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WOORDVOORAF

Hetonderzoekbijfabrikantenvangroenteconserven endiepvriesgroentenvormteenonderdeel van hetproject "Sterkte/zwakte analysevande
Nederlandse groenteconservensector".
Gebrekaanmedewerking vandezijdevaneenaantal fabrikantenheeft
totgevolg gehaddatderepresentativiteit vanhetonderhavige onderzoek
onvoldoende is.Desondanks isde informatienuttig enkandeze,mitsde
nodigezorgvuldigheid wordtbetracht,wordengebruikt binnenhettotale
project.Dezwakteophetpuntvanderepresentativiteit isderedenom
ditmateriaal niet inruimekringtepubliceren.
Gegevensverzameling,analyseenrapportering zijnverzorgddoor
ir.J.A. vanDriel,dietentijdevanhetonderzoekwerkzaamwasbijde
sectiemarktstructuurvandeafdeling Structuuronderzoek.

DenHaag,november 1988

drs.G.C.deGraaff

INLEIDING

1.1 Doelenopzet
Ditonderzoekbijfabrikantenvangroenteconserven endiepvriesgroentenheefttendoel informatieteverschaffenoverdepositieende
functiesvandefabrikanten indeproduktiekoloramengroenteconservenen
diepvriesgroenten.Deinformatiehieruit zalwordengebruikt ineen
sterke/zwakteanalyse vandeNederlandsegroenteconservensector dieeropis
gerichtdeconcurrentiepositie vanNederland endeperspectievenvoorhet
Nederlandse aanbodopdeWesteuropesemarktvangroenteconserven teonderzoeken.BelangrijkeconcurrentenzijnFrankrijkenBelgië.West-Duitsland
iseenbelangrijke afzetmarkt.Desterkte/zwakteanalysedientvervolgens
uittemonden inhetaangevenvandeperspectievenvandesectorendete
volgenstrategieën.
Anderedeelonderzoeken binnenhetproject "Sterkte/zwakteanalysevan
deNederlandsegroenteconservensector"zijngerichtop:
deplaatsenderentabiliteitvandeteeltvanconservengroentenop
1andbouwbedrijven;
derelatiestussentelersenhunafnemers:verzendhandel,fabrikanten
enveilingen(marktstructuuronderzoek);
derelatievandeNederlandse fabrikantenmetdeNederlandse
levensmiddelenhandel;
deconsumptievangroenteconserven inNederland;
teelt,verwerking,distributieenconsumptie inWest-Duitsland,
BelgiëenFrankrijk(landenstudies).
HetonderzoekbijdeNederlandse fabrikantenvangroenteconservenen
diepvriesgroenten omvatdevolgendeonderwerpen:
algemenegegevensoverdeondernemingen;
degrondstofverwerving;
hetassortiment,deproduktieendeproduktiecapaciteit;
verkoop-enverkoopbeleid;
marktinformatieencoördinatie;
mogelijkhedenvoorsamenwerking.
Deaanleidingvoorhetonderzoek isgelegen indeproblemenenhet
ongunstigeperspectiefwaarmeemetnamedeproducentenvangroenteconservenwerdengeconfronteerd.AanvankelijkwerdgestartmeteenmarktstructuuronderzoekopverzoekvanhetInterprovinciaalOverlegorgaanvoorde
Akkerbouw inhetZuid-Westen (I.O.A.Z.)InoverlegmethetMinisterievan
LandbouwenVisserij (DirectieVerwerking enAfzetvanAgrarische
Produkten,VAAP)werd beslotendegehelesectoronderde loeptenemenen
tevens integaanopdeplaatsenfunctievandefabrikanten.Opverzoek
vanVAAPzoudaarbijtevensaandachtwordengeschonkenaandegevolgenvan
deconcentratietendens indelevensmiddelen- (detail)handelvoordepositievandefabrikanten.Na langdurigtripartiteoverleg tussenLEI,VAAP
endeVerenigingvandeNederlandseGroenten-enFruitverwerkende
Industrie (VIGEF)werduiteindelijkdemedewerkingvandesectiegroenteconservenvandeVIGEFverkregen.Desectiediepgevrorengroentenenfruit
vermochthelaashetbelangvanhetonderzoekniet intezien.Afgesproken
werd dathetLEIdefabrikantenvandiepvriesgroenten opeigentitelzou
benaderen.Mededoordezeperikelenheeftditdeelonderzoek eenzeerlangdurigkaraktergekregen.

1.2 Uitvoering
Indemaandenaprilenmeivan 1987voerdedeauteurgesprekkenmet
éénofmeerdirectieledenvanzesfabrikantenvangroenteconserven entwee
fabrikantenvandiepvriesgroenten.Tweefabrikantenvangroenteconserven
eneveneenstweefabrikantenvandiepvriesgroentenweigerdenmedewerking
teverlenenaanditonderzoek.Hetging inallegevallenombedrijvenmet
eenbelangrijkaandeel indetotaleproduktie.Datbetekentdatminderdan
dehelftvandetotaleproduktie van zowelgroenteconserven alsvandiepvriesgroenten inhetonderzoekzijnvertegenwoordigd.
Degesprekkenwerdengevoerdalsgestruktureerde interviewsenduurdencircatweeuur.Achtereenvolgenspasseerdenhierbijderevue:
1. Algemenebedrijfsgegevens:organisatie-eneigendomsstructuur,activiteiten,produktiekostenenrentabiliteit;
2. Grondstofverwerving:leveranciers,derelatiemet leveranciers,de
kwaliteitvandegrondstofengebiedenvanherkomst;
3. Assortiment,produktieenproduktiecapaciteit;
4. Verkoop-enverkoopbeleid:afnemers,positionering vanhetprodukt,
pijs,verkoopbevordering,distributieenderelatiemetdedetailhandel;
5. Marktinformatie,marktonderzoek,decoördinatie indeproduktiekolom
enmogelijkhedenvoorsamenwerking.
De interviews leverdenvoornamelijkkwalitatieve informatieopover
degenoemdeonderwerpen.Daarnaastwerdgevraagd eenaantalkwantitatieve
gegevensteverstrekkenaandehandvaneenformulierdatwerdachtergelaten.Gevraagdwerdnaarhetaantalwerknemers,derentabiliteiteninvesteringen,kwantitatievegegevensoverdeinkoopvangrondstof,overde
verdelingvandeomzetvangroenteprodukten naarbinnen-enbuitenland,
typeafnemer,soortgroente,verpakkingswijzeenmerk,overdeproduktiecapaciteit,deopslagcapaciteitenvoorradenenbudgettenvoorverkoopbevordering enmarktonderzoek.Dezegegevenswerdennaeenherhaaldverzoek
uiteindelijk alleendoordriefabrikantenvangroenteconserven geheelof
gedeeltelijkverstrekt.Objectiveringvandeonderzoeksresultatendoor
confrontatievankwalitatievemetkwantitatievegegevens ishierdoorniet
mogelijk.
Omtocheenkaderteschetsenvoorderesultatenuitde interviewsis
gebruikgemaaktvangegevensoverdeproduktievangroenteconservenen
diepvriesgroentenuitanderebronnen:deproduktiestatistiek vanhet
C.B.S.enbewerkingendoorhetP.G.F,vanproduktiegegevensengegevens
overdebuitenlandse handel.Voorts iseenanalyseuitgevoerd vangepubliceerdefinanciëlejaarverslagenvanzevenfabrikantenvangroenteconserven
entweefabrikantenvandiepvriesgroenten.Detweeanderefabrikantenvan
diepvriesgroentenmakendeeluitvanmultinationale ondernemingenenzijn
daaromvrijgesteldvandeverplichting totpublicerenvanafzonderlijke
jaarverslagen.Bijdeachtstefabrikantvangroenteconserven isdit
bedrijfsonderdeel vanzeerondergeschiktebetekenis.
Dezenota iseenweergavevanderesultatenvande interviews,aangevuldmetenkelegegevensoverdesectoruitanderebronnenenfinanciële
gegevensvaneenaantalfabrikanten.Denota isuitsluitend bedoeldvoor
gebruikbinnenhetprojectsterkte/zwakte analysevandeNederlandse
groenteconservensector ennietvoorpublikatie.

2.

ALGEMENEGEGEVENS

2.1 Aantal engrootte
Defabrikantenvangroenteconserven endiepvriesgroenten behorentot
debedrijfsgroepgroente-enfruitverwerkende industrie.In1985/86maaktenhiervanongeveer60bedrijvendeeluitmetruim6700werknemerseneen
omzetvan 2,2miljard gulden.Deverkopenvangesteriliseerdegroenten
bedroegen indatjaar614miljoengulden,waarvan303miljoenaanchampignonconserven en311miljoenanderegesteriliseerde groenten inbliken
glas.Deverkopenvandiepvriesgroenten beliepen ruim150miljoengulden,
(CBS,produktiestatistieken industrie).
VolgensopgavevandeVIGEFwaren in1986achtondernemingen
betrokkenbijdeproduktievangroenteconserven exclusiefchampignonsen
vierbijdeproduktievandiepvriesgroenten (exclusiefchampignons).
Dedriegroterefabrikantenvangroenteconserven (exclusiefchampignons)namendriekwartvandeomzetvoorhunrekening;deoverigevijf
éénkwart (tabel 2.1).Overdeomzettenvandrievandevierfabrikanten
vandiepvriesgroenten ontbrekengegevens.
Tabel 2.1 Fabrikanten
Omzet
15miljoengulden
15-30
30-60
60enmeer

van groentenconserven
Aantalbedrijven
2

naar omzet in 1986
Perc.bedrijven
25

3
3

Totaal

4
37

37
8

Perc.omzet

100

20
76
100

Bron:LEIopbasisvandiversebronnen.

