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Inleiding
Deafzetstructuur vandiverselandbouwproduktenevolueertvaneensysteemvan
marktentussendeschakelsvandebedrijfskolom,naareenmarketingsysteemover
debedrijfskolom, waarin de deelnemende ondernemingen hun marketingbeleid
coördineren. Deze evolutie vloeit enerzijds voort uit overwegingen van doelmatigheid,maarisanderzijdshetgevolgvaneenafhemergericht marketingbeleid.
Omindeverzadigde marktvan landbouwprodukten envoedingsmiddelen meer
omzet te bewerkstelligen, streeft men naar meer toegevoegde waarde door op
specifieke consumentenbehoeften intespelen.
Het gecoördineerd marketingbeleid van tweeof meer elkaar opvolgendeondernemingen indebedrijfskolom tenopzichtevandegekozen doelgroepduiden
wijaanmetketenmarketing.Wijgebruikenditwoordnaaranalogievanhetconcept
waardeketen, valuechain, datdoorPorterisgeïntroduceerd voordetotaliteitvan
deaaneenprodukt in deonderneming toegevoegdewaarde (Porter, 1985).Ketenmarketingrichtzichophetbesturen vandezetoegevoegdewaarde, vanuitde
optiekvandemarkt.
Ketenmarketing komt op uiteenlopende wijze voor in de bedrijfskolom van
landbouwprodukten en voedingsmiddelen. Voorbeelden zijn onder meer franchising, contractteelt enafzet- enverwerkingscoöperaties. Hetkan eengedeelte
van, of de totalebedrijfskolom van een produkt omvatten. Het belang van ketenmarketing neemt toe, omdat de markt van landbouwprodukten en voedingsmiddeleneenkopersmarkt is,waarinafnemersoriëntatie eenvoorwaarde is
voormarktsucces.
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Wijwilleninditessayeenaantalverschijningsvormen enkarakteristiekenvan
ketenmarketingaandeordestellen.Opbasishiervanwordteenclassificatieschema
voor ketenmarketing ontwikkeld. Eerst zullen een aantal voorbeelden van ketenmarketing in Nederland worden belicht. Vervolgens worden een aantal algemeneelementenvanketenmarketing aandeordegesteld,teweten destromen
in de keten, zoals produktstromen, informatiestromen en eigendomsstromen,
waaropketenmarketinggericht is.Ookwordtingegaanopdefuncties, instituten
enrelatiesdievormgevenaandeketenmarketing.Deanalysevandezealgemene
aspectenvanketenmarketingleidttoteensysteemvancriteriavoordeclassificatie
vanketenmarketing.
Ketenmarketing, enkeleverschijningsvormen indeNederlandse landbouw.
Deagrarischeondernemerkanvaaknietbepalenhoezijn produktbijdeconsument
wordt, c.q. zoumoeten worden, aangeboden, want:
- dekleinschaligelandbouwondernemingisnietinstaatomhaarprodukttotbij
deconsumentte differentiëren;
- denoodzaak om door be-en verwerking van het landbouwprodukt opconsumentenbehoeften intespelenvergrootdetoegevoegdewaardedoorhandel
enindustrie;
- debederfelijkheid vanveellandbouwprodukten,zoalsversegroentenenvers
vlees, maakt de behandeling en bewaking van het produkt door handel en
industrie van grote betekenis voor de kwaliteit ervan bij aankoop door de
eindverbruiker.
In de agrarische bedrijfskolom komen dan ook reeds lang allerlei vormen van
samenwerking en integratievoor, diebinnen onzedefinitie van ketenmarketing
vallen.Erontstaanechternieuwevormenvanketenmarketing,omdatdelandbouw
zijn marketing moet sturen vanuit de consumentenbehoeften. Vooraleer in de
volgendeparagrafen ketenmarketing meeranalytischtebenaderen, willenwijhet
vóórkomenvanketenmarketing ineenaantallandbouwsectoren belichten.
Melkenzuivel.In deze sector bestaat reeds lang de coöperatieve zuivelonderneming,waaraandelandbouwerdeverwerkingenafzet vanmelkoverdraagt.
