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Samenvatting
Achtergrond
In deze scriptie is er een onderzoek over producentenorganisaties in de lokale voedselketen gedaan.
In het onderzoek is er specifiek naar lokaal voedsel gekeken, omdat er steeds meer vraag naar dit
soort voedsel komt. Lokaal voedsel wordt tegenwoordig steeds relevanter voor consumenten en
producenten moeten hierop inspelen. Het probleem wat onderzocht is in dit onderzoek gaat over de
waarde die producentenorganisaties toevoegen voor producenten, retailers en de overige schakels
in de lokale voedselketen. Als retailer is alleen de supermarkt onderzocht, omdat hier 80% van al het
voedsel verkocht wordt. Dit onderzoek is uitgevoerd voor een bachelor scriptie vanuit de Universiteit
Wageningen.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in wat een producentenorganisatie nu
precies is, waaruit deze bestaat en wat zijn of haar functies zijn. Deze eigenschappen van een
producentenorganisatie zijn onderzocht binnen het kader van de lokale voedselketen. Uit de
resultaten zijn een conclusies getrokken over wat de toegevoegde waarde van een
producentenorganisatie is voor producenten, retailers en voor de overige schakels in de lokale
voedselketen.

Methode en resultaten
In dit onderzoek is de onderzoeksmethode: literatuuronderzoek gebruikt. Er zijn ook nog twee kleine
empirische onderzoeken uitgevoerd; dit zijn observaties. Om de hoofdvraag te kunnen
beantwoorden zijn er deelvragen opstelt. De opgestelde deelvragen zijn beantwoord met de
informatie uit de literatuurstudie en resultaten uit de empirische onderzoeken. In de literatuurstudie
zijn meerdere artikelen en onderzoeken geanalyseerd. De resultaten van deze analyses zijn verwerkt
in de beantwoording van de deelvragen. Voor de beantwoording van de deelvragen is een
kwalitatieve kosten- en batenanalyse gebruikt. Er zijn dus kosten en baten van een
producentenorganisatie voor de verschillende schakels in de lokale voedselketen: producent, retailer
en overige schakels opgesteld. Hieruit is de toegevoegde waarde van de producentenorganisatie
voor de schakel in de lokale voedselketen opgemaakt.

Conclusies
Uit de resultaten van de kwalitatieve kosten- en batenanalyse zijn voor de producent, retailer en
overige schakels verschillende conclusies getrokken. De producenten heeft meer baten dan kosten
aan een producentenorganisatie in de lokale voedselketen. De producent moet een bepaalde fee
betalen om lid te mogen zijn van de producentenorganisatie, maar verdiend deze fee voor een groot
gedeelte weer terug met de hogere prijs die de producent ontvangt voor zijn producten. Deze hogere
prijs is te danken aan de schaalvoordelen die een producentenorganisatie biedt ten opzichte van een
individuele producent. Voor de supermarkt heeft de producentenorganisatie in de lokale
voedselketen ook meer baten dan kosten. De supermarkt moet aan de ene kant een hogere prijs
betalen, maar hoeft niet met elke individuele producent een contract op te stellen. Dit kost namelijk
een hoop tijd, omdat de controles van de supermarkt op gebieden van kwaliteit en leveringen bij
elke individuele producent gedaan moet worden. Door een producentenorganisatie hoeft de
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supermarkt dus alleen nog maar met de producentenorganisatie een contract op stellen. Voor de
overige schakels zitten er meer kosten dan baten aan een producentenorganisatie in de lokale
voedselketen. De producentenorganisatie neemt eigenlijk de rol van handelaren en veilingshuizen
over. Het verschil tussen deze twee is dat de producentenorganisatie juist voor de hoogste prijs voor
de producten van de producenten gaat en de handelaren voor de laagste prijs. Hierdoor kiezen
producenten ervoor om hun producenten af te zetten via een producentenorganisatie.
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1. Inleiding
Tussen de producten die de boer levert en de supermarkt waar deze producten worden verkocht zit
een hele keten met verschillende schakels. Dit zijn coöperaties die de producenten
vertegenwoordigen, maar ook veilinghuizen of tussenhandelaren. De vraag is of deze bedrijven een
essentiële toegevoegde waarde hebben voor de producten. Een producentenorganisaties die de
producenten vertegenwoordigd moet namelijk ook hun gemaakte kosten ook dekken. Deze kosten
worden doorberekend naar haar leden: de producenten. (Lambrechts, 2013). Volgens Snoo (2013)
worden de kosten van de producentenorganisatie niet als een prijsverhoging van het product
doorberekend, maar moeten de producenten/leden voor deze kosten opdraaien. De producenten
krijgen dus een lagere prijs voor hun producten, dan wanneer een producentenorganisatie de
gemaakte kosten doorberekend als een prijsverhoging. Dit staat in strijd met het doel van een
producentenorganisatie, namelijk de hoogst haalbare prijs krijgen voor de producten van haar leden
(Hoefnagel, 2010). Er gaat onderzocht worden of de producentenorganisatie een daadwerkelijk
essentiële toegevoegde waarde heeft in de lokale voedselketen.
In dit onderzoek wordt er specifiek naar de lokale voedselketen gekeken. Dit gaat over producten die
geproduceerd zijn binnen 50 kilometer van de retailer (Jones, 2004). Er wordt alleen gekeken naar de
lokale voedselketen, omdat de vraag van de consumenten naar lokale producten stijgt. Dit komt
onder andere doordat consumenten affiniteit met het product willen hebben (Ilbery, 2006). Een
andere reden waarom er naar de lokale voedselketen wordt gekeken is, omdat de lokale
voedselketen uit minder schakels bestaat en andere prioriteiten heeft dan nationale of internationale
voedselketens (Ikerd, 2009). Een andere afbakening van het onderzoek gaat over retailers. In dit
onderzoek wordt alleen de supermarkt als retailer beschouwd. De reden hiervoor is dat 80% van al
het voedsel door de consument bij de supermarkten wordt gekocht (Grievink, 2013), maar ook
omdat er een tijdslimiet aan de het onderzoek zit. Het is daarom qua tijd onmogelijk om de
resterende 20% van de retailers ook te onderzoeken.
In het onderzoek wordt de kwalitatieve onderzoeksmethode literatuurstudie gebruikt. De gebruikte
onderzoeksmethode wordt ondersteund door het boek: Onderzoeksmethoden (Boeije et al., 2009).
Aan de hand van de gewonnen informatie uit de literatuurstudie wordt er een kwalitatieve kostenen batenanalyse opgesteld. De kosten- en batenanalyse wordt vanuit drie invalshoeken gedaan,
namelijk: producent, supermarkt en overige schakels. Er wordt vanuit een economisch perspectief
naar de resultaten van de kosten- en batenanalyses gekeken. Ook worden er verschillende theorieën
gebruikt om het verschijnsel te verklaren. Door de analyse en de theorieën kan er afgewogen
worden, wat de toegevoegde waarde van een producentenorganisatie is voor de verschillende
schakels in de lokale voedsel keten. Om dit verschijnsel te beantwoorden zijn er deelvragen
opgesteld die samen de hieronder staande hoofdvraag beantwoorden.