2.2 Organisatie-eneigendomsstructuurenactiviteiten
Vandedriegrotere fabrikantenvangroenteconserven iseréénonderdeelvaneenAmerikaansemultinationale onderneming.Ditbedrijf,dat
groenten-envruchtenconserven produceert,vormtmeteencompostbedrijfen
eenbedrijfdatchampignonconserven produceerteendivisie.Deanderetwee
grotere fabrikantenzijnzelfstandige besloten(familie)vennootschappen.
Devijfkleinere fabrikantenvangroentenconserven zijnopeenna
eveneenszelfstandigeB.V.'s,waarbijhetkaraktervanfamiliebedrijfnog
vrijsterktotzeersterkopdevoorgrond treedt.Recentelijkhebbentwee
bedrijvenmeteen in-enverkoopcoöperatie overeenkomsten geslotenvoor
geleidelijke overname.Hiervanwastentijdevande interviewsnoggeen
sprake.Eenvandezebedrijven istevensactief indeproduktievanzuurkoolenheefteendochterbedrijfvoorkleinverpakkingvanzuurkoolenproduktievangesnedenversegroenten.Eenanderbedrijfheefteendochterbedrijfdatchampignon-enaspergeconserven produceert entevensdiepvriesproduktenvoorgrootgebruikers.Vandegroepkleinere fabrikantenis
eréénonderdeelvaneenFranseonderneming dieactief isophetgebied
vanproduktievanenhandel inchampignons (vers,conserven,diepvries).
Ditbedrijfheeftdeproduktievanchampignonconserven alshoofdactiviteit
enproduceert daarnaast nogopbescheidenschaalgroenteconserven,waarbij
denadruk ligtopspecialiteiten.

Vandeproducentenvandiepvriesgroentenvormenertweeeenonderdeel
vanmultinationale ondernemingendieactief zijn indevoedingsmiddelen
sector,eenAmerikaanse eneenNederlands/Engelse.Deanderetweezijn
dochterbedrijvenvanholdingvennootschappen,waarvandeenetevens
belangenheeft indeaardappelverwerking endeandere indehandel inproduktiemiddelenvoordeagrarische sector (o.a.landbouwplastic).
Defabrikantendieaanhetonderzoekmeewerkten zijnnietaktiefin
desfeervandeagrarischeproduktieofveredelingvanzaaizaden,afgezien
vanteeltbegeleiding (ziehoofdstuk 3). Vanvoorwaartse integratieis
evenminsprake.Menverwacht overigensookgeen initiatieventotachterwaartse integratievanuitde levensmiddelenhandel.Alsredenenhiervoor
werdengenoemd debehoefteaanflexibiliteitvande levensmiddelenhandel
endaaraangekoppeld argumentenmetbetrekking totdekostprijs/inkoopkosten.Het runnenvaneenproduktiebedrijfwerdookgezienalsbranchevreemdvoordelevensmiddelenhandel.

2.3 Financiëlepositie
Opbasisvandegepubliceerdejaarrekeningenkan inzichtwordenverkregen indefinanciëlepositievandeondernemingen.De informatieis
nietgeheelvolledig omdatnietallejaarverslagen zoalszebijdeKamers
vanKoophandel zijngedeponeerd eenvolledigeverlies-enwinstrekening
omvatten.Vanéénfabrikantvangroenteconserven,voorwieditslechtseen
nevenaktiviteit isendieslechtseenaandeelheeft indetotaleomzetvan
groenteconserven (exclusief champignons)vancirca 1%,zijngeengegevens
opgevraagd.Verderontbrekenvantweevandevierfabrikantenvandiepvriesgroentengegevensomdatzijgeenjaarverslag behoeventepubliceren.
Hunjaarcijferszijnopgenomen indegeconsolideerdejaarrekeningenvande
multinationale ondernemingen,waarvanzijdeeluitmaken.Degegevenshebbenbetrekking opdeperiode 1983-1986.Voorzoverdejaarrekeningen
betrekking haddenopcampagnejaar inplaatsvankalenderjaar,isuitgegaan
vanhetjaarwaarindeoogstperiodeviel.
Metbehulpvandegegevensvanzevenfabrikantenvangroenteconserven
zijngemiddelden berekendvanderentabiliteit,desolvabiliteit ende
liquiditeitvooreenaantaljaren.Bijdeberekening vandegemiddelden
zijndecijfersvandetweefabrikantenvandiepvriesgroentenbuiten
beschouwing gelaten,enerzijdsomdatzewellichtnietrepresentatief zijn
voordefinanciëleuitkomstenvandesubsectordiepvriesgroenten alsgeheel-dit isnietbekend-enanderzijdsomdatzevoorwatbetreftde
rentabiliteit nogalafwijkenvandegegevensvandefabrikantenvangroenteninblikengroenten inglas.Het isinditgevalbeteromdegemiddeldenvandezevenfabrikantenvangroenteconserven tehanteren.Desgewenst
kunnendeuitkomstenvandetweefabrikantenvandiepvriesgroentenwelmet
dezegemiddeldenwordenvergeleken.Degemiddelde cijferszijnberekend
metbehulpvangewichtenopbasisvandeomzet (tabel 2.2enbijlagen 2.1
totenmet2.3).
Derentabiliteitvanhettotale inhetbedrijfvastgelegdevermogen
was indesub-sectorgroenteconserven in1983en 1984gemiddeld 4,0%en
4,6%;derentabiliteitvanheteigenvermogenwasgemiddeld 2,0%in1983,
en9,9% in1984.Hetniveauvanderentabiliteit isgemiddeld duslaag.
Vergelekenmethet resultaat bijdefabrikantenvangroenten inglasen
blikwashetbedrijfsresultaatvandetweefabrikantenvandiepvriesgroentenhoog (tabel 2.2enbijlagen 2.2en2.3).De rentabiliteit
verschilteveneenssterkvanbedrijf totbedrijfbinnendegroepvanzeven
fabrikantenvangroenteconserven.Depositiesdiedebedrijvenopditpunt
innementenopzichtevanhetgemiddelde zijn indeverschillendejarenin
hetalgemeensteedsdezelfde.Vandedriegrotere bedrijvenheeftnummer1
steedseenrelatief lagerentabiliteit,nummer2eenrelatiefhogeen
nummer3eengemiddelde.
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Ondankshetfeitdateenbelangrijkdeelvanhetbedrijfsvermogenis
vastgelegd isvoorradengereedprodukt (40-502)ligtdeomloopsnelheid van
hetbedrijfsvermogenbijdeondernemingen,waarvoorditkengetalkonwordenberekend opeenredelijkniveau (>1,ziebijlage 2.1).Dematigerentabiliteit lijktdaardoorvooralhetgevolg tezijnvaneenbetrekkelijk
lagebrutomarge (bijlage2.1).
Hettweedebelangrijkeaspectvandefinanciëlepositie,desolvabiliteit,isuitgedruktalshettotaalvandeactivaalspercentagevanhet
vreemdevermogen.Ditbedroeg in1984gemiddeld 140%,hetgeenovereenkomt
meteengemiddeld percentageeigenvermogenvan30%.Bijeenredelijk
niveauvanderentabiliteit kaneendergelijkeomvangvanhet risicodragendevermogenalsvoldoendewordenbeschouwd.Rondomdegemiddeldesolvabiliteitvan 140%isereenaanzienlijke spreiding (tabel2.2).
Voorhetderdeaspect,deliquiditeit,isalskengetaldecurrent
ratiogehanteerd,datwilzeggendeverhouding tussendevlottendeactiva
enhetvreemdevermogenopkortetermijn.Gemiddeld bedroeg dit in1984
1,47metdaaromheeneengrotespreiding (tabel2.2).Bijdemeestefabri-

Tabel 2.2 Financiële
industrie

kengetallen
(1984)

van de Nederlandse

Nummer Type Gew. RBV3) REV4) Solv.5) Liqu.6)
onder1)
2) 0 4,6 0 9,9 0140
01,47
neming
1

2

3

4

5

6

1
g
,27
3,1
2,6
2
b+g ,27
10,4
30,0
3 9) b
,22
.8) 8,5
4
g
,06
4,8
11,6
5
b+g ,09 -9,1 -22,5
6
g
,06
5,3
5,7
7
g
,03
8) 6,6
1110) d
16,3
49,5
12
d
13,4
88,2

120
131
167
114
180
124
162
133
111

groenteconserven-

Waardering 7)
RBVREVSolvLiqu
7

1,10
1,61
1,97
1,04
0,98
1,45
2,21
1,42
0,91

8 9

10 11

+ +
0 +
. 0
+ +
0 0
+
0 - 0
+ +
+ + 0 0
+ +

Bron:BerekeningenLEIopbasisvangepubliceerdejaarverslagen.
.«onbekend; 0»gemiddelde.
1) Producentvan:g-groenteconserven inglas;
b-groenteconserven inblik;
d=diepvriesgroenten.
2) Gewichtgehanteerd bijhetberekenenvandegemiddelderentabiliteit,solvabiliteit enliquiditeitvandeproducentenvangroenteserven (exclusiefdiepvriesgroenten)opbasisvandeomzet.
3) Rentabiliteitvanhetbedrijfsvermogenbedrijfsresultaat/bedrijfsvermogenx100%.
4) Rentabiliteitvanheteigenvermogen-nettowinstvooraftrekvan
belastingen/groepsvermogenx100%.
5) Solvabiliteit -totaleactiva /vreemdvermogenx100%.
6) Liquiditeit »vlottendeactiva /vreemdvermogenopkortetermijn
(current ratio).
7) -lagerdangemiddeld.
0wijktnietofweinig afvangemiddelde.
+hogerdangemiddeld.
8) Onbekend doorontbrekenvaneenverlies-enwinstrekening.
9) Heeftbetrekking opVanWagenbergGroepB.V.
10) Heeft betrekking opKeizer'sIndustrie-enHandelsonderneming B.V.
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kantenovertroffendevlottendeactivadeopkortetermijnopeisbare
verplichtingen (liquiditeit > 1).
Opbasisvandepositietenopzichtevanhetgemiddelde kanaande
verschillendeondernemingeneenscoretoegekendwordenvoorderentabiliteit,desolvabiliteitendeliquiditeit.Dit isgedaan intabel2.2,
kolommen8totenmet 11.Definanciëlepositievandeverschillende
ondernemingenwordtzosamengevat.Zokandaaruitdeconclusieworden
getrokkendatdefinanciëlepositievanondernemingnummer1zeerongunstig ismetnegatievescoresopalledrieaspectenendievannummers2, 2
en7relatiefgunstigmetpositievescoresoptweevandedrieaspecten.
Voordeondernemingenmetdenummers5,7en12gaatverderopdatpositieveennegatievescoreselkaarminofmeercompenseren.