Kwaliteitshandhavingvanhetproduktindeketenenhetbewerkstelligenvaneen
doelmatig en doeltreffend verkoopbeleid, waren belangrijke marketingoverwegingen voor het tot stand komen van deze coöperaties. Er heeft zich in de
coöperatievezuivelwereldeenaanzienlijkeconcentratieenintegratievoorgedaan,
gedurendedeafgelopenvijfentwintigjaar. Decoöperatievezuivelondernemingen
zijngeïntegreerdmetcoöperatieveverkoopvereningen,dievoorheendeprodukten
vaneengrootaantalkleinezuivelondernemingen verkochten. Zij hebbentevens
eenaantalparticulieregroothandelsondernemingenovergenomen, respectievelijk
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hiermee zeernauwe zakelijke bandenaangeknoopt. Zuivelindustrieënzijn daardoorbeterinstaatomhetmarketingbeleid overhettraject melkveehouder toten
metgroothandelsonderneming tecoördineren.
Ook de detailhandel is in diverse gevallen bij ketenmarketing in de bedrijfskolom van melk en zuivelprodukten betrokken. Zo verkoopt een aantal
grootwinkelbedrijven consumptiemelk onder eigen merk. Dit is een voorbeeld
vanketenmarketingvandedetailhandelmetdemelk-enzuivelindustrie,diedoor
hetgrootwinkelbedrijf wordt aangestuurd.
Akkerbouw.Ook in de sector van de akkerbouw hebben afzet- en verwerkingscoöperatieseenaantalmarketingtakenvanlandbouwersovergenomen.Ook
deze coöperaties zijn gedurende de afgelopen twintigjaren verder in de keten
geïntegreerd,ondermeertenbehoevevaneenbeteremarketingvandeagrarische
Produktenvan de leden. Een voorbeeld hiervan isdeintegratievan suiker verwerkende industrieën door een suikerbieten verwerkende industrie. Een ander
voorbeeldisdeintegratievandeafzetenverwerkingvanconsumptie-aardappelen
envollegrondsgroentendooraan-en verkoopcoöperaties.
Eenactuelevormvanketenmarketingzijndeproduktie-enafzetprogramma's,
gerichtopspecialerassenofmilieu-vriendelijkeprodukten,waarin landbouwer,
groothandelengrootwinkelbedrijf samenwerken.
Tuinbouw. Reedsmeer dan honderdjaar vervullen decoöperatieveveilingen
een belangrijke rol in de prijsvorming en de logistiek ten aanzien van verse
tuinbouwprodukten. Er bestaat een zekere coördinatie tussen het beleid van de
tuinder en datvan deveiling, hoewel tuinder en fruitteler zelfstandig hun produktassortimenten-kwaliteitbepalen.Deveilingenbeschouwendeintermediaire
functietussentelerenhandelaartenaanzienvanprijsvormingenlogistiekalseen
hoeksteenvanhunbeleid.Daarnaasthebbenveilingenalscoöperatieveorganisatie
eenspecialeverantwoordelijkheid voordemarktpositieenhetmarktresultaatvan
hun leden. Om die reden hebben de veilingen, onder meer door middel van
overkoepelende organen zoals het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
voorgroenten enfruit endeVerenigingvandeBloemenveilingenin Nederland,
ketenmarketing toegepast, zowel terugwaarts als voorwaarts in de keten. Terugwaarts,naardetelers,kanwordengewezen ophetstimulerenvandeteeltvan
nieuwegewassen, zoalsnieuwegroentensoorten, door het Centraal Bureau van
deTuinbouwveilingen.Ookbijsiergewassenhebbendeveilingeneenstimulerende
invloed op het assortiment. Voorwaarts in de keten is ketenmarketing door de
veilingenondermeergerichtopsamenwerking metgroot-endetailhandelophet
gebiedvanpromotieenlogistiek,zoalsverpakkingsmaten en typecontainer.
Dewensvangrootwinkelbedrijven,producentenencoöperatieveveilingenom
hetmarktaanbodvanproduktenendienstenvanuitdebehoeftenvandeconsument
testuren, geeft nieuweimpulsenaanketenmarketing.
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Hetveilingsysteeminzijnklassiekevorm,alslouterprijsvormingsinstituuten
logistiek centrum, kan onvoldoende bijdragen aan ketenmarketing, die wordt
aangestuurd door specifieke behoeften van doelgroepen afnemers, detailhandel
en consumenten. Derhalve ontstaan binnen de coöperatieve veilingorganisaties
nieuwe marketingfaciliteiten, zoals bemiddelingsbureau, termijnverkoop, cash
andcarry groothandel, die mogelijkheden bieden voor een meer effectieve samenwerkinginketenmarketing.