1.2 Hoofdvraag
Wat is de toegevoegde waarde van producentenorganisaties in lokale voedselketens?
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1.3 Deelvragen
-

Wat zijn producentorganisaties?
Hoe ziet een lokale voedselketen eruit?
Zijn er producentenorganisaties betrokken in de lokale voedselketen, zo ja wat is hun
functie?
Wat is de toegevoegde waarde van een producentenorganisatie voor de producenten?
Wat is de toegevoegde waarde van een producentenorganisatie voor de supermarkt?
Wat is de toegevoegde waarde van een producentenorganisatie voor de overige schakels in
de lokale voedselketen?
Wat is de functie van producentenorganisatie bij het maatschappelijk verantwoord
ondernemen in de lokale voedselketen?
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2. Wat zijn producentenorganisaties?
2.1 Wat is het doel van een producentenorganisatie?
Een producentenorganisatie is een samenwerking van producenten (Hoefnagel, 2010). Volgens
Hoefnagel zijn producentenorganisaties: ‘producenten die uit eigen beweging
samenwerkingsverbanden vormen om hun producten tegen de beste prijs te kunnen verkopen’
(Hoefnagel, 2010). Bij een producentenorganisatie zijn leden, dit zijn de producenten, de eigenaren.
Zij staan centraal bij het maken van beslissingen over de koers van de organisatie (Lambrechts,
2013). Het doel van de producentenorganisatie is om een betere prijs te krijgen voor de producten
van de producenten (Hoefnagel, 2010).

2.2 Hoe ziet de structuur van een producentenorganisatie eruit?
De producentenorganisatie bestaat uit leden en het bestuur (Hoefnagel, 2010). Als producent wordt
je lid van een organisatie, hiermee stem je in dat de producentenorganisatie over de afzet van de
producten toeziet. Een lid van een producentenorganisatie is tegelijkertijd eigenaar van de
producentenorganisatie (Lambrechts, 2013).
In de afbeelding 1 staat de structuur van de producentenorganisatie weergegeven. Een
producentenorganisatie bestaat uit meerdere leden, waarvan een paar het bestuur vormen.

Afbeelding 1: Auteur, Structuur producentenorganisatie
In afbeelding 2 staan er lijnen tussen de leden en de producentenorganisatie. Deze lijnen hebben
twee betekenissen: logistiek en belangen. Ten eerste zijn het de belangen van de leden over
beslissingen die een producentenorganisatie moet nemen. De leden kunnen hun belangen kwijt op
algemene ledenvergaderingen. Deze vergaderingen gaan over de doeleinden van de
producentenorganisatie en de voortzetting van de producentenorganisatie (Lambrechts, 2013). Ten
tweede zijn deze lijnen om aan te geven dat de producten van de producenten via een
producentenorganisatie verder in de lokale voedselketen worden getransporteerd.
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Afbeelding 2: Organisatievorm producentenorganisatie. (Lambrechts, G. (2013) Cooperaties en
producentenorganisaties. Landbouw- en visserijbeleid. P. 35.)

2.3 Wat zijn de kerntaken van een producentenorganisatie?
Een producentenorganisatie heeft meerdere kerntaken. De belangrijkste kerntaak is volgens
Lambrechts(2013) en Hoefnagel(2010) dat het belang van het lid voorop moet staan.
Lambrechts(2013) past de definitie van de Europese Commissie toe: bij een producentenorganisaties
moet het belang van elk lid voorop staan. Dit is de definitie van de Europese Commissie, zij kijken op
een globalere manier tegen de kerntaak aan. Hoefnagel (2010) heeft hier een aanvulling op, zij zegt:
een producentenorganisatie is opgericht door producenten om een betere prijs te krijgen voor hun
producten. Hoefnagel kijkt vanuit een wetenschappelijk, maar ook commerciële invalshoek naar een
producentenorganisatie. Dit verklaart het kleine verschil.
Een andere kerntaak van een producentenorganisatie is dat een producentenorganisatie
maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen. De Europese Commissie streeft ernaar dat de
producentenorganisaties dit doen(Lambrechts, 2013). Bij Hoefnagel(2010) krijgt deze kerntaak een
wat lagere prioriteit.
Verder kunnen producentenorganisaties diensten aan hun leden bieden die normaal niet te
bekostigen of haalbaar zijn voor een individuele producent (Martinez, 2003). Dit zijn bijvoorbeeld
een marktonderzoek, of een bodemonderzoek. Door de schaalvoordelen van een
producentenorganisatie kunnen de producenten ook grotere afnemers zoals supermarkten voorzien
van producten (Martinez, 2003).
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3. Hoe ziet een lokale voedselketen eruit?
Bij de lokale voedselketen hoort “lokaal voedsel,” maar wat is nu precies lokaal voedsel. Volgens
Martinez (2003) is een lokaal geproduceerd product, een product dat niet verder dan 400 kilometer.
van haar afkomst geconsumeerd wordt. In de UK wordt de schaal van 50 kilometer gehanteerd door
Jones (2004). Voor Nederlandse schaal wordt er daarom ook een afstand gebruikt van 50 kilometer.
Een schaal van 50 kilometer is in dit onderzoek haalbaar, omdat in Nederland binnen een straal van
50 kilometer producenten van voedsel zijn. Deze schaal kan binnen een land ook verschillen. Dit kan
aan de bevolkingsdichtheid liggen, of het soort product. Het ene product is het andere niet, als een
boerenkool in het Friesland wordt geproduceerd en in Utrecht wordt verkocht, vinden mensen dit
alsnog een lokaal geproduceerd product. Dit ligt ook aan een andere factor: de “eetcultuur van een
land.” Voorbeeld: Frankrijk en Italië zijn landen met een eigen eetcultuur en voedsel. Als een
consument in het noorden of in het zuiden van Italië een pizza besteld wordt de pizza als lokaal
voedsel beschouwd, terwijl sommige ingrediënten niet eens uit Italië komen. In Nederland kan
ditzelfde verschijnsel voorkomen bij voedselproducten als boerenkool . Voor dit onderzoek wordt de
schaal van 50 kilometer gehanteerd, omdat er naar de lokale voedselketens in Nederland wordt
gekeken.

3.1 Wat is lokaal voedsel?
Lokale producten worden door verschillende organisaties zoals Lekkers Dichtbij onderverdeeld in vier
categorieën (Anomynous, 2014a). Dit zijn groente, fruit, zuivel en vlees/vis. In dit onderzoek worden
deze vier groepen dan ook verstaan onder lokaal voedsel. De vier categorieën verschillen onderling in
type producten, dit heeft als gevolg dat de schaal van lokaal voedsel ook verschillend is tussen deze
vier categorieën. Vis en fruit worden in Nederland niet in een straal van 50 kilometer in elk punt in
Nederland geteeld (Anomynous, 2014a).
Lokaal voedsel heeft voor consumenten bepaalde kenmerken. Als consumenten aan lokaal voedsel
denken wordt er niet alleen gedacht aan waar het voedsel geproduceerd wordt, maar er wordt vaak
ook een link gelegd naar “de kleine boerderijen met mooie landschappen” waar het voedsel vandaan
komt (Martinez, 2003). Ook binden consumenten een label aan lokale producten, namelijk: gezond
en eerlijk product (Ikerd, 2009). In een lokale voedselketen proberen producenten dit imago te
versterken door deze kenmerken in de verpakking van het voedsel te verwerken (Ikerd, 2009).