2.4 Kostenstructuur enconcurrentiepositie
DeconcurrentieopdeEuropesemarktspeeltzichmetnameaftussen
Frankrijk,BelgiëenNederland opdeVestduitsemarkt.Omdatdegrote
detailhandelsorganisatiesmeerenmeer inverschillendeEuropese landen
operereneninternationaal inkopenwordenfabrikantenookophunthuismarktgeconfronteerdmet internationale concurrentie.Eenvoorbeeldhiervan isdeactiviteitvaneengroteFrans/Belgische fabrikantopde
Nederlandsemarkt.Indezeconcurrente ishetniveauvandekostprijsen
dekostenstructuurvanstrategischbelang.
Degegevensoverdekostenstructuur hebbenbetrekkingopdegroenteenfruitverwerkende industriealsgeheel (tabel2.3).Overdeperiode
1983/84-1985/86vormdendegrondstof samenmethulpstoffenenverpakkingsmiddelenongeveer60%vandetotaleproduktiewaarde.Dekostenvande
grondstofendeverpakking hebbendaardooreenoverheersende invloedopde
totalekostprijsvandeproduktenvandegroente-enfruitverwerkende
industrie.Anderebelangrijkekostenpostenzijndearbeidskosten,overige
bedrijfskostenenenergie.Alsbeloningvoorde inzetvankapitaalen
ondernemerschap (risico)resteert6à7Xvandeproduktiewaarde (tabel
2.3).

Tabel 2.3 Kostenstructuur
van de groente- en fruitverwerkende
In procenten van de produktiewaarde
Kostensoort

1983/84

1984/85

industrie
1985/86

Grond-enhulpstoffen
Verpakkingsmiddelen
Dienstenvanderden
Energie
Overigebedrijfskosten
Verbruikswaarde

4 1 , ,5
18, ,3
1,,0
2,,5
10, ,9
74, ,2

43,,9
17,,5
1,,0
2,,4
10,,8
75,,6

44,,0
17,,9
1,,0
2,,7
10,,7
76,,4

Heffingenensubsidies
Arbeidskosten
Brutobedrijfsresultaat
Toegevoegdewaarde

1,,0
18 ,5
6 ,3

1,,0
16 ,6
6 ,8

25,8

24,4

1,,0
16 ,0
6 ,7
23 ,6

Produktiewaarde

100,0

100,0

100 ,0

Bron:CBS,Produktiestatistiekenindustrie.

Datdeprijsvandegrondstof eenbeslissende betekenisheeftvoorde
margediedefabrikantenvangroenteconserven endiepvriesgroenten kunnen
12

behalenwerd bevestigd indegesprekkenmet fabrikanten.Vrijwelallen
noemdendeprijsvandegrondstof alsbelangrijkste rendement bepalende
factornadegerealiseerdeverkoopprijsvanhetprodukt.Inafnemende
volgordevanbelangrijkheid werdenverdergenoemddearbeidskosten,de
kostenverbondenaanhetaanhoudenvanvoorraden,machinekosten,dekosten
vanmilieuvoorzieningen (waaronderwaterzuivering),verpakkingskostenen
overige (verwervings)kosten,bijvoorbeeld dekostenvanhetaanhoudenvan
eeneigenbuitendienstmet fieldmen.Hetaantalwaarnemingen istegering
endespreidingvandeuitkomstentegrootomzinvolverband tekunnen
leggentussenverschillen inrangordediedefabrikantentoekendenende
omzetofdegerichtheid opdeproduktievangroenten inblik,inglasof
vandiepvriesgroenten (tabel2.4).

Tabel 2.4 Rangordecijfers
de marge

van de factoren

Factoren

Verkoopprijs
Prijsgrondstof
Overigeverwervingskosten
Arbeidskosten
Machinekosten
Kostenmilieuvoorzieningen
Voorraadkosten
Overige (verpakking)

die van invloed

geacht

worden op

Nummeronderneming
3

4

5

6

7

8

11

12

1
2
7
4
5
6
3
8

1
2
7
4
5
6
3
8

1
3
8
4
5
7
6
2

1
2
6
3
6
6
6
6

6
1
6
2
6
3
6
6

1
2
6%
3
6&
6%
tHi
4

6
6
6
1
2
3
6
6

1
2

bt
3
6&
6%
4
6^

Zesvandeachtfabrikantenmetwiegesprekkenwerdengevoerdvonden
derentabiliteit onvoldoende.Verwachtwerddat 1987watditbetrefteen
dieptepunt zougaanworden.Alsbelangrijkste oorzaakhiervoorwerdde
overcapaciteit enhetdientengevolge tegroteaanbodgenoemd.Menverwachttedatdeprijsconcurrentieindeglassectorsterkzoutoenemenals
gevolgvanhetfeitdattweeaanbieders (CoroosenBonduelle)naast
blikgroenten ookgroenten inglasopdemarkt zoudengaanbrengen.Tot
voorkortwasdeprijsconcurrentieinhetglassegmentnogrelatiefgematigdvergelekenmetdiebijdegroenten inblik.
Detegeringe rentabiliteitheefttotgevolgdatde investeringen
voormodernisering,automatisering enrationalisatievandeproduktie
onderdrukzijnkomentestaanevenalsdeinspanningenophetgebiedvan
produkt-enprocesontwikkelingenmarketing.Eénfabrikantnoemdeals
gevolg datdesolvabiliteit inhetgedrangkwam.
Alshandicaps indeconcurrentiestrijd metBelgiëenFrankrijkwerden
derelatiefhogegrondstofprijzeninNederland genoemd,detekleinschaligeproduktiestructuur,dekostenvanmilieuvoorzieningen,deharde
guldenendearbeidskosten.Eénfabrikantnoemdederelatiefhogetarieven
voorenergieenwater inzijnvestigingsgebied alsconcurrentienadeel.
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GRONDSTOFVERWERVING

3.1 Hoeveelhedenverwerktegroenten
Dehoeveelheid versegroentendiebestemdwerdvoor industriëleverwerkingnamtoevan312565tonin1980tot423306ton in1986.Vanjaar
totjaarfluctueertdehoeveelheid vrijsterk.Daardoor isersprake
geweestvaneentoenamevan36Xbijvergelijkingvan 1986en1980envan
14Xals 1986wordtvergelekenmet 1981.Degroenteverwerkende industrie
kocht 20%vandeverwerktegroente inviaveilingen,6Xwerd ingevoerden
74Xwerddirectvantelersbetrokkenofviaverzendhandelaren ingekocht
(intabel3.1 aangeduidmetherkomst:anders).Dezeverhouding bleefvrijwelgelijk indeperiode 1980-1986,zijhetdatdeinvoerietstoenam
van5à62tot7X.
Vandewijzenvanverwerking issteriliserendebelangrijkste;in
1986vond43Xvandeverwerktegroentedezebestemming.Detweede
bestemming naarbelangrijkheid isdiepvriezenmet in1986eenaandeelvan
24X.Dezepercentageswarengelijkaandegemiddeldenoverdeheleperiode
1980-1986.Erwasgeensprakevanduidelijketrendshierinoverde
beschouwdeperiode.Anderebestemmingenzijnverwerking tottafelzuren(in
19869%),drogen (9%), zuurkool (7%), zouten (2%)enoverigegroenteprodukten(6%).

Tabel 3.1 Herkomst en bestemming van verse groenten voor industriële
verwerking, in het bijzonder tot gesteriliseerde
en diepgevroren
groenten
Hoeveelheid x 1000 kg
Jaar/groente

Totaal

Herkomst:
binnenland

Bestemming:
gesteri- diepgeliseerd vroren

buitenland

via
anders
veiling
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
Verdelingnaar
groente in1986:
Erwten (groene)
Sperziebonen
Snijbonen
Tuinbonen
Spinazie
Peen
Overigegroenten
Bron:CBS.
xgeheim
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68111
67213
69600
69365
74681
88896
80056

227778
279267
313122
244597
242831
307633
313596

X

1109
X

21
78926

28079
48318
3205
7152
34958
49036
142848

312565
369712
407453
336646
339733
425938
423306

16678
23232
24731
22684
22221
29409
29654

643
X

X

275
28736

28722
49233
4314
7152
41381
49332
243172

124082 82524
157439
89185
175492
94380
145558
69476
153580
81734
193505
93910
180961
101176

22251
35255
185
3887
4646
26734
88003

6471
10670
1995
3265
36735
8896
33144

Inhetmarktstructuuronderzoekoptelersniveau isaandachtbesteed
aaneenzestalgroenten,namelijkdoperwten,sperziebonen,tuinbonen,spinazieengroveenfijnepeen (waspeen).Dezegroentenmaakten in198642%
uitvandetotalehoeveelheid groentendie industrieelwerdenverwerkt.
Vandegroentendiewerdengesteriliseerd endiepgevroren bestondrespectievelijk51%en67%uitdezezesgroenten (tabel3.1).