De intensieve veehouderij. In deze sector zijn diverse typen ketenmarketing
ontwikkeld, zoalscoöperatieveverkooporganisaties encoöperatieve slachterijen
vooreieren, slachtpluimveeenslachtvarkens. Naastdezecoöperatieveketensis
de coördinatie van landbouwproduktie met marketingprogramma's van particulierehandelenindustriedoormiddelvancontractteeltvanbetekenis.Hetbelang
vanketenmarketing, gestuurdvanuitdemarkt, groeitomdatmen intoenemende
materekeningmoethoudenmetbehoeftenenwensenvandeconsumenttenaanzien
van smaak, gezondheid, milieuvriendelijkheid en het welzijn van dieren. Afstemming van het marktaanbod op dergelijke consumentenbehoeften leidt tot
speciale marketingprogramma's waarin mengvoederindustrie, varkensmester,
slachterij en detailhandel samenwerken. Hierbij komt het voor dat het finale
produkt door middelvan een certificaat wordt gegarandeerd. 'Diervriendelijke'
Produkten, zoals scharreleieren en scharrelvlees, zijn ook het resultaat van samenwerking tussen producenten en handelaren die inspelen op specifieke
behoeften van deconsument.
Devoorgaandevoorbeeldentonenaandatketenmarketing,alscoördinatievan
de marketing door twee of meer elkaar opvolgende ondernemingen in de bedrijfskolom, niet nieuw is. Het wordt thans echter noodzakelijk, omdat consumentenoriëntatie en een gecoördineerd beleid ten aanzien van de marketinginstrumentenvoorwaardenzijnvoormarktsuccesineenzwakgroeiendemarktvoor
voedingsmiddelen. Ketenmarketing moet daarom in toenemende mate worden
gebaseerd opdebehoeften van de afnemer.
Centraleelementen vanketenmarketing: hetobject vanketenmarketing
Ketenmarketing kan de totale marketingplanning voor een produkt vanaf landbouwer totfinale consument omvatten, maar kanzichookrichtenop specifieke
elementen. Zoiseenverbijzonderingmogelijk naar verschillende stromen inde
ketenvanlandbouwproducent tot finale consument:
- deproduktstroomvanlandbouwertotbijdefinaleconsument, waaraan door
deopeenvolgendeondernemingen indeketen waardewordt toegevoegd,
- deinformatiestroom, dieeffectieve enefficiënte besluitvormingenplanning
tenaanzien van marketing ondersteunt,
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de stroom van eigendomsoverdrachten, waaruit volgt wie in de keten beslissingsbevoegdheidheeft enuitdienhoofde marktrisico's loopt.
De mate waarin deze stromen in de keten van landbouwer tot finale consument
objectzijnvanketenmarketingverschilt.Ditwillenwijvoordehieronderscheiden
stromen toelichten.
Produktstromen. Ketenmarketingkanzichrichtenopdetotaleproduktstroom,
dat wil zeggen het totaal van de attributen of karakteristieken die voor de consumentenbeleving en -voorkeur ten aanzien van een produktvan betekenis zijn.
Hetprogrammavlees ishiervaneenvoorbeeld. Hierbijwordtinhetkadervaneen
bepaaldmarketingprogramma inoverleg tussen een aantal ondernemingen inde
keten produkteigenschappen en produktieproces vastgelegd, zoals de eigenschappen van het uitgangsmateriaal, de samenstelling van het veevoeder, het
produktieproces, de logistiekeplanning enhetintegrale kwaliteitsbeheer.
Daartegenover staat als ander uiterste de ketenmarketing die zich slechts op
een bepaald produktattribuut richt, zoals een milieuvriendelijke verpakking, of
een diervriendelijke produktiemethode. Naarmate een keten meer de verbijzonderingofherkenbaarheidvanhetgezamenlijk produktnastreeft, bijvoorbeeld
door middel van een merk, is de ketenmarketing meer op alle aspecten van de
produktstroomgericht.
