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1. Introduction
1.1 Background
A pork chain consists of processes that are executed by so called chain actors. These stages include:
breeding – farrowing – finishing – slaughtering – processing – retail or sales channels – consumption
(Trienekens et al., 2009). According to Backus et al. (2012) the Dutch pork chain is highly known for
its efficient production. Production methods are focused on uniformity and bringing about lower cost
prices. The location of the Dutch pork chain adds to its efficient nature, because key markets (which
lie in North-west Europe) are within short transport distance. Knowledge on how to organize the
need to supply mass markets is also present in the current pork chain (Backus et al., 2012).

1.2 Research problem
Each actor in the Dutch pork chain has to deal with constantly changing market conditions when
going about their day-to-day business due to a wide range of factors. These factors include: weekly
fluctuating piglet and pig prices (Hoste et al., 2003), rising economies such as China, Russia and Brazil,
policies regarding animal welfare, emission rights and the environment, fluctuating feed prices due
to ever-changing prices of raw materials etc. For instance the price of a 1000 kg of corn in January
2013 was 245.80 euros. In December 2013 the price of corn decreased to 184.25 euros. That comes
down to a price decrease of around 25% in about one year (LEI, 2013). Furthermore in 2013, the
average pig price fluctuated between 1.30 to 1.45 euro per kilogram carcass weight (Garrido et al.,
2016). These examples give clear indications of price volatility in pork chains. Volatility itself can be
characterized as the uncertainty concerning the success of business operations (Heyder et al., 2010).
Dealing with these volatile price levels is a key challenge for actors in the Dutch pork chain and
management strategies need to be identified to better understand how actors handle price volatility.

1.3 Objective of the study
In the Dutch pork chain sourcing and selling strategies can be used to manage price volatility that
affects the business operations of every actor in the chain. Therefore the objective of this study is to
identify sourcing and selling strategies in the Dutch pork chain and to determine which strategies are
used to manage price volatility. To reach this objective, the following research questions will be
answered:
●

What current sourcing and selling strategies are being used by actors operating in
the Dutch pork chain?
 What challenges do actors operating in the Dutch pork chain face when sourcing and
selling commodities?
● Which sourcing and selling strategies are used to manage price volatility by actors
operating in the Dutch pork chain?

1.4 Structure of the report
In chapter 2 current literature regarding price risk strategies in the Dutch pork chain are discussed.
Examples are the composition of contracts between actors in the chain and how prices are
developed. In chapter 3 the methodology behind acquiring relevant data for this research is
explained. Through the use of an extensive literature study and in depth interviews data is gathered
that help solve the objective of this study. In chapter 4 the results of said data are discussed and laid
out in an organized manner. In chapter 5 one can find the discussion and conclusions. In paragraph
5.1 a discussion takes place in which the results are cross-checked with existing literature and the
validity of the conducted study is questioned. In paragraph 5.2 the results of this study are
concluded. One can find the reference list after chapter 5. The interview questions and fully
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transcribed interviews can be found in the appendix. Appendix 1 covers the interview questions and
transcribed interviews of the feed suppliers. In appendix 2 one can find the interview questions and
transcribed interviews for the pig farmers, appendix 3 provides the interview questions and
transcribed interview of the slaughterhouse and appendix 4 covers the interview questions and
transcribed interviews for the retailers.
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2. Literature
2.1 Risk management strategies in pork chains
Risk can be defined as the possibility of adverse outcomes due to uncertainty and imperfect
knowledge in decision making (Drolette et al., 2009). Agri-food supply systems, such as pork chains,
face many forms of risk which relate to demand and supply challenges, and process and control
matters (Leat & Revoredo-GiHa, 2013). Managing these risks require strategies that range from the
types of contracts used to hedging against price volatility.
A pork chain consists of processes that are executed by so called chain actors. These stages include:
breeding – farrowing – finishing – slaughtering – processing – retail or sales channels – consumption.
The Dutch pork chain is organized as independent producers who mostly have no binding contracts
with subsequent phases in the chain. The number of slaughterhouses and processors is limited, but
their demands of farmers are comparable, allowing easy switches. So vertical integration is limited
(de Greef & Casabianca, 2009). Research literature has shown however that vertical integration has
gained a lot of attention as a viable strategy in overcoming volatile market conditions, such as an
uncertain supply (Ottesen & Grønhaug, 2001). This concept might also be relevant for the Dutch pork
chain in securing feed or pigs at stable prices. However literature has shown that competitiveness
within each section of the Dutch pork chain is very much present. Coordination and cooperation
between pig farmers reciprocally and vertically in the chain is hardly existent (Backus et al., 2012).
Short term, individual interests prevail over the long term, collective importance which prevents
optimal cooperation in the pork chain (van Geel & Veldman, 2003). This translates to the planning of
pig sales happening on a daily or weekly basis rather than planning ahead for the long term (Boston
et al., 2004).
Another way of decreasing uncertainty is to set terms in contracts which both parties need to
honour. Contract terms in the pork chain typically specify that the producer will deliver a certain
quantity of hogs to the processor at a certain time. The producer may receive a formula-based price,
typically a spot-market price with premiums or discounts based on size and quality of the hogs. With
these formula-priced contracts, payments adjust automatically to changes in market conditions
because contract payments are typically linked to a spot-market price (Martinez, 2002). There are
also other types of contracts known as forward contracts. This is a contract between two parties to
buy or to sell an asset at a specified future time at a fixed price. A study conducted by Heyder et al.
(2010) showed that German agribusiness firms prefer instruments that reduce the amount of
uncertainty they face and thus that forward contracts have increased in priority. However, according
to Garrido et al. (2016), the use of long-term fixed price contracts (forward and futures) among
wholesalers and processors is decreasing.
An important part influencing the volatility surrounding the Dutch pork chain are the prices of pigs.
The prices of pigs in the Dutch pork chain are being brought about weekly. These prices are based on
the expected supply and demand of hogs and the development of the meat industry for the coming
week. However the Dutch pork chain isn’t market leader when it comes to pork, so it’s dependant on
the price development of surrounding countries, most of all Germany (Hoste et al., 2003). More than
30 producer associations in Germany bring forth a uniform price mask that provides a fixed weekly
rate. Price differences between farmers are caused by premiums and discounts to the weekly basis
price based on different standards of quality between slaughterhouses (Garrido et al., 2016).
Another group of actors is the feed industry, which is extremely important for the pork chain as feed
is one of the major cost components in pork production (Trienekens et al., 2009). As previously
mentioned however, feed prices can fluctuate in a volatile manner (Hoste et al., 2003). This in turn
affects the price of pigs and how actors in the Dutch pork chain cope under these conditions.
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According to Garrido et al. (2016) most German pig farmers pursue a strategy of risk anticipation to
shield them from the effects of volatile prices. Especially animal feed, being one of the major cost
factors, is being hedged or sourced together with larger organisations to cope with price volatility.
Interviews conducted in another study with experts who have representative ideas about the
internal situation of the Dutch pork supply chain, showed that Dutch pig prices are highly volatile.
This leads to speculation by primary producers and an unstably supply for the slaughterhouses
(Boston et al., 2004). Furthermore one producer noted that he received more for his pigs when the
trader was arranging logistics for him than when he made arrangements directly with the
slaughterhouse. This is due to the fact that traders have the negotiation skills and network relations
to be able to establish better prices (Boston et al., 2004).
Here is a short overview of the risk management strategies used in pork chains provided by
literature:









Types of contracts: Contracts used in pork chains specify that producers will deliver a certain
quantity of hogs to the processor at a certain time. The producer receives a spot-market
price with premiums or discounts based on size and quality of the hogs (Martinez, 2002).
Spot-market contracts are often used in pork chains. Payments according to these contracts
adjust automatically to changes in market conditions (Martinez, 2002). Forward contracts are
used by German agribusiness firms as an instrument to reduce uncertainty (Heyder et al.,
2010). Furthermore in the Netherlands, according to de Greef & Casabianca (2009), the pork
chain is organized as independent producers who mostly have no binding contracts with
subsequent phases in the chain.
Coordination and cooperation: According to Backus et al. (2012) cooperation between pig
farmers reciprocally and vertically in the Dutch chain is hardly existent. Furthermore short
term, individual interests prevail over the long term, collective importance (van Geel &
Veldman, 2003).
Planning of pig sales: The planning of pig sales happens on a daily/weekly basis rather than
planning ahead for the long term (Boston et al., 2004). Every year noticeable fluctuations
occur in the price and demand for pigs. Therefore not having a long term vision hinders pig
farmers and slaughterhouses in preparing for these foreseeable events.
Traders: Pig farmers engage with traders that have the negotiation skills and network
relations to receive better prices from slaughterhouses for their pigs (Boston et al., 2004).
Price hedging: According to Garrido et al. (2016) animal feed is sourced together with larger
organisations to manage price volatility and forward contracts are used by German
agribusiness companies to hedge against price volatility (Heyder et al., 2010).
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2.2 Impact of risk management strategies
In 1997 a questionnaire survey was conducted which yielded 647 returned questionnaires of Dutch
livestock farmers to examine risk management strategies (Meuwissen et al., 2001). Price risks,
regarding the uncertainty of prices to farm inputs and outputs, were recognized as being most
impactful by the farmers. Garrido et al. (2016) reported that a deviation in “prices by more than 10%
to 15% from their expected levels is perceived as price volatility” by 42 actors in six EU food supply
chains. Furthermore, according to Meuwissen et al. (2001) producing at lowest possible costs was
perceived by Dutch livestock farmers to be the most impactful risk management strategy. Important
to note however is that risk management strategies to deal with price risks were not perceived as
important in this research. A study conducted by Neyhard et al. (2013) with use of simulation
techniques amongst dairy farmers indicated that volatility in net farm income, due to risks
surrounding the farmers, can be reduced through the use of risk management tools but at the cost of
lower expected net income. Furthermore the use of futures contracts provides the greatest
reduction in net farm income variance, but is accompanied by the highest total marketing costs on
average (Neyhard et al., 2013).
Another risk management tool, as previously mentioned, is cooperation. According to Leat and
Revoredo-GiHa (2013), cooperation can be greatly beneficial in aiding risk management. The impact
of horizontal cooperation between producers can be found in the fact that they can share
information on how to innovate, optimize production and scale-up to create a reliable supply (Leat &
Revoredo-GiHa, 2013). The impact of using contracts can be found in the Brazilian pig sector. During
an unfavourable business climate in 2011 and 2012, regarding pig prices and prices for raw materials,
independent pig farmers who were exposed to market volatility were struggling. Breeders who used
contracts to regulate prices as a risk management tool could better cope during these times (Antione
et al., 2014). Spot-market contracts, the most popular type of pig-marketing contract, are useful in
multiple ways. Beside the risk sharing of price volatility between the producer and buyer, they also
safe time by not having to constantly renegotiate the basic price between both parties (Martinez,
2002). Furthermore selling pigs with the use of traders or trading companies has also been proven to
be impactful in the German pork chain. A total of 40% of the 30,000 pig breeders in Germany
marketed their pigs in 2013 to trading companies (Antione et al., 2014).
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3. Methodology
This section reports the research methodology underlying the conducted study in which answers are
sought to the research questions stated in the objective of the study. The research relies on primary
and secondary data sources of both quantitative and qualitative nature. Primary data has been
acquired by taking interviews with actors in the Dutch pork chain and the secondary data mostly
comprises of past scientific papers and organizational reports.

3.1 Structured questionnaires
Primary data has been acquired to give an answer to the research questions of this study:




What current sourcing and selling strategies are being used by actors operating in
the Dutch pork chain?
What challenges do actors operating in the Dutch pork chain face when sourcing and selling
commodities?
Which sourcing and selling strategies are used to manage price volatility by actors operating
in the Dutch pork chain?

This has been done through the use of structured interviews which have been taken with actors in
the Dutch pork chain. The following actors have been interviewed in April and May, 2014:
●
●
●
●

Feed processors/suppliers
Pig farmers
Pig processor/slaughterhouse
Major supermarkets

These interviews have been conducted through the use of a questionnaire customized for each
individual actor in the chain. In short this implies that there is a personalized questionnaire for the
feed processors/suppliers, for the pig farmers, for the major pig processors/slaughterhouses and for
the major supermarkets. The questionnaire for the feed suppliers can be found in appendix 1.1. This
questionnaire is only focused on the selling strategies of feed suppliers in the Dutch pork chain.
Sourcing strategies of feed suppliers have not been included in this research due to the length of this
study and complexity, therefore the beginning of the Dutch pork chain in this research lies with the
feed suppliers. The questionnaire for the pig farmers can be found in appendix 2.1, the questionnaire
for the slaughterhouses in appendix 3.1 and the questionnaire for the retailers in appendix 4.1. Each
customized questionnaire is divided into two sections, namely the sourcing strategies and the selling
strategies. Each section is in turn divided into three subsections consisting of: current strategies,
challenges faced when sourcing/selling and potential changes in strategies when faced with price
volatility.
The interviews were held in Dutch, recorded and fully transcribed to ensure all relevant data is
captured. The transcribed interviews have not been fully translated into English to preserve the
authenticity of said interviews. Due to the length of this study only two actors of each link in the
Dutch pork chain have been interviewed in April and May, 2014. The fully transcribed interviews can
be found in appendix 1.2, 2.2, 3.2 and 4.2.
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3.2 Categorizing sourcing and selling strategies
Sourcing and selling strategies identified in the results of this study in trying to manage volatile price
levels will be classified using the following four categories:
● Adapting: Adjust to market conditions as much as possible with minimal attempt to control
prices and attempt to benefit from price movements.
● Coping: Focus is on minimizing the negative consequences of downside price movements.
● Mitigate: Control price movements as much as possible.
● Transfer: Use market instruments to hedge against price volatility.
These four categories combined encompass a complete picture of strategies that potentially manage
price volatility when operating in a pork chain. These categories have been developed in a study
conducted by Assefa et al., (2014) concerning price risk management strategies. Actors can on the
one hand follow price movements by adapting or coping to them. The focus with ‘adapting’ is on
flexibility, following the market, and securing a stable margin regardless of price movements.
Examples of adapting could be by expanding their business or switching to different suppliers.
‘Coping’ focusses on survival and minimizing negative effects of price volatility. An example of coping
could be by optimizing their current business operations and reducing costs. On the other hand
actors can try to control price movements (‘mitigate’) or hedge against them (‘transfer’). Hedging
against price volatility can be done through the use of futures or forward contracts in which risk is
transferred to another party.

3.3 Selection process interviewees
Each interviewee has its own story and so does the selection process of each interviewee. Actors in
the Dutch pork chain come in different shapes and sizes. To increase the representativeness of this
study an effort is made to interview actors varying in business size for each link in the chain. The
interviewed feed suppliers both vary in size and scope. ForFarmers Hendrix, the first interviewed
feed supplier, can be considered as one of the larger feed suppliers operating in the Dutch pork
chain. The other feed supplier, Coppens Diervoeding, is a somewhat smaller feed supplier who’s
focus is more regional. Coppens Diervoeding was approached with the help of Miranda Meuwissen.
The first interviewed pig farmer is René Schepers. He was featured in a news article which
contributed to selecting him for an interview and was reached by telephone. Ruud Huls, the next pig
farmer, was someone known by me locally and deemed a good candidate for this study since he
breeds piglets. René Schepers produces fattening pigs and thus both pig farmers together represent
a more complete picture.
The selection process for the slaughterhouses began be contacting rather well known pig processors
such as Vion. These slaughterhouses quite quickly declined the offer of participating in this study
sadly. After this process smaller, more local processors were contacted and finally one
slaughterhouse agreed to cooperate with an interview. It is unfortunate that only one pig
processor/slaughterhouse could be reached for an interview. Speculations can be made that this is
due to the fact that the current image of pig processors can be described as delicate at best (Boston
et al., 2004) and most processors do not want to further harm this image by revealing sensitive
information regarding sourcing and selling strategies.
Selecting retailers for this study was at first done based on location. At the time travelling far
distances was not possible and thus local retailers were looked at. The COOP was selected and its
headquarters in Velp was fairly close by. Furthermore the Plus Peperkamp, a local supermarket, was
approached and its artisan butcher was willing to participate in an interview.
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4. Results
In the following chapter the results will be given from the conducted interviews. In these interviews
current sourcing and selling strategies have been laid bare and which strategies are used to manage
price volatility in the Dutch pork chain.

4.1 Sourcing strategies
4.1.1 Current sourcing strategies
Table 1. Current sourcing strategies of actors in the Dutch pork chain
Pig farmers
Slaughterhouse
Sourcing strategies
René
Ruud Huls
Ivo Hendriksen
Schepers
B.V.
Based on the
Based on
Based on
fluctuating
the
weekly
Sourcing price
price of raw
fluctuating
announced
materials
price of
price of other
raw
slaughterhouses
materials
and the quality
of the pigs
Spot price contract
Yes
No
Yes
with suppliers
Cooperation
Yes, other
No
(-)1
horizontally/vertically
farmers
in the chain

Retailers
COOP
Plus
Peperkamp
Based on
Based on
the market the market
price,
price,
processing
processing
costs and
costs and
profitability profitability
Yes

Yes

Yes,
Superunie

(-)1

1

(-) = not applicable or not found
Note that pig farmers source pig feed, the slaughterhouse sources pigs and retailers source pork.

2

Pig farmers
The pig farmers included in this study have mostly different practices when it comes to their sourcing
strategies. The feed price is based on the fluctuating price of raw materials determined by the
market and thus are not fixed. Important is having feed that is consistent in volume, quality and
which has the same raw materials from the same region every time. One of the pig farmers uses a
contract to source his pig feed, the other pig farmer does not. The contract specifies the terms of
delivery and how much feed will be bought on a yearly basis at a certain discount. It is not a fixed
contract which states that a certain amount will be delivered next year at a fixed price. The
fluctuating price of raw materials is shared between the farmer and the feed supplier so both parties
can benefit. Cooperation between pig farmers has also been found in this study. An example was
given where six pig farmers have banded together to collaborate on how they are going to do
business in the Dutch pork chain. Together they selected two feed suppliers, applied for subsidies,
made agreements regarding telephone bills, gas, water, electricity etc.
Slaughterhouse
The slaughterhouse has about 15 suppliers of pigs which consist of traders and farmers. The terms of
the sourcing of pigs is drawn up in a contract. The price it pays per pig is the weekly price Vion and
another slaughterhouse in Zevenaar announces, so in essence it follows other slaughterhouses when
it comes to developing a price per pig. Further influencing the price is the quality each supplier
delivers, which does vary. The volume delivered differs from time to time and thus no fixed amount
is set in the contract.
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Retailers
The sourcing of pork for the retailers begins with the price. The purchasing price consists of a fixed
price and mark-ups determined by the market. The fixed price consists of what the pork supplier
needs to process the meat and what the retailer needs to be profitable. The prices are mutated once
every four weeks. This means that the purchasing price mutates, however this does not mean that
the selling price also mutates. The selling price is determined by what other competitors (C1000,
Albert Heijn, Jumbo) are doing, since they have a bigger market share (50%) and thus others follow
their lead. One of the retailers is affiliated with the purchasing organisation Superunie which has 13
members. The retailer specifies what quality pork they want at what price and the Superunie looks at
which pork suppliers can deliver on these demands. Then a meeting is set with potential suppliers
and in most cases a two year spot price contract is drawn up.
Comparison of actors
The prices most actors in the Dutch pork chain pay for their sourced products are based on spotmarket prices. The slaughterhouse interviewed in this study pays a price that is based on prices set
by other slaughterhouses and the quality of the delivered pigs. As indicated by the table above
almost all of the interviewed actors source commodities with the use of a spot price contract.
Furthermore cooperation horizontally was found amongst pig farmers and a retailer indicated he
cooperated with the purchasing organisation called Superunie.
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4.1.2 Challenges related to sourcing pig feed/pigs/pork
Table 2. The evaluated sourcing challenges for all interviewed actors
RS

RH

Slaughterhouse
Ivo Hendriksen
B.V.