3.2 Wijzevaninkoop
De inhoudvandezeparagraafheeftbetrekking opde inkoopvande
bulkprodukten:doperwten,sperziebonen,tuinbonen,spinazieenpeen.
Tweevandezesfabrikantenvangroenteconservenmetwiegesprekken
werdengevoerd betrokkenhungroentendirectvantelers.Eenvandetwee
kochtdaarnaastnog inbelangrijkemate inbijdeverzendhandel ende
overigevieruiteraardgeheel.Hetvoordeelvaneendirecte relatiemetde
teler isdatmendecontroleopdeteeltmethetoogopdekwaliteitende
oogstplanning zelf indehandheeft.Alsbelangrijksteredenomviade
verzendhandel intekopenwerdhetkostenvoordeel genoemd.Tweefabrikanten,waarvaneréénnuuitsluitendviadeverzendhandel inkooptende
andergedeeltelijk,zijnomdezereden inhetrecenteverledenviadeverzendhandelgaaninkopen.
Detweefabrikantenmeteendirecterelatiemettelerswarendetwee
metdegrootsteomzet indegroepvanzesdiewerdgeïnterviewd.Eeneenduidigverbandmetdeschaalgrootte iseroverigensniet.Het isbekend
datvandetweegrootste fabrikantenvangroenteconserven -dienietaan
hetonderzoekdeelnamen-eréénoverwegendviadeverzendhandel inkoopt,
terwijldeanderdirectbijtelersinkooptmethetoogophetbewakenvan
dekwaliteitvandegrondstof enhetaanhoudenvaneenminimaaltijdsverlooptussenoogstenverwerking indefabriek.
Detweeproducentenvandiepvriesgroentendieaanhetonderzoekdeelnamenkochtendirectbijtelers in.Het indehandhoudenvandekwaliteit
isalsoverweging bijdezekeuzedoorslaggevend.
Zowelmettelersalsmetverzendhandelarenwordenperseizoen
contractenafgesloten.Voorhetafsluitenvancontracten staatdezekerheidvandegrondstofvoorziening bijdemeestefabrikantenvoorop (tabel
3.2).Hetkunnenuitoefenenvan invloedopdekwaliteitdoorhieroverspecificaties indecontractenvastteleggenen-indecontractenmet
telers -aanwijzingenvoorteeltmaatregelen optenemen isnaarbelangrijkheiddetweedeoverweging,dieoverigensdirectgevolgdwordtdoorde
oogstplanning (spreiding)alsderdereden.Hetverminderenvanhetprijsrisicoenoverigeoverwegingen spelen inhetalgemeeneenwatminder
belangrijkerol.

Tabel 3.2 Rangordecijfers
kopen

van de redenen omgroenten op contract

in te

Nummeronderneming

Redenen

3 1) 41) 52) 62) 72) 82) 111) 121)
Zekerheidgrondstofvoorziening
Invloed opkwaliteit
Oogstspreiding
Verminderenprijsrisico
Overige (prijsniveau)

1
2
4
4
4

3
5
4
2
1

1
2
3
4%
4%

2
1
3
4fc
4H

1
3
2
4>4
uVi

1
4
2
4
4

1
2
4
3
5

Gegevenontbreekt.
1) Kooptuitsluitend ofhoofdzakelijk directvantelers.
2) Koopt inviaverzendhandel.
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Eenbelangrijkverschiltussenderelatiemettelersenmetverzendhandelaren isdatmettelerscollectief overdecontractprijzenwordt
onderhandeld endat (metuitzonderingvanéénfabrikant)afsprakenbestaan
overbemiddeling dooreenvertrouwenscommissie ofeen arbitragecommissie
bijconflictentussentelerenfabrikant.Metverzendhandelarenwordt
individueelonderhandeld overprijzenenanderecondities.

3.3 Kwaliteit
Dekwaliteitvandegrondstof isvanbelangvoordeverwerkbaarheid
eninhogematebepalendvoordekwaliteitvanheteindprodukt.Inde
contractenwordendaarompergroente bepaaldeminimumeisengesteldten
aanzienvandekwaliteit.Dezezijnmeestal innegatievezingesteld,
zoalsafwezigheidvanbepaaldeonkruidzaden,ziekten,rot,verkleuringen
enbeschadigingen.Bijspinaziewordtweleenmaximale lengteendiktevan
debladsteelaangegeveneneenminimalebladlengte.Vooreenaantalgroentenspelendaarnaastkwaliteitscriteria eenrolbijdeprijsbepaling.Zo
wordendoperwtenentuinbonenuitbetaald naarhardheidsgraad (T.M.waarde)
enras(grofoffijnzadig)ensperziebonennaarsortering (zaadlengte,
grof/fijn).Bijspinaziewordtdooréénfabrikanthetpercentage bladals
prijsbepalende factorgehanteerd.Omdezeopsomming compleet temaken
dientdezaai-/afleverdatumnogtewordengenoemd alsprijsbepalendefactorbijspinazie,al isdituiteraard opzichzelfgeenkwaliteitscriterium.
Inde interviewskwamnaarvorendatdefabrikantenvanglasgroenten
meendenhogereeisente(moeten)stellenaandegrondstof.Tochnoemden
zij,evenalsdeanderen,betrekkelijkweinig bepaaldeproblemenmetde
kwaliteitvandegrondstof.Genoemdwerdenrotbijwaspeenenwaterschade
bijsperziebonendieviauitlezenmoetenwordenopgevangenof inernstige
gevallendoorpartijenaftekeuren.
Eerderkwamreedsnaarvorendatdefabrikanten inhetalgemeenvan
meningwarendatkwaliteitsbewaking begintbijdeteelt.Vooreenaantal
vanhen isdatdedoorslaggevende redenomdirecte relatiesmettelerste
onderhouden.Debemoeienismetdeteeltvloeitoverigensookvoortuitde
behoefteaaneengoedeproduktieplanning,waarvooreenzaai-enoogstschemanodig is.Defeitelijkebemoeienismetdeteelt looptuiteen.
Erisuiteraard eengrootverschil tussenfabrikantendiedirektbij
deteler inkopenenzijdieviadeverzendhandel inkopen.Bijdeeerste
categorie ishetverstrekkenvanzaaizaad enhetzaaienenoogstenveelal
deverantwoordelijkheid vandefabrikant.Bijhetzaaienkanditalleen
hetbepalenvandezaaidatum inhouden,maarookhetzaaienzelf,waarbij
noggekozenkanwordentussen ineigenbeheeruitvoerenvandewerkzaamhedenofuitbestedenaaneen loonwerker.Ditgeldteveneensvoorhet
oogsten.Deverschillendemogelijkhedenkomenallevoor.Deverderegewasverzorging isinhetalgemeendeverantwoordelijkheidvandeteler.Bij
inkopenviadeverzendhandelwordthetaangaanvancontractenmettelers
endeorganisatie enuitvoeringvanhetzaaienenoogstengeheeluitbesteed doordefabrikant;erwordenafsprakengemaakt overdehoeveelhedenentijdstippenvan levering.Defabrikant bepaaltveelalwelhetras
enstelteisentenaanzienvandekwaliteit.Specifiekemaatregelenmet
betrekking totdekwaliteithandhaving zijnhetzorgvuldig afstellenvan
oogstmachines bijbonenendoperwtentervoorkoming vanbreukenbeschadigingen,reinigenmetblazersenkeienvangersenhetgebruikvansorteerenleesbanden.Maatregelendiealleen indefabriekkunnenwordengenomen
zijnextrabewerkingenvoor reinigenensorteren/uitlezen enonthardenvan
proceswaterenopgietwater.Voordelangeretermijnwerdhetontwikkelen
vankortersteriliserenmethetoogophetbehoudvansmaakenstructuur
genoemd alsmaatregel omdekwaliteit teverbeteren.
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3.4 Herkomstgebieden
Belangrijke teeltgebiedenwaaruitdefabrikantenvangroenteconserven
endiepvriesgroenten hungrondstof betrekkenzijndeFlevopolders,ZuidwestelijkNederland (Zuid-Hollandse enZeeuwseeilandenenWestelijk
Noord-Brabant)enZuidoostelijkNederland (OostelijkNoord-Brabanten
Noord-Limburg).Daarnaast zijndeHollandseDroogmakerijenendeVeenkolonialegebiedenvanOost-Groningen,OostelijkDrenteenNoord-Oost
Overijsselvanbelangalsherkomstgebiedenvan industriegroenten.
UitFlevoland wordenvoornamelijkwaspeenendoperwtenendaarnaast
sperziebonen betrokken.HetZuid-Westen isvanbelang alsleveranciervan
doperwtenensperziebonen,spinazieengrovepeenendaarnaastookwel
waspeen,tuinbonenenuiteraard spruiten.OostelijkNoord-Brabanten
Noord-Limburg zijnbelangrijkalsherkomstgebiedvantuinbonenenwaspeen
endaarnaast sperziebonenendoperwten.Deteeltgebiedenvandetweede
orde leverenvooralwaspeenengrovepeen (Veenkolonieën)endoperwtenen
sperziebonen (HollandseDroogmakerijen).Fabrikanten betrekken inhet
algemeengroentenuitverschillendegebieden.Dithoudtverbandmetde
omstandigheid datdegeschiktheidvandeverschillendegebiedenvoorde
teeltvanbepaaldegroentenuiteenloopt enverderhetstrevenomeen
zekere spreiding tehebbentussenklei-enzandgebieden inverbandmet
spreidingvandeoogst.
Demeestefabriekenzijninofnabijeenvandeteeltgebieden
gevestigd,dochdoorverschuivingenvandeteeltdiezichhebbenvoorgedaan isde liggingniet inallegevallenmeeroptimaaltenoemen.Inhet
Zuid-Westenzijndrieconservenfabriekenentwee diepvriesbedrijven
gevestigd (figuur3.1).Deze liggenoverwegend aandeoostrand,dusde
periferievanditteeltgebied. InhetZuid-Oostenzijntwee (kleine)conservenfabrieken enééndiepvriesbedrijf gevestigd. InFlevoland,eengroot
produktiegebied komtdaarentegengeenfabriekvoor.Deoverigefabrieken
liggenbuitendeteeltcentra (figuur3.1,blz.18).
TweebedrijvenbetrekkengroentenuitWest-Duitsland,éénviadeverzendhandel enééndirectvantelers.Naastdenabijheid speeldehier
volgenszeggentevenseenroldathetgemakkelijkerwasomrelatiefgrote
percelentevindenendatdeboerenereengroterebereidheid tonentot
aanpassingvanteeltmaatregelen,bijvoorbeeldmechanische inplaatsvan
chemischeonkruidbestrijding. Zijverwachten indetoekomsteengroter
deelvanhungroenteuitWest-Duitsland tegaanbetrekken.Detweefabrikantenvandiepvriesgroentenmetwiegesprekkenwerdengevoerd betrokken
inbelangrijkemategroenteuitBelgië.Drieandere fabrikantenoverwogen
omeveneens inBelgiëtegaan inkopen,directofviadeverzendhandel,
omdat inBelgië lagerecontractprijzenzoudengelden.Doordatdecontractprijzen inNederland in1987en1988opeen lagerniveauzijnkomente
liggen isditwaarschijnlijk nietmeeractueel.BinnenNederland isvoor
eenaantal fabrikantenFlevoland delaatstejarenbelangrijkergeworden
alsleverancier tenkostevananderegebieden.
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Figuur 3.1 De belangrijkste herkomstgebieden
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van groenten voor de fabridiepvriesgroenten