3.2 Waarom worden er lokale producten gekocht?
Lokaal voedsel is in verhouding met niet-lokaal geproduceerd voedsel duurder (Martinez, 2003).
Maar waarom kopen consumenten dan steeds meer lokaal geproduceerd voedsel? Hiervoor hebben
consumenten meerdere redenen: ten eerste omdat consumenten graag affiniteit met het product
willen hebben (Ilbery, 2006). Consumenten horen vaak bij een cultuur met daarbij het voedsel dat bij
deze cultuur hoort. Consumenten kopen en consumeren het voedsel om hun cultuur en lokaal
geproduceerd voedsel “hoog” te houden (Ilbery, 2006). Een andere reden voor consumenten is om
de lokale economie te stimuleren (Ilbery, 2006). Als consumenten de lokaal geproduceerde
producten kopen beland het geld waarmee ze de producten kopen bij de lokale producenten. Ook
blijft er vraag naar de lokaal geproduceerd voedsel en kunnen de lokale producten blijven bestaan
(Ilbery, 2006).
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3.3 Kenmerken lokale voedsel keten
Lokale voedselketens zijn korter dan mondiale voedselketens (Martinez, 2003). Producenten in de
lokale voedselketen verkopen hun producten veelal op twee manieren (Martinez, 2003). Via de
eerste manier kunnen de producenten hun producten rechtstreeks aan de consument verkopen, dit
heet ‘direct to consumer’ (Martinez, 2003). Via de tweede manier verkopen producenten hun
producten aan restaurants, supermarkten en andere supermarkten. Dit heet ‘direct to
retail/foodservice’ (Martinez, 2003). In dit onderzoek wordt er alleen gekeken naar de ‘direct to
retail/foodservice,’ omdat er onderzocht wordt wat de toegevoegde waarde van een
producentenorganisatie is in de lokale voedselketen. In afbeelding 3 wordt weergegeven hoe de
lokale voedselketen eruit ziet met of zonder producentenorganisatie. Hier kan ook afgeleid worden
dat de lokale voedselketen uit minder schakels bestaat in vergelijking met nationale of mondiale
voedselketens. Dit komt omdat er in grotere voedselketens meerdere tussenhandelaren zitten
(Martinex, 2003).

Afbeelding 3: Auteur, Lokale voedselketen met en zonder producentenorganisatie.

3.4 Voorbeelden van lokale voedselketens
In Wageningen is er al een winkel genaamd Buys & Ko die voedsel van lokale producenten verkoopt.
Het voedsel en andere producten worden geleverd door de leveranciers (Anomynous, 2014b). De
meeste producten worden direct bij een producent gekocht (Anomynous, 2014b).Voor zowel de
consument, als producent is een winkel als Buys&Ko een uitkomst om minder tijd te besteden aan de
koop en verkoop van de producten. Producenten verkopen tegenwoordig namelijk steeds vaker hun
producten rechtstreeks aan de consument, deze manier van verkopen heet: “direct to consumer”
(Martinez, 2010). In deze korte keten komt helemaal geen producentenorganisatie of
tussenhandelaar voor. Aan dit verschijnsel zit een nadeel, want als een consument bij meerdere
verschillende producenten zijn of haar voedsel moet kopen kost dit een hoop tijd en geld voor de
consument (Coley et al. 2009). Winkels als Buys & Ko geven een goed alternatief voor de
producenten om toch hun producten “rechtstreeks” aan de consument te verkopen (Vré, 2012).
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Voor winkels als Buys&Ko zijn de lokale producenten heel belangrijk, maar hoe vinden winkels als
Buys&Ko deze lokale producenten dan? Dit doen ze via bedrijven als Willem&Drees (Anomynous,
2014c). Dit zijn bedrijven die in heel Nederland producenten van fruit en groente hebben die
aangesloten zijn bij hun organisatie. Willem&Drees is geen producentenorganisatie maar noemt
zichzelf een “ketenregisseur (Anomynous, 2014c).” Zij koppelen de producenten van producenten
met supermarkten als Buys&Ko, maar ook met Albert Heijn etc. (Anomynous, 2014b).

3.5 Lokaal voedsel bij de supermarkt
In hoofdstuk 3.1 is er gespecificeerd wat precies onder lokaal voedsel verstaan wordt. Dit zijn
groente, fruit, vlees/vis en zuivel. Maar worden deze lokale producten daadwerkelijk verkocht in de
supermarkt en op wat voor manier bieden supermarkten deze producten aan. Om hierachter te
komen is er een klein empirisch onderzoek gedaan bij verschillende supermarkten. Het onderzoek is
gehouden bij supermarkten in Wijk bij Duurstede, omdat in Wijk bij Duurstede drie verschillende
supermarktketens zijn gevestigd. Dit zijn: Jumbo, Albert Heijn en Lidl. In Wijk bij Duurstede zijn twee
vestigingen van Albert Heijn, de ene vestiging heeft een buurtfunctie en de andere een regionale
functie. Hieronder staan de vier supermarkten, waar het onderzoek is uitgevoerd.
-

Albert Heijn, gelegen in Wijk bij Duurstede op de Steenstraat 5;
Albert Heijn, gelegen in Wijk bij Duurstede op de Sluishoofd 2;
Jumbo, gelegen in Wijk bij Duurstede op de Madelinushof 2;
Lidl, gelegen in Wijk bij Duurstede op de Hoogstraat 14.

Bij deze vier supermarkten is er gekeken of er lokale producten in de schappen lagen. Bij alle vier de
supermarkten zijn er alleen lokaal geproduceerde groente of fruit gevonden. Bij de supermarkt
Jumbo wordt er veel aandacht besteed aan lokaal geproduceerde producten. Er is hier een stukje
schappen met verschillende soorten groente en fruit, zie afbeelding 4.

Afbeelding 4: Auteur, Willem & Drees schappen in de Jumbo supermarkt.
Dit schap is mogelijk gemaakt door het bedrijf Willem&Drees, wat in hoofdstuk 3.4 genoemd is.
Supermarkten zoeken naar lokale producten om te kunnen verkopen, maar kunnen die vaak niet
goed vinden omdat het aanbod daarvan te verspreid is. Telers kunnen vaak wel aan 1 of 2 winkels
12

leveren, maar zodra het aantal winkels voor rechtstreekse levering stijgt worden de aantallen
producenten en de logistiek niet meer te overzien voor de producent. Hier springt Willem&Drees op
in en regelt de logistiek. Producenten die hun producten via Willem&Drees in de schappen van
supermarkt hebben liggen worden als label aan hun producten gehangen, zie afbeelding 5. De naam
van de producenten en de plaats waar het voedsel vandaan komt staat op het kaartje. Zo weet de
consument van wie het product is en waar het vandaan komt, hun slogan luidt dan ook: weet van wie
je eet (Anomynous, 2014c).

Afbeelding 5: Auteur, bordjes bij lokale producten in het Willem&Drees schap in de Jumbo
supermarkt.
In tegenstelling tot de Jumbo zijn de twee andere supermarktketens: Lidl en Albert Heijn minder
bezig met het verkopen van lokaal geproduceerd voedsel. In de supermarkt Lidl werd alleen aan een
paar soorten fruit, zoals peren, een label gehangen: geproduceerd in Nederland. Verder stond er
geen informatie bij, maar dit is wel een teken dat de supermarkt Lidl erover nadenkt. Ze labelen niet
voor niets een label met daarop: Van Hollandse bodem aan het product, zie afbeelding 6.