2
6
7
7
5
6
7
7
5
7
7

4
7
7
7
6
3
7
6
3
6
6

2
7
7
4
6
6
7
7
2
6
3

Pig Farmers

Challenges related to sourcing pig
feed/pigs/pork
1. High price
2. Unstable supply
3. Poor ‘on-time’ delivery
4. Insufficient amount delivered
5. Low quality
6. Inconsistent quality
7. Difficulties tracing the sourced product
8. Health/safety issues
9. High price volatility
10. Difficulties finding suppliers
11. Imbalance of power amongst suppliers

Retailers
COOP
PP

3
1
2
2
4
5
7
7
3
7
5

6
7
7
6
5
6
7
6
6
6
6

1

Note that: 1 = most challenging and 7 = least challenging.
Note that RS: René Schepers, RH: Ruud Huls and PP: Plus Peperkamp.
3
Note that Pig farmers source pig feed, the slaughterhouse sources pigs and retailers source pork.
4
Explanations given to justify the answers to the challenges are based on the elaborations of the interviewee.
2

Pig farmers
René Schepers
The first challenge is crucial since the feed price makes up about half of the input. It is challenging,
but then again he does not control the price of raw materials. An unstable supply of feed is not an
issue that comes up in the day to day business of René Schepers, therefore it is deemed not very
challenging. The same can be said of the third and fourth challenge. The quality of the pig feed is of
more concern. From time to time different raw materials may be used, but the quality stays the
same. Therefore the fifth and sixth challenge are evaluated slightly more challenging. Challenges
seven and eight are also not relevant for this pig farmer. The ninth challenge, high pig feed price
volatility, is an issue but not to a large extent. Paying a good price for the feed as long as it is passed
on to the end product, seems to be most important. The last two challenges are yet again not
relevant in this instance.
Ruud Huls
High pig feed prices, the first challenge, have been problematic in past times. A couple of years ago
feed prices went up suddenly and remained on a higher level than five years prior. Multinationals
and banks started to trade in raw materials, which brought about more volatility. News of a drought
in Ukraine and grain prices would rise for instance. Due to these factors the challenge is deemed as
moderately challenging. Challenges two, three, and four are all issues not relevant to the business of
Ruud Huls. The quality of the pig feed, challenge five and six, does require some more attention. He
does not receive low quality pig feed, but does look at different kinds of feed. Looking at how his pigs
react to changes in the feed and what caused these changes is important to him. Therefore the sixth
challenge is rated as such. Challenge seven and eight are again not of significance. The ninth
challenge is deemed threatening. Prices fluctuate on a regular basis and more often than not one
cannot escape these volatile conditions. The last two challenges again are not believed to be
problematic.
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Slaughterhouse
Unfortunately not a lot of insights were given by the interviewee when answering the sourcing
challenges. Important to note is that the first, fourth, ninth and eleventh challenge have been
regarded as most challenging. Elaborations given with the fourth challenge state that it rarely
happens that you get the exact amount of pigs you’ve demanded and small differences in volume
occur on a regular basis. The rest of the challenges were believed to be less challenging. A few
remarks were given regarding these challenges. The quality of the pigs can differ from time to time,
but they are able to correct these discrepancies themselves. They know where the pigs come from,
since they work with the same pig farmers every time and no health/safety issues were observed the
last couple years.
Retailers
COOP
A high price for pork is seen as fairly challenging. Certain goals have been set regarding their turnover
and high prices cause a margin erosion which diminishes the turnover at the end of the year. Prices
saw a sharp increase in 2011/2012 and have been on a higher level ever since. This is not an issue as
long as the farmers are getting paid sufficiently. The demand stays fairly level, but the supply tends
to fluctuate. One year you pay a little more and the next a little less, but in the end it basically boils
down to the same thing. At the time of the interview the price of pork was at the same price level as
in 2012, therefore currently it is less challenging. The second challenge requires a great deal of
attention. Offering a consistent quality and volume to your customers is important, according to
Stefan Bult. If a wrong estimation of the volume of pork needed based on previous history is made, it
becomes a real challenge to answer the demand of the customers. There have been times where
pork was delivered too late by pork supplier Kruiswijk and it is challenging to then get the pork on
time in stores. Therefore the third challenge is rated as such. The same applies to the fourth
challenge. The quality of the pork is less of an issue. It rarely happens that the meat is of a somewhat
different quality. The meat is examined every week and if there are differences the supplier is
informed. Thus the fifth and sixth challenge is seen as moderately challenging. Difficulties tracing the
pork and health/safety issues are not challenging for the COOP. They have a complete image of the
chain and they work with ‘keten duurzaam varkensvlees’ (KDV). The ninth challenge is answered in a
similar fashion as the first challenge. If the duration of fluctuations are two to three weeks then it is
not much of an issue. If prices continue rising it does become challenging since they can’t directly
pass on the increase in price to the customers, so they have to carry the losses. Finding pork
suppliers is not an issue. Every week they demand 45 to 50 tons of pork and everyone seems to able
to handle this demand. The last challenge was more challenging when pork supplier Vion had more
power, but this is currently not the case.
Plus Peperkamp
At first glance you can see that Pieter Sessink does not have a lot of challenges concerning the
sourcing of pork. A high price for pork does not bother him due to the fact that everybody has to deal
with a high price if it occurs. The supply of pork is stable, on-time and rarely in insufficient amounts.
It could happen on a few occasions that the pork has a slightly higher fat content and his customers
do not like that. Therefore the fifth challenge is slightly more demanding. Quality can differ from
time to time, but these differences are marginal. Their suppliers are all certified and thus tracing the
pork is not challenging. Recently pigs have not been an item on the news and thus health/safety
issues are not challenging. Dealing with high pork price volatility is not challenging for Pieter Sessink,
because in his experience he does not deal with extreme day to day fluctuations. Prices do rise and
fall, but this process is spread out over a longer period of time. No difficulties finding pork suppliers
and there are no power struggles, since he has the option to buy his meat from a different supplier in
the short term.

Sourcing and selling strategies in the Dutch pork chain

Page | 11

Comparison of actors
At first glance, looking at table two, the first and ninth challenge are deemed as most challenging
across most of the interviewed actors. Paying a high price for their sourced commodities and dealing
with high price volatility were evaluated by the actors as being challenging for their businesses.
Looking at each actor separately one can see that one pig farmer has had issues in the past with an
inconsistent quality of his pig feed. The slaughterhouse has faced times where insufficient amounts
of pigs were delivered and an imbalance of power amongst suppliers was evaluated as being
challenging. Quite substantial differences can be observed amongst the interviewed retailers when it
comes to the evaluated sourcing challenges. In the case of the COOP one can see that the supplying
process of the pork brings about the most difficulties. An unstable supply, poor ‘on-time’ delivery
and insufficient amounts delivered are all highly challenging for the COOP. When it comes to Plus
Peperkamp only a low quality of the delivered pork is evaluated as somewhat challenging. The rest of
the challenges are not deemed threatening to the day-to-day business.
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4.1.3 Sourcing strategies to manage price volatility
Table 3. Sourcing strategies to manage price volatility of actors in the Dutch pork chain
Price volatility
Pig farmers
Slaughterhouse
Retailers
management strategies
(-)1
- Making
- Potentially look at
Adapting
arrangements with
different suppliers in
suppliers ahead of
the short term
time
- Making sure the
- Sourcing less pigs
- Dealing with extreme
business is performing
downside price
Coping
at optimal levels (type
movements in their
of feed, driving down
current situation
costs etc.)
Mitigate
(-)1
(-)1
(-)1
1
1
Transfer
(-)
(-)
(-)1
1

(-) = not applicable or not found

Pig farmers
The interviews conducted with the pig farmers paint a clear picture of the fact that during volatile
price conditions no changes would be made to the sourcing strategies. Throughout fluctuating price
levels pig farmers are left with their current situation. The way these pig farmers manage price
volatility is, by making sure every single aspect of their business is performing at the highest levels
and to outperform the rest of his competitors. The type of feed, vaccinations, manure production,
employee costs etc. In essence they are a supplier of a raw material that costs 1,60 euro per kilogram
in the store. In previous times, during stable price conditions, a feed supplier could offer his
customers a contract that states that he is going deliver a certain type of feed, a certain amount and
at a certain price. Nowadays the price conditions are too volatile to operate using a contract of that
nature. The sourcing strategy of the pig farmers can be characterized as ‘coping’. They cope and
minimize the negative consequences of downside price movements by making sure their businesses
are performing at optimal levels in every aspect all year round.
Slaughterhouse
Volatile conditions regarding the price of pigs can be observed yearly around Christmas and Easter.
The slaughterhouse counteracts this volatility by making arrangements a month and a half in
advance with the suppliers to make sure it gets enough pigs. If prices for pork would reach
exceptionally low levels then freezers would become overstocked and the demand for pork would
drop. Therefore less pigs would be sourced during such conditions. ‘Adapting’ and ‘Coping’ are the
sourcing strategies used by the slaughterhouse. The slaughterhouse adapts by making arrangements
with his suppliers ahead of time to counteract and potentially benefit from price volatility. It also
copes by sourcing less pigs during extreme downside price movements.
Retailers
Because the retailers are bound to their contracts, it is not possible to suddenly do things differently
with regards to their sourcing strategies. One has to manage its current situation, but of course the
rest of the chain also has to deal with these conditions. One could potentially discuss with the
supplier new terms that might be more suitable to deal with volatile conditions, but it is unclear what
these terms would look like since it is not something that is currently under discussion. Furthermore
in the short term one might look at different suppliers for a lower price. However in most cases
everybody has to deal with the same volatility and prices will not differ substantially amongst
suppliers. The sourcing strategies of the retailers can be characterized as ‘adapting’ and ‘coping’. The
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retailers adapt to price volatility and attempt to benefit from price movements by potentially looking
at different suppliers in the short term. However in the long term contract agreements need to be
honoured with their current suppliers. Furthermore they simply cope with downside price
movements in their current situation.
Comparison of actors
When comparing the interviewed actors with regards to their sourcing strategies to manage price
volatility it becomes clear that those situated further down the chain have more flexibility and can
apply ‘adapting’ strategies as well as ‘coping’ strategies. This applies for the slaughterhouse and the
retailers. The pig farmers are more focussed on ‘coping’ strategies. Pig farm production in the Dutch
pork chain is a process where every single detail is optimized to lower costs and improve production,
but at the same time it is inflexible especially in the short term. Thus the only way for the
interviewed pig farmers to deal with price volatility is by optimizing their current business operations
and persist through downside price movements.
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4.2 Selling strategies
4.2.1 Current selling strategies
Table 4. Current selling strategies of actors in the Dutch Pork chain
Feed suppliers
Selling strategies
ForFarmers
Coppens
Hendrix
Diervoeding
Business size
Market leader in
Small/medium
Europe
sized player

Selling price

Spot price contract
based sales
Forward contracts
Price indexing of raw
materials

Pig farmers
René Schepers
Ruud Huls
50.000
pigs/year

1307 sows, 32.000
piglets/year

Based on the
fluctuating price of
raw materials,
production costs,
profitability and
discounts

Based on the
fluctuating price
of raw materials,
production costs,
profitability and
discounts

Based on the
price
determined by
the German
market

Based on the price
determined by the
German market,
specifically the
Nord-West price

No

No

Yes

Yes

Yes, 20% of their
turnover
Every two weeks

Every month

Retailers
COOP
Market
share 3%

Plus
Peperkamp
Market
share 6%

Based on the
pig purchasing
price +
processing costs

Based on the
purchasing
price and on
the actions
of
competitors

Based on the
purchasing
price and on
the actions of
competitors

Yes

(-)1

No

No

No

No

No

(-)1

(-)1

(-)1

(-)1

(-)1

(-)1

(-)1

1

(-) = not applicable or not found
Note that feed suppliers sell pig feed, pig farmers sell pigs, the slaughterhouse sells pork and retailers sell pork.

2
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Feed suppliers
The feed suppliers operate using a cost price which is heavily dependent on the costs of the raw
materials and nutrients. On top of this cost price a margin is placed which consists of production
costs, logistics, education costs and what they need to be profitable in the future. Furthermore
discounts are to be had, which are dependent on how much you buy, how far away does the feed
need to be delivered, are they ordering one type of feed or multiple etc. This all together determines
the actual selling price. The selling price is indexed on a regularly basis to keep up with price
fluctuations in the market. An example was given in which this process was done with multiple
parties called Centrico. The weather forecast, harvest expectations, how the global stock of raw
materials is looking etc. are all topics of discussion and from this process a sourcing strategy emerges
which states how much raw materials will be bought for the foreseeable future. This process occurs
every month or every two weeks. Should extreme volatile price conditions occur then feed suppliers
index the price of raw materials more frequently, for instance every week. If prices of raw materials
would suddenly rise, then the increase of said price will not be fully passed down to the customer. An
average is taken to not place the burden of the volatile price conditions solely on the customer.
In the case of these feed suppliers the actual sale of the pig feed is mostly not based on contracts. In
essence every customer pays the price of the exchange rate. However there has been a noticeable
tendency of more customers wanting to engage in forward contracts in which they buy feed 3-6
months in advance. This instrument is used by customers to potentially shield themselves from
volatile price conditions. Customers are getting bigger and fewer due to the scale-up. Bigger
customers tend to have more knowledge and a vision of how prices might develop with which they
can take a certain position. If he/she doesn’t have a vision then he/she is a follower who tends to
speculate and shouldn’t be offered a contract. Bigger customers tend to want to operate using fixed
contracts. However this is also heavily dependent on what the market is doing.
Pig farmers
Germany plays an important part in the selling strategies of the pig farmers. The pigs and piglets are
sold to traders in Germany and thus the price the pig farmers receive is determined by the German
market, for example the Nord-West price. German traders can provide the selling assurance the pig
farmers need during stable and unstable market conditions. This selling process is registered in a spot
price contract with a one year duration. Every year an evaluation takes place to determine what
works and what doesn’t. The contract also specifies certain premiums to be had that are dependent
on the health of the piglets, which vaccinations have been used, market stability etc.
Slaughterhouse
Pork is sold by the slaughterhouse and delivered to mainly six buyers. There are also a few smaller
buyers who order on a more irregular basis. Two thirds of the pork however is sold to these six
buyers. The selling price is heavily dependent on the purchase price. Every customer has the
opportunity to look at the current prices and are aware of current fluctuations. No insights were
given whether or not these sales happen based on contracts.
Retailers
The pork is delivered to the retailers and sold in their stores at the artisan butchers. As previously
mentioned the selling price is determined by the purchasing price and what other competitors
(C1000, Albert Heijn, Jumbo) are doing. Furthermore additional sales can be announced to increase
margins. Normal sales are announced in the advertisement leaflet of the retailer a week in advance.
If these sales are expected to not do very well, then another sale could be organised to give the
turnover a boost.
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Comparison of actors
The selling price is developed in a similar manner as the sourcing price for the upstream actors. Both
are based on spot market prices in the raw materials and pig/piglet markets. To monitor and keep up
with price volatility of raw materials feed suppliers index the price of raw materials on a regular
basis. The downstream actors apply different strategies when it comes to developing the selling
price. The slaughterhouse passes on the purchasing price to the selling price. The retailers mainly
base their selling price on the actions of competitors by determining whether or not they should
follow. In this study only the pig farmers used spot price contracts to sell their pigs/piglets.
Furthermore only the feed suppliers indicated using forward contracts to sell pig feed to a few
customers.
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4.2.2 Challenges related to selling pig feed/pigs/pork
Table 5. The evaluated selling challenges for all interviewed actors combined
Feed
Suppliers
Challenges related to selling pig
feed/pigs/pork
1. Low price
2. Unstable demand
3. Low demand
4. Inability to meet high volume demanded
by customers
5. Inability to meet high quality demanded
by customers
6. Unstable demand for quality by customers
7. High price volatility
8. Difficulties finding customers
9. Imbalance of power amongst customers

Pig
Farmers

Slaughterhouse

Retailers

FH

CD

RS

RH

Ivo Hendriksen
B.V.

COOP

PP

5
7
5

3
4
4

1
2
2

2
2
2

1
3
6

4
3
4

6
6
6

7

1

6

7

2

2

6

7

5

6

7

2

4

6

4/5
5
5
5/6
3

4
2
2
5
3

4
4
7
7
7

7
6
6
6
7

5
5
5
3
6

6
3
5
7
7

6
5
6
6
7

10. Poor ‘on-time’ payment
1
Note that: 1 = most challenging and 7 = least challenging.
2
Note that FH: ForFarmers Hendrix, CD: Coppens Diervoeding, RS: René Schepers, RH: Ruud Huls and PP: Plus
Peperkamp.
3
Note that feed suppliers sell pig feed, pig farmers sell pigs, the slaughterhouse sells pork and retailers sell pork.
4
Explanations given to justify the answers to the challenges are based on the elaborations of the interviewee.

Feed suppliers
ForFarmers Hendrix
The first challenge that was presented is deemed not very challenging. Price does have significance,
however quality is definitely their main focus. Their demand is consistent, therefore the second
challenge does not pose a threat. The answer to the third challenge suggests that there have been
times where demand was lower, however not low enough to be significantly challenging. The fourth
and fifth challenge are not deemed threatening. An unstable demand for quality, the sixth challenge,
however does require attention. Specializing feed for every customer means that some machines will
not be used during production, which means that a lower amount of their production capacity is
being used. It’s not so much an issue during the selling of the feed, but more so during production
and the logistic side of things. The seventh, eighth and ninth challenge have also not been
significantly challenging. The last challenge however does increasingly become more important.
Customers are expanding their business size and therefore more money is involved. On top of that
the sector has been fluctuating these last couple of years, which makes it harder to fulfil the payment
of the feed in a timely manner.
Coppens Diervoeding
Contradictions occur when faced with the first challenge. If the customer can pay a low price for his
pig feed and get a better margin on his meat then their sales will run more smoothly. If prices were
high then they would get a better margin, however their customer would be facing difficulties which
results in lower sales. In the end a 3 is given which suggests a fairly threatening challenge. The
second challenge is less threatening due to the fact that demand is fairly stable. In 2003 there was a
case of swine fever which resulted in half the factory shutting down, however the last couple of years
this has not been an issue. The third challenge is deemed similarly challenging. Customers could start
to source their own pig feed, but recent history shows this has not been the case too often. Looking
at the fourth challenge we can see that this is something important at the moment for Coppens
Diervoeding. They are dealing with a high demand, but their production capacity is limited. Therefore
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they are currently expanding their production capacity. The fifth and sixth challenge are less
challenging. The seventh challenge however warrants some more attention. Jan Breukers elaborated
saying that during volatile price conditions one must take a certain steady position concerning the
selling price, because customers do not like to see prices that shift constantly. One would expect
more contract based sales during such times, but their customers think they have the know-how and
look at the market themselves. They do not want to pay the premium and forego the stability that
comes with a contract. They do however offer the possibility which is important to note. The eight
challenge is important in the fact that it is hard to find the ‘ideal customer’. One who is near, who
performs well, who has a certain price in mind etc. Those customers are hard to find, therefore it is
deemed challenging. The ninth challenge is insignificant for Coppens Diervoeding, simply because
their customers are not of a size where they have that much power. On-time payment however is a
challenge that is increasing the next couple of years and is definitely something to be looked at.
Pig farmers
René Schepers
The first challenge brings with it the biggest threat to the business of a pig farmer. The second and
third challenge are also very risky and are linked to the price for pigs. Meeting high volume and high
quality demands is something that René Schepers and his team do not have issues with. He is under
the impression that the Dutch might be the best when it comes to delivering high quality pigs. The
sixth challenge does present issues. Changing the quality to meet different customer demands is not
an option. His business is too big to implement the changes needed to deliver a different quality.
High pig price volatility is also of concern. In spring prices are lower and after the holidays everybody
gets on a diet etc. All issues that affect the price. The eight challenge is not relevant since customers
are chasing him and not the other way around. The ninth and tenth challenge are also unchallenging
when it comes to his business.
Ruud Huls
At first glance you can see that the first three challenges require the most attention. A low price for
pigs is a definite point of interest. An unstable demand for pigs also takes consideration. The key is
having a trader who has a network that guarantees you being able to sell your piglets. On top of that
you need to offer piglets of the highest quality. No comment was given when filling out the third
challenge, however it is linked closely to the second challenge. The fourth and fifth challenge do not
provide issues to the business of Ruud Huls. The sixth challenge is also non-threatening. Germans do
ask a high quality, however the quality demanded does not change. The last couple of years the
German piglet price has been fairly stable and therefore high pig price volatility is not relevant.
Challenge eight and nine are also deemed non-threatening. The last challenge is also insignificant.
Every Monday the German piglet price of the previous week is announced and every Friday he gets
paid for the piglets he sold the previous week. The price is brought about by looking at the demand
and supply of piglets.
Slaughterhouse
Unfortunately no remarks were given when filling out the table with the selling challenges. Important
to note however is that the first, second, fourth, fifth and ninth challenge were evaluated as being
demanding. In short it seems that the selling of pork is a challenging business for Ivo Hendriksen B.V.
Retailers
COOP
At the moment the first challenge is not relevant as previously mentioned. The second challenge is
manageable. The COOP knows which trends are visible during the holidays and agreements can be
made accordingly. The demand might be unstable, but it is an expected instability. Same applies to
the third challenge. There have been times where the fourth challenge required attention. For
instance when a certain promotion turns out better than predicted. It’s important to quickly notify
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the supplier during that type of situation, so that more meat can be delivered to the stores. Then
again it does not occur too often. The fifth challenge has not occurred too often and thus is rated as
such. In different parts of the country there are different demands for quality. However every artisan
butcher in the stores knows who their target audience is and what quality pork they want. Therefore
the sixth challenge is manageable. As previously mentioned a high pork price volatility can be
challenging, especially if prices remain on a higher level. The last three challenges do not raise red
flags and are seen as less challenging.
Plus Peperkamp
No real significant challenges could be identified related to selling pork in the case of Pieter Sessink.
Some small insights when answering the challenges were given. A low price for pork is unchallenging,
since the competition has to deal with it as well. Demand fluctuates during holidays, but this is
predictable and manageable. It could occur that a mistake was made with the ordered pork, however
this can often be rectified the next day. There are no substantial differences in the asked quality and
pork remains popular so there are enough customers.
Comparison of actors
Table five shows a lot of differences with regards to the evaluated selling challenges amongst the
actors. The interviewed actors have very individual and different experiences. Not one challenge can
be described as being challenging across all the interviewed actors. Similarities can be found amongst
the separate actors. Both feed suppliers seem to have difficulties with poor ‘on-time’ payment and
an unstable demand for quality by customers. The most difficult challenges for the pig farmers arise
when they are faced with low prices for their pigs/piglets and when the demand for pigs/piglets is
unstable or low. The slaughterhouse evaluated a wide variety of challenges as being challenging. The
most challenging being a low price for its pork, an inability to meet high volume demanded by
customers and an inability to meet high quality demanded by customers. Both retailers evaluated a
high price volatility as being one of the more difficult challenges when it comes to selling their pork.
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4.2.3 Selling strategies to manage price volatility
Table 6. Selling strategies used to manage price volatility of the interviewed actors in the Dutch pork chain
Price volatility management
Feed suppliers
Pig farmers
Slaughterhouse
strategies
- Price indexing of raw
(-)1
- Renegotiate terms
materials every week
with current customers
Adapting
- Recruit new customers
who offer a higher price
- Selling price adjusted more
regularly for price fluctuations

