natuurlijk dat je eigen rekening kunt sturen, en dat je de prijs in de markt
kunt bepalen waarvoor jij je product in de markt zet. Dus marge bepaalt jezelf. Ik ben er pas als ik
fracturen mag sturen. Daar moet toch iedere sector naar sterven dat je ook diensten aanpast. Persoon C: aan Persoon M, veel minder vrije rol voor veehouder, ondernemerschap van primaire sector,
zien we dat gebeuren? Ze leveren vrijheid in. Persoon N: in het begin gingen die vol in de weerstand.
Waar we het over hadden, die varkenslapjes weten we niet meer waar het vandaan komt, veehouder
laad die varkens in en ziet niets meer van eindproduct. [Speciale keten], zetten product in de markt
en afkomst is bekend. Maar je kunt ook anders zien, want je hebt en een goede prijs en je werkt samen een mooi product. Ze hebben weer iets om trots op te zijn. Persoon C: is dan de vrijheidsgraden
is dan dus minder belangrijk, want ze hebben samen een goed om voor de werken? Persoon N; dat is
geen probleem. Persoon A: tegenin, als je alleen een zetbaas wordt om kilo’s te produceren raakt dat
wel het enthousiasme van de ondernemers. Persoon N: proces hebben we gezien, maar stonden met
de rug tegen de muur. En hebben een keus moeten maken, want konden zo niet verder. Samen verbinden samen voor stukje vlees. Stukje herkenbaarheid, trots en plezier in het werk komt ervoor
terug. Informatiestroom komt opgang, want ook informatie komt terug de keten in. Persoon D: ziet
een type ondernemers waarvoor dat werkt inderdaad. Maar er zijn er ook waarvoor dat niet werkt,
Persoon A: die enorme bandbreedte vind ik intrigerend, en ik zou weten wat voor personen zitten in
die top en wat in die staart? Wat voor type ondernemer. Bij aardappel; ik heb soms ondernemers die
hebben gewoon bepaalde vaardigheden niet en die kun je niet bijbrengen die moet je gewoon al
bezitten. Persoon E: heeft met type o0ndernemr te maken, de een wil kostleider zijn en die is daar
verschrikkelijk goed in en die moet je niet in de GROENEWEG/FRIBAIRNE ofzo zetten, gaat niet werken. Persoon A: Waarom denk je dat, of die persoon die aan de top zit die is het minst gevoelig om
afspraken te maken. Persoon N: nee, er is onderzoek naar gedaan, En zijn veel type boeren, veel
kostprijsleiders aan de top, technisch top maar ook vele boeren van de concepten. Persoon A: maar
als je dat stelt los je het probleem nog niet op. Persoon F: wat is mis is de samenwerking?. 1)Scholen
van mensen doe je in wezen met informatie delen. Continu verbeteren. 2) kan samenwerking ook te
groot worden. Kijk even naar de sector van zuivel, 75% wordt geproduceerd door 1 speler, als daar
wat mee gebeurt dan heb je de poppen aan het dansen. Ontsporing van cultuur. In zo’n grote onderneming is dus diversiteit ook echt van belang. Waar moet je aan denken. Persoon N; ik zie het als,
van veel kleine groepen die samenwerken en nieuwe producten maken. Eén grote zal niet kunnen
want dan produceren we bulk, maar veel kleine wel. Terug naar vroeger werkt ook niet. Ik denk dat
er een soort nieuwe dynamiek moet ontstaan, zeker in NL omdat we massaal het kostprijsmodel
hebben op een of andere manier moeten we waarde creëren. VION kan dat niet alleen, want die
moet gewoon de handel bedienen, maar kan wel helpen faciliteren. Maar kan wel informatie delen,
en boer ook wat ze geproduceerd hebben. Kijk naar koffie, groter bulk product bestond er niet, als er
iets opnieuw ingericht is is dat koffie wel, met de verschillende soorten koffiemerken. Persoon C: Jan
doet glastuinbouw, vanaf 2009 massaal inkomensstijging en veranderingen. Je ziet nu dat er geen
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enkele teler een strategie heeft zonder dat hij bezig si met zijn afzet. Bij ons is eigenlijk ook een default vraag bij investeringsaanvragen, heb je afzet geregeld, en als je kijkt naar bio-varkens maar
geitenhouderij kan er ook wat van; daar zie je eigenlijk soort van zelfredding nu, die kijken ok echt
naar afzet. Persoon O: in glastuinbouw zie je best veel investeringen, en al die ondernemers hebben
gewoon op langer termijn prijsafspraken gemaakt met supermarkten in EU, want die willen onderscheidend vermogen, differentiëren. Differentiatie in smaak, vorm en van alles en nog wat en
betrouwbaarheid, kwaliteit jaarrond productie etc. Was echt totale omslag dan vroeger, want nu