Afbeelding 6: Auteur, Peren in de Lidl supermarkt.
Albert Heijn doet weer wat meer aan lokaal geproduceerde producten. Het gaat bij de Albert Heijn
niet specifiek om lokaal, maar het land van herkomst: Nederland. Alleen bij Albert Heijn met de
regionale functie stond er een plaatje bij de peren, hier stond op dat ze in Geldermalsen waren
geteeld, zie afbeelding 7. Het verschil tussen Albert Heijn met de regionale functie en de lokale
13

functie is dat de regionale functie toch meer groente en fruit heeft van Nederlandse herkomst.
Verder is er niks over lokale producten gevonden bij Albert Heijn supermarkten.

Afbeelding 7: Auteur, Peren in de Albert Heijn supermarkt.
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4. Zijn er producentenorganisaties betrokken in de lokale
voedselketen, zo ja wat is hun functie?
In hoofdstuk 3 staat dat producenten van de lokale voedselketen hun producten vaak direct
verkopen aan de supermarkten of consumenten. Maar worden de producten in de lokale
voedselketen dan helemaal niet via een producentenorganisatie afgezet? Er zijn wel degelijk
producentenorganisaties in de lokale voedselketen en de overheid stimuleert de producenten zelfs
om organisaties op te richten voor het lokaal geproduceerd voedsel (Dijkstra, 2013; Martikainen et
al., 2013). Volgens Dijkstra (2013) krijgen de producenten een hogere prijs voor hun producten als zij
samen een producentenorganisatie oprichten. Ook is het makkelijker voor de producent als de
logistiek geregeld wordt door een producentenorganisatie en niet door elke individuele producent.

4.1 Doel producentenorganisatie in de lokale voedselketen
Volgens Martikainen et al. (2013) zijn in de lokale voedselketen daadwerkelijk
producentenorganisaties aanwezig. Deze organisaties zijn aanwezig om de distributie en logistiek van
de producten te verzorgen. Voor een producent is het lastig om de distributie en logistiek van zijn
producten te regelen (Martikainen et al., 2013). Ten eerste omdat er management activiteiten bij
komen kijken, maar ook omdat de producten niet in grote hoeveelheden worden gedistribueerd.
Hierdoor zitten vrachtwagens of andere transportvoertuigen niet vol, wat tot hogere kosten per
product leidt (Coley et al., 2009).

4.2 Verschil tussen producentenorganisatie in de lokale voedselketen en
(inter)nationale voedselketen
De producentenorganisatie in lokale voedselketens kan dezelfde producentenorganisatie zijn als in
de nationale voedselketen (Lambrechts, 2013). Producentenorganisaties kunnen de lokaal
geproduceerde producten weer afzetten op de lokale markt, dit heet lokale verankering (Rijk, 2011).
In de beide ketens hebben de producentenorganisaties de rol van prijsonderhandelaar met de
supermarkten (Hoefnagel, 2010). De onderhandelingen over de prijs van het product is in de grotere
ketens prioriteit voor een producentenorganisaties. In de lokale voedselketen gaat het ook om
andere aspecten, zoals de kwaliteit (Bijman, 2002). De kwaliteit van de lokaal geproduceerde
producten moet hoog liggen, omdat consumenten bij lokaal geproduceerde producten denken aan
verse en hoog kwalitatieve producten (Götz et al., 2009). Dit wilt niet zeggen dat de kwaliteit van de
producten in grotere voedselketens niet belangrijk is.

4.3 Lokale verankering
In paragraaf 4.2 wordt er over lokale verankering gesproken, maar wat is dat nu precies? Volgens
Sonnino & Marsden (2006) betekent het: het verankeren van goederen en diensten in het eigene van
een regio. In andere woorden een product dat in een bepaalde regio is geproduceerd in die zelfde
regio afzetten. Producentenorganisaties doen dit ook, zij zetten de producten van hun leden weer af
in dezelfde regio waar de producten geproduceerd zijn. Hierdoor ontstaan er dus een lokale
voedselketen. Omdat verankering van voedsel een lastig begrip is wordt het in dit onderzoek
onderscheiden in twee types: territoriale en sociale verankering (Rijk, 2011).
Territoriale verankering gaat om de afstand tussen de plek waar het voedsel geproduceerd wordt en
de plek waar de supermarkt het product verkoopt (Rijk, 2011). Dit kan regionaal of op nationaal
15