Coping

Mitigate

- Customers can switch
between less costly raw
materials

- Optimizing business
operations & driving down costs

- Passing on the
purchase price to the
selling price

- Monitor piglet and sow prices,
talk to other farmers, start
exporting to Germany*

Retailers
- Determining whether or
not to follow the market

- Altering the sales planning
- More sales with other meat
products

- Meetings to determine which
raw materials should be
bought long term
(-)1

(-)1

(-)1

(-)1

- Forward contracts

(-)1

(-)1

- Setting the right basic price
for pork after a contract
expires

Transfer
1

(-) = not applicable or not found
*This only occurred on one occasion
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Feed suppliers
The feed suppliers are currently not considering altering their feed selling strategies during nonvolatile times. Non-volatile times being for instance if prices would be fluctuating between 29,70 and
30,30 euros per 100 kilograms (This is a very hypothetical scenario and should be taken with a grain
of salt). The feed suppliers experienced periods of strong volatility between 2011 and 2013 regarding
the price of pig feed. During those times meetings were held to determine which raw materials
should be bought long term and which should not be. When prices were shifting in a volatile manner,
for instance between 29,50 and 30,50 euros per 100 kilograms, the selling price was indexed on a
more regular basis to share the burden with the customers. In normal price conditions indexing
occurs every month, but in volatile price conditions this could happen every week. Furthermore
customers could be asked if they want to switch between less costly alternative raw materials to
stabilize the price. Another strategy is buying feed ahead of time with the use of forward contracts to
potentially shield themselves from price volatility. Lastly one could also pay a higher premium on top
of the price for more stability. This premium would of course differ between the different raw
materials.
The feed selling strategies of the feed suppliers can be classified using multiple categories.
‘Adapting’, ‘coping’ and ‘transfer’ in short. They adapt by indexing the selling price of pig feed every
month. During heavily fluctuating prices this process happens on a more regular basis, for instance
every week instead of every month. They cope by averaging the fluctuating price between them and
the customer, more so during strong price volatility. They cope by planning ahead and establishing a
sourcing strategy that determines how much raw materials will be bought the next three to four
months. They also cope by offering their customers the option of switching between less costly raw
materials. Furthermore they transfer by offering the possibility to customers of using forward
contracts with which they buy pig feed at a determined price with a premium to hedge against price
volatility.
Pig farmers
The pig farmers stated that during non-volatile or volatile times in the short term their selling
strategies would not be altered and frankly can’t be altered. The current situation their businesses is
in does not allow for quick, flexible changes. The businesses are designed to produce high quality
pigs/piglets and to drive costs down as much as possible. According to one interviewed pig farmer
non-volatile, manageable conditions lie between a price of 1,45 and 1,80 euros per kilogram of pork.
If prices were to drop to let us say 1,20 then losses would amount to 20.000 euros a week. In the
short term not much can be done to deal with such volatile price conditions. The only thing that can
be done is to make sure that every single facet of the business is running at optimal levels, so that
potential losses can be endured until prices reach more stable levels. Another example was given in
which the price of piglets was fairly low in 2010. During this time dramatic changes were happening
inside the pig farmers business. He was expanding and building more stalls. It was hard to maintain
the quality and he did not have a guaranteed turnover. Amidst these conditions he monitored piglet
and sow prices, talked to other farmers and came to the realization that it would be more profitable
to export to Germany. Thus he switched to a German trader and his selling price became more
stable. The next year piglet prices increased by 30%. However this is of course a one-time event and
it is not something that can be implemented every time volatile price conditions arise.
‘Coping’ is the main strategy pig farmers implement to manage price volatility. They cope and
minimize the negative consequences of downside price movements by making sure their businesses
are performing at optimal levels all year round. This translates to exporting to Germany to get a
better margin, producing high quality pigs/piglets and by making sure their cost price is as low as it
can be.
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Slaughterhouse
At the time of this study the slaughterhouse received 1.55 euros per kilogram of pork. In its case the
purchase price is passed on to the selling price and therefore price fluctuations are less worrisome. If
prices would drop significantly however it becomes relevant to look at other customers who might
offer a higher price. The slaughterhouse has fixed terms with its current customers and if you can’t
sell all of your current stock of pork to your current customers other customers need to be recruited.
There is also room to negotiate these terms with their current customers to deal with volatile price
conditions.
The slaughterhouse implements the strategies called ‘adapting’ and ‘coping’. It adapts by looking at
other customers who might offer a higher price and thereby attempts to benefit from price
movements during price volatility. Room is also left to renegotiate terms with its current customer
base to deal with heavily fluctuating prices. One could also argue that the slaughterhouse ‘copes’ by
passing on the purchase price to the selling price and thereby minimizing the negative consequences
of downside price movements.
Retailers
Price volatility is felt by the retailers at certain times of the year, for example at Christmas, when
particular parts of a pig become more expensive. But these periods are predictable and manageable.
At the beginning of every year a schedule is made to decide which products at what time are going to
be on sale and in the advertisement leaflet. In 2011 however strong, unpredictable fluctuations in
the price were noticeable. The price of pork rose from 1,20/1,30 to 1,50/160 euros per kilogram. To
manage these volatile price conditions it is important to determine what the market is doing and
whether or not they should follow. During such times alterations can be made to the sales planning,
for instance sliced pork was put up for sale more often instead of pork steaks and chops.
Furthermore sales with other meat products could be organised such as chicken or beef during price
volatility. To further boost turnovers retailers work on the presentation of the meat. For example
more pork chops will be sold if you stack them on top of each other rather than having them just
displayed in a counter. This process however becomes less influential when prices keep rising. To
stay ahead of price volatility and potentially hedge against it, it is important to set the right basic
price for pork after a contract expires.
The selling strategies to manage price volatility of the retailers can be categorized as ‘adapting’,
‘coping’ and ‘transfer’. They adapt by looking at the market and deciding whether or not they should
follow. They cope by altering their sales planning and by working on the presentation of the pork.
Lastly they transfer and hedge against price volatility by setting the right basic price for pork after a
contract expires.
Comparison of actors
Amongst the interviewed actors no ‘mitigating’ strategies were adopted to control price movements.
‘Coping’ strategies however have been identified across all actors. The feed suppliers and retailers
apply a wide range of strategies involving ‘adapting’, ‘coping’ and ‘transfer’ to manage price
volatility. Seemingly the actors at the ends of the Dutch pork chain (upstream and downstream) have
the most flexibility to employ multiple selling strategies to manage price volatility. The
slaughterhouse also incorporates ‘adapting’ and coping strategies, but does not hedge against price
volatility with the use of ‘transfer’ strategies.
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5. Discussion & Conclusions
5.1 Discussion
In the literature study conducted at the beginning of this research certain findings were presented.
These findings will be cross-checked with the results found in this study. Furthermore the limitations
of this research will be discussed.
Types of contracts
According to the literature the Dutch pork chain is organized as independent producers who mostly
have no binding contracts with subsequent phases in the chain (de Greef & Casabianca, 2009). The
results in this study show that this statement is only partly true. The interviewed feed suppliers
mostly do not operate using contract based sales. However there has been a noticeable increase in
customers who want to set up a contract due to the scale-up of the Dutch pork chain. Only one of
the pig farmers sources his feed with the use of contract. Both pig farmers sell their pigs/piglets
based on yearly contracts. The slaughterhouse sources his pigs with the use of a contract, however
not enough sufficient information was given to state whether or not they sell their pork based on a
contract. The retailers however both clearly engage in contracts that state the terms of how they
source their pork. All in all this study shows that sourcing and selling with subsequent phases in the
Dutch pork chain happens in most cases with the use of contracts. According to Antione et al. (2014)
the business climate of the Brazilian pig sector was poor at best in 2011 and 2012. Pig farmers who
were exposed to the market volatility at that time were facing harsh conditions. Interviewees of the
Dutch pork chain also noticed sharp increases in feed and pork prices in 2011 and 2012. They were
exposed to the volatility as well due to the nature of spot-market contracts. Literature provided by
Martinez (2002) surrounding the terms of the contracts between the pig farmers and pig processors
correspond with the findings in the results. Pig farmers do not receive a fixed price, but a spotmarket price with premiums or discounts based on size and quality of the pigs. Changes in market
prices adjust the payments made, since they are linked to a spot-market price and thus the risk is
shared between both parties. Furthermore the use of spot-market contracts was quite popular
among the interviewed actors, which corresponds with statements made by Martinez (2002).
Futures contracts provides the greatest reduction in net farm income variance, but is accompanied
by the highest total marketing costs on average (Neyhard et al., 2013). None of the interviewed
actors used futures contracts. Feed suppliers however sold forward contracts, but the pig farmers did
not engage in forward contracts.
Price development
The previously mentioned spot-market prices are also a very important topic of discussion when it
comes to the Dutch pork chain and the volatility surrounding it. As reported by the literature the
prices of pigs ‘are based on the expected supply and demand of hogs and the development of the
meat industry for the coming week. However the Dutch pork chain isn’t market leader when it comes
to pork, so it’s dependant on the price development of surrounding countries, most of all Germany’
(Hoste et al., 2003). The results support these claims. Both pig farmers receive a price for their pigs
that originates in Germany. Furthermore these prices are brought about weekly, for example the
Nord-West price. Both interviewed pig farmers in this study mentioned selling their pigs to traders,
which supports the results found in the study conducted by Boston et al. (2004). It showed that pig
farmers received more for their pigs when traders were arranging logistics for them than when they
made arrangements directly with the slaughterhouse, because traders are often able to negotiate
prices. Furthermore 40% of 30,000 pig breeders in Germany marketed their pigs in 2013 to trading
companies and the pig farmers interviewed in this study sold their pigs/piglets to German traders as
well. According to Boston et al. (2004), Dutch pig prices are highly volatile. This leads to speculation
by pig farmers and an unstably supply for pig processors. Furthermore the planning of pig sales is
focused on the short term rather than the long term. The results of this study showed that indeed
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the interviewed slaughterhouse had a supply of pigs that differs on a day to day basis, but that this
was not deemed as challenging. The planning of pig sales of the interviewed slaughterhouse does
include the long term. An example that was mentioned was that when Christmas and Easter is
coming, a month and half in advance preparations are made to insure they have enough supply to
meet the demand. Furthermore, according to Meuwissen et al. (2001), Dutch livestock farmers found
that producing at lowest possible costs was the most impactful risk management strategy. The pig
farmers in this study both stated that if downside price movements occurred it is important to make
sure business operations are optimized, by keeping the costs as low as they can be.
Cooperation
Coordination and cooperation between pig farmers reciprocally and vertically in the chain is hardly
existent (Backus et al., 2012). However according to Leat and Revoredo-GiHa (2013), cooperation can
be greatly beneficial in aiding risk management. The impact of horizontal cooperation between
producers can be found in the fact that they can share information on how to innovate, optimize
production and scale-up to create a reliable supply (Leat & Revoredo-GiHa, 2013). The statement
made by Backus et al. (2012) has been disproven to a certain extent looking at the results of this
study. The findings of Leat and Revoredo-GiHa (2013) were solidified. One pig farmer coordinates
and operates his business as a team with five other farmers and every decision is taken in
consultation with the farmers. Another pig farmer consulted with other farmers during times of
volatile market conditions to discuss what was best for his business. Furthermore a retailer stated he
cooperated with a purchasing organisation which facilitated finding the right pork suppliers. However
there have been no clear examples in this study of vertical integration in the chain.

Limitations of the study
Limitations of this study can primarily be found in the conducted interviews. The primary data used
in this study comes solely from the interviews and the conducted interviews might not contain
complete answers to the questions asked due to time restrictions, not wanting to reveal information
to other competitors or insufficient knowledge on the subject. Therefore secondary data found in
literature cannot be disproven, but rather only be labelled as ‘not found’ in this study. Furthermore
the evaluation of the challenges that actors face when sourcing and selling their products is based on
individual experiences and can be seen as subjective. Actors might experience the same challenges
with the same level of difficulty, but one sees it as less challenging than others due to their individual
subjectivity. Furthermore the interviewee that represented the slaughterhouse Ivo Hendriksen B.V.
responded to the questions of the interview in a very reserved manner, which should be taken into
account when looking at the results.
The representativeness of this study can also be questioned. The interviewees were asked if they
found their current sourcing and selling strategies to be representative of how other actors in the
Dutch pork chain conducted their business. Generally most interviewed individuals responded by
saying they feel they operate similarly to other competitors in the chain. Important to note however
is that there is a wide range of actors in the Dutch pork chain who all come in different sizes. There
are those that set prices and those that follow prices. The interviewed actors in this study followed
prices set by other actors and this should be taken into account when looking at the
representativeness of this research for the rest of the Dutch pork chain.
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5.2 Conclusions
In this section of the study an answer is given to the research questions that form the base of this
thesis. This will be done based on primary data found in the results from the interviews. The
questions asked at the start of this thesis are:
●

What current sourcing and selling strategies are being used by actors operating in
the Dutch pork chain?
 What challenges do actors operating in the Dutch pork chain face when sourcing and
selling commodities?
● Which sourcing and selling strategies are used to manage price volatility by actors
operating in the Dutch pork chain?
The current sourcing and selling strategies of actors operating in the Dutch pork chain are
predominately determined by price developments on spot markets. Feed suppliers index the prices
of raw materials every month or even every two weeks to keep up with fluctuating price levels. Since
prices in these markets can vary weekly or even daily a strategy is used by most actors in the Dutch
pork chain in which both the producer and buyer engage in spot price contracts. Payments made
according to these contracts adjust automatically to changes in market conditions, because contract
payments are typically linked to a spot-market price. This way both parties share the burden of the
fluctuating prices. The selling strategies of retailers dictate that the actions of competitors need to be
taken into account as well when it comes to determining the actual selling price. Smaller
slaughterhouses follow the market leaders when it comes to setting their prices. Cooperation in the
Dutch pork chain has also been identified as a viable strategy. Retailers cooperate with purchasing
organisations that search for the pork suppliers who can deliver on the demands of the retailers.
Furthermore this study showed that pig farmers engage in exchanging information regarding
business operations and even partner up with other pig farmers to do business. The selling strategies
of pig farmers interviewed in this study were focussed on producing pigs/piglets for the German
market to receive better margins and a more stable selling assurance.
When it comes to sourcing commodities in the Dutch pork chain, actors are mainly challenged by
high prices and dealing with price volatility. If you zoom in and look at each link in the chain
separately one finds that pig farmers can have issues with an inconsistent quality of pig feed. The
slaughterhouses’ most challenging aspect is the supplying process of pigs and the main challenges of
retailers also lie in this department. The challenges that arise when selling commodities in the Dutch
pork chain are different for every actor. Feed suppliers are challenged by poor ‘on-time’ payment
and an unstable demand for quality by customers, while pig farmers have difficulties in dealing with
low prices for their pigs and an unstable demand. The slaughterhouses have problems with low
prices for pork, the volume and quality demanded by customers. The retailers expressed price
volatility as being one of the more difficult challenges when selling pork.
Price volatility management strategies are used by actors in the Dutch pork to either adapt, cope,
mitigate or hedge against these volatile price conditions. Two strategies dominate when managing
price volatility, namely adapting and coping strategies. Feed suppliers adapt and cope by indexing the
price of raw materials on a more regular basis during price volatility. Feed suppliers also engage in
transfer strategies by using forward contracts to hedge against price volatility. The sourcing and
selling strategies of pig farmers are focussed on coping during volatile price conditions. Pig farmers
do not have the ability to make flexible changes during changing market conditions due to the
inflexible nature of farm production and thus the concern of pig farmers lies with persisting
downside price movements. Downstream actors, such as the slaughterhouses and retailers, have
more flexibility to implement adapting strategies as well as coping strategies. Furthermore retailers
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also hedge against volatile price conditions by setting the right basic price for pork after a contract
expires.
5.3 Further research
In this section a brief overview is given of possible topics for further research regarding the Dutch
pork chain and the strategies used to manage price volatility.
 It is important to note that the interviews in this study provided a lot of information
that fell outside the scope of this research. Nonetheless it is information that
contributes to the overall picture of the Dutch pork chain and could be studied more
in depth.
 To advance this study additional research can be done with more actors of different
sizes to get a more complete picture of how actors in the Dutch pork chain cope with
price volatility. More interviews need to be taken with each link in the chain to
determine whether or not the results in this study are representative of how actors
source and sell their commodities in the entire Dutch pork chain. Especially
slaughterhouses need to be reached, since they were least represented in this study.
 Additionally pig farmers predominately use coping strategies to deal with price
volatility and further research can be conducted to determine how pig farmers can
become more flexible to be able to deal with short-term price changes.
 Furthermore to better understand and predict price volatility the drivers behind this
process need to be studied in order to develop sound strategies to manage price
volatility in the future.
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Appendix 1: Interview feed supplier
Appendix 1.1: Interview questions for a feed supplier
Doel van het interview:
Voerleveranciers kunnen omgaan met voerprijs volatiliteit door hun voerverkoop strategieën te
veranderen (d.m.v. lange-termijn contracten, het veranderen van hoe prijzen worden bepaalt in
contracten, etc.). Het doel van dit interview is om te onderzoeken hoe, u als voerleverancier, omgaat
met voervolatiliteit door het veranderen van uw voerverkoop strategieën. U beschrijft eerst uw
huidige strategieën, en daarna legt u uit hoe u deze strategieën verandert als u te maken krijgt met
voerprijs volatiliteit.
Feed selling strategies
A. Description of current pig feed selling strategies
1. What kinds of pig feed do you sell?
Wat voor soorten varkensvoer verkoopt u?
2. Which kinds of pig feed do you buy and which kinds do you produce yourself?
Welke soorten varkensvoer koopt u in en welke produceert u zelf?
3. What are the ingredients in your pig feed and how much % does each ingredient have (in 1 kg)?
Hoe ziet de samenstelling van het varkensvoer eruit (ingrediënten) en uit hoeveel %
bestaat elk ingrediënt (in 1 kg)?
4. Please describe the feed selling process to your major buyers by describing the following items:
spot/contract? Duration of contract? Price setting mechanism?
Kunt u het proces beschrijven van het verkopen van varkensvoer door o.a. de volgende
zaken te benoemen: Gaat het via een contract of wordt er elke week/maand een nieuwe
(afzonderlijke) bestelling geplaatst? Hoe lang duurt het contract? Is er een mechanisme
voor het bepalen van de prijs?
5. How representative do you think your current pig feed selling strategy is of other Dutch feed
suppliers’ selling strategies (in terms of the items described in the previous questions)?
Hoe representatief denkt u dat uw varkensvoerverkoop strategieën zijn voor de verkoop
strategieën van andere Nederlandse voerleveranciers als we kijken naar de vorige
vragen?
6. What are the most significant challenges that you have faced in the last 5-7 years in relation to
pig feed selling? Please evaluate each of the following selling challenges from 1 to 7 (1 = Most
challenging, 4 = moderately challenging, 7 = Least challenging).
In de volgende vraag laat ik u een tabelletje zien met obstakels die u misschien tegen
bent gekomen in de laatste 5-7 jaar als het gaat om uw varkensvoerverkoop strategieën.
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Uitdagingen gerelateerd aan het verkopen van varkensvoer
Lage prijs voor varkensvoer

1 2 3 4 5 6 7

Instabiele vraag naar varkensvoer

1 2 3 4 5 6 7

Lage vraag naar varkensvoer

1 2 3 4 5 6 7

Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen

1 2 3 4 5 6 7

Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen 1 2 3 4 5 6 7
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten

1 2 3 4 5 6 7

Hoge varkensvoerprijs volatiliteit

1 2 3 4 5 6 7

Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkensvoer

1 2 3 4 5 6 7

Onbalans van macht onder klanten voor varkensvoer

1 2 3 4 5 6 7

Slechte ‘on-time’ betaling voor het verkochte varkensvoer

1 2 3 4 5 6 7

7. Please describe the periods in which you experienced strong volatility in pig feed prices in the
past 5-7 years. Provide examples of how pig feed prices were behaving in those periods.
Kunt u de periodes omschrijven waar u een sterke volatiliteit heeft ervaren in de prijzen
van varkensvoer in de laatste 5-7 jaar? Misschien kunt u een paar voorbeelden geven
over hoe de prijzen zich tijdens die periodes gedroegen.
8. What did you do to cope with the experienced level of strong pig feed price volatility?
Wat voor actie heeft u ondernomen om om te kunnen gaan met de sterke
varkensvoerprijs volatiliteit die u heeft ervaren?
B. Potential changes in current pig feed selling strategies
9. What is the price range that you would consider to be a non-volatile pig feed price range? (give in
% plus or minus an average price)
Wat is voor u een gemiddelde prijs van een kilo varkensvoer? Hoeveel mag de prijs van
een kilo varkensvoer afwijken van het gemiddelde waarbij u vindt dat de
prijsschommeling niet-volatiel is (Dus wat u normaal/acceptabel vindt voor een
prijsschommeling)? (%)
10. Would you change/adjust your current pig feed selling strategies if pig feed prices were volatile
but remained within this ‘normal’ price range?
Zou u uw huidige varkensvoerverkoop strategieën veranderen als de varkensvoerprijs
volatiel zou zijn, maar als die nog wel binnen een normale/acceptabele prijsklasse zit?
11. How would you change/adjust your current pig feed selling strategies if pig feed prices are
volatile outside the ‘normal’ price range?
Hoe zou u uw huidige varkensvoerverkoop strategieën veranderen als de varkensvoerprijs
volatiel zou zijn, maar als die niet in een prijsklasse zit die voor u als normaal/acceptabel
gezien wordt?
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Appendix 1.2: Transcribed interviews feed suppliers
Appendix 1.2.1: Interview Richard Orriens (ForFarmers Hendrix, Lochem 05-05-2014)
Wat voor soort varkensvoer verkopen jullie?
In principe verkopen wij alle soorten varkensvoer. Dat begint natuurlijk bij de big, je hebt de
speenvoeders. Eigenlijk begint het bij de melkkorrel. We zijn nu ook bezig om het te ontwikkelen
naar echte melkproducten, dus voor de eerste paar dagen. Dus eigenlijk verkopen wij voer voor de
kleinste bij vanaf de geboorte tot en met het vleesvarken.
Brijvoer, mengvoer…..
Ja. Het grootste gros van degene die op brijvoer zitten zijn de varkensvleeshouders. Een enkele
zeughouder zit natuurlijk ook op brijvoer. Dus we hebben droogvoer voor de kleinste big tot aan het
vleesvarken en voor brijvoer eigenlijk precies hetzelfde. Alleen bij brijvoer hebben we
supplementvoer en dat is eigenlijk klant specifiek voer. Iedere klant, afhankelijk van wat voor
diersoort die heeft, krijgt daar uniek voer voor.
Elke klant heeft bij jullie dus wel de mogelijkheid om zijn eigen voer te optimaliseren?
Ja, in principe doet hij dat altijd in samenspraak met een nutritionist/specialist die dus ook in de stal
komt en samen met die boer bekijkt wat er beter kan met de dieren. Dus in principe kun je bij ons
jouw eigen voer ook altijd nog ‘finetunen’.
Ik zelf had het idee dat jullie bijvoorbeeld als grotere voerleverancier meer standaard pakketten
aan zouden bieden qua voer en dat er minder ruimte zou zijn voor het optimaliseren van het voer.
Nou vroeger was dat ook zo. We zijn natuurlijk nog steeds een coöperatie. Als je kijkt naar de
bulkproductie dan kun je bijvoorbeeld de standaard droogvoeders gewoon in bulk maken. Bulk heeft
voordelen en nadelen. Als je uiteindelijk heel veel in bulk maakt dan is dat relatief goedkoop, want
de machine in de fabriek die werkt lekker door en maakt veel uren en je krijgt er veel voer voor
terug. Aan de andere kant ben je niet flexibel. Als je overal dezelfde genetica hebt liggen, hetzelfde
management, dezelfde stallen en dezelfde ondernemer dan is dat makkelijk. Maar helaas hebben wij
dat niet in Nederland. Dus wij hebben een verscheidenheid aan voeders. In Nederland houden we
zo’n 1000 varkenshouders over. Dus van het huidige aantal varkenshouders vallen er nog onmetelijk
veel af in een paar jaar tijd en die ondernemers vragen ook heel wat anders van ons. Wij noemen dat
‘homemixing’ (voer mengen op eigen bedrijf). Steeds vaker zie je dat de bedrijven groter worden en
daarbij voert de klant zelf enkelvoudige grondstoffen aan. De hoofd bestanddelen zijn bijvoorbeeld:
gerst, tarwe, maïs en soja. En wij voeren dan de eiwitten en nutriënten aan. Die maken wij dan weer
in een bepaalde mix.
Koopt u ook nog varkensvoer in naast het varkensvoer dat jullie zelf produceren?
Ja dat doen we. Wij hebben een samenwerkingsverband met Denkavit. Twee jaar geleden hebben
wij Hendrix overgenomen en Hendrix produceerde toen nog alles zelf. Toen hebben wij BOCM
overgenomen die ook nog alles zelf maakte en bij ons hadden wij altijd al de filosofie/strategie om te
zeggen dat de biggenvoer heel erg nauw luistert. De rest (zeugenvoer, vleesvarkensvoer) is relatief
toch wat meer bulk en biggenvoer is toch iets unieks eigenlijk. Uiteindelijk hebben we als ForFarmers
besloten dat we dat altijd bij Denkavit doen en dat is puur alleen voor het biggenvoer. Maar
ongeveer 95% van het biggenvoer maken we toch zelf en die 5% komt dan dus van Denkavit.
Kun je misschien iets meer vertellen over de samenstelling van het varkensvoer (de ingrediënten)
en uit hoeveel % bestaat elk ingrediënt?
Ik heb er nog over getwijfeld of ik jouw een samenstelling zou laten zien of niet, want dat is nogal
redelijk vertrouwelijk. Elke samenstelling is natuurlijk voor iedere klant uniek en die geven we niet
prijs. Dat doen wij bij de klanten ook niet, tenzij diegene onder strikte voorwaarden zegt dat die
samenstelling toch wil hebben. Dat kan, maar dan wel met verklaring eronder. Ik bedoel we hebben
een voorsprong op de markt en die willen we ook graag behouden.
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Zou u het verkoopproces kunnen beschrijven van het verkopen van het voer? Gebeurd dit
bijvoorbeeld vooral op contractbasis?
De bedrijven van de klanten worden steeds groter. We zijn dus nu op weg naar die 1000
varkensvleeshouders en die zullen ongeveer gemiddeld 1000 zeugen hebben of 4-5000 vleesvarkens.
Nu zijn er ook nog een heel aantal kleine klantjes die bestellen om de twee weken, maar we hebben
ook klanten die bestellen dagelijks een volle vracht. Dus dat is 32 ton aan varkensvoer dagelijks. En
afhankelijk daarvan wordt er gekeken naar de prijs. We hanteren eigenlijk altijd een vaste prijs voor
onze voeders, afhankelijk van de grondstoffen en nutriënten. En daaruit rolt een grondstofprijs. Daar
zet je een marge op voor bijvoorbeeld de productie, logistiek, voorlichtingskosten etc. en dan heb je
de verkoopprijs. Die verkoopprijs wordt afhankelijk van de markt (van de grondstofprijs) iedere
maand geïndexeerd. Maar stel dat er extreme schommelingen plaatsvinden dan wordt de
grondstofprijs om de twee weken geïndexeerd. De grondstofmarkt kan heel extreem zijn. China
koopt bijvoorbeeld 4-500.000 ton aan soja weg dan kan dat een enorme boost geven en dan gaat
hier bij afdeling inkoop de prijs natuurlijk ontzettend omhoog. Dan kun je zeggen dat we die prijs ook
morgen door moeten vertalen naar de klant, maar dat gebeurt niet. De prijs hobbelt er als het ware
altijd achteraan. Dus wij nemen altijd wel een gemiddelde.
Kunt u misschien een verhouding geven over hoeveel klanten u op contractbasis heeft en hoeveel
niet?
Normaal gesproken zit er geen contract aan vast, iedereen is vrij. Als iemand bij ons voer koopt dan
zit daar geen contract aan. Hij moet bijvoorbeeld wel voldoen aan de leveringsvoorwaarden en dat
hij in ieder geval voor zijn voer betaalt. In principe betaalt iedereen de prijs van de prijsnotering,
maar er zijn ook klanten die voor 3-6 maanden al voer willen kopen en dat kan. Maar die zijn er op
dit moment bijna niet. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de prijs weer stijgt. Stijgt de
prijs ten opzichte van de basisprijs, wat dus de laatste maanden het geval is geweest met 30 cent,
dan zijn mensen niet genoodzaakt om een prijs af te spreken. Terwijl het soms toch best wel
interessant kan zijn.
Hoe representatief denkt u dat uw varkensvoerverkoop strategieën zijn voor de verkoop
strategieën van andere Nederlandse voerleveranciers?
(Niet aan bod gekomen)
Dan heb ik hier een tabelletje met uitdagingen die je tegen kunt zijn gekomen in de afgelopen 5 tot
7 jaar bij het verkopen van voer. 1 is het meest uitdagend en 7 het minst uitdagend.
Uitdagingen gerelateerd aan het verkopen van varkensvoer
Lage prijs voor varkensvoer
Instabiele vraag naar varkensvoer
Lage vraag naar varkensvoer
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten
Hoge varkensvoerprijs volatiliteit
Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkensvoer
Onbalans van macht onder klanten voor varkensvoer
Slechte ‘on-time’ betaling voor het verkochte varkensvoer

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Lage prijs voor varkensvoer
Nou de prijs is natuurlijk wel belangrijk, maar bij ons staat kwaliteit eigenlijk toch op nummer 1.
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Instabiele vraag naar varkensvoer
Wij hebben eigenlijk altijd een constante vraag.
Lage vraag naar varkensvoer
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen
Nee die grote volumes moeten wij gewoon aankunnen.
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen
Kwaliteit moeten we gewoon aan voldoen.
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten
Nou hoe meer klant specifiek je het maakt, hoe meer je machines stil staan en dat speelt natuurlijk
wel een rol. Dus vanuit de verkoopkant niet, maar vanuit de productiekant wel. Logistiek gezien ook.
Hoge varkensvoerprijs volatiliteit
Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkensvoer
We zitten natuurlijk wel in een krimpmarkt, maar wij kunnen de omzet toch nog wel redelijk op peil
houden.
Onbalans van macht onder klanten voor varkensvoer
Onze productiecapaciteit is 6,5 miljoen ton, dus als er een grotere klant langskomt dan betekent dat
niet dat diegene gelijk al onze productie in beslag zou nemen. Wij hebben er wel af en toe last van
door het feit dat boeren clusters gaan vormen en dus samen gaan werken, maar dat juichen wij aan
de andere kant ook wel toe. Je krijgt maar misschien minder marge op het voer, omdat grotere
aankopen van voer korting krijgen. Maar je hebt natuurlijk wel een stabielere omzet.
Slechte ‘on-time’ betaling voor het verkochte varkensvoer
Dit wordt toch wel steeds belangrijker. Als klanten groter worden gaat het uiteindelijk ook om meer
euro’s en veel klanten hebben nog niet in de gaten met hoeveel geld ze werken. En het voer moet
toch betaald worden. De sector is laatste jaren toch wel aardig onderhevig aan veel schommelingen
en mensen verdienen niet altijd evenveel en dan wordt het op tijd betalen van het voer toch wel
steeds belangrijker.
Kunt u misschien een paar periodes omschrijven waar u een sterke volatiliteit heeft ervaren in de
prijzen van varkensvoer in de laatste 5-7 jaar?
Vorig jaar hebben we dat nog meegemaakt. 2011 ook en vorig jaar volgens mij. Dat heeft natuurlijk
ook puur te maken met de inkoopkant. Als bijvoorbeeld China in actie komt dan beginnen hier de
alarmbellen te rinkelen en in ‘no-time’ beginnen overal de alarmbellen te rinkelen. Vroeger viel dat
allemaal wel mee. Toen had je speculanten en die zijn langzaam op de markt gekomen, maar
tegenwoordig heb je complete landen die grondstoffen opkopen en dat brengt toch wel meer
extreme schommelingen met zich mee. Vroeger was het toch allemaal relatief stabiel en zag je die
enorme schommelingen niet.
Hebben jullie nog actie ondernomen om om te kunnen gaan met de sterke schommelingen in de
prijzen van varkensvoer?
Qua verkoop eigenlijk niet. We doen nu al wel 6 jaar aan voorkoop. Dus dat klanten zich tegen die
schommelingen kunnen indekken door bepaalde grondstoffen in te kopen, maar dat komt dus
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uiteindelijk toch bij de inkoop te liggen. En die inkopers moeten het voor elkaar zien te krijgen om bij
de juiste partijen in te kopen voor de korte en lange termijn.
Het is denk ik lastig om een gemiddelde prijs van varkensvoer te geven, aangezien jullie natuurlijk
ontzettend veel soorten verkopen en de prijzen schommelen nogal. Maar zou je wel kunnen
omschrijven hoeveel de prijs van een kilo varkensvoer af mag wijken van het gemiddelde
waarbij jullie vinden dat de prijsschommeling niet-volatiel is (Dus wat u normaal/acceptabel vindt
voor een prijsschommeling)? (%)
Nou je hebt natuurlijk de grondstofprijs en daarbovenop komt jouw marge. Die marge blijft natuurlijk
vrijwel stabiel, omdat je weet wat je aan transportkosten kwijt bent, aan productie etc. Als er
prijsmutaties zijn dan is eigenlijk altijd wel afhankelijk van de inkoop.
Zou u een gemiddelde prijsmutatie kunnen noemen?
Ongeveer 30 cent op een prijs van 30 euro. Daar moet je ongeveer aan denken en dat is een mutatie
die om de 4 weken plaats kan vinden.
Zou jij het overwegen om jouw huidige verkoop strategieën aan te passen als de prijs schommelt
tussen 29,70 en de 30,30 zoals we net hebben besproken?
Nee op dit moment zouden we daar niet op in spelen en daar ligt ook eigenlijk niet onze focus. Wij
willen eigenlijk meer op basis van kwaliteit verkopen. Wij willen de nummer 1 zijn in de categorie de
beste prijs voor de beste kwaliteit en het voer mag ook best iets duurder zijn als de kwaliteit beter is,
omdat dat voer ook efficiënter is. Dat is eigenlijk gewoon een ‘return on investment’. Het gaat er om
wat je onder aan de streep overhoudt en wij denken dat je meer kunt bereiken met betere kwaliteit.
Zou u uw huidige varkensvoerverkoop strategieën veranderen als de varkensvoerprijs nu wel
volatiel zou zijn, als deze bijvoorbeeld opeens met een euro zou stijgen of dalen?
Ja dan zouden we inderdaad zaken anders gaan doen en dan moet je vooral kijken naar de termijnen
waarop er geïndexeerd wordt en de prijzen dus worden bepaald. Tijdens een stabiele situatie doen
we dat elke maand. Praat je over een extreme situatie die jij net noemde dan zouden we dat
misschien wel elke week doen. Dus wat wij tijdens zo’n situatie anders zouden doen is puur het vaker
indexeren van de prijzen, zodat we die naar de klanten kunnen doorvoeren.
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Appendix 1.2.2: Interview Jan Breukers (Coppens Diervoeding, Helmond 09-05-2014)
Inleiding
Als je naar Nederland kijkt is Coppens Diervoeding een middelgrote speler. De drie grootste spelers
zijn ForFarmers Hendrix, de Heus en Agrifirm.
Ik kwam vanochtend toevallig nog een vrachtwagen tegen van ForFarmers Hendrix.
Onze vrachtwagens zal je in de achterhoek niet zo snel tegenkomen. We rijden er wel naartoe maar
niet zo heel snel. Als je naar de omvang kijkt dan produceren die drie grote spelers in miljoenen
tonnen per jaar, ze hebben meerdere fabrieken in Nederland en ze zijn ook internationaal
georiënteerd. Dan heb je in Nederland een aantal middelgrote spelers, waarvan Coppens
Diervoeding er één van is. De middelgrote spelers produceren in honderdduizenden tonnen per jaar.
Ze hebben allemaal een lokale binding, de één wat meer dan de ander natuurlijk. Sommigen hebben
meerdere fabrieken, maar de meeste middelgrote spelers hebben er één à twee. Nou hebben deze
spelers zich gespecialiseerd op de regio (waar wij er dus ook één van zijn) of ze zijn gespecialiseerd in
een soort voer. Dan heb je natuurlijk nog Nevedi (de Nederlandse vereniging diervoederindustrie) die
nu ongeveer 80 leden telt geloof ik. Dus er zijn 3-4 grote spelers, een stuk of 10 middelgrote spelers
en daarnaast heel veel kleine spelers. De kleinere spelers rekenen allemaal in tienduizenden tonnen
en die zijn dan bijvoorbeeld gespecialiseerd in een paardenvoer of konijnen etc. Wij zijn dus zoals ik
al zei een middelgrote, regionale speler. We hebben maar 1 fabriek en die staat in Helmond. Wij zijn
hier nu op de haverdijk en de fabriek staat op de gerstdijk aan het kanaal. Wij produceren ongeveer
300.000 ton per jaar. Wij hebben een niche opgezocht en produceren dus alleen voor varkens en
vleespluimvee. Dus wij doen niets voor rundvee, niets voor konijnen, niets voor paarden etc. Wij
hebben het afgelopen jaar steeds meer afscheid genomen van andere diersoorten. Nu doen we nog
een beetje voor visvoeders, maar dat gaat er ook helemaal uit. Die gaan een eigen fabriek onder een
eigen naam in Duitsland starten, dus dat is ook niet meer van ons. Wij doen dus alleen maar voor
varkens en vleespluimvee en dat doen we voor de regio Peel & Kempen. Dat is ook ons afzetgebied.
In principe rijden wij met onze vrachtwagens niet verder dan 60-70 km van onze fabriek af. Dat heeft
met de logistieke kosten te maken. Totaal hebben wij ongeveer 60 FTE (fulltime-equilavent) wat
neerkomt op zo’n 75 mensen. De helft werkt op de fabriek op de gerstdijk en de andere helft zit hier
op de haverdijk. Op de fabriek zit de helft in de productie en de helft in de logistiek. Hier op de
haverdijk is de helft van de mensen gerelateerd aan de verkoop en de andere helft zijn nutritionisten,
kwaliteitszorg, order-entry, bedrijfsbureau, financiële administratie, inkoop en managementteam.
Dat is Coppens Diervoeding in een nutshell. We zijn een familiebedrijf en dus in particuliere handen.
Veel van onze concurrenten zijn coöperaties en wij dus niet.
Wat voor soorten varkensvoer verkoopt u?
Wij produceren in principe alleen maar bulkvoer en geen brijvoer. En als je dan kijkt naar de
verschillende soorten voer produceren wij bijvoorbeeld voor elke levensfase van het dier een
verschillend soort voer. Dus bijvoorbeeld voor een big, zeug, vleesvarken etc. Daarnaast richten wij
ons ook steeds meer op de genetica bij het produceren van voer.
Heeft elke afzonderlijke klant ook nog de mogelijkheid om zijn eigen voer te optimaliseren?
Ja. Wij hebben onze standaardvoeders en in het kader van efficiency probeer je zo veel mogelijk
standaardvoeders te produceren. Maar we zien steeds meer dat wij beco’s gaan produceren. Dat
staat voor bedrijfseigen Coppens en die zijn dus specifiek voor een bepaalde klant onder bepaalde
omstandigheden. Dat kan het geval zijn als klanten zelf al producten bijvoeren of er zijn bijvoorbeeld
speciale omstandigheden in de stal. Dat is altijd wel een gezond spanningsveld. Onze
fabrieksoptimalisatie vraagt om een zo laag mogelijk aantal voersoorten en de klant vraagt meestal
om zo veel mogelijk voersoorten. De kunst is dus om dat in balans te houden.
Zijn er ook nog varkensvoersoorten die u inkoopt of produceert u alles zelf?
Nee wij produceren niet alles zelf. Als ik het in percentage uit zou moeten drukken dan kopen wij 1-2
procent in. Wij hebben een speciaal product. De babybig XL, dat is een extra grote korrel. Daar waar
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de neiging juist is om een steeds kleinere korrel te nemen voor de biggetjes is er een onderzoek
gedaan vanuit de Wageningen Universiteit waaruit bleek dat het natuurgedrag gestimuleerd zou
worden als de korrel de grote zou hebben van een eikel. De babybig XL is een heel speciaal product
waarvan we ook nog maar een hele kleine hoeveelheid van produceren en die wordt ook in een
andere fabriek geproduceerd waar ze meer op die specialiteit zijn ingesteld.
Zou u mij een samenstelling kunnen geven van een standaard varkensvoersoort? Wat voor soort
ingrediënten zitten er bijvoorbeeld in en uit hoeveel % bestaat elk ingrediënt in 1 kg?
Nee, dat is meer een vraag voor één van onze nutritionisten. Maar ik kan straks wel aan één van de
nutritionisten vragen of ze daar een uitdraai van kunnen geven (zie tabel hieronder).
Grondstof
Tarwe
Gerst
Raapschroot
Triticale
Zonnepitschroot
Maïs
Diversen
Totaal