Informatiestromen. Informatie is een belangrijk element van een marketing-operatie(Etgar en Zusman, 1982). Dit geldt ook voorketenmarketing. Het
object van ketenmarketing kan verengen tot informatiestromen, indien ondernemingen hun samenwerking beperken tot gezamenlijke marketinginformatiesystementenbehoevevanmeereffectieveenefficiënte marketingdoordeketen.
Zo hebben veilingen informatiesystemen ontwikkeld tenbehoeve vankopers en
verkopers. Sommige producenten en afnemers koppelen hunelectronische datasystemen, om door betere commerciële communicatie de marketingkwaliteit te
verhogen.Produktschappenhebbeninformatiesystemenvoordeketenontwikkeld.
Eigendomsstromen.De wijze waaropketenmarketing wordtuitgevoerdisook
afhankelijkvandeeigendomsstromen, tewetenhetaantaleigendomsoverdrachten
in de keten. Zijn de bedrijven van grondstoffenproducent totproducent van het
eindproduktheteigendomvaneenendezelfdeonderneming,danisketenmarketing
doordeze bedrijven in feite een intern ondernemingsvraagstuk.
Hetkomtook voordatbepaaldeondernemingen indeketenvanproducenttot
consument geen eigendomstitel ophetproduktverwerven, maarwel een functie
vervullenindeketenmarketing. Zovervullen deveilingeneen centrale rol inde
ketenmarketing, zonder eigendomstitel op de goederen te verwerven. Zij geven
ketenmarketing inhouddoorhetstellenvanrandvoorwaardenaanhetgebruikvan
hetveilingsysteem, respectievelijk dooroverleg, overreding, voorlichting en financiële stimulansen.
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Ondernemingen, die deelnemen aan ketenmarketing, dragen bij eigendomsoverdrachtmarktrisico's,dieuitdegezamenlijkeketenoperatievoortvloeien.De
verdelingvan de financiële risico's over deondernemingen van deketen vormt
daneenpuntvanoverleg.Ditisbelangrijkernaarmateketenmarketinghetbeleid
vandedeelnemendeondernemingen nauwkeuriger vastlegt.
Centraleelementen vanketenmarketing:functies, institutenenrelaties
Eenandercentraalelementvanketenmarketingwordtgevormddoordevolgende
organisatorische en procedurele vragen: welke functies worden vervuld? Door
wie, door welke organisaties of instituten worden zij vervuld? Welke relaties
bestaanertussendezeactoren indeketen?
Ketenmarketing zal zich op minstens één van de volgendefuncties richten:
ruilfuncties (kopen, verkopen, prijsvorming), fysieke functies (transport, voorraad, sorteren ) en facilitaire functies (informatie, krediet, service). Dit zijn de
bekendeklassenvan marketingfuncties, dieindefunctionele benadering vande
marketingworden onderscheiden.
Eén ofmeer van deze functies kunnen inrelatie totdeproduktstroomaan de
ordezijn.Zoisketenmarketinglouteropderuilfunctiegerichtbijdecoöperatieve
onderneming, die zich beperkt tot de prijsvorming, of tot de verkoop van de
landbouwkundigeprodukten van deleden. Ketenmarketing gericht opeen doelmatigeendoeltreffende doorstuwingvandeeindprodukteniseen verbijzondering
op fysieke marketing functies. Samenwerking van ondernemingen bij de ontwikkelingengebruikvanmarketing-informatiesystementenbehoevevaneenmeer
marktgerichte doorstuwing van produkten in de keten is een vernauwing van
ketenmarketing tot facilitaire functies. Zo zijn door produktschappen marktinformatiesystemen ontwikkeldtenbehoevevandemarketingdoorondernemingen
indebedrijfskolom vanhetbetreffende produkt.
Inovereenstemmingmetdeevolutievandemarketinginhetalgemeenevolueert
deketenmarketingvanagrarischeproduktennaarmarketingmanagement,waarin
op basis van oriëntatie op de consument een beleid met behulpvan de marketinginstrumenten produkt, prijs, promotie enplaatswordt gevoerd. Decentrale
betekenis van het produktbeleid hierin vergroot de coördinatiebehoefte in ketenmarketing.