PRODUKTIE

4.1 Voorzieningsbalansen
Deproduktievangesteriliseerde groentenbedroeg in1986
325,5miljoen 1inclusief champignonsen235miljoen 1exclusiefchampignons (tabel4.1).Sinds 1980/1981namdeproduktietoemet43%
(1985/1986)inclusiefchampignonsenmet 29%exclusief champignons.De
produktie fluctueertvrijsterkvanjaartotjaar.Debelangrijkstegroenteninblikenglaszijn-afgezienvanchampignons-sperziebonenen
snijbonen,doperwtenenmengselsvangroenten (doperwtenenwortelen,
macédoine,maisenboontjes,enzovoorts).Anderegroenteconservenmeteen
groteomzetzijngroveenfijnewortelenendrogepeulvruchten.
Quavolumebestaat tweederdeuitgroenten inblikeneenderdeuit
groenten inglas.Hetaandeelvanblik isverhoudingsgewijshoogbijsperziebonenenlaagbijwortelenenmengselsvangroenten (bijlage3).
Deproduktievandiepvriesgroenten steegvan66miljoenkg in1980en
75miljoenkg in1982tot94miljoenkg in1986.Dat iseenstijgingvan
meerdan40%in6jaar.Debelangrijkstegroentendiewordendiepgevroren
zijnspinazie (36%), sperziebonen (10%),peen (9%),spruiten(7%),
doperwten (6%)enboerenkool (6%),(samen74%).
Tabel 4.1

Balans van groenten in blik/glas
miljoen liters
(1000 ml)

1)
1983

Beginvoorraad

121,3

1984
123,5

1985
107,2

1986
124,0

Produktie
champignons
gem.groenten
doperwten
snij-/sperziebonen

269,5
67,9
26,0
27,1
42,0

276,7
84,4
36,4
21,7
28,0

335,6
98,5
33,4
21,0
50,4

325,5
90,5
25,8
19,1
51,9

Import
champignons
gem.groenten
doperwten
snij-/sperziebonen

48,0
5,3
3,3
12,2
11,5

47,5
6,7
5,0
11,2
11,0

57,9
8,3
5,8
14,6
13,0

57,7
8,1
4,2
10,4
16,9

Export
champignons
gem.groenten
dorperwten
snij-/sperziebonen

190,7
73,3
47,7
7,5
28,6

209,6
83,4
54,3
9,0
36,1

222,1
97,0
56,3
9,5
29,0

226,9
96,5
54,2
6,8
30,7

Binnenlandsverbruik

124,6

130,9

154,6

144,0*

Eindvoorraad

123,5

107,2

124,0

136,3*

Bron:PGF/CBS.
*
Raming.
1) Exclusief tafelzurenentomatenprodukten.
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Nederland iszowelvoorgroenteconserven alsvoordiepvriesgroenten
nettoexporterend bijeenaanzienlijk invoervolume (tabel4.1 en4.2).In
1986werd 227miljoen 1groenteconservenuitgevoerd meteenwaardevan
505miljoenguldenen73,5miljoenkgdiepvriesgroentenmeteenwaardevan
129miljoengulden.Debelangrijkste landenwaarheenwerd geëxporteerd
warenWest-Duitsland,België,Engeland enFrankrijk.

Tabel 4.2

Balans van
miljoen kg

diepvriesgroenten
1982

Beginvoorraad
Produktie
Import
Beschikbaar
Export
Binnenlandsverbruik
Eindvoorraad

35,5
74,7
30,6
140,8
58,8
41,6
40,4

1983
40,4
58,2
30,2
128,8
60,8
36,2
31,8

1984

1985

31,8
67,0
40,4
139,2
62,7
51,3
25,2

1986

25,2
76,6
54,2
156,0

175,0
66,6
60,0
29,4

Bron:PGF/CBS.

4.2 Organisatievandeproduktie
Degroenteverwerkende industrie iseenseizoenbedrijf.Decampagne
looptvoordefabrikantenvangroenteconserven vaneindjunitotmedio
december.Achtereenvolgenswordendoperwten,tuinbonen,sperziebonenen
snijbonenverwerkt,gevolgd doorwaspeenengrovewortelen,spruitenen
rodekoolenbieten.Deoogstenverwerking vanspinazie beginteindmei.
Spinaziewordtvrijweluitsluitend verwerktdoordefabrikantenvan
diepvriesprodukten.Buitendecampagnewordendrogepeulvruchtenverwerkt
endooreenaantal fabrikantenookfruitenaardappelen.Het laatste
speeltvooraleenrolbijdefabrikantenvandiepvriesprodukten.
Gedurendedeperiodejulitotenmetdecemberwordtdeverwerkingscapaciteit inhetalgemeenvoor 100%benut.Demeeste bedrijvenwerkendan
mettweeploegenenmet lospersoneel.Piekenwordenopgevangendoor
langertewerken (overwerk)ofmeteenderdeploeg tewerken.Decapaciteitwordtbijdefabrikantenvangroenteconserven bepaalddoordecapaciteitomtesteriliseren.Tijdelijke onderbezetting doorstagnatie inde
aanvoervangrondstof kanwordenopgevangendoorbijvoorbeeld inkleinere
pottentedraaienoftijdelijkoverteschakelenopverwerking vanchampignonsofaardappelen (tweefabrikanten).

4.3 Voorraad houden
Defunctievanvoorraad houdenomverschillen tussenvraag enaanbod
indetijdteoverbruggen ligt indesectorgroenteconserven endiepvriesgroentenvrijweluitsluitend bijdefabrikant.Er issprakevaneen
seizoenpatroon indeproduktie,zoalsnaarvorenkwam in4.2.Dit isde
eerste redenvoorvoorraadhouden.
Eentweede redenvanhetaanhoudenvanvoorraden isgelegen ineen
seizoenpatroon indevraagonder invloedvanhetconsumptiepatroonvande
verschillende groentendatmeerofminder sterkseizoengebonden isende
prijzenvanversegroenten.Deconsumptievangroenteconserven endiepvriesgroentenalstotaliteit ishethoogste injanuarienhet laagstein
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29,4
93,6
52,0