Aandeel
10
30
10
20
5
15
10
100

Kunt u iets dieper ingaan op het proces van het verkopen van varkensvoer? Gaat het via een vast
contract of wordt er elke week/maand een nieuwe (afzonderlijke) bestelling geplaatst? Hoe lang
duurt het contract? Is er een mechanisme voor het bepalen van de prijs?
Allereerst de vraag of er veel op contractbasis wordt verkocht. Dat valt bij ons nog wel mee, maar we
zien wel dat daar een stijgende tendens in is. Dat heeft natuurlijk oorzaken. We zien dat onze klanten
steeds groter in omvang worden en het aantal klanten wordt kleiner. Dat is de opschaling. Hoe groter
een klant is des te meer deskundigheid die klant in huis heeft en die heeft ook een visie over de
prijsontwikkeling. Als hij daar dus een visie over heeft dan kan hij daar ook een standpunt over in
nemen. Als hij geen visie heeft dan is hij een volger en dan moet je hem ook geen contract
aanbieden, want dan neigt hij vaak naar speculatief handelen. Onze grotere klanten neigen er steeds
meer na om vaste contractafspraken te maken. Je ziet natuurlijk dat als je een stabiele
prijsontwikkeling hebt dan is de vraag naar de prijscontracten lager. Zit je in een oplopende markt
met een hele grote volatiliteit dan willen ze dat wel afgedekt hebben en wordt de vraag dus weer
groter. Als je kijkt naar onze afzet onder de varkensvoeders dan zal er daar nog geen 20% op
contractafspraken zitten. Nou dat was één onderdeel van de vraag. Wij hebben een kostprijs en die
bestaat natuurlijk uit de kostprijs voor de grondstoffen. Die is allesbepalend voor onze verkoopprijs.
Ook de mutaties in de grondstoffen zijn dus belangrijk. Dus de grondstofkosten en de kosten voor
het produceren van het product die leiden naar een totale kostprijs. Bovenop die kostprijs zet je een
gewenste marge die weergeeft wat er nodig is om in de toekomst onze rendabiliteit te halen en dat
bepaalt uiteindelijk de verkoopprijs. Dan is er natuurlijk nog speling in de hoeveelheden die je
verkoopt. Zijn het grote of kleine batches die je aan klanten levert, hoe ver van de fabriek moet het
voer geleverd worden, bestellen ze één soort voer of meerdere etc. Daar wordt ook allemaal in
gestuurd met betrekking tot klantenkortingen. En dat allemaal samen bepaalt de prijs. Vervolgens
zijn wij als middelgrote speler geen prijszetter en dus vooral een prijsvolger. Voor ons is het dus de
kunst om met onze inkoopstrategie zo dicht mogelijk volgen op wat onze concurrenten doen. Onze
inkoopstrategie is natuurlijk gewoon de termijncontracten die je afsluit op de inkoopmarkt op de
grondstoffen en die heb je zelf niet in de hand. De kostprijs van het produceren van 1 ton product
hebben wij weer wel in de hand.
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Wat ik bij een andere voerleverancier mee heb gekregen is dat zij maandelijks naar de mutaties
van de grondstoffenprijzen kijken en bij een volatiele periode doen ze dat bijvoorbeeld wekelijks.
Maken jullie ook gebruik van een soortgelijk proces?
Ja in principe hebben wij standaard 2-wekelijks een prijzencommissie. Bij de prijzencommissie wordt
gekeken naar de bewegingen van de inkoopkant. De inkoper is er dan zelf ook bij. Wij hebben een
samenwerking met andere partijen waarbij we centraal inkopen. Centrico heet het. Op jaarbasis
kopen wij met alle partijen samen ongeveer 2 miljoen ton in. De inkoper geeft bijvoorbeeld aan wat
de weersverwachting is in Brazilië, wat gaat Oekraïne doen, wat zijn de oogstverwachtingen, hoe is
de wereldvoorraad positie etc. En dan wordt er bepaald of wij bijvoorbeeld op lange termijn of korte
termijn gaan inkopen, gaan we hoge volumes of lage volumes inkopen van een bepaalde
grondstofsoort etc. De belangrijkste zijn natuurlijk tarwe, maïs, gerst en soja.
Veranderd die termijn voor de prijzencommissie wel eens als je bijvoorbeeld te maken krijgt met
hoge volatiele situatie in de markt? Bijvoorbeeld van 2-wekelijks naar wekelijks?
Nee de termijn voor de prijzencommissie in principe niet. Maar zoals je al ziet is dit een wat kleiner
bedrijf en we zien elkaar dagelijks, dus als er wat gebeurd in de markt (de krim gaat op slot en de
zwarte zee is volledig afgesloten van de buitenwereld bijvoorbeeld) dan kunnen wij daar wel direct
op inspringen en bekijken wat voor gevolgen dat voor ons heeft.
Zou u iets kunnen vertellen over de representativiteit van uw varkensvoerverkoop strategieën als
we kijken naar de varkensvoerverkoop strategieën van andere middelgrote Nederlandse
voerleveranciers?
Ik denk dat wij wel redelijk representatief zijn met betrekking tot onze verkoop ten opzichte van
anderen. Dat denk ik doordat wij een redelijk goed beeld hebben van wat onze concurrenten doen.
Zoals ik net heb besproken werken wij in inkoopverband samen met Centrico en daar wordt ook
besproken hoe anderen het doen. Hoe doen die het met betrekking tot de inkoop en verkoop? Ook
volgen wij natuurlijk de grote spelers en bekijken wij alle publicaties die zij naar buiten brengen. Als
prijsvolger proberen wij dan zo weinig mogelijk af te wijken van de grote spelers met betrekking tot
onze inkoop – en verkoopposities. Vandaar dat ik denk dat wij redelijk representatief zijn.
In de volgende vraag laat ik u een tabelletje zien met obstakels die u misschien tegen bent
gekomen in de laatste 5-7 jaar als het gaat om uw varkensvoerverkoop strategieën.
Uitdagingen gerelateerd aan het verkopen van varkensvoer
Lage prijs voor varkensvoer
Instabiele vraag naar varkensvoer
Lage vraag naar varkensvoer

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten
Hoge varkensvoerprijs volatiliteit
Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkensvoer
Onbalans van macht onder klanten voor varkensvoer

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

Slechte ‘on-time’ betaling voor het verkochte varkensvoer

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Ik heb daarbij wel een restrictie bij het beantwoorden van deze tabel, want ik werk namelijk pas 2,5
jaar bij Coppens Diervoeding. Geen probleem dan doen we het daar mee.
Lage prijs voor varkensvoer
Hier zitten natuurlijk een aantal tegenstrijdheden bij in. Als je de klant een lage prijs kan betalen voor
zijn varkensvoer en dus een betere marge op zijn vlees kan maken dan loopt onze verkoop ook weer
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makkelijker. Als we weer te maken krijgen met een hoge prijs dan kunnen wij wel makkelijker onze
marges halen maar dan heeft onze klant het weer moeilijk en krijgen we te maken met lagere
volumes. Ik vind hem lastig. Ik neig naar een 3.
Instabiele vraag naar varkensvoer
De vraag naar varkensvoer is redelijk stabiel. We zitten hier in een regio waar 45% van de varkens
zitten, dus dan is er altijd wel vraag. Als er sprake is geweest van instabiliteit dan kwam dat
bijvoorbeeld door de varkenspest, maar dat was ver voor mijn periode hier. Toen was de fabriek half
op slot gegaan en dat was in 2003 geloof ik. Dan is het natuurlijk wel uitdagend. De laatste jaren
hadden we daar weinig last van.
Lage vraag naar varkensvoer
Als steeds meer van onze grote klanten zelf brijvoer gaan inkopen dan natuurlijk bij ons de vraag
afnemen. Dan kopen ze het bijvoorbeeld rechtstreeks zelf in van de tarweboeren in Tsjechië of ze
kopen het bij ons nadat het vermengt is met andere producten. Maar de laatste jaren komt dat niet
zo heel veel voor.
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen
Dat is erg uitdagend. Op dit moment scoren wij goed bij de klanten en is er een hoge vraag, maar we
hebben maar een beperkte productie. Het is op dit moment niet zo dat de fabriek op ontploffen
staat, maar het is wel elke week weer puzzelen hoe we het allemaal door de fabriek heen krijgen.
Dus we zijn bezig met het uitbreiden van de productiecapaciteit.
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen
Dat is minder uitdagend voor ons. Het is altijd maar de vraag als een klant hoge kwaliteit wil zien in
zijn voer, door bijvoorbeeld bepaalde enzymen toe te voegen, of die klant ook bereidt is om daarvoor
een hogere prijs te betalen en of dat mogelijk is met de inkoop.
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten
Dat is niet echt uitdagend. Daar kunnen we wel in schakelen. Het is eigenlijk wel verbazend dat
klanten daar per periode verschillend naar kunnen kijken.
Hoge varkensvoerprijs volatiliteit
De afgelopen 2-3 jaar zijn de inkoopprijzen enorm geschommeld en de vraag is dan wat doe je met je
verkoopprijs. Ga je op het eerste gerucht mee of wacht je het nog even af. De klanten houden
natuurlijk niet van de volatiele situatie en om dat tegen te gaan moet je een positie innemen tijdens
zulke schommelende periodes. Nou ik was dus ook van mening dat, omdat alles ook op steeds
grotere schaal wordt georganiseerd, de boeren ook een stukje meer zekerheid willen hebben en
meer op contractbasis hun voer zouden regelen. Ja dat zou ik zelf ook gedacht kunnen hebben, maar
de klanten die wij hebben denken het zelf ook allemaal goed te weten en kijken zelf ook veel naar de
markt. Als je dus een contract aangaat moet je natuurlijk een premie betalen en die premie wordt
elkaar niet echt gegund, die willen ze liever in hun eigen zak steken. De stabiliteit die ze daarmee
kunnen kopen hebben ze er niet voor over en dat verbaasd mij wel. Wij hebben nu voor de komende
3-4 maanden een strategie waarbij wij een bepaald percentage van de grondstoffen willen
vastleggen. Dat percentage ligt ver boven de 50% en die bepalen we elke 2-3 weken weer om te
kijken hoe hoog we gaan zitten met onze inkoop. Zo heb je ook een bepaalde vastigheid naar je
klanten toe.
Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkensvoer
Voor ons is het meer de vraag of het moeilijk is om onze ‘ideale klant’ te vinden. Ideale klant wil
zeggen dat die bijvoorbeeld in een bepaalde regio zit, op een bepaalde afstand, een bepaalde prijs
voor ogen heeft voor zijn voer, goed presteert etc. Die klanten zijn natuurlijk niet voor het oprapen.
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Je hebt ook klanten die continue flipperen van leverancier bijvoorbeeld en die heb je het liefste niet.
Dus voor ons is het toch uitdagend.
Onbalans van macht onder klanten voor varkensvoer
Zo groot zijn onze klanten niet en het is dus niet erg uitdagend voor ons.
Slechte ‘on-time’ betaling voor het verkochte varkensvoer
Dat is toch wel een probleem dat steeds meer toeneemt. Daar moeten we bovenop blijven zitten en
dat wordt steeds uitdagender de komende jaren naar mijn mening.
Kunt u de periodes omschrijven waar u een sterke volatiliteit heeft ervaren in de prijzen van
varkensvoer in de laatste 5-7 jaar? Misschien kunt u een paar voorbeelden geven over hoe de
prijzen zich tijdens die periodes gedroegen.
Eind 2012 was het op een ‘all-time’ high als ik het goed heb. Zo zaten de graanprijzen vroeger op
bijvoorbeeld 120-130 euro per ton en die zaten toen op 260 euro per ton. We zitten nu ongeveer
geloof ik op 210 euro per ton. Hij gaat soms in 1-2 weken van 200 naar 220 euro per ton en dan is dat
wel een stijging van 10%. Dus de schommelingen zijn enorm en daar moet je toch een patroon in
proberen te ontdekken.
Wat voor actie heeft u ondernomen om om te kunnen gaan met de sterke varkensvoerprijs
volatiliteit die u heeft ervaren eind 2012?
We zijn om de tafel gaan zitten om te kijken welke grondstofsoorten wij op de lange termijn in gaan
kopen en welke juist niet. We hebben ook gekeken naar grondstofsoorten die eerst niet interessant
waren qua prijs, maar tijdens die periode misschien wel dus dan kwamen de vervangende
grondstofsoorten in beeld. Met de andere leveranciers neem je dan een besluit en ga je daarmee
testen bij proefbedrijven of je die grondstofsoorten wel het effect bereiken wat je voor ogen hebt.
Dat is allemaal meer op de langere termijn. Je kunt bijvoorbeeld ook om meer zekerheid te krijgen
meer premie betalen bovenop de prijs. Dat verschilt natuurlijk totaal per individuele grondstofsoort.
Wat is voor u een gemiddelde prijs van een kilo varkensvoer? Hoeveel mag de prijs van een kilo
varkensvoer afwijken van het gemiddelde waarbij u vindt dat de prijsschommeling niet-volatiel is
(Dus wat u normaal/acceptabel vindt voor een prijsschommeling)? (%)
Je hebt het hier over een kilo varkensvoer, maar er zijn natuurlijk ontzettend veel verschillende
soorten varkensvoeren. Als ik een prijs bijvoorbeeld neem van 30 euro per 100 kilo en dan bekijk
wanneer het wel of niet volatiel is, dan zou ik zeggen dat een prijsaanpassing van 0,50 cent (1,67%)
vrij fors is en wij toch liever een prijsaanpassing hebben van 0,10 of 0,20 cent (0,67%).
Zou u uw huidige varkensvoerverkoop strategieën veranderen als de varkensvoerprijs volatiel zou
zijn, maar als die nog wel binnen een normale/acceptabele prijsklasse zit? Bijvoorbeeld een
prijsklasse waarbij die 0,10 of 0,20 cent schommelt rond een prijs van 30 euro per 100 kilo.
Nee, dat zijn prijsschommelingen die je enigszins kunt voorspellen en waar je mee om kunt gaan.
Klanten zijn er natuurlijk niet blij mee, maar een prijsaanpassing van 0,50 cent zou wat dat betreft
veel moeilijker te verkopen zijn.
Hoe zou u uw huidige varkensvoerverkoop strategieën veranderen als de varkensvoerprijs volatiel
zou zijn, maar als die niet in een prijsklasse zit die voor u als normaal/acceptabel gezien wordt?
Stel dat je bijvoorbeeld een prijsaanpassing moet maken van 0,60 cent wat erg moeilijk is om te
verkopen dan kun je met je klanten in gesprek gaan en zeggen dat het misschien verstandig is om te
gaan kijken naar alternatieve grondstoffen of kwalitatief minder hoogwaardige grondstoffen,
waardoor je maar een prijsaanpassing hoeft te maken van bijvoorbeeld 0,30 cent. Dat zijn de
knoppen waar je aan kunt blijven draaien en die constant verschillen.
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Appendix 2: Interview pig farmer
Appendix 2.1: Interview questions for a pig farmer
Doel van het interview:
Varkensboeren kunnen omgaan met voer- en varkensprijs volatiliteit door hun voerinkoop en
varkensverkoop strategieën te veranderen (d.m.v. lange-termijn contracten, het veranderen van hoe
prijzen worden bepaalt in contracten, etc.). Het doel van dit interview is om te onderzoeken hoe, u
als varkensboer, omgaat met voer- en varkensvolatiliteit door het veranderen van uw voerinkoop en
varkensverkoop strategieën. Dit interview bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gerelateerd aan
uw voerinkoop strategieën en het tweede deel aan uw varkensverkoop strategieën. In elk deel
beschrijft u eerst uw huidige strategieën, en daarna legt u uit hoe u deze strategieën verandert als u
te maken krijgt met voer/varkens prijs volatiliteit.
Introduction - Company details
a.

Where is your farm located?
Op welk locatie bevindt uw boerderij zich?

b. What is the size of your farm (in total number of pigs)?
Hoe groot is uw boerderij (in termen van aantal varkens)
c. How many pigs have you sold last year?
Hoeveel varkens heeft u vorig jaar verkocht?
Part I – Feed sourcing strategies
A.

Current feed sourcing strategies

1. What type of feed do you use for your pigs?
Wat voor soort voedsel gebruikt u voor uw varkens? (mengvoer, brijvoer, brokken)
2. Who are your current suppliers of pig feed and where are they located?
Wie zijn uw huidige leveranciers voor varkensvoer en waar in Nederland zitten ze?
3. Please describe the feed purchase process by describing the following items: Spot/contract?
Duration of contract? Price setting mechanism?
Kunt u het proces beschrijven van het kopen van varkensvoer door de volgende zaken te
benoemen: Gaat het via een contract of wordt er elke week/maand een nieuwe bestelling
gedaan? Hoe lang duurt het contract? Is er een mechanisme voor het bepalen van de
prijs?
4. How representative do you think your current feed sourcing strategy is of other Dutch pig
farmers’ sourcing strategies (in terms of the items described in questions 1-3)?
Hoe representatief denkt u dat uw varkensvoer inkoop strategieën zijn voor de inkoop
strategieën van andere Nederlandse varkensboeren als we kijken naar de vorige drie
vragen?
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5. What are the most significant challenges that you have faced in the last 5-7 years in relation to
feed sourcing? Please evaluate each of the following sourcing challenges from 1 to 7 (1 = Most
challenging, 4 = moderately challenging, 7 = Least challenging).
In de volgende vraag laat ik u een tabelletje zien met obstakels die u misschien tegen
bent gekomen in de laatste 5-7 jaar als het gaat om uw inkoop strategieën voor
varkensvoer.
Uitdagingen gerelateerd aan het inkopen van voer
Hoge voer prijzen

1

2

3

4

5

6

7

Instabiele voerlevering

1

2

3

4

5

6

7

Slechte ‘op-tijd’ levering van voer

1

2

3

4

5

6

7

Te weinig levering van voer

1

2

3

4

5

6

7

Lage kwaliteit van voer

1

2

3

4

5

6

7

Niet-consistente kwaliteit van voer

1

2

3

4

5

6

7

Moeilijkheden bij het traceren van voer
(weten waar het voer precies vandaan komt)

1

2

3

4

5

6

7

Gezondheid/veiligheidsproblemen van voer

1

2

3

4

5

6

7

Hoge voerprijs volatiliteit

1

2

3

4

5

6

7

Moeilijkheden bij het vinden van voerleveranciers

1

2

3

4

5

6

7

Onbalans van macht onder voerleveranciers

1

2

3

4

5

6

7

6. Please describe the periods in which you experienced strong volatility in feed prices in the past 57 years. Provide examples of how prices were behaving in those periods.
Kunt u de periodes omschrijven waar u een sterke volatiliteit heeft ervaren in de prijzen
van varkensvoer in de laatste 5-7 jaar? Misschien kunt u een paar voorbeelden geven
over hoe de prijzen zich tijdens die periodes gedroegen.
7. What did you do to cope with the experienced level of strong feed price volatility?
Wat voor actie heeft u ondernomen om om te kunnen gaan met de sterke
prijsvolatiliteit
van varkensvoer die u heeft ervaren?
B.

Potential changes in current feed sourcing strategies

8. What is the price range that you would consider to be a non-volatile feed price range? (give in %
plus or minus an average price)
Wat is voor u een gemiddelde prijs van varkensvoer? Hoeveel mag de prijs van voer
afwijken van het gemiddelde waarbij u vindt dat de prijsschommeling niet-volatiel is (Dus
wat u normaal/acceptabel vindt voor een prijsschommeling)? (%)
9. Would you change/adjust your current feed sourcing strategies if feed prices were volatile but
remained within this ‘normal’ price range?
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Zou u uw huidige voer inkoop strategieën veranderen als de voerprijs volatiel zou zijn,
(dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die nog wel binnen een
normale/acceptabele prijsklasse zit?
10. How would you change/adjust your current feed sourcing strategies if feed prices are volatile
outside the ‘normal’ price range?
Hoe zou u uw huidige voer inkoop strategieën veranderen als de voerprijs volatiel zou
zijn, (dus als ze aan het schommelen zijn) maar als die niet in een prijsklasse zit die voor u
als normaal/acceptabel gezien wordt?
Part II – Pig selling strategies
A.