hebben ze voor bv 5 jaar vastliggen (wel hele hoge investeringen) terwijl toen werd echt door de klok
werd bepaald. Persoon C: over samenwerken, is dat en individuele teler die dat doet? Of samenwerken de telers? Persoon O: eigenlijk individuele telers, ik heb aantal jaren terug heb ik eens gevraagd
aan teler, zou je samenwerken met collega, om risico te spreiden? En dan zie je toch dat ze zelf
investeren. Dat is cultuur. Tuurlijk je hebt verhaal van samenwerken, in coöperaties en telersverenigingen hebben ze best wat schade opgelopen. De toppers zoeken toch eigen weg. Harvest house, 5
toppers die samenwerken op gebied van marketing, rassen telen. Veredeling. Licenties. Cluster dus
ook wel. Persoon B: waarom wel in groente en niet in varkens? Persoon O: denk dat in de varkens
ook kan. … JA, maar daar is nu te slecht voor. Persoon C: weet waar ze vandaan komen, die hebben
echt slecht gehad. Die komen echt van diep dal. Persoon O: Veel investeringen voor verduurzaming,
energie aanpak. En productieproces. Verduurzaming is op retail heel belangrijk, traceerbaarheid. Bv;
In NL vrij van chemicaliën, veel mensen weten dat niet. Maar daar staan we sterk van, en betrouwbaar ten opzichte van onbetrouwbare marketen in Spanje. Dus door keten goed organiseren en
ondernemerschap, en product te laten verschillen van elkaar. Persoon J; terug naar samenwerking.
Persoon D: vraag, Kennis delen, voor alle sectoren meest onderscheidende factor gezien als je in
staat bent je kennis effectief, zodat jouw varkenshouder snapt hoe die markt in elkaar zit dan krijg je
een geweldige verschuiving. Persoon P: … for nature, producenten delen kennis op gebied van carbon-footprint, die brengen hele keten in kaart voor duurzaamheidsonderdelen. Persoon N: integratie
ook goed voor duurzaamheid. Nieuwsbrief. Beter vlees. Minder vrachtwagens, minder dierenartsen.
Afzetstructuur zo complex normaal dat je niet meer weet waar vandaan komt. Persoon D: kennis
delen, zo belangrijk. Persoon K: kennis delen en samenwerken ligt dicht tegen elkaar aan. Voorbeeld
samenwerken met andere sectoren zou misschien best wel kunnen, dat was een mooi voorbeeld.
Persoon A: je kunt dingen delen, als je een iets hebt dan heb je risico, delen en dan kun je zorgen dat
kwetsbaarheid je niet fataal wordt. En ze zijn allemaal super gespecialiseerd. Persoon P: ja als je naar
schap van supermarkt kijkt, zoals UNIBVEG en zo bieden allemaal één soort producten aan. Geen
risicospreiding op dat vlak. Persoon I: POV al veel discussie gevormd. Horizontale samenwerking niet
de oplossing. We zitten met oogkleppen op in de varkenshouderij. Uit iedere crisis komen we sterker
uit. Je ziet gewoon tussen verschillen ondernemers, we produceren steeds meer varkens in het land,
en tis niet allemaal kommer en kwijl. En we moeten naar een ander model toe, op kostprijs strategie
gaan we het niet winnen. BV, NL hoge kostprijs voorbeeld voor mest 2 tot 3.00 euro kwijt om af te
zitten. In Duitsland krijgen ze er geld voor zelfs. We moeten organiseren. Er moete cultuur verandering komen en, toen we tien jaar geleden beginnen was ieder voor zich en god voor ons allen, die slag
begint ook te komen naar andere kant, Ook omdat er minder ondernemers zijn, hoe makkelijker te
organiseren, Persoon C: wat zie je dan in gedrag? Persoon I: aantal karakteristieken, zoals beter leven
opzetten met VION en dierenbescherming. Persoon D: Dat heeft er mee te maken dat de merken,
dat het beter leven keurmerk een ondersteunend vermogen heeft en daarmee het verdienmodel van
de boer. Een sterk merk heeft dit niet nodig, zoals Friesland Campina. Dus ik verwacht niet dat dit
een goed model is. Persoon A: zijn eigenlijk al 10 jaar geleden begonnen met interne issues op te
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lossen merk. Persoon D: Dat is ook de reden dat Free Berne ook geen beter leven keurmerk gebruikt. Persoon C: Als je kijkt naar de prijswinnaar van ondernemer van het jaar, een veehouder in
Lunteren die eigen kaas maakt;hij vertelde me zo tussendoor dat hij ook nog biologisch was. Hij zag
biologisch niet als onderscheiden vermogen. Persoon N; als je sterk genoeg bent kun je eigen verwaarding bepalen. Persoon L: Biologisch is wel sterk maar niet onderscheidend en kwetsbaar.