73,5

deperiodeaugustus/september (circa 15%lager),wanneerhetaanbodvan
versekasgroenten envollegrondsgroenten het ruimste is.Voor individuele
groentenmagmenervanuitgaandatdeverschillen indeloopvanhetjaar
groterzijndanvoorhettotalepakket (zievanGaasbeek).
Dederde redenvoorvoorraad houden ishetvoorkomenvanverschillen
indevraag enhetaanbodvanjaartotjaar.Vroegeofstrengewintersmet
hogeprijzenvanversegroentenzulleneenstimulerende invloedhebbenop
devraagnaarconservenendiepvriesprodukten. Inhetrecenteverleden
heeftzichookeenhaussevoorgedaanalsgevolgvandeTsjernobylaffaire.
Deverschillen indevoorraadpositievanjaartotjaardoenzichevenwel
vooralvooralsgevolgvanschommelingen indeproduktieonder invloedvan
degroeiomstandigheden (hetweer).Fabrikantenmakenjaarlijkseenproduktieplanning aandehandvandeafzetverwachtingenendevoorraadpositiena
hetafgelopen seizoen,maarhebbentevenstemakenmethetweeralsonzekerefactor,waardoorhet ingezaaideareaalmedebepaald zalwordenenin
iedergevalhetgeoogsteareaalendeopbrengstenperha.Overigenswordt
ditlaatsterisicogedeeldmetdetelerdooreencontractprijstegaranderenvooreenbepaaldemaximumhoeveelheid perha.
Voorradenvormeneenbelangrijkekostenpostvoordefabrikant.Voorradenmaken40-60%vanhetbalanstotaaluitmetvariatiesvanjaartot
jaarentussenfabrikantenonderling.Volgens informatievandefabrikantenzijndekostenvanvoorraad houden inrangordedevierdefactordiede
margebepaaltnadeopbrengstprijs,degrondstofprijsendearbeidskosten
(zie2.4).Inverbandmetdekostenverbondenaanhetvoorraad houdenzijn
inhetverledenvoorstellenontwikkeld omdezekostentekunnenbeheersen
of (gedeeltelijk)opdeoverheid tekunnenafwentelen.Zohebbenfabrikantenenkelejarengeledenvoorgesteld omnagroteoogsteneendeelvande
voorradencollectief tebevriezenalsdaareensudsidieregeling voorde
opslagkostenvandeoverheid tegenoverzoustaan.Eenander ideedatin
discussie isgeweestwashetopzettenvaneengezamenlijkeproduktieplanning omtekomentotreguleringvandeproduktienaarFransmodel.Het
isoverigensnietmogelijkgeblekenomdaartoegezamenlijk totgoede
afsprakentekomen,danwelfinanciëlemedewerkingvandeoverheidte
verkrijgenvooreenopslagregeling.Deoverheidwasnietbereidommeete
werkenaaneenregelingdiezoukunnenleidentothet instandhoudenvan
overcapaciteit indesector,hetgeendreigtalsdeoverheidmede-verantwoordelijkheid gaatnemenvooroverschotten.

21

5.

MARKTBELEID

5.1 Produkt
5.1.1 Assortiment
Vandezesfabrikantenvangroenteconserven dieaanhetonderzoek
deelnamenproducerenertweealleenblikgroenten,driealleenglasgroenten
eneenzowelblikgroentenalsglasgroenten (tabel5.1).Defabrikantenmet
relatief kleineomzettentyperenhunassortimentgroenteconservenopgrond
vanhetaantalverschillendegroentenalssmal;detweefabrikantendie
hunassortiment alsbreed typerenhebbengrotereomzetten.Deuitzondering
hieropwordtgevormd doordefabrikantmetdekleinste omzetdiespecialiteitenproduceert enditassortiment behalvealsbreedtevensalsdiep
typeert.Alleendefabrikantmetdegrootsteomzet inhetonderzoek
beschouwt zijnassortiment eveneensalsdiepopgrondvanhetaanbieden
vandoperwten,sperziebonenenwortelen inverschillende sorteer-ofsnijmatenendaarnaast ookjongeboontjes.Doperwtenwordenoverigensdoorde
meeste fabrikantenwel inverschillende fijnhedenaangeboden.

Tabel 5 Typering

van het assortiment

verduurzaamde

Type/Differentiatie/Merk

groenten

Nummervandeonderneming
3

4

5

6

7

x
x

1) x

x

8

11

12

Type:
blik
glas
diepvries

x

x
x

Differentiatie:
smal
breed
ondiep
diep

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Merk:
producent
afnemer
beide

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1) Enkeleartikelen inglas.

Tabel 5.2

Overwegingen

bij de samenstelling

Overwegingen
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assortiment

Nummervandeonderneming
3

Benutting vandeproduktiecapaciteit
Kompleetheid assortiment
Gekozenmarktsegment(en)

van het

x x
x
x
x
x

4

5
x
x
x

6

7

8

11

12

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

Detweefabrikantenvandiepvriesgroentenverschillen indebreedte
vanhetaangebodenassortimentgroenten,maarbeidenbieden
roet
verschillendesorteermatenensnijmatenofeensuperkwaliteit naasteenhandelskwaliteiteenrelatiefdiepassortiment.
Demeestgangbareverpakkingsmatenvoorconservenzijnvoorglas370
en720mlenvoorblik850mlen420ml.Deconsumentenverpakking van
diepvriesgroente isoverwegend 450gof 1kg.Naastdezeverpakkingsmaten
zijnergroterediezijnafgestemd ophorecabedrijven enanderegrootverbruikers (2,5kg,5kg,10kgen31).
Produktdifferentiatiespeeltslechtsbijtwee fabrikanteneenrolvan
betekenis.Zijbiedeneenassortimentaandat inde interviewsalsbreed
endiepwerdgetypeerd.Bijdeoverwegingenachterdeassortimentskeuze
staathetbenuttenvandeproduktiecapaciteit bijdemeestefabrikanten
tochwelvoorop.Daarnaast zijnalsuitgangspuntendecompleetheid vanhet
assortimentvanbelang en inminderematehetgekozenmarktsegment.Deze
overwegingenenhetrelatieve belangdatzekrijgenwijzenopeenproduktiegerichte filosofieenminderopeenmarktgerichte benadering (tabel
5.2).Dithangtsamenmethetbelangvandeafnemersmerken.Slechtstwee
fabrikantenverkopenuitsluitend ondereigenmerk,zodatdemeestennaast
heteigenproducentenmerkookonderdetailhandelsmerk leveren(tabel5.1).
Hetaandeelvandeafzetonderafnemersmerk isdelaatstejarenbelangrijk
toegenomen.Alsspecialeeisenvanafnemerswerdengenoemd eenafwijkende
snijmaatvanhetprodukt (b.v.bijdiepvriessperziebonen en-wortelen),
verpakkingsmaat enetiketofopdruk (bijhetprivate label).
Assortimentsvernieuwing heeftdeafgelopenjarenbijdegroenteconservennauwelijksplaatsgevonden.Detweefabrikantenvandiepvriesgroentenhebbenhunassortimentwel inbelangrijkemateverbreedmetbijvoorbeeldexotischeproduktenentevensverdieptdoormeerkwaliteitenen
verpakkingsmaten tegaanvoeren.
5.1.2 Positionering
Conservenendiepvriesgroentenhebbenvergelekenmethetverseproduktalsvoordeelhetgebruiksgemakeneenconstanteprijsgedurendehet
helejaar.Deprijs isindeperiodendathetverseproduktniet inruime
matewordtaangevoerd ookerggunstig.Anderevoordelenzijnhethogere
nettogewicht (geenafval)enhetfeitdathetgesteriliseerdeprodukt
(conserven)ofgeblancheerdeprodukt (diepvries)snelklaar is.Tegenover
dezevoordelenvanverduurzaamdegroentenstaatalsnadeeldeassociatie
metconserveermiddelen (ditgeldt inhetbijzondervoorgroenteconserven)
endesmaakdieafwijktvandievanhetverseprodukt (tegaar,
bliksmaak).
Deconcurrentie dieverduurzaamdegroentenondervindenvanhetverse
produkt isgrotergewordendoorverlenging vandeperiodewaaroververse
groentenwordenaangebodenendoordegrotereaandachtvoorendetoegenomenservice rondversegroente indealgemene levensmiddelenhandel.Verse
groentewordtnuookvoorbehandeld aangeboden (gewassen,gesneden,
voorverpakt),waardoorhetgemakaspectvangroenteconserven endiepvriesgroentenaanbelang heeft ingeboet.Deconsument isooksteedsmeerwaarde
gaanhechtenaandenatuurlijkheid endeversheidvanhetverseprodukt.
Het imagovangroenteconserven endiepvriesgroenten zouinditopzichtoverigenswelkunnenwordenverbeterd doorrelevanteenbetrouwbare
voorlichting (vergelijkdereclamevanHakmetalsthemadezelfdedagvan
het land indepot).Bijvergelijkingvandiepvriesgroenten enconserven
hebbendiepvriesgroenten alsvoordelendatzijdichter bijhetverseproduktstaandanconservendiegesteriliseerd zijnendaardoorgaarderen
datdegewensteportiekanwordengebruiktenderestbewaard.Groentenin
glashebbentenopzichtevanblikeensterkerkwaliteitsimago omdatde
kleurdiesterkwordtgeassocieerd metsmaakcontroleerbaar is.Voor
glasgroentewordtdaardoor inhetalgemeennogweleen ietshogereprijs
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gerealiseerd,hoeweldeprijsconcurrentiebijglasgroentenvolgensinformatievandefabrikantenwel istoegenomen.Vooreenbepaald marktsegment
isdescherpeprijsstellingvanblikgroente eensterkpuntvanditProdukt.
DefabrikantenmenendatzijzichmethetNederlandse produktniet
duidelijk inpositieveofnegatievezin (kunnen)onderscheidenvanhet
Franse,Belgische ofDuitseaanbod.Nederland heeftwel,zolang hetde
enigeaanbiedervanglasgroentenwasopdeDuitsemarkt,eenkwaliteitsimagokunnenhandhaven.Tenopzichtevanhethet fijnereFranseprodukt
bijsperziebonen endoperwten isdatechteral langnietmeerhetgeval.
Zoeraleenvoorsprong isgeweest inkwaliteit enflexibiliteit,dan
bestaatdezenietmeernaardemeningvandefabrikanten.

5.2 Prijs
Deverkoopprijzenvangroenteconserven endiepvriesgroentenworden
voornamelijkdoordemarktbepaald,doordatersprake isvanvrijsterke
onderlingeconcurrentie.Deeigenkostprijs isdaarbijwelmedebepalend,
maarsomsnietmeerdaneenleiddraad omdeeigenonderhandelingsruimtete
kunnenvaststellen.Slechtstweefabrikantennoemdendekostprijsalsde
overwegende factorbijhettotstandkomenvandeprijs.
Deverkoopprijzendiewordenovereengekomen zijnoverwegendnettoprijzendiedooronderhandelingtotstandkomenvooreenbepaaldkwantum
inhetkadervaneenjaarcontract (zie5.5).Daarnaastkomenookwel
brutoprijzenmetomzetkortingenvoor.