Description of current pig selling strategies

a) Who are your major buyers of pigs and where are these buyers located?
Wie zijn uw grootste kopers van varkens en waar in Nederland zitten ze?
b) What is the share of each (type of) buyer in the volume sold?
Wat is het aandeel van elke koper in het totale volume dat verkocht wordt?
c) Please describe the selling process to your major buyer by describing the following items:
spot/contract? Duration of contract? Price setting mechanism?
Kunt u het proces beschrijven van het verkopen van varkens door de volgende zaken te
benoemen: Gaat het via een contract of wordt er elke week/maand een nieuwe bestelling
gedaan? Hoe lang duurt het contract? Is er een mechanisme voor het bepalen van de
prijs?
d) How representative do you think your current pig selling strategy is of other pig farmers’ selling
strategies (in terms of the items described in questions 1-3)?
Hoe representatief denkt u dat uw varkens verkoop strategieën zijn voor de verkoop
strategieën van andere Nederlandse varkensboeren als we kijken naar de vorige drie
vragen?
e) What are the most significant challenges that you have faced in the last 5-7 years in relation to
pig selling? Please evaluate each of the following selling challenges from 1 to 7 (1 = Most
challenging, 4 = moderately challenging, 7 = Least challenging).
In de volgende vraag laat ik u weer een tabelletje zien met obstakels die u misschien
tegen bent gekomen in de laatste 5-7 jaar als het gaat om uw verkoop strategieën voor
varkens.
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Uitdagingen gerelateerd aan het verkopen van varkens
Lage prijs voor varkens

1 2 3 4 5 6 7

Instabiele vraag naar varkens

1 2 3 4 5 6 7

Lage vraag naar varkens

1 2 3 4 5 6 7

Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen

1 2 3 4 5 6 7

Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen 1 2 3 4 5 6 7
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten

1 2 3 4 5 6 7

Hoge varkensprijs volatiliteit

1 2 3 4 5 6 7

Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkens

1 2 3 4 5 6 7

Onbalans van macht onder klanten voor varkens

1 2 3 4 5 6 7

Slechte ‘op-tijd’ betaling voor verkochte varkens

1 2 3 4 5 6 7

f)

Please describe the periods in which you experienced strong volatility in pig prices in the past 5-7
years. Provide examples of how pig prices were behaving in those periods.
Kunt u de periodes omschrijven waar u een sterke volatiliteit heeft ervaren in de prijzen
van varkens in de laatste 5-7 jaar? Misschien kunt u een paar voorbeelden geven over
hoe de prijzen zich tijdens die periodes gedroegen.

g) What did you do to cope with the experienced level of strong pig price volatility?
Wat voor actie heeft u ondernomen om om te kunnen gaan met de sterke prijsvolatiliteit
van varkens die u heeft ervaren?
B. Potential changes in current pig selling strategies
h) What is the price range that you would consider to be a non-volatile pig price range? (give in %
plus or minus an average price)
Wat is voor u een gemiddelde prijs van een varken? Hoeveel mag de prijs van een varken
afwijken van het gemiddelde waarbij u vindt dat de prijsschommeling niet-volatiel is (Dus
wat u normaal/acceptabel vindt voor een prijsschommeling)? (%)
i)

Would you change/adjust your current pig selling strategies if pig prices were volatile but
remained within this ‘normal’ price range?
Zou u uw huidige varkens verkoop strategieën veranderen als de varkensprijs volatiel zou
zijn, (dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die nog wel binnen een
normale/acceptabele prijsklasse zit?

j)

How would you change/adjust your current pig selling strategies if pig prices are volatile outside
the ‘normal’ price range?
Hoe zou u uw huidige varkens verkoop strategieën veranderen als de varkensprijs volatiel
zou zijn, (dus als ze aan het schommelen zijn) maar als die niet in een prijsklasse zit die
voor u als normaal/acceptabel gezien wordt?
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Appendix 2.2: Transcribed interviews pig farmers
Appendix 2.2.1: Interview René Schepers (Voorst, 23-04-2014)
Hoe groot is jouw boerderij in termen van aantal varkens?
Nou wij hebben 5 locaties. Wij zitten deels in Nederland en deels in Duitsland. Wij hebben de
fokzeugen in Nederland. 1350 fokzeugen hebben we. We fokken onze eigen opfokzeugen op, ook in
Nederland. Het enigste wat we aankopen is sperma. Als de biggen gespeend worden gaan ze naar
Duitsland. Die locatie ligt 2,5km over de grens van ons bedrijf af, waar we dus op dit moment ook
zijn. Daar liggen 6000 speenbiggen. En van daaruit gaat 2/3 deel speenbiggen naar eigen meststallen.
We hebben daarnaast nog 3 locaties in Duitsland met vleesvarkens. Op deze locaties worden er per
jaar 25 tot 27.000 vleesvarkens gemest. We hebben er ongeveer 42.000 totaal en 15.000 biggen
verkopen we nog.
Hoeveel varkens heeft u vorig jaar verkocht?
We produceren 42.000 varkens per jaar, waarvan er 17.000 als big verkocht worden van 25 tot 30
kilo en 27.000 verkopen we er als eindproduct dus als vleesvarken.
Dan komen we nu aan bij het eerste deel van het interview, namelijk de inkoop van het voer. Wat
voor soort voer gebruikt u?
Ik gebruik alleen maar krachtvoer, geen bijproducten. We gebruiken alleen maar krachtvoer, omdat
we op meerdere locaties zitten. Als je op 1 locatie zit kun je een hele grote voerkeuken bouwen, heb
je die heel goed onder controle en heb je een hele hoge voersnelheid. Die hebben wij niet. Wij kopen
alleen krachtvoer en om onze krachten daarin te bundelen kopen wij met 6 varkenshouders in.
Allemaal uit de Oude IJsselstreek. Deze 6 varkenshouders hebben bijna de helft van alle varkens in de
Oude IJsselstreek. Die produceren dus ook het meeste mest wat afgezet moet worden en gebruiken
grotendeels alleen maar droogvoer. Daarmee bundelen wij onze krachten en gaan we gezamenlijk
om de 6 jaar bij elkaar zitten, wisselen we misschien van voerleverancier, proberen we nieuwe
‘knowhow’, andere voersoorten etc. Dan wisselen we ook van mensen die ons van ‘knowhow’
voorzien en dan krijgen we een heel nieuw team die ons gaat aansturen en leveren van informatie.
Die 6 jaar staat overigens niet vast, maar dat is tot nu toe zo geweest.
Wie zijn op dit moment uw huidige voerleveranciers?
Dat is Coops in Halle en we hebben ook Gunnewick in Vragender. 6 jaar terug hebben we van een
grote Nederlandse speler het voer afgenomen, omdat we dachten dat die grote spelers de wijsheid
en ‘knowhow’ hadden. Die hadden de mooiste foldertjes en de beste PR-machines lopen en wij
dachten dat we daar ook het beste terecht konden.
Bij een kleinere leverancier kun je denk ik beter je voer…..
Maatwerken en daar zit je ook bij de directeur aan tafel. Bij die grote voerboer was je wat meer een
nummer en nu heb je veel meer het gevoel dat je wat gezamenlijk doet. Hun profiteren van ons door
het feit dat hun een grotere inkoop kunnen doen. Reclame en PR is ook hartstikke duur. Als je deze
groep varkenshouders hebt, dat zijn de grotere bedrijven, de blijvende bedrijven en als je dan in staat
bent om te zeggen dat die groep varkenshouders onze klanten zijn dan straalt dat natuurlijk toch wel
wat uit. Dus voor wat hoort wat.
Zou u het proces kunnen omschrijven van het inkopen van voer? Is dat bijvoorbeeld op
contractbasis?
Het proces hoe wij dat als groep gedaan hebben, dat is al de hele kunst. Een normale boer die is niet
in Wageningen geweest. We moeten verstand van dieren hebben, de boekhouding,
personeelsmanagement en we moeten ook nog een goeie inkoper zijn. We hebben daar een cursus
voor gevolgd. We zijn teruggegaan in de schoolbanken en hebben iemand gevonden die ons daar
doorheen wou coachen en adviseren. Toen zijn we dus met 6 varkenshouders de markt opgegaan. Jij
noemt 2 voerleveranciers, ik noem 2 voerleveranciers en hij noemt 2 voerleveranciers etc. En toen
kregen we dus 12 voerleveranciers waarvan 7 interessante en toen besloten we met wie een praatje
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gaat maken. Daar kwam uit dat er 2 voerleveranciers helemaal niet interessant waren en over de
overige 5 die relevant waren zijn we weer om de tafel gaan zitten totdat er twee overbleven. Ook
zorgden we ervoor dat iedereen dezelfde kennis heeft en niet iemand achterover aan het leunen is.
Aan het einde van dat proces hadden we dus 2 voerleveranciers en van onze groep wezen we twee
mensen aan die het inkopen van voer regelen in plaats van daar telkens met zijn allen over te
moeten praten. Toen hebben we ook een subsidie aangevraagd voor mestverwerking en na alle
rompslomp hebben we daar 100.000 euro subsidie voor gekregen. We hebben dat ook gedaan voor
kleinere zaken zoals telefoonabonnementen, gas, water, elektriciteit en kleinere posten etc. Daar
konden 5 tot 10% op winnen en toen kwam onze grootste kostenpost, namelijk het voer met
ongeveer 50%. En daarin hebben we dus onze krachten gebundeld. Wat wij doen is niet
vernieuwend. Vroeger had je overal coöperaties die het gezamenlijk deden. Wij doen het ook
gezamenlijk alleen op een hele andere schaal en dat vind ik zelf ook heel leuk. Ik vind mijzelf ook
meer ondernemer dan varkenshouder. Ik speel graag met geld en daar ben ik ook succesvol in. En
met zijn 6en doen we dus alles gezamenlijk en presenteren wij ons als belangrijke spelers op de
markt.
Kunt u misschien iets dieper in gaan over hoe u de afspraken regelt met jullie voerleverancier?
Gaat dat via een vast contract bijvoorbeeld?
Wij hebben wel een contract, maar niet zozeer op de grondstofprijs. Die hebben wij niet in de hand.
We hebben een contract over de leveringsvoorwaarden. Zoveel ton nemen we per jaar af en daar
krijgen we dan een bepaalde korting op, meer zo’n constructie. Het is geen vast contract waarin staat
dat ze volgend jaar de brokken leveren voor die prijs. Nee het is de grondstofprijs plus. Wij delen wat
mee in de inkoop van de grondstoffen. Zo hebben hun er voordeel bij en hebben wij er voordeel bij
en daar hebben we dus ook een eigen constructie voor gemaakt.
Er is dus wel een duidelijk mechanisme voor het bepalen van de prijs?
Ja, we willen er beide beter op worden en we doen de inkoop samen. Zo willen we ook in staat zijn
om bij hun over de schouder te kunnen kijken naar de boeken. Heb ik bijvoorbeeld wel werkelijk dat
voordeel ten opzichte van die en die.
Hoe representatief denk jij dat jullie tactiek voor het inkopen van varkensvoer is voor de rest van
de Nederlandse varkensboeren? Is jullie aanpak een uniek voorbeeld of zijn er veel meer
coöperaties in Nederland?
Ja je ziet het nu toch wel veel meer. Wij doen dit nu ongeveer 8 jaar en toentertijd was dat echt
vernieuwend, maar wij worden nu ingehaald door het streekvarken, het scharrelvarken etc. Mensen
zeggen dat ze van de bulkmarkt af moeten en iedere streek/gemeente gaat zijn eigen varken
produceren. Een echt streekproduct met toegevoegde waarde door bijvoorbeeld dierwelzijn of eigen
voedering. En daarbij zie je ook allemaal coöperaties ontstaan. Dus onze aanpak is op dit moment
niet meer echt vernieuwend, maar toen we ermee zijn begonnen wel.
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Dan heb ik hier een tabelletje met uitdagingen die je misschien tegen bent gekomen in de
afgelopen 5 tot 7 jaar bij het inkopen van voer. 1 is het meest uitdagend en 7 het minst uitdagend.
Uitdagingen gerelateerd aan het inkopen van voer
Hoge voer prijzen

1

2

3

4

5

6

7

Instabiele voerlevering

1

2

3

4

5

6

7

Slechte ‘on-time’ levering van voer
Te weinig levering van voer
Lage kwaliteit van voer
Niet-consistente kwaliteit van voer
Moeilijkheden bij het traceren van voer
(weten waar het voer precies vandaan komt)
Gezondheid/veiligheidsproblemen van voer
Hoge voerprijs volatiliteit

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

Moeilijkheden bij het vinden van voerleveranciers

1

2

3

4

5

6

7

Onbalans van macht onder voerleveranciers

1

2

3

4

5

6

7

Hoge voer prijzen
Die voerprijzen die schommelen natuurlijk wel, maar op de grondstofkostprijs heb ik geen grip op. De
voerprijs is ongeveer de helft van onze input en die is natuurlijk wel hartstikke van belang.
Instabiele voerlevering
Instabiele voerleveringen kennen wij eigenlijk niet. Dat is van homogene kwaliteit en daar hebben wij
geen problemen mee.
Slechte ‘on-time’ levering van voer
Nee dat gebeurt eigenlijk nooit.
Te weinig levering van voer
Komt ook niet voor.
Lage kwaliteit van voer
Niet-consistente kwaliteit van voer
Ja er zit toch wel eens verschillen in de grondstoffen. Maar met de kwaliteit kunnen ze eigenlijk
weinig mee doen, want de varkens vertellen ons dat morgen meteen.
Moeilijkheden bij het traceren van voer (weten waar het voer precies vandaan komt)
Nee daar hebben we eigenlijk nooit moeilijkheden mee. Wij voeren geen bijproducten bij, maar als je
dat wel doet zou dus moeilijkheden kunnen krijgen bij het traceren van al die producten.
Gezondheid/veiligheidsproblemen van voer
Hoge voerprijs volatiliteit
Met die voerprijs heb ik niet zoveel moeite mee. Ik wil jouw wel goeie prijs betalen voor jouw voer
als die prijs maar door wordt berekend in mijn eindproduct en dat is natuurlijk niet altijd zo.
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Moeilijkheden bij het vinden van voerleveranciers
Die leveranciers lopen ons natuurlijk allemaal achterna.
Onbalans van macht onder voerleveranciers
Kunt u zich misschien nog een paar periodes herinneren in de afgelopen 5 tot 7 jaar waar u een
sterke voerprijs volatiliteit hebt ervaren?
Ja op een gegeven moment ging die voerprijs structureel omhoog. In Duitsland heeft natuurlijk onze
bio-energie meegespeeld. Heel veel maïs werd er aangebouwd en raspkoolzaad. Tien jaar geleden
zag je nergens in Duitsland koolzaad staan en nu zie je in het voorjaar alle velden geel. Daar werden
alle granen verbouwd en granen gingen naar de regionale coöperaties en werden tot voer verwerkt.
Nu zie je dus heel veel koolzaad staan en dat is allemaal voor de bio-energie. Maar Duitsland ziet nu
toch wel in dat het niet de groene oplossing is qua energie. En er zijn natuurlijk een paar misoogsten
geweest. Nu heb je ook de situatie in Oekraïne natuurlijk. Oekraïne is de graanschuur van Europa, de
grootste graanproducent van Europa en die onrust daar zorgt natuurlijk ook voor veel onrust op de
grondstoffenmarkt. Er zijn ook spelers geweest uit Amerika die complete graanoogsten opkochten.
Ook China gaat steeds meer aan de granen lopen trekken. Zo is bijvoorbeeld ook Smithfield
overgenomen door chinezen, dus die komen ook steeds dichterbij. En dat zijn eigenlijk de
voornaamste herinneren die ik eraan heb.
Heeft u tijdens die gebeurtenissen die u net noemde nog actie ondernomen om om te kunnen gaan
met die sterke voerprijs volatiliteit als we kijken naar het inkopen van voer?
Eigenlijk zijn onze bedrijven topatleten. Wij moeten op elk vlak uitblinken. Of dat nou op krachtvoer
is, inentingen, mestafzet, personeelskosten etc. Wij produceren eigenlijk een stuk vlees van 1,60
euro per kilo. Ga jij maar eens naar de winkel toe en kijk eens wat jij kan kopen voor 1,60 euro per
kilo. Ik ben in principe een grondstofleverancier van 1,60 euro per kilo en daarbij mag niks
tegenzitten en moet alles kloppen. Er gaat veel kapitaal in om. Je hebt te maken met dierwelzijn
eisen, milieu eisen etc. Dus naar mijn mening zijn wij topsporters. Ik heb laatst wat informatie
gelezen waarin stond dat er 80% minder bedrijven waren en 50% minder varkens. Het tijdperk van
het hobby zijn van boeren is eigenlijk voorbij. Het enige wat wij tijdens zulke moeilijke periodes
kunnen doen is dus eigenlijk alles tot in de puntjes geregeld hebben.
Zou u een gemiddelde prijs van varkensvoer kunnen omschrijven?
Nee dat ligt er natuurlijk maar net aan over wat voor diercategorie we het hebben. Een varken loopt
natuurlijk een aantal levensfases door en voor elke levensfase gebruik je ander voer. En de prijzen
van die verschillende voersoorten kunnen ontzettend verschillen, maar de voerprijzen schommelen
natuurlijk zelf ook nog eens. Het is belangrijker om te kijken naar de efficiëntie. Stel we doen
bijvoorbeeld een proef met een goedkoop, gemiddeld en een hele dure voersoort. Nou kost die hele
dure misschien het meeste per kilo, maar als de varkens daar het minste van hebben gegeten en toch
genoeg energie daaruit hebben gehaald dan is die het efficiëntste en kies je voor die voersoort. De
voerprijs is dan dus niet het belangrijkste. Je moet het echt vastknopen aan technische waarden,
energiewaarden en als je alleen naar de voerprijs kijkt dan kan iedereen morgen jouw goedkoper
voer leveren.
Nou de vraag waar het eigenlijk om draait is: Hoeveel mag de prijs van het voer afwijken van het
gemiddelde waarbij jij vindt dat de prijsschommeling niet-volatiel is? Dus waarbij jij zegt dit is wel
normaal op de markt, dit is acceptabel.
Zoals ik al zei gaat het ons niet zozeer om de voerprijs. Het maakt ons niet uit of we 42 cent of 28
cent als voerprijs betalen. Het gaat ons meer om de resultaten die wij aan het einde van het jaar
behalen. Zo hebben wij de resultaten van de afgelopen 10 jaar van onze bedrijven in ons bezit en
daar zit een bepaalde lijn in. Wij hebben ook alle Nederlandse resultaten, die zetten we op 100% en
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ons bedrijf draait altijd op 107%. Nou moet er natuurlijk elk jaar progressie geboekt worden willen
wij het 7% beter doen dan alle andere Nederlandse varkensboeren. In principe gaat het alleen om de
voerkosten per kilogram groei. Wat kost mij een kilogram vlees? En of ik daar nou voer ingestopt heb
van 42 cent of van 28 cent maakt mij niet uit als er maar aan het einde van het jaar onder de streep
progressie geboekt is.
Dus stel dat voerprijs volatiliteit ontzettend toe zou nemen zou je geen veranderingen aanbrengen
aan jouw inkoop strategieën?
Als je jaren terug in een hele stabiele markt zat dan kon de voerleverancier zich voor een lange tijd
indekken en kon hij zijn klanten ook een contract aanbieden waar in staat ik lever dit soort voer, in
zulke hoeveelheden en voor die prijs. Dat doet de huidige voerleverancier niet meer, omdat die
markt continu in beweging is en het dus heel moeilijk is om tegenwoordig een langdurig contract te
kopen. We zijn te bang dat die prijs opeens omhoog of omlaag gaat schieten. Maar wat je wel weet is
dat iedereen hier in Nederland met dezelfde problemen heeft te kampen en aan het einde van het
jaar moeten wij er dus beter uitkomen dan de rest van Nederland anders hebben wij het niet goed
gedaan. Dus ja op de korte termijn kan ik er niks mee en heb ik er ook geen invloed op. Ik zou dus
wat betreft mijn inkoop niks veranderen.
Dan gaan we nu door met het tweede deel van het interview. Wie zijn uw grootste kopers van
varkens?
Duitsland regeert Europa. In Duitsland zit een slachthuis die heet Clemens Tönnies. Die slacht
ongeveer 25 tot 30% van alle Duitse varkens. Als Duitsland de prijs bekent maakt komt Nederland
erachteraan, komt Denemarken erachteraan etc. Duitsland regeert in principe de markt, maar de
markt wordt wel steeds gevoeliger. Jaren geleden was Duitsland nog geeneens zelfvoorzienend en
hoefde ze dus ook niet te exporteren. Tegenwoordig als we naar Europa kijken als geheel zitten we
over de 100% als zelfvoorzieningsgraad en zijn we dus afhankelijker geworden van China en Rusland.
Nou is het mij niet helemaal duidelijk wie nou precies uw kopers zijn en dat is wel relevant voor
mijn volgende vraag, namelijk: ”Wat is het aandeel van elke koper in het totale volume dat
verkocht wordt?”.
Nou wij produceren eigenlijk alleen maar voor de Duitse markt en 0% voor de Nederlandse markt. En
in Duitsland hebben wij dus handelaren zitten die onze varkens afnemen.
Zou je het proces kunnen beschrijven van het verkopen van varkens?
Eigenlijk op dezelfde manier als dat ik uitgelegd heb bij het inkoopproces. Met onze groep hebben
we aantal handelaren bekeken en gezegd dat we 50.000 vleesvarkens in ons winkelwagentje hebben.
Dus 1000 varkens in de week, 5 grote vrachten in de week en wie wil deze aantallen kopen. En
daarbij keken we naar transport, voorkosten op slachthuizen, schoonmaak van vrachtwagens,
eigenlijk allemaal centjeswerk.
Waar ik eigenlijk meer geïnteresseerd in ben is of het bijvoorbeeld op contractbasis is, hoe zijn de
regels omtrent de prijs etc.
Nee de prijs is niet contractueel vastgelegd. Als morgen de varkensprijs in heel Europa 1,50 euro is
dan krijg ik er ook geen 1,60 euro voor. Die is voor ons allemaal 1,50, maar ik heb lagere kosten. Ik
heb lagere transportkosten, ik hoef het slachthuis niet te betalen, ik hoef de wegenkosten niet te
betalen en daar zit onze marge dan weer in. De duur van het contract is 1 jaar. In april evalueren we
altijd alles en dat hebben we dus ook net gedaan. We zijn bij onze voerleverancier op bezoek
geweest en bij onze handelaren. En daarna hebben we bepaald of we op deze voet verder gaan of
stoppen we ermee, wat gaan we verbeteren, wat is jullie tegenvallen, wat is ons tegengevallen etc.
Dus dat is allemaal op jaarbasis.
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Dan heb ik hier weer een tabelletje maar nu met obstakels die u misschien tegen bent gekomen in
de laatste 5-7 jaar als het gaat om uw verkoop strategieën voor varkens.
Uitdagingen gerelateerd aan het verkopen van varkens
Lage prijs voor varkens
Instabiele vraag naar varkens
Lage vraag naar varkens

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten
Hoge varkensprijs volatiliteit
Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkens
Onbalans van macht onder klanten voor varkens