Persoon E: maar komt ook omdat het beschermd is en vastgelegd is in de wetgeving. Er spelen EU
machten die op wetgeving vorm geven, bv bepaalde grazen worden eisen gesteld. Persoon G: Mens
is leidende factor. Een leider is nodig. Persoon F: ik denk juist dat we diversiteit nodig hebben, en dat
moet niet iemand vertellen. Want dan heb je geen diversiteit en creëer je weer een overschotmarkt.
Morgen kan alles anders zijn, en over 3 jaar een vraagmarkt zijn. Persoon I: je hebt gelijk Nico, maar
huidige situatie. EU systeem is heel elastisch, 2% verschil kan al inklappen. We hebben oogkleppen,
80% van de varkens zijn verbonden in POV, en onze natuurlijke houding is dat we becommenteren
alles wat er fout gaat of alles wat een ander anders doet. Maar beter is te kijken wat verbind ons nou
en vanuit daar kijken, hoe gaan we met elkaar sterker uitkomen. Persoon F: ik bedoel hem anders, je
kunt overal naar kijken maar je hebt ook een basis nodig van efficiëntie anders ben je nergens. Persoon I , een varken heeft voor en achterkant en 4 poten en het leeft. Ellende meest luxe stuk van
varkens wordt verkocht onder prijs. Hoe gaan we naar mechanisme toe dat we wel rendement maken? EN niet denken in bedreigingen. Persoon E: er was straks de vraag wat is er dan veranderd in de
sector; volgens mij niet echt antwoord op gegevens. Er zijn minder spelers, en de varkenshouders die
overblijven in mijn optiek zijn veel managers en veel meer echte spelers ne mensen die verdere kijken dan hun neus lang is, en dat is een vermogen dat cultuur verandering. Persoon J: op zakelijk
gebied? Persoon E: jazeker, absoluut, Persoon C: dus daarmee is het makkelijker samenwerken? Omdat daarmee afspraken mee te maken zijn? Persoon E: er is meer ruimte om samen te werken.
Persoon A: maar dan moet dat in alle landen gebeuren, want het is een internationale markt? Persoon I: wat belangrijk is, zeker boeren we zijn met zijn allen dezelfde varkens aan het houden, hoe
kun je samenwerken. Verticale integratie etc. allemaal vorm van samenwerken, maar wat je nou
moet doen is elkaar lucht gaat geven, en niet naar je eigen kijken met oogkleppen op. Varkenshouden is niet charmant, stinkt vele mest etc. Maar laat maar even slecht zijn dan komt er verandering in
de markt, en iedere zijn ding doen. Als de slachter goed is in slachten moet hij dat doen, ik ben goed
in boeren en mijn buurman ook moeten we boeren. Persoon C: dus samenwerken niet zozeer in integratie van hele keten, maar gebruik maken van elkaar efficiëntie. Meer op cluster niveau. Persoon
J: maar er zijn toch nog steeds veel storende factoren, maar terwijl de kern van de varkenshouders
nadrukkelijk bezig zijn met samenwerken te zoeken. Persoon F: kracht van competitie, waarbij de
informatie niet kwam van ketenpartners. Kom zelf van A7, veel tuinders, moesten op een gegeven
moment om hun voedsel te produceren energie gebruiken, maar met wkk’s. Ik denk als je kijkt naar
informatiebronnen voor sectoren binnen de keten, is dat de onafhankelijkheid van de kennisbron
ook een belangrijke factor is. EINDE. (…. = Niet verstaanbaar door achtergrondgeluiden en daardoor
opengelaten.)
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