niveau zijn, maar voor dit onderzoek moet de territoriale verankering op lokaal niveau zijn. De
producentenorganisatie of een andere handelaar kan hier aan bijdragen door de producten af te
zetten bij lokale supermarkten.
Sociale verankering is de connectie die tussen de producent en consument en welke relatie deze
twee met elkaar hebben (Rijk, 2011). Een sociaal netwerk binnen een lokale voedselketen is heel
belangrijk, want hiermee win en behoud je klanten. Een producentenorganisatie verbindt de
producent met de consument, zodat consumenten weten waar en bij wie het voedsel vandaan komt.
Een producentenorganisatie wint informatie over de producenten voor de supermarkt. De
supermarkt kan hiermee de consument informeren. Door de kleinschaligheid van de lokale
voedselketen is het belangrijk dat een supermarkt geen klanten verliest, omdat het effect op de
omzet hierdoor sterk wordt beïnvloed (Watts et al., 2005). Ook het vertouwen van de klant naar de
supermarkt en van de supermarkt naar de producentenorganisatie en producent beïnvloeden de
sociale verankering van de producten. Consument komen terug naar een supermarkt, omdat ze
weten dat de producten van hoge kwaliteit zijn en ze op voorraad liggen (Watts et al., 2005).
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5. Wat is de toegevoegde waarde van een producentenorganisatie
voor de producenten in de lokale voedselketen?
5.1 Baten
Lid zijn van een producentenorganisatie brengt vele voordelen, maar ook nadelen met zich mee
(Hoefnagel, 2010). Als lid heb je financiële voordelen, maar ook ontwikkeling- en technische
voordelen. Financiële voordelen komen voort uit de schaaleffecten van bijvoorbeeld het aantal
afgezette producten. Als individuele boer heb je vaak weinig te zeggen in de “bargaining zone,” maar
een producentenorganisatie vertegenwoordigt een grote hoeveelheid producten en heeft daarom
meer invloed tijdens het onderhandelen met supermarkten en andere retailers (De Snoo, 2013). Ook
heeft de producentenorganisatie een goed zicht op de markt (Lambrechts, 2013). Producenten
hoeven daarom zelf geen marktonderzoek te gaan doen, om te bepalen welke producten ze dit jaar
het beste kunnen gaan produceren en in welke hoeveelheden. De producentenorganisatie
bestudeert de markt en geeft de resultaten van deze studie door aan haar leden. De
producenten/leden kunnen hierop inspelen door een bepaald gewas of andere voedsel te
produceren, waar veel vraag van de consument naar is. Een goede marktstudie voor producenten
van voedsel is heel belangrijk, omdat er bij het produceren van voedsel niet gelijk op
marktveranderingen ingespeeld kan worden. Dit komt omdat er een bepaalde tijd overheen gaat bij
het planten van het gewas tot het oogsten. Door een goede “forecasting” van de markt kan de
producent de juiste beslissingen nemen voor zijn of haar productieplan en hoeven producenten zich
geen zorgen te maken dat ze hun producten niet af kunnen zetten. Ten slotte is er nog een financieel
voordeel voor de producenten/boeren. Zij kunnen via de producentenorganisatie nieuwe markten
bedienen met hun producten (Hoefnagel, 2010). Dus als de producenten hun producten leveren via
een producentenorganisatie kunnen deze in grote schaal worden afgezet. Op deze manier kunnen de
boeren indirect ook grote afnemers zoals supermarkten bedienen (Lambrechts, 2013).
De producentenorganisatie geeft ook ontwikkelingsvoordelen voor haar leden. Dit zijn bepaalde
diensten waarmee de producent zijn of haar bedrijf “naar het volgende niveau” brengt. Dit zijn
bijvoorbeeld bodem-, of marktanalyses die nu wel uitgevoerd kunnen worden. Voor een individuele
producent is het lastig om deze analyses uit te voeren. Ten eerste omdat de toegang tot deze
diensten voor een individuele boer/producent beperkt zijn. Maar ook door de schaalvoordelen die
producentenorganisaties bieden kunnen de kosten gedeeld worden met andere
producenten/boeren (Lambrechts, 2013). Er zijn vaak meerdere producenten die baat hebben bij dit
soort analyses en er graag aan mee doen.
Een ander voordeel van een producentenorganisatie gaat over het nemen van de juiste beslissingen.
Bij een producentenorganisatie wordt er vanuit meerdere perspectieven naar een probleem gekeken
en wordt dan de beste oplossing gekozen. Vaak wordt er dan een betere beslissing gekozen, dan dat
één individuele producent moet beslissen (Lambrechts, 2013).
De distributie en logistiek voor de producten wordt geregeld door de producentenorganisatie. Als
een producent deze taak op zich moet nemen komen er management activiteiten bij kijken (Coley et
al., 2009). Als je als producent de distributie voor je producten regelt is het moeilijk om dit zo
efficiënt mogelijk te doen (Coley et al., 2009). Dit komt omdat een vrachtwagen of ander
transportmiddel een grote hoeveelheid aan producten met zich mee kan brengen. Als de producent
efficiënt wilt werken moet de vrachtwagen helemaal vol bij de producent wegrijden, maar dit is niet
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altijd mogelijk omdat de producent bijvoorbeeld nog niet alle producten heeft geoogst, of een
geringe hoeveelheid van het product produceert. De producten moeten enerzijds toch naar de
supermarkt, maar anderzijds wordt het transportmiddel niet efficiënt gebruikt. Dit inefficiënte
gebruik van transportvoertuigen kan voorkomen worden als de producentenorganisatie de
verantwoordelijkheid neemt voor de distributie. De producentenorganisatie kan één vrachtwagen of
een ander transportvoertuig inzetten om bij verschillende producenten de producten op te halen.
Aan het eind van de rit zit de vrachtwagen vol en kunnen de producten naar de verwerker of
supermarkten worden gebracht. Deze manier van collectie is veel efficiënter dan dat één individuele
producent met een half vol transportvoertuig zijn producten distribueert (Coley et al., 2009).
5.1.1 Theorie van Maslov
Met de theorie van Maslov kan er gekeken worden wat consumenten precies voor producten willen.
Hier kunnen producenten op inspelen. De theorie van Maslov bestaat uit een piramide met vijf lagen,
waar elk laag aan een behoefte van de mens is gekoppeld. In afbeelding 8 staat de behoefte die het
eerst nodig is onderaan (nr. 1). Als deze behoefte is voldaan kan pas aan behoefte nr. 2 gestart
worden, enzovoort.

Afbeelding 8: Kotler & Keller (2012),Maslow’s Hierarchy of Needs p.183
Deze behoeftes van de mens kan ook de behoefte zijn naar lokale voedselproducten. De eerste twee
lagen van de behoeften piramide van Maslov zijn niet relevant voor het onderzoek. Deze twee lagen
gaan over de basisbehoeftes van het leven. Laag drie en vier kunnen wel toegepast worden, hier kan
namelijk de producentenorganisatie iets toevoegen aan de producten voor de consument
(Lambrechts, 2013). Laag drie: sociale behoeftes, gaat over trends, hypes of merken die een bepaalde
waarde aan het product toevoegen. Tegenwoordig is de trend: lokaal geproduceerd voedsel (Ilbery,
2006). Consumenten gaan mee met deze trend en willen deze lokaal geproduceerde producten
kopen. Om als individuele producent hierin mee te gaan is moeilijk (Lambrechts, 2013).
Producentenorganisaties kunnen de producenten hierbij helpen door de afzetmarkt voor lokaal
geproduceerde producten te bedienen. In paragraaf 5.1 is besproken dat producentenorganisaties
deze “nieuwe” afzetmarkten opzoeken en bedienen voor de producent. Als de
producentenorganisatie de juiste afzetmarkt voor de producten heeft gevonden kunnen aan de
producten prestigelabels worden gekoppeld (Lambrechts, 2013). Laag vier: erkenning bouwt door op
de labels en merken die aan lokaal geproduceerde producten gekoppeld worden. Consumenten
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kunnen bij hun naasten zien dat zij mee gaan met de trend: het eten van lokaal geproduceerd
voedsel. Maar om in één oogopslag te kunnen herkennen dat het een lokaal geproduceerd product
is, moet de verpakking van het product dat duidelijk laten zien. Hierbij kunnen
producentenorganisaties haar leden helpen. Producentenorganisaties kunnen door hun
marktonderzoek de verpakking van producten dusdanig eruit laten zien dat consumenten kunnen
zien dat het lokaal geproduceerd voedsel is. Als deze consumenten dan net als hun naasten ook
lokaal geproduceerd voedsel koopt, krijgen zij ook erkenning van hun naasten en anderen. Laag vijf
gaat over zelfontplooiing van de mens en is niet relevant voor dit onderzoek.