5.3 Promotie
Defabrikantenvangroenteconserven endiepvriesgroentendieaanhet
onderzoekdeelnamen richtenhun inspanningenvoorverkoopbevordering op
grossiersendetailistendoormiddelvanpersoonlijkeverkoopdoorvertegenwoordigers.Enkele fabrikantenadverterendaarnaast invakbladenen
nemendeelaanvakbeurzen.Dekleinere fabrikantenvangroenteconserven
latenzichopexportmarktenvertegenwoordigendooragenten.
Op initiatiefvandeafnemerswordengezamenlijkmetdetailisten
(organisaties)aktiesgevoerd,waarbijprijskortingenhetbelangrijkste
instrument zijn.Hieroverwordenveelalafsprakengemaaktbijhetafsluitenvanafzetcontracten,maarhet isookmogelijkdatgezamenlijkbesloten
wordteenaktie tehoudenwanneereenbepaald produktmindergoed loopt
danwasverwacht.Eén fabrikant steldeafnemerssheetsterbeschikkingdie
alsinlegvel infolderskunnenwordenmeegenomen.Erkanwordengeconstateerddat fabrikantenzichnietdirect richtenopdeconsumentmethun
promotieaktiviteitenvoorzoverdatwelgebeurt ishetviamedewerking
aanactiviteitenvandedetailhandel.Deomvangvandepromotieaktieviteiten isbetrekkelijk bescheiden.Demargesopgroenteconserven endiepvriesgroenten latenooknietmeertoe.

5.4 Distributie
5.4.1 Afzetkanalen
Defabrikantenvangroenteconserven endiepvriesgroenten zetteneen
belangrijkdeelvanhunproduktie inhetbuitenland af.Uitdevoorzieningsbalansen (tabel4.1 en4.2)blijktdatmeerdandehelftvande
geproduceerde groenteconservenwordtgeëxporteerd eneennoggroterdeel
vandeproduktievandiepvriesgroenten.
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Informatieoverdeverdelingvandeafzetoverbinnen-enbuitenland
perafzonderlijkefabrikant isbeschikbaargekomenvoorzesvandeacht
fabrikantenvangroenteconserven enéénvandevierfabrikantenvandiepvriesgroenten.Hetbelangvandebinnenlandse afzet looptnogaluiteen:
éénvandegrotere fabrikantenvanconservenzettemediotachtigerjaren
meerdandriekwartvanzijnproduktie inNederland af;eenanderebehaalde
slechtséénderdevandeomzet inhetbinnenland.Vandekleinerefabrikantenwasernogeendieéénderdevandeomzet inhetbinnenland afzette.De
overige conservenfabrikantenmeteenkleinereomzetbehaaldentweederde
totruimdriekwartdaarvan inhetbinnenland.
Alle fabrikantenwaarvan informatiebeschikbaarkwamexporterenconservenofdiepvriesgroenten.Dezeexport isoverwegend gerichtopEGLidstaten.BuitendeEGvindtafzethoofdzakelijkplaats inSkandinaviëende
VerenigdeStaten.
Debelangrijkste afzetkanalenvoorverduurzaamdegroentenzijnhet
grootwinkelbedrijf,hetvrijwillig filiaalbedrijf,dezelfstandigelevensmiddelenhandelenooknogweldeAGF-zaken.Daarnaastwordteennietonaanzienlijkdeelvandeomzetbehaaldviaafzet indegrootverbuikersmarkt.Dedirecteafnemers indezemarktbehorenvooral totdeopdeze
marktgespecialiseerde groothandel.Erzijngeenaanwijzingendaterop
hetpuntvandeafzetkanalengroteverschillen zoudenbestaantussen
fabrikantenonderling.Kwantitatieve informatiehieroverontbreektevenwel.
Deafzetvangroenteconserven endiepvriesgroenten isinhetalgemeen
vastgelegd injaarcontractenvanfabrikantenmetgroothandelarenrespectievelijkdetaillisten(organisaties).Debinnenlandse afzetverlooptvrijwelgeheel inhetkadervanafzetcontracten,waarinafzethoeveelhedenen
prijzenwordenvastgelegd enafsprakenoveraktieswordengemaaktinclusiefdebijdragenvandefabrikantendaarin.Deze laatstezijnvoornamelijkvanfinanciëleaard.Defabrikantenmakenhunproduktieplanningdus
hoofdzakelijk opgrondvanafsprakenoverdeafzetvooreenheelseizoen.
Ookbijdeexportwordtgrotendeelsopbasisvancontractengeleverd,
hoewelhierbijordersvoorlossepartijenmeervoorkomen.

Tabel 5.3

Rangorde van overwegingen voor het afsluiten
afnemers

Overwegingen

Nummervandeonderneming:
3

Marktaandeel
Prijsrisico
Verkoopkosten
Capaciteitsbenutting

van contracten met

2
1
4
3

4
3
2
4
1

5

6
2
3^

3H
1

7
1
3
4
2

8

11

3
3
3
1

3
3
1
3

12
1)

1
2
VA

1) Geengegevens.

Deoverwegingenvandefabrikantenommethunafnemersseizoencontractenaftesluitenzijnvooralgelegen inhetverzekerenvaneenbepaaldeafzet.Alsachterliggendmotiefwerd zowelbenuttingvandeproduktiecapaciteit alsbehoudenvanhetmarktaandeel genoemd.Lager inrangorde
isdeoverwegingmetbetrekking tothetverminderenvanhetprijsrisico.
Tenslotte speeltookhetminimaliserenvanverkoopkosten eenrol(tabel
5.3).
In4.3 kwamreedsnaarvorendatdefabrikantendefunctievanvoorraadhoudenvervullen.Fabrikanten leverenwekelijksofmeermalenperweek
afaandedistributiecentravandegroothandel ofhetgrootwinkelbedrijf.
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5.4.2 Relatiemetdedetailhandel
Onder invloed van deschaalvergroting endeconcentratietendensen in
delevensmiddelendetailhandel zijndemachtsverhoudingen tussenlevensmiddelenfabrikantenendedetailhandel ingrijpendgewijzigd. Inditonderzoek
ishieraanaandacht besteed enisingegaanopdegevolgenvandezealgemeneontwikkeling voordefabrikantenvangroenteconserven endiepvriesgroenten.
Defabrikantenblekendezeontwikkeling aandenlijveteondervinden.
Hetaantal belangrijke afnemers isdoordeconcentratiedelaatstejaren
sterkteruggelopen:fabrikantenhebbennuminderafnemerseneengrotere
omzetperafnemer.Zezijndaardoorkwetsbaardergeworden.Deconcurrentie
tussendeaanbiedersvangroenteconserven endiepvriesgroenten isdaardoor
sterkergeworden;zehebbenhetgevoeldatzesteedsmeertegenelkaar
uitgespeeld (kunnen)wordenbijhunonderhandelingenoverafzetcontracten.
Metnamedeopkomstvanhetgrootwinkelbedrijfheeftdezetendensnogversterkt.Inditafzetkanaal isdemerktrouw (lees:trouwaaneenbepaalde
leverancier)volgenseenvanderespondentenminderdan indeoverige
kanalen.
Uitdeinterviewskomtnaarvorendat inkopersbijdetailhandelsorganisatiesnaarhetoordeelvandefabrikantengoedgeïnformeerd zijnover
devraag-enaanbodverhoudingen.Overaanbod naruimeoogstenenruime
voorraadposities leidentoteendrukopdeprijzenenbijeenkrappemarkt
treedt forsprijsherstelop.Het isonmogelijkgeblekenomalsaanbieders
gezamenlijkmetafnemerstotafsprakentekomenoverminimumprijzen.De
concentratie entoegenomenconcurrentietussenaanbiedersheeft inde
eerstehelftvandetachtigerjarentoteenneerwaartsedrukopdeprijzen
geleid envolgensfabrikantentevenstotminderaandachtvoordekwaliteit.Hetkwaliteitsbewustzijn zouevenweldelaatstetijdweertoenemen.
Inderelatietussenfabrikantenenafnemerskunnenconflicten
ontstaanovereenaantalzaken.Alsmogelijkconflictpunt zagenfabrikantenindeeersteplaatsdemarges.Verderwerdenveelgenoemdhetfeitdat
defunctievanvoorraad houdengeheelbijdefabrikant iskomenteliggen,
degevraagdehogeafleveringssnelheid enzeerfrequentebelevering ende
zeerstrakke planningschema'sdiedistributiecentra hanterenmetaflevertijdstippenwaarvanmennietmagafwijken.Naastdemarge (prijs)liggen
(mogelijke)conflictpuntendusveelal inde logistieke sfeer(fysieke
distributie).Minderfrequentwerdendoordefabrikantenconflictpunten
genoemd dietemakenhebbenmetpromotieenproduktaspecten,zoalsde
schapruimte indewinkel,depromotieinspanning vandedetailhandelvoor
hetspecifiekeprodukt,hetassortiment enhetmerk (fabrieksmerkversus
private label).Tenslottewerd ookdebetalingstermijn genoemd.Openconflictenkomenvolgensdefabrikantenbetrekkelijkweinigvoor.Menprobeertconflictentevoorkomenenalszezichvoordoensneloptelossenen
redelijkoverlegvoltehouden.Eénfabrikantgafaandatderelatiein
hetalgemeen zoisdatmendewensenvandeafnemerzovermogelijkprobeerttevolgen.Eenanderefabrikantvonddatdeverhoudingenworden
scheefgetrokken endatmenwelgedwongen isergveelteslikken.
Dooralsfabrikantextraserviceteverlenenofanderemiddelenter
ondersteuning vanafnemersaantebieden ishet intheoriemogelijkom
zichteonderscheidenvanconcurrenten.Komtdit indepraktijkookvoor?
Ophetvlakvanprijsconcessieswordenkwantumkortingen,seizoenkortingen
engroothandelskortingen verleend enwordt inhetalgemeen francoafgeleverd.Alsgratisdienstverlening isvoorafprijzenvanartikelenonder
afnemersmerkgebruikelijk ensteldeéénfabrikantadvertentiematrijzenter
beschikking.Indesfeervanfinanciëlehulpverleendeéénfabrikantvan
diepvriesgroenten kredietdooropzachtevoorwaardenvoorraaden bijafnemerstefinancieren.Dezelfde fabrikantverleende indesfeervan
bescherming leveringsgarantiesenbetrachttetevensselektiviteit inde
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distributie.Overhetgeheelgenomenwordenslechtsopbeperkteschaal
middelen terondersteuning vanafnemersgehanteerd.
Defabrikantendiegeïnterviewd zijnmenenvrijwelallendatdeprijs
voorde inkopersvangroenteconserven endiepvriesgroentendedoorslaggevende factor isbijdekeuzevanleverancier.Dekwaliteitkrijgtbijdeze
keuzeveelmindergewichteneenmerkimago inhetgeheelniet.
Serviceaspecten engoedeervaringenmeteenbepaalde leverancierspelen
volgensdefabrikanten eveneenseenondergeschikterol.
Veranderingvanleverancierbrengtnauwelijkskostenmetzichmee.
Voorfabrikanten brengtveranderingvanafnemeropzichzelfooknauwelijks
kostenmetzichmee.Inditverbandwerdenalleenafnemerspecifiekeetiketten (private label)genoemd.
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COÖRDINATIE