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

Slechte ‘op-tijd’ betaling voor verkochte varkens

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Lage prijs voor varkens
De lage prijs voor varkens is natuurlijk levensgevaarlijk voor ons. Dat is ons grootste gevaar.
Instabiele vraag naar varkens
De instabiele vraag is ook gevaarlijk natuurlijk en is ook gekoppeld aan de prijs.
Lage vraag naar varkens
Ja de lage vraag, instabiele vraag is allemaal een beetje hetzelfde natuurlijk.
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen
Nee daar zijn we hier in Nederland de beste in over de hele wereld wel denk ik.
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten
Als klanten een andere kwaliteit gaat vragen dan kunnen wij dat niet leveren. Daar zijn wij te groot
voor. Als je bijvoorbeeld 100 fokzeugen zou hebben dan kan je zeggen ik ga mijn varkens nu op 3
vierkante meter houden in plaats van 1 vierkante meter en ik ga morgen bij mijn voer stro geven. Dat
kunnen wij niet.
Hoge varkensprijs volatiliteit
Ja daar heb ik natuurlijk wel last van. In het voorjaar heb je bijvoorbeeld lage prijzen, na de
feestdagen gaat iedereen op dieet etc.
Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkens
Die lopen ons natuurlijk wel een beetje achterna.
Onbalans van macht onder klanten voor varkens
Slechte ‘on-time’ betaling voor verkochte varkens
-
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Kun je nog een paar periodes omschrijven waar jij een sterke volatiliteit hebt ervaren in de prijzen
van varkens in de laatste 5-7 jaar?
Ja bijvoorbeeld met een mond en klauwzeer uitbraak. Dan gaan de grenzen dicht en dat is ons
grootste gevaar. 50-60% van de varkens in Nederland wordt geëxporteerd, dus als de grenzen
dichtgaan is er naar al die varkens geen vraag meer en daardoor klappen de prijzen helemaal in
elkaar. In het verleden konden we met de varkenspest ook niet met onze varkens naar Duitsland toe
en dan moest je opeens 300.000 gulden bij leggen. Stel dat gebeurt vandaag met onze omvang dan
zou je toch al snel een half miljoen verliezen.
Heeft u nog actie ondernomen om om te kunnen te gaan met sterke volatiliteit tijdens de periodes
die u net hebt genoemd?
Wij kopen alleen maar sperma aan. Een ander koopt bijvoorbeeld biggen aan, opfokzeugen, zeugen
etc. Voor ons bedrijf hebben we ons helemaal ingepakt. Op al onze locaties is maar 1 varken. Dus wij
zijn gewoon gesloten op alle locaties. Is er iets aan de hand op 1 van onze locaties dan gaan alle
deuren dicht en kunnen we gericht medicineren, gericht een ziekte uitbannen. Terwijl je op de
andere locaties gewoon door kunt draaien.
Wat is voor jouw een gemiddelde prijs van een varken en hoeveel mag die prijs afwijken van het
gemiddelde waarbij jij vindt dat de prijsschommeling niet-volatiel is, dus wat jij
normaal/acceptabel vindt voor een prijsschommeling?
Nou rond de 1,45 euro ligt ongeveer onze kostprijs. Als de prijs nou dus tussen de 1,45 en 1,80 euro
ligt kunnen wij alles afbetalen en eventueel meer. In de toekomst liggen er natuurlijk voor ons ook
nog een paar investeringen te wachten die geen meerwaarde hebben, die verplichtingen zijn en daar
moet natuurlijk ook rekening mee worden gehouden.
Stel je zou op dit moment te maken krijgen met een hoge varkensprijs volatiliteit, zou jij dan nog
veranderingen aanbrengen ten aanzien van jouw varkensverkoop strategieën?
Nou we zijn een jong bedrijf. We hebben veel gefinancierd. Wij hebben in 3 jaar tijd 4,8 miljoen
geïnvesteerd. Dus als er morgen wat zou gebeuren met de varkensprijs doordat er salmonella
bijvoorbeeld wordt gevonden in het vlees en hij zakt opeens naar 1,20 euro, terwijl 1,45 euro mijn
kostprijs is dan kost mij dat 20.000 euro in de week. Ik kan misschien maximaal een miljoen verlies
leiden maar daarna ben ik weg. Op de korte termijn is daar weinig aan te doen. Het meest
belangrijke is om met onze omvang alles tot in de puntjes geregeld te hebben, zodat wij de mogelijke
verliezen zo lang mogelijk op kunnen vangen totdat de prijzen weer een beetje stabiliteit terug
krijgen. Wij hebben een jong bedrijf met ongeveer een waarde van 10 miljoen en daar heb ik een
paar miljoen eigen vermogen inzitten, maar als je een miljoen verliest dan ben ik weg. Wij hebben
onze bedrijven nu helemaal klaar qua dierwelzijn, emissierechten, varkensrechten etc. En waar ik mij
nu op focus is om gewoon een paar miljoen naar de bank te brengen zodat ik een lagere kostprijs kan
creëren en zodat ik over een paar jaar niet meer die 1,45 euro nodig heb maar meer richting de 1,30
euro zit qua kostprijs. Puur om de calamiteiten op te vangen, want met deze omvang zijn die
gigantisch. Op dit moment kunnen we met deze prijzen heel veel geld verdienen. Dan kunnen we
Balkenende wel een paar keer voorbij gaan, maar als de wind de andere kant op blaast kan het
allemaal opeens instorten. Hoe groter je wordt, hoe meer risico’s. En je zit natuurlijk nu ook in een
markt waar steeds meer de Chinezen en Russen een grotere rol spelen en dat brengt ook allerlei
risico’s met zich mee.
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Appendix 2.2.2: Interview Ruud Huls (Silvolde, 22-04-2014)
Hoe groot is jouw boerderij in termen van aantal varkens?
Wij hebben hier 1307 zeugen. Plus bijbehorende biggen. Gedeelte van onze biggen liggen op een
andere locatie. Voor twee jaar geleden hadden we er 1107 en toen wouden we nog een stukje
uitbreiden. Dat hebben wij toen alleen gedaan bij zeugen en kraamstallen. 2500 biggen hebben we
op een andere locatie liggen. En van daaruit wordt alles ook geëxporteerd.
Hoeveel varkens heb je vorig jaar verkocht?
32.000 biggen ongeveer van ongeveer 25 kilo.
Wat voor soort voer gebruik je voor je varken? Dan zal je natuurlijk wel gebruik maken van
verschillende soorten voer voor je zeugen en biggen.
Ja elke diersoort heeft zijn eigen soort voer eigenlijk wat daar speciaal daarvoor gemaakt is en het is
in ons geval allemaal droogvoer. We doen er ook geen bijproducten bij of wat dan ook. Het komt
allemaal van Coops uit Halle eigenlijk.
Wie zijn uw huidige voerleveranciers? Heb je nog andere voerleveranciers naast Coops?
Nee dat is eigenlijk alleen Coops.
Kunt u het proces beschrijven van het inkopen van varkensvoer? Gaat dat via een contract of wordt
er elke week/maand een nieuwe order geplaatst?
Wij hebben eigenlijk niks via contracten. Wij willen eigenlijk vooral dat het voer constant is, van
constante kwaliteit en dat er altijd dezelfde grondstoffen inzitten die uit dezelfde richtingen komen.
Bijvoorbeeld een vracht soja uit Brazilië kan heel anders zijn dan een vracht uit Argentinië, ik noem
maar wat. Dus dat voer wat dat betreft heel constant is en Coops is wat dat betreft heel flexibel in
het feit dat het per bedrijf zijn eigen voersoort kan maken en dat je kunt zeggen: “We willen het net
even iets anders qua voer”, dan kan dat. En dat is net weer even iets anders ten opzichte van grotere
bedrijven. Die hebben allemaal standaard soorten voer en daar moet je het maar mee doen. Je kunt
niet zeggen een tikkeltje meer van dat of een tikkeltje minder van dit. Wij richten ons meer op hoe
varkens het doen op het voer en we kijken naar de resultaten die de dieren behalen. En daarbij kijken
we minder naar de kostprijs. Dat komt dan eigenlijk pas op de tweede plek.
Is er nog een mechanisme voor het bepalen van de voerprijs?
Nou ja bijvoorbeeld in 10 kilo voer zitten iets van 30 verschillende grondstoffen in en die fluctueren
ook allemaal met hun eigen markt mee.
Het is niet iets dat je zelf in de hand hebt dus?
Nee dan zou je zelf bijproducten bij moeten gaan voegen. Zo zou je bijvoorbeeld gerst erbij kunnen
mengen of wat dan ook en dat je dat dan zelf koopt, maar dat doen wij in ieder geval niet.
Hoe representatief denk je dat jouw inkoop strategieën voor varkensvoer zijn voor de rest van de
Nederlandse varkensboeren? Zijn er bijvoorbeeld boeren die toch meer naar de kostprijs kijken in
tegenstelling tot wat jullie doen?
Ja er is ook een categorie boeren die bij elkaar gaan zitten en die kopen ergens voer. Maar dat
hebben wij eigenlijk nooit gedaan.
Denk je dat jij dan zeg maar hoort tot een kleine niche onder varkensboeren als je kijkt naar de
manier waarop jij je inkopen van varkensvoer regelt?
Nee dat denk ik niet. Het is allemaal wel bulkproductie, maar iedereen doet het eigenlijk op zijn eigen
manier. Elke boer legt zijn zwaartepunt weer bij iets anders wat dat betreft. Als je 100 boeren hebt
dan heb je 100 verschillende manieren. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteit. De ene boer is wat beter
in het onderhandelen en het vastzetten van prijzen bijvoorbeeld.
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Ik heb hier een tabelletje met uitdagingen die je misschien tegen bent gekomen in de afgelopen 5
tot 7 jaar bij het inkopen van voer. 1 is het meest uitdagend en 7 het minst uitdagend.
Uitdagingen gerelateerd aan het inkopen van voer
Hoge voer prijzen
Instabiele voerlevering
Slechte ‘on-time’ levering van voer
Te weinig levering van voer
Lage kwaliteit van voer
Niet-consistente kwaliteit van voer
Moeilijkheden bij het traceren van voer
(weten waar het voer precies vandaan komt)
Gezondheid/veiligheidsproblemen van voer
Hoge voerprijs volatiliteit
Moeilijkheden bij het vinden van voerleveranciers
Onbalans van macht onder voerleveranciers

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

Hoge voer prijzen
Twee jaar terug gingen de voerprijzen opeens een heel stuk omhoog en nu blijft het toch wel een
beetje op een hoger niveau dan 5 jaar daarvoor. En dat heeft natuurlijk bijvoorbeeld met
multinationals en banken te maken. Die gaan bijvoorbeeld meer in granen handelen en daar
rendement uit willen halen. Ik volg dat zelf ook nog wel een beetje op het internet en hoe de
graanprijzen fluctueren. Als er bijvoorbeeld ook maar de geringste geruchten zijn over droogte in
Oekraïne gaan de graanprijzen omhoog of Rusland bemoeit zich ermee en beïnvloedt de prijs
enzovoort. Dus die zet ik toch wel in het midden neer.
Instabiele voerlevering
Nee dat gaat eigenlijk altijd wel goed.
Slechte ‘on-time’ levering van voer
Nee. Je moet zelf op tijd het voer bestellen en dan krijg ik ook op tijd het voer
Te weinig levering van voer
Lage kwaliteit van voer
Nee daar heb ik eigenlijk niet zo veel mee te doen. Dat is altijd wel goed.
Niet-consistente kwaliteit van voer
Dat is dus altijd wel iets wat we goed in de gaten houden. Kijken hoe de varkens reageren en dan ook
de voerleverancier erbij halen en praten over dat we veranderingen zien en wat daar de oorzaken
van kunnen zijn.
Moeilijkheden bij het traceren van voer (weten waar het voer precies vandaan komt)
Dat voer weten we altijd wel precies waar het vandaan komt.
Gezondheid/veiligheidsproblemen van voer
Gezondheid. Nee, daar mag ik toch vanuit gaan dat dat ook goed is.
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Hoge voerprijs volatiliteit
Ja dat fluctueert altijd nogal en je kunt er niet altijd wat aan doen, maar ja je hebt er dan wel moeite
mee.
Moeilijkheden bij het vinden van voerleveranciers
Onbalans van macht onder voerleveranciers
Nee dat ervaar ik ook niet echt als een probleem eigenlijk.
Kun je misschien nog een paar periodes omschrijven in de afgelopen 5 tot 7 jaar waar je een sterke
voerprijs volatiliteit hebt ervaren?
Ja dat was met name toch wel in 2011 volgens mij. Toen ging het toch wel opeens heel erg hard
omhoog. Ik was toen geloof ik toch wel 25-30% meer kwijt aan het voer.
Is die voerprijs ook op dat niveau gebleven?
Nee dat is nu toch wel weer een beetje afgezakt, maar het zit nu toch al wel tijdje op een structureel
hoger niveau en dat zal denk ik ook niet zakken. Zeker ook niet regionaal gezien met de hele
uitbreiding van de melkveesector in Nederland, want daardoor komt er toch een stuk meer vraag
naar maïsgras bijvoorbeeld. Eerder deden wij ook altijd zelf maïs verbouwen en dat ging dan van de
CCM naar de voerleverancier. Maargoed ik denk dat de komende jaren er niet meer veel gebeurt wat
dat betreft en het zit dus nu op een structureel hoger niveau.
Heb jij toentertijd nog actie ondernomen om om te kunnen gaan met die hoge voerprijs volatiliteit?
Misschien opzoek gegaan naar een andere leverancier?
Nou ja we zijn toen in 2011 wel veranderd van leverancier, maar dat was meer vanwege resultaten.
Dat begon toen in de kraamstallen, we hebben drie kraamstallen, en in twee kraamstallen (ongeveer
half om half, 120 om 140 zeugen geloof ik) deden we een test met voer van onze oude leverancier in
de ene en met voer van Coops in de andere. En toen kregen we dus betere resultaten bij het voer
van Coops en dat zag ik je ook terug op de rekening en toen zijn we overgestapt.
Wat is voor jouw een gemiddelde prijs van varkensvoer? Nou kunnen we die bekijken voor biggenen zeugenvoer.
Dat heb ik zo niet inzichtelijk. Dat zou ik na moeten kijken. Nou ja we hebben 1300 zeugen die bij
elkaar 1100 kilo per jaar eten bijvoorbeeld.
Nou de vraag waar het eigenlijk om draait is: Hoeveel mag de prijs van het voer afwijken van het
gemiddelde waarbij jij vindt dat de prijsschommeling niet-volatiel is? Dus waarbij jij zegt dit is wel
normaal op de markt, dit is acceptabel.
Nou ja wij doen eigenlijk niet zoveel met de prijsschommelingen. Je kunt bijvoorbeeld niet opeens
zeggen dat als de prijs van brokken omhoog gaat dat je dan opeens bijproducten gaat voeren. Je zou
dan bijvoorbeeld nog 50.000 moeten gaan investeren in een voermachine die dat allemaal kan. En
tegen die tijd dat je dat weer terug hebt verdiend is het misschien wel weer nadelig om bijproducten
te voeren. Je volgt de prijsschommelingen wel en je probeert zo veel rendement te halen uit het voer
dat je in je dieren stopt, dat ze zo goed mogelijk presteren en dat je daar de winst haalt eigenlijk.
Dus stel dat voerprijs volatiliteit ontzettend toeneemt zou je geen veranderingen aanbrengen aan
jouw inkoop strategieën? Bijvoorbeeld een andere voerleverancier zoeken of ander voer proberen?
Nee. Dat zou je misschien bij vleesvarkens nog een keer kunnen proberen. Bijvoorbeeld in de tweede
mestperiode goedkoper voer proberen. Maar eigenlijk ligt dat bij zeugen en biggen heel gevoelig.
Dan kun je niet zomaar even iets anders doen, want dan kun je wel problemen gaan verwachten.
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Dan gaan we nu verder met deel twee van het interview, de verkoop van de biggen. Kun jij de
grootste kopers van jouw biggen opnoemen?
Ja dat is 1 handelaar eigenlijk. Dat is een Duitse handelaar. Wij verkopen de biggen nu de afgelopen
drie jaar in Duitsland, allemaal export en daarvoor verkochten we ze gewoon in Nederland. De reden
dat we overgestapt zijn naar een Duitse handelaar is eigenlijk…. De Nederlandse handelaar was vrij
klein en had geen groot netwerk. En bij die Duitse mesters is het toch heel anders dan hier in
Nederland.
Ja ik geloof dat er ook steeds meer wordt geëxporteerd naar Duitsland.
Ja, maar die Duitsers moet je elke 4 weken even naartoe. Even kijken en contact. Het contact houden
en het netwerk is daar ontzettend belangrijk. Dat hadden met onze vorige handelaar toch wat
minder. De handelaar die wij nou hebben zit midden in Duitsland en heeft daar omheen in heel
Duitsland een heel groot netwerk van allerlei klanten en handelaren. Met onze huidige handelaar
hebben we naar ons gevoel dus een betere afzetzekerheid eigenlijk, want dat is heel belangrijk. Elke
week worden er 800-900 geboren en die moeten ook weer weg.
Hoe heet jullie huidige handelaar precies?
Finger.
Deze volgende is eigenlijk niet echt van toepassing, omdat zoals je al zei eigenlijk maar 1 koper
hebt. Maar de vraag was: ”Wat is het aandeel van elke koper in het totale volume dat verkocht
wordt?”.
Nou ja alle biggen die Duitsland waardig zijn, die aan de hoogste gezondheidsvoorwaarden voldoen
en geëxporteerd kunnen worden die gaan naar Finger. Maar je hebt natuurlijk ook af en toe biggen
die niet Duitsland waardig zijn, bijvoorbeeld eentje die een beschadigd oor heeft of iets dergelijks.
Duitse handelaren betalen iets meer, maar daar willen ze natuurlijk ook een hoge kwaliteit big voor
terug. De biggen waar dus wat kleins aan mankeert probeer je vaak nog in het binnenland af te
zetten voor 10-15 euro minder beneden de prijslijn en de biggen die bijvoorbeeld een navel – of
zakbreuk hebben of kreupel zijn gaan als restbig weg en die worden ook meteen geslacht.
Kun je aangeven hoeveel procent van jullie afzet restbig is?
Ja dat is ongeveer 4-5%. Van de rest gaat er toch wel minimaal 90% van de biggen naar Duitsland en
de rest wordt in het binnenland afgezet.
Zou je het proces kunnen beschrijven van het verkopen van biggen? Gaat het via een vast contract
bijvoorbeeld?
Ja wij hebben een jaarlijks contract waarin staat dat we onder “deze” voorwaarden de biggen
verkopen aan Finger. En je kunt natuurlijk op basis van verschillende prijzen verkopen, maar in
Duitsland worden alle biggen toch wel op de Nord-West prijs verkocht en in het binnenland heb je
andere prijzen bijvoorbeeld via Vion, dpp of de nvv, maar voor Duitsland is dat toch altijd de NordWest prijs. En op die prijs praat je bepaalde toeslagen op af, wat bijvoorbeeld te maken kan hebben
met koppelgrootte, de gezondheid van biggen, wat voor entingen je biggen hebben, de markt en
daar zit ook natuurlijk nog een stukje onderhandeling bij. In het contract staan ook nog afspraken in
voor over kilo’s. Volgens mij is het zo dat tot 28 kilo is het een euro per kilo en dan voor 28 tot 30 kilo
is het 0.70 of 0.80 cent en na 30 is het 0.50 cent per kilo.
Hoe representatief denkt je dat jouw varkens verkoop strategieën zijn voor de verkoop strategieën
van andere Nederlandse varkensboeren als we kijken naar de vorige paar vragen?
Ik denk dat wij wel aardig representatief zijn ja voor hoe de meeste varkensboeren met biggen het
doen. Zoals ik al zei heeft natuurlijk elke varkensboer zijn eigen manier van doen, maar in algemene
lijnen is de verkoop vrij representatief denk ik.
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Dan heb ik hier weer een tabelletje maar nu met uitdagingen die tegen kunt komen bij het
verkopen varkens in afgelopen 5 tot 7 jaar. Hier geldt natuurlijk weer dat 1 het meest uitdagend is
en 7 het minst uitdagend.
Uitdagingen gerelateerd aan het verkopen van varkens
Lage prijs voor varkens
Instabiele vraag naar varkens

1 2 3 4 5 6 7

Lage vraag naar varkens

1 2 3 4 5 6 7

Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten
Hoge varkensprijs volatiliteit
Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkens
Onbalans van macht onder klanten voor varkens