Het meest specifieke element van ketenmarketing is, dat verschillende organisaties of instituten gezamenlijk een marketingprogramma in relatie tot een
produkt inhoud geven. Naast de landbouwbedrijven, groothandel, industrie en
detailhandel voeren in agrarische ketens ook gespecialiseerde institutenmarketingfuncties uit. Veilingen en produktschappen zijn reeds genoemd. Termijnmarkten bieden de mogelijkheid tot overdracht van marktrisico. Wie de
marketingfuncties inhetkader van ketenmarketing vervult, wordt bepaald door
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kostenoverwegingen, kwaliteitseisen, maar ook door machtsverhoudingen. Zo
bepaaltineenfranchise-operatiedefranchise-gever opgrondvaneenbeterinzicht
inde markten vaneen sterkere economische positiede marketingstrategie.
Tussendeorganisaties/institutendieinketenmarketing samenwerken ontstaan
relaties. De samenwerking inketenmarketing schept afhankelijkheid en leidt bij
succestoteenvertrouwensrelatie. Vaakvervullenbepaaldeondernemingen inhet
afzetkanaal de rol van kanaalleider. Hierdoor kunnen machtsverhoudingen ontstaan. Deze macht van ondernemingen in het kanaal kan gebaseerd zijn op de
mogelijkheidtothetbelonenoftothetdwingenvananderekanaalleden. Demacht
van de kanaalleider kan ook steunen op deskundigheid, op de mate waarin een
kanaallidzichmetdekanaalleideridentificeert, bijvoorbeeldderelatiecoöperatie
en leden,enopdematewaarindekanaalleden het gezag van dekanaalleider als
legitiembeleven (Sternen El Ansary, 1992). Machtkanook voortvloeienuitde
positie van een onderneming in het kanaal. Men denke aan de plaats van het
grootwinkelbedrijfinhetkanaalvanvoedingsmiddelennaardeconsument(Little,
1970). De transactiekostentheorie brengt specifieke investeringen in andere
ondernemingen van de keten naar voren als middel tot de opbouw van een
machtspositie (Williamson, 1975, 1985). Dergelijke machtsposities tenopzichte
van leveranciers of afnemers kunnen door kanaalleiders ook uit concurrentie-overwegingen worden nagestreefd. In diverse ketenmarketingoperaties van
landbouwprodukten ziet men niet één maar twee dominante ondernemingen in
een ketenmarketingoperaties, bijvoorbeeld het grootwinkelbedrijf plus nationale
eninternationaleindustrie(particulierofcoöperatief). Hetkomtook voordatéén
onderneming, bijvoorbeeld het grootwinkelbedrijf bij produktie onder detailhandelsmerk, de rol vankanaalleider vervult.

Een classificatiesysteem voor ketenmarketing
Op grond van de voorgaande analyse van ketenmarketing komen wij tot het
volgende systeem van criteria voor de classificatie van ketenmarketing van
landbouwprodukten.
Criterium 1: ketenmarketing is afhankelijk vande frequentie van eigendomsoverdracht in deketen. Deze varieert van nul tot zeer talrijk. Geen eigendomsoverdracht bij doorstuwing vanhetprodukt maaktketenmarketing toteen intern
marketingvraagstuk van één en dezelfde onderneming. De keten van
fabrieken/vestigingen gericht op successievelijk produktie van grondstof, van
halffabrikaat envaneindproduktenopdeafzet vanprodukten,coördinerenindat
gevalhunactiviteitenbinnenhetdoordeondernemingopgesteldemarketingplan.
Naarmate het aantal eigendomsoverdrachten toeneemt, wordt ketenmarketing
organisatorisch complexer. Erontstaatmeer behoefte aaneenkanaalleider inde
ketenmarketingoperatie.
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Criterium 2: ketenmarketing heeft betrekking op de produktstroom en de
daaraan gekoppelde marketinginstrumenten, of alleen op de informatiestroom.
Ketenmarketingzalzichdoorgaansopéénofmeeraspectenvandeproduktstroom
richten.Hetkomtechtervoordatondersteuningvanmarketing indeketenzich
beperkttotinformatieverschaffing, zoalsmarktinformatiesystemen voorledenvan
deketen.Ditiseenzeerlichtevormvanketenmarketing.Het gemeenschappelijk
verzamelen enbeschikbaar stellenvanmarktinformatie bevordert decoördinatie
vanhetmarketingbeleiddoordeketen.