Bijdeproduktieenafzetvangroenteconservenendiepvriesgroenten
zijnverschillende schakelsbetrokken.Dat isdetelervandegrondstof,
deverwerker/fabrikant,degroothandelendedetaillist.Omdeaktiviteitenvandezeschakelsdoelmatig opelkaaraftestemmen iseenminimumaan
informatienodigbijdeverschillende betrokkenen.Wewillennuingaanop
devraagofdeze informatie involdoendematebeschikbaar isendekwaliteitvandeinformatie (betrouwbaar,tijdig).Daaraangekoppeld isnatuurlijkdevraagwievandebetrokkenenhetbeste instaat isombeslissingen
overafstemming tenemen.Enisdatookdegenedie infeitedebeslissingenneemt?Metanderewoordenhoevindtdecoördinatietussendeverschillendeschakelsnuplaats?

6.1 Marktinformatie
6.1.1 Grondstofmarkt
Leverancierszijndebelangrijkstebronvan informatieoverde
grondstofmarkt.Hetgaathierindemeestegevallenomverzendhandelaren
alsinformanten.Daarnaastzijncontactenmetcollega-fabrikantenvan
belang envakbladen.ViaorganisatiesalshetLandbouwschap,dekontrakttelersvereniging endeVIGEFkomtookinformatiebeschikbaar.
Informatieoverdemargesvandeverzendhandel isvanbelang inde
onderhandelingenover inkoopkontrakten.De informatiebehoefteheeftvoorts
betrekking opdeoverigecontractvoorwaarden,telersprijzen,gecontracteerdearealen,opbrengsteneninvoervangroenten.
6.1.2 Afzetmarkten
Informatieoverdebinnenlandse afzetmarktenexportmarkten isvan
belangmethetoogopdekeuzevanafnemersenbeslissingenoverdeproduktieenproduktiecapaciteit.De informatiebehoefteheeftbetrekkingop
verwerktehoeveelhedengroenten,voorraden,in-enuitvoervangroenteconservenendiepvriesgroenten,debinnenlandseafzet,verkoopprijzenvan
fabrikanten,consumentenprijzen,degroothandels-endetailhandelsmarges
enoverdeconsument zijnkoopgedrag,voorkeurenengebruiksgewoonten.
Informatiebronnen zijndeafnemersendaarnaastcollegafabrikanten.
Voormeeralgemene informatievervullenvakbladenen,aangaandeexportmarkten,landbouwattaché'seenbelangrijke rol.Fabrikantendoennogalwat
moeiteomhetgedragvanhunonmiddellijkeconcurrententevolgenophet
puntvanhetassortiment,prijzen,kortingenenverlenenvanserviceaan
afnemers.Fabrikantenvanglasgroentenvolgenopditpuntdeandere
(grotere)aanbiedersenfabrikantenvanblikgroentenevenzo.Detwee
geïnterviewde fabrikantenvandiepvriesgroenten kijkenvooralnaarIgloen
GrokoenBelgischeconcurrenten.
Defabrikantendoenweinig aaneigenmarktonderzoek.Denadrukligt
ophetbenuttenvanalgemeen beschikbaregegevensovermarktomvang,koopgedrag enproduktinformatie.InformatiebronnenzijnbijvoorbeeldC.B.S.,
P.G.F,enSprenger Instituut.Enkele fabrikantenhaddendaarnaast incidenteelmarktonderzoek latendoennaarkoopgedrag enprodukttests.Als
activiteitenopditvlakwerdenookgezienhetgoedvolgenvandeeigen
verkoopresultaten enregelmatig inwinkelskennisnemenvandewijzevan
presenterenvanheteigenproduktenhetgevoerdeassortiments-enprijsbeleidvandedetaillisten.
Erwerdmetnamedebehoefteaangegevenaanmeer inzicht inde
28

invloedvanhetaanbodvanversegroentenopdeprijzenvangroenteconservenendiepvriesgroenten endaarnaastmeerkennisvandeconsument ende
distributie.Verderwerddoorverschillende fabrikantendebehoefte
uitgesprokenaanmeerinzicht indeconcurrentiepositie.Belangrijkefactorendaarinzijnvolgenshendegrondstofprijzen,verwerkingskosten,de
kostenvanafvalwaterzuivering enverontreinigingsheffingen,energietarieven,financieringsmogelijkhedenenhetaldannietaanwezig zijnvaneen
technologische achterstand.Dezebehoefte leeft inhetbijzonderbijde
tweegeïnterviewde fabrikantenvandiepvriesgroenten.Dooreenvanhen
werdnogalsspecifiekevraaggenoemddebehoefteaanmeer inzicht inde
nitrietproblematiek.

6.2 Leiderschap
Hetleiderschap indeverduurzaamdegroentensector isdelaatste
jarenvrijwelgeheelbijdedetailhandelkomenteliggen,menendegeïnterviewde fabrikantenvangroenteconserven endiepvriesgroenten.Beslissingenoverprijzenenverkrijgbaarheidwordenuitsluitend genomendoorde
detaillisten.Defabrikantbepaaltweliswaarzijneigenassortiment,maar
dedetaillistkiestzelfwelkassortimenthijnaarbreedteendieptewil
voerenenkooptvervolgensbijverschillende fabrikanten in.Ookophet
puntvanhetassortiment ligthetzwaartepunt naardemeningvandegeïnterviewde fabrikantendaarombijdedetailhandel.Alleenopdeproduktkwaliteitheeftdefabrikantmeer invloeddandedetaillist.Ditaspectzou
echter indedetailhandel alsminderbelangrijkwordenbeschouwd.

6.3 Samenwerking
Defabrikantenzienvoordelen inmeersamenwerkingmetelkaar.Inde
interviewswerdendoorfabrikantendehieronderbeschrevenmogelijkheden
naarvorengebracht.Aangezamenlijkoptreden isbehoefteomcountervailing powertevormentegenoverdegroeiende invloedvandelevensmiddelendetailhandel.Fabrikantenzoudengezamenlijkafsprakenmoetenmaken
overdetehanterenverkoopvoorwaarden, inhetbijzondereenvergoeding
vooropslagkosten,meeroverlegoverdeplanningvandebeleveringvan
distributiecentra enprijsafspraken.Men isechterminderoptimistisch
overdehaalbaarheid hiervan.Pogingenomtotgezamenlijkeprijsafspraken
tekomenzijnnognooitgelukt.Debereidheid ombijvoorbeeld eengezamenlijkverkoopkantoor testichten isernietenmochtdieerwelzijn,
danzaldedetailhandeldergelijkeontwikkelingenwaarschijnlijkniet
toestaan.
Mindervergaandevormenvansamenwerking hebbenwaarschijnlijkmeer
kansvanslagen.Uitwisselingvangrondstof bijtijdelijkeoverschottenen
tekortenvindtalplaats.Eengezamenlijkeproduktieplanningzouveel
verdergaan.Wathetassortiment betreft zoudendekleinere fabrikantener
baatbijhebbenomonderlingeafsprakentemakenoverspecialisaties inde
produktieendietecombinerentoteenvolwaardig assortiment dat ieder
kanaanbiedenalsgezamenlijkaanbiedenniethaalbaar is.Samenwerkingbij
hetontwikkelenvanexportmarkten iseenanderemogelijkheid.
Mogelijkhedenvoorsamenwerking liggenerook indegezamenlijke
inkoopvanbijvoorbeeld blikengezamenlijkopstellenvancontractvoorwaardenvoorde inkoopvandegrondstof.Onderzoeken reclameactiviteiten
vormeneveneenseenpotentieel terreinomtotsamenwerking tekomen.Individueel zijndemeeste fabrikantenniet instaatomhiervoordemiddelen
optebrengen.Gezamenlijk zouonderzoekkunnenwordenopgezetvoorverbetering envernieuwing vanproduktieprocessen enomhetsubprobleem