5.2 Kosten
Er zitten ook nadelen aan het lid zijn van een producentenorganisatie (Lambrechts, 2013). Het
nemen van beslissingen duurt vaak een lange tijd. Dit komt omdat er in een producentenorganisatie
een democratische structuur moet zijn, dit betekent dat ieder lid zijn mening mag uiten voor een
probleem of beslissing (Lambrechts, 2013). Als individuele producent kan er bij een verandering in de
markt of milieu sneller geanticipeerd worden op deze verandering. Er kan dus sneller een beslissing
gemaakt worden, wat soms nodig is in de voedselmarkt om aan de vraag te voldoen (Lambrechts,
2013).
Ten tweede kan het zijn dat één producent meer betrokken en loyaal naar de
producentenorganisatie is dan de andere producent. Hierdoor kan het “free rider probleem”
ontstaan. Dit betekent dat de ene producent profiteert van de verkoop- en andere activiteiten van de
andere producent (Hoefnagel, 2010).
Ten slotte wordt lid zijn van een producentenorganisatie soms ervaren als duur. Dit komt doordat er
bij een producentenorganisatie verschillende soorten heffingen, afhoudingen, retributies of
commissies moeten worden betaald (Lambrechts, 2013). Dit zijn de kosten die een
producentenorganisatie maakt. Sommige producentenorganisaties rekenen de kosten die ze maken
door in de kostprijs van hun producten. Hierdoor krijgen de producenten een lagere prijs. Het komt
wel eens voor dat producenten een hogere prijs voor hun producten krijgen als zij hun producten
afzetten buiten een producentenorganisatie om. Hiertegenover staat dat er geen zekerheid is dat
volgend jaar de producten weer voor dezelfde prijs kunnen worden afgezet.(Lambrechts, 2013)
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6. Wat is de toegevoegde waarde van een producentenorganisatie
voor de supermarkt in de lokale voedselketen?
Een supermarkt staat bijna bovenaan in de voedselketen, zij verkoopt de producten aan de
consumenten. Maar van wie kopen de supermarkten hun producten? Dit zijn veelal
producentenorganisaties, waarvan sommigen meerdere merken en typen producten
vertegenwoordigen (Lambrechts, 2013).

6.1 Baten
Een supermarkt heeft in de voedselketen veel invloed op de rest van de keten (Bijman, 2002). Hierbij
gaat het vaak over wat voor producten de supermarkt nu precies wil, maar ook over andere zaken als
logistiek, kwaliteitseisen en prijzen (Bijman, 2002). In de laatste jaren is de kwaliteit van het voedsel
in de keten een steeds belangrijker item geworden. Voorheen was de logistiek één van de belangrijke
en veelbesproken zaken in de voedselketen, maar tegenwoordig wordt er steeds meer de nadruk op
kwaliteit van het voedsel gelegd. Deze verandering wordt door de supermarkten geleid, want hun
imago stond op het spel als er producten werden geleverd van mindere kwaliteiten (Bijman, 2002).
Om de kwaliteit van de producten te controleren door de hele keten zijn er kwaliteitssystemen op de
markt gekomen. Via een producentenorganisatie kan de supermarkt deze systemen makkelijker
toepassen, dan waarbij deze controle bij elke individuele producent toegepast moet worden
(Lambrechts, 2013). Via een producentenorganisatie kan de supermarkt de controle dus makkelijker
over de producenten behouden. Dit is zeer belangrijk in de lokale voedselketen, omdat bij lokale
producten de verpakking van het voedsel voor zich moet spreken (Martinez, 2003). De labels en
teksten op de verpakking moeten weergeven dat het een lokaal geproduceerd product is, want dat is
waar de consument hedendaags naar zoekt (Ilbery, 2006). Doordat de controle over dit soort
aspecten via een producentenorganisatie te doen, hoeven de supermarkten maar bij “één bedrijf”
toezicht te houden op de kwaliteit en verpakking. Als er geen producentenorganisatie zou zijn, moet
de supermarkt bij elke individuele producent er op toe zien dat de kwaliteitseisen en andere regels
omtrent het product grondig worden nageleefd. Het voordeel van een producentenorganisatie
rondom de controle van de kwaliteit van het voedsel kan gezien worden als een economisch
voordeel, omdat het minder tijd en geld kost om alleen een controle bij de producentenorganisatie
te houden dan bij elke individuele producent (Lambrechts, 2013).
In het bovenstaande stukje wordt er al naar schaalvoordelen gesuggereerd. Door de
producentenorganisatie hoeft de supermarkt maar bij één bedrijf, in plaats van tientallen
producenten zijn producten te kopen. Voor de logistiek is dit een stuk makkelijker, want de
producten hoeven niet bij verschillende producenten opgehaald te worden (Hoefnagel, 2010).

6.2 Kosten
Voor de supermarkt kan een producentenorganisatie ook nadelig zijn, zeker ten aanzien van de prijs
(Hoefnagel, 2010). Als producenten via de producentenorganisatie hun producten verkopen is de
prijs die de supermarkt moet betalen voor de producten vaak hoger, dan wanneer de supermarkt de
producten direct van de producent koopt. Dit komt doordat de producentenorganisatie de hoogst
mogelijke prijs wilt krijgen voor haar producenten(Lambrechts, 2013). Dit is natuurlijk ook het doel
van de producenten als zij direct aan de supermarkt hun producten verkopen. Het nadeel dat de
individuele producent heeft is dat de supermarkt een betere onderhandelingspositie heeft dan de
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producent (Vré, 2012). Als de producent een te hoge prijs voor zijn of haar producten vraagt, klopt
de supermarkt gewoon bij een andere producent aan die wel voor die prijs zijn producten wilt
leveren. Als de producent zijn producten niet kwijt raakt moet de producent noodgedwongen zijn
producten voor die prijs zijn producten verkopen.
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7. Wat is de toegevoegde waarde van de producentenorganisatie
voor de overige schakels in de lokale voedselketen?
7.1 Baten
In afbeelding 3 staat dat er ook handelaren in de lokale voedselketen voorkomen. Dit kunnen
handelaren zijn, maar ook groothandels, veilinghuizen of andere intermediairs. Een handelaar kan op
verschillende manieren aan zijn producten komen. Hij kan de producten rechtstreeks van de
producent kopen, maar hij kan ze ook van een producentenorganisatie kopen. Het voordeel van een
producentenorganisatie voor de handelaar is dat de handelaar niet bij elke producent kleine
hoeveelheden producten hoeft in te kopen, maar nu in één koop een grote hoeveelheid kan kopen.
Dit bespaart tijd voor de handelaren. Een ander voordeel voor de handelaar om de producten bij een
producentenorganisatie te kopen is dat er een contract opgesteld kan worden dat er in volgende
jaren ook bepaalde hoeveelheden producten afgenomen worden (Hoefnagel, 2010). Zo weet de
handelaar ook wat hij volgend jaar kan verkopen.

7.2 Kosten
Voor de handelaren en intermediairs in de lokale voedselketen zitten er veel kosten aan een
productenorganisatie in de lokale voedselketen. Supermarkten kopen hun producten namelijk niet
altijd direct van een producentenorganisatie of van een producent (Rijk, 2011). Als er geen
producentenorganisatie is waar de supermarkten de producten van kunnen kopen, zijn er wel
groothandelaren, waar de supermarkten dit wel kunnen. Deze groothandels zijn vaak winstgedreven,
waardoor de prijzen die producenten voor hun producten krijgen een stuk lager liggen dan bij een
producentenorganisatie (Rijk, 2011). Zonder producentenorganisatie in de lokale voedselketen
kunnen de handelaren in zekere mate de prijs bepalen, waarvoor de producten bij de producenten
ingekocht worden (Rijk, 2011).
In een lokale voedselketen wordt de keten zo kort mogelijk gehouden, omdat zo de hoogste prijs
voor de producenten behaald kan worden (Hoefnagel, 2010). Als er in de lokale voedselketen
meerdere schakels zoals tussenhandelaren of andere intermediairs tussenkomen, kan dit van invloed
zijn op de prijs (Rijk, 2011). Dit komt omdat elke schakel in de keten zijn kosten gedekt wilt hebben
en eventueel nog een winstmarge wilt creëren (Vré, 2012). Hierdoor kan de prijs die de consument
moet betalen worden verhoogd, of de inkoopprijs van de producten worden verlaagd (Vré, 2012).