Criterium 3:ketenmarketing verschilt inde indringendheid van het produktbeleid. Devolgendeclassificatie verduidelijkt dit:
Produktbeleid:
Indringend
Nietindringend
Wat betreft:
- Produktspecificatie:
Volledig
Gedeeltelijk
Afwezig
- Produktbewaking:
Volledig
Gedeeltelijk
Afwezig
- Fysiekeproduktbesturing: Volledig
Gedeeltelijk
Afwezig
De essentie van marketing is het inspelen op consumentenbehoeften door
specifieke produkteigenschappen. Ketenmarketing gericht opeenbeperkt aantal
produkteigenschappen, of op minimumniveau's van produkteigenschappen is
weinigindringendenthansvaakonvoldoendevooreensterke marktpositie.
Naast produktspecificatie is bij ketenmarketing, zeker bij vers produkten,
produktbewaking en produktbesturing in het kader van produktbeleid noodzakelijk. Integrale ketenbeheersing (1KB) en logistieke systemen zijn hiervan
voorbeelden.
Dematewaarin,naastprodukt, deoverigemarketinginstrumenten, zoalsprijs
enpromotie,indeketenmarketingaandeordekomen,hangtpositiefsamenmet
deindringendheid van hetproduktbeleid. Bijvoorbeeld, promotioneleuitgaven
stijgen indien de ketenmarketing van een versprodukt, zoals fruit, groente of
potplanten, overschakelt van bulkproduktnaar merkartikel.
Criterium 4:ketenmarketing verschilt naar dematewaarin coördinatie afgedwongenkan worden. Het dwingend karakter van decoördinatie bij ketenmarketingneemttoeindevolgorde:overlegenoverreding;randvoorwaarden, zoals
minimumeisen; contractuele afspraken en integratievan de samenwerkende bedrijven inéén onderneming.
Dezevormen vancoördinatiehebbengevolgenvoorderelatiestussen deondernemingen in de keten. Meer verfijning in het produktbeleid vereist meer
dwingendeproceduresvoorhetcoördineren vanketenmarketing.
Criterium5:ketenmarketingwordtgedragendoorzelfstandigeondernemingen
ofdoorspeciaalhiertoeopgerichteorganisatiesofinstituten.Ketenmarketingvoor
landbouwproduktenwordtontwikkelddoor:
- Zelfstandigeondernemingen dieopindividuelebasis samenwerken.
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- Speciaalhiervoorinhetlevengeroepen organisaties,zoalsmarketingboards
enproduktschappen ofkwaliteitscontrole-instituten, dieten behoevevan de
ondernemingen indeketen bepaaldemarketingfuncties vervullen.
Individueleondernemingen ontwikkeleninonderlingesamenwerking ketenmarketing.Specialeorganisatieseninstitutentredenbijdeketenmarketingopnamens
deondernemingen waardoor zij zijn ingesteld. Bijvoorbeeld, marketing boards
en produktschappen worden geacht in het algemeen belang de ondernemingen
waarvoor zijzijn ingesteld tedienen.
Als gevolg van de betrokkenheid op een groot aantal ondernemingen lijkt
ketenmarketingdoorspecialeorganisatieseninstitutenstabieler,maarookminder
flexibel dan ketenmarketing door samenwerking tussen individuele ondernemingenineenketen.

Conclusie
De voorgaande vijf criteria, die als een hiërarchisch systeem kunnen worden
beschouwd, dienen om de grote diversiteit in verschijningsvormen van ketenmarketing voor landbouwprodukten te classificeren. Het komt ons voor dat
ketenmarketingvoorlandbouwproduktenvangroterebetekeniswordt, zowelals
gevolgvandetegenwoordigeontwikkelingenbijconsumentenalstengevolgevan
toenemendeconcurrentie. Ketenmarketing evolueert hierbij naar: minder eigendomsoverdrachtindeketen(Criterium 1),indringenderketenmarketingalsgevolg
van de centrale plaats van het produktbeleid (Criteria 2 en 3), coördinatie-procedures van meer dwingend karakter als gevolg van nauwkeuriger eisen
aanhetprodukt (Criterium 4)en meer leidingdooreenbeperkt aantalondernemingendiealskanaalleideroptreden (Criterium5).
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