22

8. Wat is de functie van producentenorganisatie bij het
maatschappelijk verantwoord ondernemen in de lokale
voedselketen?
De eerste vraag die er bij maatschappelijk verantwoord ondernemen bij iemand opkomt is: Wat is nu
precies maatschappelijk verantwoord ondernemen? Volgens Caroll (1979) is het ‘The idea of social
responsibilities supposes that the corporation has not only economic and legal obligations, but also
certainly responsibilities to society which goes beyond these obligations.’
Caroll bedoelt hiermee dat er voor een onderneming buiten de economische en legale eisen waar de
onderneming aan moet voldoen ook aan de gemeenschap gedacht moet worden. Niet alleen
gedacht moet worden, maar dat het tevreden stellen van de gemeenschap en zijn omgeving
gewichtiger meetelt dan de economische en legale afspraken van de onderneming.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds populairder bij bedrijven. Er worden bij
verschillende bedrijven speciale jaarverslagen uitgegeven omtrent het maatschappelijk verantwoord
ondernemen (Goddijn et al., 2003). Dit doen ondernemingen om hun transparantie te verhogen,
hierdoor worden zij aantrekkelijker voor stake- en shareholders (Goddijn et al., 2003). De trend
“duurzaam beleggen” wordt steeds populairder bij verzekerings- en pensioensmaatschappijen. Bij
deze trend staat het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel (Goddijn et al.,
2003). Ondernemingen laten hun gedrags-code voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen
zien door verschillende cursussen te volgen. Maar ook functionerings- en beoordelingsgesprekken
moeten laten zien dat de onderneming maatschappelijk verantwoord onderneemt.
Volgens Caroll (1979) moet een onderneming zijn verantwoordelijkheid naar de gemeenschap. In de
lokale voedselketen is de lokale gemeenschap ook de consument, dus een gemeenschap die geen
probleem heeft met de producenten of andere schakels is essentieel. Want anders kopen
consumenten deze lokaal geproduceerde producten niet meer, omdat ze bijvoorbeeld problemen
hebben met de manier van produceren (Van der Hoeven, 2010).
Een producentenorganisatie kan ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Volgens Van der
Hoeven (2010) onderneemt een producentenorganisatie maatschappelijk verantwoord als zij haar
leden duurzaam laat produceren. Een andere mogelijkheid is om als producentenorganisatie
maatschappelijk verantwoord te ondernemen is om de verantwoordelijkheid over de prijzen van de
producten te nemen. Hierbij doelt Van der Hoeven (2010) op stabiliteit van de prijzen op de markt en
dat producenten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen.
Voor een supermarkt bestaan er verschillende keurmerken voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Één die veel gebruikt wordt in Nederland is het “SSK- keurmerk.” Als supermarkten dit
keurmerk willen hebben moet er aan zeven verschillende onderwerpen gehouden worden. In
afbeelding 9 staan zeven verschillende onderwerpen, waaraan een supermarkt zich moet houden als
ze het SSK- keurmerk willen hebben.
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Afbeelding 9: Anomynous (2014d), Super supermarket keurmerk. www.supersupermarkt.nl
Voor dit onderzoek zijn de punten: lokale betrokkenheid en onderscheidend assortiment relevant.
Deze punten zijn in afbeelding 9 rood omcirkeld. Lokale betrokkenheid gaat over het actief zijn in de
lokale gemeenschap, zoals sponsoren van de lokale verenigen, maar ook van de lokale ouderenzorg.
Als een supermarkt dit soort acties doet, krijgen consumenten een bepaald beeld bij de supermarkt.
Het moet een beeld schetsen, waarbij de supermarkt zich inzet voor de lokale gemeenschap en
lokale economie. De supermarkt kan natuurlijk ook lokale voedselproducenten steunen. Dit brengt
ons tot het volgende relevant punt van het keurmerk, namelijk: onderscheidend assortiment.
Supermarkten willen graag een onderscheidend assortiment hebben met daarin bijvoorbeeld fair
trade, biologische producten of lokale producten. De supermarkt stemt het aanbod van lokale
producten af met de vraag ernaar. Om te kijken wat een “SSK supermarkt” doet met betrekking tot
de lokale betrokkenheid en onderscheidend assortiment wordt er een klein empirisch onderzoek
gedaan bij zo’n supermarkt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van het boek van Boeije et
al. (2009).

8.1 Empirisch onderzoek “SSK supermarkt”
De supermarkt Albert Heijn gelegen in Leersum te Honigraat 57 heeft een supersupermarkt
keurmerk. De lokale betrokkenheid van deze supermarkt is buiten de winkel al goed te zien. Er staan
namelijk borden buiten waarop staat dat de supermarkt de lokale Leersumse voetbalclub vv HDS
sponsort. In de supermarkt zie je bij binnenkomst al een paar schappen staan verschillende groente
en fruit. Deze groente zijn niet specifiek lokaal maar komen wel allemaal uit Nederland. In afbeelding
10 zijn de Nederlandse groente en fruit te zien in de schappen van de Albert Heijn in Leersum. In
afbeelding 11 is een uitvergroting van het gele omcirkelde stukje in de linker afbeelding. Deze label
laat duidelijk zien dat de groente en fruit in deze schappen uit Nederland komen.
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Afbeelding 10: Auteur, Schappen groente en fruit Albert Heijn.

Afbeelding 11: Auteur, Waar komen de groente vandaan?
Ook staat bij elke soort groente of fruit het land van herkomst bij, in afbeelding 12 is dit te zien. De
prei uit de Albert Heijn komt uit Nederland. Er staat niet specifiek waar in Nederland.

Afbeelding 12: Auteur, Land van herkomst groente Albert Heijn.
Verder staat er niks over lokaal geproduceerde voedselproducten. Daarom ben ik gaan vragen bij een
medewerker of ik iets over het hoofd heb gezien, of dat er helemaal geen lokaal geproduceerde
producten worden verkocht in deze Albert Heijn. De medewerker zei: ‘Deze weken is het thema:
Italiaanse keuken. Er worden verschillende Italiaanse voedselwaren aangeboden die normaliter niet
in de schappen liggen. Wij hebben ook wel eens van deze weken voor de lokaal geproduceerde
producten. Van de zomer nog stond er een kraampje met appels en peren uit Cothen.
25

9. Kosten- en batenanalyse
Hieronder worden de resultaten van de hierboven staande literatuurstudie weergegeven in een
tabel. De tabel bestaat uit de baten en kosten die een producentenorganisatie hebben voor deze
schakel in de lokale voedselketen. Dit wordt gedaan vanuit het perspectief van de producent,
supermarkt en overige schakels in de lokale voedselketen. Aan de hand van deze kwalitatieve
onderzoeksresultaten wordt een conclusie/aanbeveling geschreven.

9.1 Perspectief producent

Afbeelding 13: Auteur, Tabel kosten- en baten analyse producent.
Aan de hand van de gegevens in afbeelding 13 wordt er gekeken wat de toegevoegde waarde is van
producentenorganisaties voor producenten in de lokale voedselketen. De producentenorganisaties
zorgen voor schaaleffecten voor de producenten. Hierdoor kunnen de producenten grotere afzetmarkten,
zoals de supermarkt bedienen. Maar deze nieuwe markten moeten ook “ontdekt” worden. Dit is bijna
niet mogelijk zonder een goed marktonderzoek, de producentenorganisatie kan voor meerdere
producenten een onderzoek uitvoeren. Voor een individuele producent is dit vaak financieel onmogelijk.
Er komt ook nog eens bij dat een producentenorganisatie een betere onderhandelingspositie heeft dan
een individuele producent. Dit komt omdat een producentenorganisatie meer producten
vertegenwoordigd en de juiste afzetmarkten bedienen, zodat er een hogere prijs gevraagd kan worden.
Hiertegenover staat dat lid zijn van een producentenorganisatie geld kost. De kosten van de
producentenorganisatie moeten gedekt worden. Binnen een producentenorganisatie is er een
democratie, ieder lid mag zijn mening uiten voor bepaalde problemen of beslissingen. Dit kost meer tijd,
dan wanneer een individuele producent een beslissing moet nemen. Sommige beslissingen moeten in
korte tijd genomen worden om met de markt mee te gaan.
De diensten die een producentenorganisatie aanbied zijn voor de producenten vaak individueel niet te
bekostigen, maar via een producentenorganisatie wel. Dit komt omdat de kosten van de dienst gedeeld
kunnen worden door de leden. Een nadeel hiervan is dat de ene producent er meer gebruik van maakt
dan de andere. Hierdoor kan er een free-rider probleem ontstaan.
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9.2 Perspectief supermarkt

Afbeelding 14: Auteur,Tabel kosten- en batenanalyse supermarkt.
Als supermarkten producten in de lokale voedselketen van een producentenorganisatie koopt.
Betalen de supermarkten tevens voor de kosten die de producentenorganisatie maakt. Als een
supermarkt direct van een producent koopt zou de prijs die de supermarkt moet betalen voor een
product dus lager moeten zijn. Hier is dus geen producentenorganisatie voor nodig, maar er zitten
verschillende nadelen voor de supermarkt aan geen producentenorganisatie in de lokale
voedselketen. Er wordt door de supermarkt dan veel tijd en kosten gestoken in de inkoop van
producten. De supermarkt moet bij elke producent controles uitvoeren of hij zich aan de
kwaliteitseisen en andere regels houdt. Als er een producentenorganisatie in de lokale voedselketen
zit kan deze de controles uitvoeren en hoeft de supermarkt alleen maar controle op de
producentenorganisatie te hebben. Dit verschijnsel is precies hetzelfde met de informatiewinning
over producten, productieplannen en andere zaken.
Een producentenorganisatie heeft meerdere leden. De producten die deze leden produceren moet
gedistribueerd worden naar een supermarkt, verwerker of tussenhandelaar. Als er bij meerdere
producenten producten opgehaald worden leidt tot een efficiëntere logistiek, omdat
transportvoertuigen dan niet met halve ladingen gaan rijden. Dit verschijnsel komt zowel in nationale
als lokale voedselketen voor. Een producentenorganisatie kan zorgen voor een zo efficiënt mogelijke
distributie.
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9.3 Perspectief overige schakels

Afbeelding 15: Auteur,Tabel kosten- en batenanalyse overige schakels.

Tussenhandelaren kunnen de taak van een producentenorganisatie voor een groot deel overnemen.
Zij kunnen namelijk ook de producten afzetten, alleen doen zij dit op een andere manier. Zij kopen de
producten en verkopen ze daarna weer. Het verschil tussen een producentenorganisatie en
tussenhandelaar is dat de tussenhandelaar voor zijn eigen maximale winst gaat en daarom zo laag
mogelijk probeert in te kopen. De producentenorganisatie doet het tegenovergestelde, zij proberen
juist de maximaal haalbare prijs te krijgen voor de producten van hun leden/producenten. Als er
geen producentenorganisatie in de lokale voedselketen bevindt kan een tussenhandelaar dus in
zekere zin zijn eigen winst bepalen. Dit door de bepaalde in- en verkoop prijzen te hanteren, wat
nadelig kan zijn voor zowel producent als supermarkt.
Er zitten ook voordelen voor de handelaren aan een producentenorganisatie in de lokale
voedselketen. Handelaren kunnen namelijk nu ook van een producentenorganisatie kopen, zo kan de
handelaar in één koop een grote hoeveelheid producten kopen. Als er geen producentenorganisatie
zou zijn geweest moest de handelaar bij elke individuele producent de producten gaan kopen. Dit
kost een hoop meer tijd.
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10.

Conclusie

Aan de hand van de deelvragen kan de hoofdvraag: Wat is de toegevoegde waarde van
producentenorganisaties in lokale voedselketens? worden beantwoord. Voor verschillende schakels
in de lokale voedselketen is er een verschillende toegevoegde van de producentenorganisatie. Voor
de producenten zitten er kosten vast aan een producentenorganisatie, maar worden deze kosten
terugbetaald door de diensten en de hogere prijs voor hun producten die ze krijgen. Voor een
supermarkt zitten er tijdsbesparingen aan een producentenorganisatie in de lokale voedselketen.
Met elke individuele producent een contract afsluiten over leveringen, kwaliteitsgaranties, logistiek
enz. kost veel tijd en dus geld. Als een supermarkt via een producentenorganisatie bij de
producenten koopt hoeft zij maar met één organisatie een contract aan te gaan. De controle over de
producten wordt zo ook een stuk makkelijker. Hiertegenover staat wel dat een supermarkt vaak een
hogere prijs moet betalen als zij de producten via een producentenorganisatie dan dat als ze dit
rechtstreeks van de producent zouden doen. Maar als de extra kosten voor de inkoop van een
product via een producentenorganisatie worden afgestreept met de kosten die een supermarkt zou
moeten maken als zij bij individuele producenten hun producten zouden moeten kopen, komen er
via een producentenorganisatie minder kosten bij kijken.
Voor de overige schakels zoals tussenhandelaren en veilingen zijn producentenorganisaties een soort
concurrent. Het verschil tussen deze is dat producentenorganisatie juist de hoogste prijs voor de
producent wilt krijgen en de andere twee juist een lage inkoopprijs, zodat zij de producten ook weer
goed kunnen verkopen. Het voordeel van een producentenorganisatie in de lokale voedselketen voor
de overige schakels is dat zij hun producten kunnen kopen van een producentenorganisatie. Dit kost
minder tijd dan wanneer bijvoorbeeld de handelaar bij elke individuele producent de producten
moet gaan kopen. Voor de overige schakels geeft producentenorganisatie dus meer kosten dan
baten en is er geen grote toegevoegde waarde.
Concluderend kan gezegd worden dat zonder producentenorganisatie de lokale voedselketen een
stuk duurder en minder goed georganiseerd zou zijn.
Voor een vervolgonderzoek kan er gekeken worden naar wat voor lokale producten supermarkten
nog meer aan kunne bieden. Uit het empirisch onderzoek dat in hoofdstuk 3.5 is beschreven is
uitgekomen dat supermarkten nog weinig aandacht besteden aan lokaal voedsel. Invloed van
producentenorganisatie is al helemaal niet te zien, alleen de bij Jumbo supermarkt staat er een schap
met lokale groente en fruit.
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