1
1
1
1
1

Slechte ‘op-tijd’ betaling voor verkochte varkens

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

1 2 3 4 5 6 7

Lage prijs voor varkens
Ja die prijs is toch wel altijd een aandachtspunt en daar moet je altijd scherp mee blijven.
Instabiele vraag naar varkens
Een hele gestructureerde afzet is heel belangrijk. Dit weekend is bijvoorbeeld een goed voorbeeld
met Pasen. Afgelopen vrijdag is er niet geslacht en 2e paasdag (maandag) is er niet geslacht en die
slachterijen zijn ook steeds bezig met het veranderen van de prijs en die hebben dan al genoeg
varkens en willen niet meer varkens hebben. Vorige week woensdag of donderdag moesten er
biggen weg, maar dat ging dus niet door omdat de slachterijen geen varkens meer wouden hebben
en ja dat geeft toch wel voor problemen. Ik bedoel op gegeven moment heb je geen plek meer voor
alle biggen en dan moeten die toch de deur uit. De kunst is dus eigenlijk dat jouw handelaar de
koppeling goed gestructureerd heeft en dat je gewoon elke keer weer de mensen hebt die jouw
biggen willen hebben en dat jouw afzet goed gestructureerd is. En dat kun je doen door een zo hoog
mogelijke kwaliteit big aan te bieden.
Lage vraag naar varkens
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen
Nee daar hebben wij geen last van.
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten
De kwaliteit die Duitsers vragen is toch altijd wel heel hoog, maar daar zit niet veel verschil in. Als het
niet goed is dan hoor ik dat snel genoeg en als het wel goed is hoor ik daar niks van.
Hoge varkensprijs volatiliteit
Nee dat is de afgelopen jaren wel mee gevallen. De prijs is toch wel heel stabiel gebleven, de
biggenprijs. De Nederlandse notering zakt zomers toch altijd wel iets weg, maar de Duitse notering
blijft dan toch wel op een constanter, hoger niveau. Daarom heeft het ook zo’n meerwaarde om de
biggen naar Duitsland te exporteren, zeker de laatste paar jaren.
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Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkens
Daar heb ik eigenlijk ook geen moeilijkheden mee.
Onbalans van macht onder klanten voor varkens
Slechte ‘on-time’ betaling voor verkochte varkens
Nee dat gaat ook altijd wel goed eigenlijk. De Duitse prijs wordt altijd maandags bekendgemaakt
voor de afgelopen week. Het gaat altijd met terugwerkende kracht. Zo kijken ze dus naar de handel
van vorige week. Zijn de biggen goed weggelopen? Was er meer vraag dan aanbod of was er juist
meer aanbod dan vraag? Als het allemaal redelijk vlak was dan veranderen ze prijs niet en als
bijvoorbeeld er toch wat meer vraag was dan doen ze er een euro of twee euro bij. En als het al een
paar weken wat moeizaam loopt gaat er weer wat van de prijs af, dus dat wordt pas achteraf
bepaalt. Maandags wordt dat dus altijd bekendgemaakt en de vrijdag daarna krijgen wij altijd betaalt
voor de biggen die de vorige week weggegaan zijn.
Kun je de periodes omschrijven waar jij een sterke volatiliteit hebt ervaren in de prijzen van biggen
in de laatste 5-7 jaar?
Dat was eigenlijk in 2010. We waren toen bezig met grote veranderingen binnen het bedrijf. Als je
kijkt naar die foto hebben we toen twee nieuwe brede stallen daar neergezet. Daar in het midden
stonden twee smalle stallen en die hebben gesloopt en toen hebben we er een brede stal neergezet,
kraamstal. Die achterste stal is voor dragende zeugen. En ja dat was toch wel allemaal een
ingrijpende ingreep. Grote verbouwing, veel jonge dieren in het bedrijf, alles een beetje in de
onbalans. Dus toen konden we de kwaliteit moeilijk op peil houden en de afzet was toen niet
waterdicht, dus toen moesten we af en toe een koppel ergens in de handel weg doen en dat bracht
eigenlijk niet genoeg geld op. Daarboven op kwam dus nog dat de biggenprijs vrij laag was. Maar in
het jaar daarop zijn we gaan exporteren naar Duitsland en dat heeft toch wel een hele grote
meerwaarde opgeleverd. Ook omdat de biggenprijs dat jaar 30% hoger was, wat toch wel een forse
stijging was.
Heb jij toentertijd in 2010 nog actie ondernomen om om te kunnen gaan met de sterke
prijsvolatiliteit van biggen?
Ja we zaten toen nog bij een andere Nederlandse handelaar en toen bleven alle biggen ook in het
binnenland. Tijdens zulke zware periodes hou je natuurlijk alles wel extra scherp in de gaten en in de
afgelopen 6-7 jaar nu hou ik alle biggen- en zeugenprijzen bij in een groot Excel bestand. Daarmee
kan ik alle prijzen bekijken en zien hoe dat zich ten opzichte van elkaar ontwikkeld. En met hulp van
andere boeren kom je er dan toch wel achter dat je in Duitsland moet zijn voor de beste afzetmarkt,
waar de afzet en de prijs dus stabiel is.
Wat is voor jouw een gemiddelde prijs van een big en hoeveel mag die prijs afwijken van het
gemiddelde waarbij jij vindt dat de prijsschommeling niet-volatiel is, dus wat jij
normaal/acceptabel vindt voor een prijsschommeling?
De laatste paar jaren is de prijs van een big voor ons ongeveer 60 tot 62 euro. Die prijs is natuurlijk
vooral afhankelijk van de markt en dat kun je niet beïnvloeden. Je kunt wel die toeslagen die ik
eerder noemde beïnvloeden, maar tegelijkertijd kun je natuurlijk niet elke week weer bij je handelaar
gaan zeuren over de prijs. De toeslagen spreek je af en dan moet je daar ook wederzijds aan houden.
Je kunt natuurlijk ook kijken naar de kostprijs, want alles daaronder is een prijsschommeling waar wij
niet mee kunnen leven. Maar ook de kostprijs hangt natuurlijk weer van ontzettend veel factoren af.
De prijs van voer bijvoorbeeld kan ontzettend veel schommelen. Dus ik kan niet zomaar bepalen wat
voor mij een niet-volatiele prijsschommeling is.
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Stel dat de biggenprijs op dit moment ontzettend volatiel zou worden, zou jij dan jouw huidige
biggen verkoop strategieën veranderen? Eventueel een andere handelaar zoeken, het contract
aanpassen misschien?
Dat ligt eraan. Als bijvoorbeeld alleen bij mij de biggenprijs laag zou zijn en bij anderen niet dan doe
ik natuurlijk iets verkeerd en moet ik een andere handelaar zoeken, maar dat kan eigenlijk niet
omdat je jaarlijks die toeslagen afspreekt op de prijsnotering en als die notering dus zakt dan heeft
iedereen die de notering hanteert daarmee te maken. Dan zal de markt er op dat moment ook wel zo
uitzien en dan kun je eigenlijk nergens anders heen.
Dus stel dat de biggenprijs morgen ontzettend daalt, zit je eigenlijk een beetje vast aan je huidige
situatie?
Ja eigenlijk wel, maar dan is het goed om te weten dat je niet alleen in die situatie zit en eigenlijk
iedereen dan een moeilijke tijd doormaakt. En het beste wat je dan kunt doen is kijken naar je
kostprijs, proberen die zo laag mogelijk te krijgen.
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Appendix 3: Interview slaughterhouse
Appendix 3.1: Interview questions for a slaughterhouse
Doel van het interview:
Slachterijen kunnen omgaan met varkensprijs volatiliteit door hun varkensinkoop en
varkensvleesverkoop strategieën te veranderen (d.m.v. lange-termijn contracten, het veranderen van
hoe prijzen worden bepaalt in contracten, etc.). Het doel van dit interview is om te onderzoeken hoe,
u als slachterij, omgaat met varkensvolatiliteit door het veranderen van uw varkensinkoop en
varkensvleesverkoop strategieën. Dit interview bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gerelateerd
aan uw varkensinkoop strategieën en het tweede deel aan uw varkensvleesverkoop strategieën. In
elk deel beschrijft u eerst uw huidige strategieën, en daarna legt u uit hoe u deze strategieën
verandert als u te maken krijgt met varkensprijs volatiliteit.
Introduction - Company details
a) How many pigs do you slaughter daily? (Size)
Hoeveel varkens slacht u dagelijks?
b) How many kilograms of pork did you sell last year?
Hoeveel kilo varkensvlees heeft u vorig jaar verkocht?
Part I – Pig sourcing strategies
A. Current pig sourcing strategies
1. Who are your current suppliers of pigs(/pork) and where are they located?
Wie zijn uw huidige leveranciers voor varkens(/varkensvlees)?
2. Please describe the pig purchase process by describing the following items: Spot/contract?
Duration of contract? Price setting mechanism?
Kunt u het proces beschrijven van het kopen van varkens door de volgende zaken te
benoemen: Gaat het via een contract of wordt er elke week/maand een nieuwe order
geplaatst? Hoe lang duurt het contract? Is er een mechanisme voor het bepalen van de
prijs?
3. How representative do you think your current pig sourcing strategy is of other Dutch
slaughterhouses’ sourcing strategies (in terms of the items described in questions 1 and 2)?
Hoe representatief denkt u dat uw varkens inkoop strategieën zijn voor de inkoop
strategieën van andere Nederlandse slachterijen als we kijken naar de vorige twee
vragen?
4. What are the most significant challenges that you have faced in the last 5-7 years in relation to
pig sourcing? Please evaluate each of the following sourcing challenges from 1 to 7 (1 = Most
challenging, 4 = moderately challenging, 7 = Least challenging).
In de volgende vraag laat ik u een tabelletje zien met obstakels die u misschien tegen
bent gekomen in de laatste 5-7 jaar als het gaat om uw varkens inkoop strategieën (1 =
Meest uitdagend, 4 = middelmatig uitdagend, 7 = minst uitdagend).
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Uitdagingen gerelateerd aan het inkopen van varkens
Hoge varkensprijzen

1

2

3

4

5

6

7

Instabiele levering van varkens

1

2

3

4

5

6

7

Slechte ‘on-time’ levering van varkens

1

2

3

4

5

6

7

Te weinig levering van varkens

1

2

3

4

5

6

7

Lage kwaliteit van varkens

1

2

3

4

5

6

7

Niet-consistente kwaliteit van varkens
Moeilijkheden bij het traceren van varkens
(weten waar de varkens precies vandaan komen)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Gezondheid/veiligheidsproblemen van varkens

1

2

3

4

5

6

7

Hoge varkensprijs volatiliteit

1

2

3

4

5

6

7

Moeilijkheden bij het vinden van varkens leveranciers

1

2

3

4

5

6

7

Onbalans van macht onder varkens leveranciers

1

2

3

4

5

6

7

5. Please describe the periods in which you experienced strong volatility in pig prices in the past 5-7
years. Provide examples of how prices were behaving in those periods.
Kunt u de periodes omschrijven waar u een sterke volatiliteit heeft ervaren in de prijzen
van varkens in de laatste 5-7 jaar? Misschien kunt u een paar voorbeelden geven over
hoe de prijzen zich tijdens die periodes gedroegen.
6. What did you do to cope with the experienced level of strong pig price volatility?
Wat voor actie heeft u ondernomen om om te kunnen gaan met de sterke prijsvolatiliteit
van varkens die u heeft ervaren?
B. Potential changes in current pig sourcing strategies
7. What is the price range that you would consider to be a non-volatile pig price range? (give in %
plus or minus an average price)
Wat is voor u een gemiddelde prijs voor een varken? Hoeveel mag de prijs voor een
varken afwijken van het gemiddelde waarbij u vindt dat de prijsschommeling niet-volatiel
is (Dus wat u normaal/acceptabel vindt voor een prijsschommeling)? (%)
8. Would you change/adjust your current pig sourcing strategies if pig prices were volatile but
remained within this ‘normal’ price range?
Zou u uw huidige varkens inkoop strategieën veranderen als de varkensprijs volatiel zou
zijn, (dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die nog wel binnen een
normale/acceptabele prijsklasse zit?
9. How would you change/adjust your current pig sourcing strategies if pig prices are volatile
outside the ‘normal’ price range?
Hoe zou u uw huidige varkens inkoop strategieën veranderen als de varkensprijs volatiel
zou zijn, (dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die niet in een prijsklasse zit die
voor u als normaal/acceptabel gezien wordt?
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Part II – Pork selling strategies
A. Description of current pork selling strategies
1. Who are your major buyers of pork and where are these buyers located?
Wie zijn uw grootste kopers van varkensvlees?
2. What is the share of each buyer in the volume sold?
Wat is het aandeel van elke koper in het totale volume dat verkocht wordt?
3. Please describe the selling process to your major buyer by describing the following items:
spot/contract? Duration of contract? Price setting mechanism?
Kunt u het proces beschrijven van het verkopen van varkensvlees door de volgende zaken
te benoemen: Gaat het via een contract of wordt er elke week/maand een nieuwe order
geplaatst? Hoe lang duurt het contract? Is er een mechanisme voor het bepalen van de
prijs?
4. How representative do you think your current pork selling strategy is of other Dutch
slaughterhouses’ selling strategies (in terms of the items described in questions 1-3)?
Hoe representatief denkt u dat uw varkensvlees verkoop strategieën zijn voor de verkoop
strategieën van andere Nederlandse slachterijen als we kijken naar de vorige drie
vragen?
5. What are the most significant challenges that you have faced in the last 5-7 years in relation to
pork selling? Please evaluate each of the following selling challenges from 1 to 7 (1 = Most
challenging, 4 = moderately challenging, 7 = Least challenging).
In de volgende vraag laat ik u weer een tabelletje zien met obstakels die u misschien
tegen bent gekomen in de laatste 5-7 jaar als het gaat om uw varkensvlees verkoop
strategieën (1 = Meest uitdagend, 4 = middelmatig uitdagend, 7 = minst uitdagend).
Uitdagingen gerelateerd aan het verkopen van varkensvlees
Lage prijs voor varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

Instabiele vraag naar varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

Lage vraag naar varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen

1 2 3 4 5 6 7

Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen 1 2 3 4 5 6 7
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten

1 2 3 4 5 6 7

Hoge varkensvleesprijs volatiliteit

1 2 3 4 5 6 7

Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

Onbalans van macht onder klanten voor varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

Slechte ‘on-time’ betaling voor het verkochte varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7
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6. Please describe the periods in which you experienced strong volatility in pork prices in the past 57 years. Provide examples of how pork prices were behaving in those periods.
Kunt u de periodes omschrijven waar u een sterke volatiliteit heeft ervaren in de prijzen
van varkensvlees in de laatste 5-7 jaar? Misschien kunt u een paar voorbeelden geven
over hoe de prijzen zich tijdens die periodes gedroegen.
7. What did you do to cope with the experienced level of strong pork price volatility?
Wat voor actie heeft u ondernomen om om te kunnen gaan met de sterke prijsvolatiliteit
van varkensvlees die u heeft ervaren?
B. Potential changes in current pork selling strategies
8. What is the price range that you would consider to be a non-volatile pork price range? (give in %
plus or minus an average price)
Wat is voor u een gemiddelde prijs voor varkensvlees (1kg)? Hoeveel mag de prijs van
varkensvlees afwijken van het gemiddelde waarbij u vindt dat de prijsschommeling nietvolatiel is (Dus wat u normaal/acceptabel vindt voor een prijsschommeling)? (%)
9. Would you change/adjust your current pork selling strategies if pork prices were volatile but
remained within this ‘normal’ price range?
Zou u uw huidige varkensvlees verkoop strategieën veranderen als de varkensvleesprijs
volatiel zou zijn, (dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die nog wel binnen een
normale/acceptabele prijsklasse zit?
10. How would you change/adjust your current pork selling strategies if pork prices are volatile
outside the ‘normal’ price range?
Hoe zou u uw huidige varkens verkoop strategieën veranderen als de varkensvleesprijs
volatiel zou zijn, (dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die niet in een
prijsklasse zit die voor u als normaal/acceptabel gezien wordt?

Graph 1

Graph 2
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Appendix 3.2: Transcribed interview slaughterhouse
Appendix 3.2.1: Interview Sjoerd (IVO Hendriksen B.V., Lichtenvoorde 06-05-2014)
Hoeveel varkens slacht u dagelijks?
We slachten niet elke dag en daarnaast verschilt het ook nog per keer. De ene keer slachten we er
800 en de andere keer 200, dus daar zit nog wel aardig wat verschil in.
Hoeveel kilo varkensvlees heeft u vorig jaar verkocht?
De varkens komen binnen en de volgende dag gaan ze eigenlijk al wel de deur uit, geslacht en al. Per
week slachten we er gemiddeld ongeveer 1500. Hier zijn de varkens wat lichter, tussen de 40 en 50
kilo (Tussen de 60.000 en 75.000 kilo varkensvlees).
Wie zijn uw huidige leveranciers voor varkens(/varkensvlees)?
We hebben een aantal vaste handelaren en boeren, want die leveren een bepaalde kwaliteit.
Daarmee heb je dan ook vaste afspraken gemaakt voor het hele jaar. Hierbij kun je denken aan
ongeveer 15 verschillende leveranciers.
Kunt u het proces beschrijven van het kopen van varkens door de volgende zaken te benoemen:
Gaat het via een contract of wordt er elke week/maand een nieuwe order geplaatst? Hoe lang
duurt het contract? Is er een mechanisme voor het bepalen van de prijs?
Er is een wekelijkse varkensprijs in Nederland en in Duitsland. Vion is de grootste slachterij en er zit
er ook nog eentje in Zevenaar en die brengen wekelijks de varkensprijs uit. Die varkensprijs hanteren
wij ook. Dit mechanisme voor het bepalen van de prijs is ook opgenomen in het contract dat
afgesloten is met elke leverancier. Daarnaast levert elke leverancier zijn eigen kwaliteit en dus zit
je bij de ene leverancier er 5 cent onder de wekelijks varkensprijs en bij de andere 5 cent boven
bijvoorbeeld. Ook zitten er wekelijks verschillen tussen het aantal varkens dat geleverd wordt en er
staat dus ook geen vast aantal in het contract. Zover ik weet zijn dit doorlopende contracten.
Hoe representatief denkt u dat uw varkens inkoop strategieën zijn voor de inkoop strategieën van
andere Nederlandse slachterijen als we kijken naar de vorige twee vragen?
De grote slachterijen bepalen natuurlijk zelf de prijzen. Stel ze voorspellen dat ze volgende week
meer varkens nodig hebben dan zul je een verhoging van de varkensprijs zien bijvoorbeeld. Laatst
toen Rusland een importverbod aankondigde op varkensvlees, daalde de varkensprijs met 18 cent.
Maar voor de kleinere slachterijen zoals ons zal er weinig verschillen in hoe de inkoop wordt
gehanteerd.
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In de volgende vraag laat ik u een tabelletje zien met obstakels die u misschien tegen bent
gekomen in de laatste 5-7 jaar als het gaat om uw varkens inkoop strategieën (1 = Meest
uitdagend, 4 = middelmatig uitdagend, 7 = minst uitdagend).
Uitdagingen gerelateerd aan het inkopen van varkens
Hoge varkensprijzen
Instabiele levering van varkens
Slechte ‘on-time’ levering van varkens
Te weinig levering van varkens
Lage kwaliteit van varkens
Niet-consistente kwaliteit van varkens
Moeilijkheden bij het traceren van varkens
(weten waar de varkens precies vandaan komen)
Gezondheid/veiligheidsproblemen van varkens
Hoge varkensprijs volatiliteit
Moeilijkheden bij het vinden van varkens leveranciers
Onbalans van macht onder varkens leveranciers

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

Hoge varkensprijzen
Daar kunnen ook wij aardig veel last van hebben.
Instabiele levering van varkens
Slechte ‘on-time’ levering van varkens
Als je nu iemand belt dan heb je morgen de varkens binnen.
Te weinig levering van varkens
Het komt in principe weinig voor dat je precies het aantal varkens krijgt dat je vraagt. Stel je vraagt er
bijvoorbeeld 100 en dan krijg je er 102. Daarin zitten dus nog wel eens kleine verschillen.
Lage kwaliteit van varkens
Daarin kunnen wij zelf in bijsturen en vandaar hebben wij dus daar weinig moeite mee.
Niet-consistente kwaliteit van varkens
Dat verschilt inderdaad af en toe.
Moeilijkheden bij het traceren van varkens
(weten waar de varkens precies vandaan komen)
We werken samen met vaste varkensboeren, dus weten waar het vlees vandaan komt is voor ons
geen probleem.
Gezondheid/veiligheidsproblemen van varkens
Dit is natuurlijk wel een punt als de grote ziektes voorbij komen, maar dat heeft zich de laatste paar
jaren gelukkig niet voorgedaan.
Hoge varkensprijs volatiliteit
-
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Moeilijkheden bij het vinden van varkens leveranciers
Onbalans van macht onder varkens leveranciers
Kunt u de periodes omschrijven waar u een sterke volatiliteit heeft ervaren in de inkoopprijzen van
varkens in de laatste 5-7 jaar? Misschien kunt u een paar voorbeelden geven over hoe de prijzen
zich tijdens die periodes gedroegen.
Jaarlijks met kerst en pasen zijn er weer prijsschommelingen waarneembaar. Afgelopen januari lag
het prijsniveau historisch laag.
Wat voor actie heeft u ondernomen om om te kunnen gaan met de sterke prijsvolatiliteit van
varkens die u heeft ervaren?
Nou je spreekt ver van te voren af wanneer je meer varkens nodig zult hebben met de
varkensboeren en dat gebeurt meestal een maand tot anderhalve maand voor een wat drukkere
periode. Ook wordt er gesproken met handelaren die een groter netwerk hebben bijvoorbeeld.
Daarnaast zijn er varkensboeren die de varkens een week langer op stal laten staan en ze nog niet
verkopen, zodat ze er meer geld voor kunnen krijgen tijdens de kerstperiode als de prijzen hoger
zijn.
Wat is voor u een gemiddelde prijs voor een varken? Hoeveel mag de prijs voor een varken
afwijken van het gemiddelde waarbij u vindt dat de prijsschommeling niet-volatiel is (Dus wat u
normaal/acceptabel vindt voor een prijsschommeling)? (%)
Op dit moment is 1.55 per kilo slachtgewicht voor ons een gemiddelde prijs voor varkensvlees. In ons
geval wordt de prijs doorberekend naar de verkoop en maken wij ons daarover dus minder zorgen
als er prijsschommelingen optreden. Vandaar kan ik dus niet echt een prijsschommeling aangeven
wat niet-volatiel zou zijn.
Zou u uw huidige varkens inkoop strategieën veranderen als de varkensprijs volatiel zou zijn, (dus
als de prijs aan het schommelen is) maar als die nog wel binnen een normale/acceptabele
prijsklasse zit?
(Beantwoordt in de vorige vraag. De prijs wordt doorberekend naar de verkoop en dus worden er
geen veranderingen aangebracht aan de huidige varkens inkoop strategieën.)
Hoe zou u uw huidige varkens inkoop strategieën veranderen als de varkensprijs volatiel zou zijn,
(dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die niet in een prijsklasse zit die voor u als
normaal/acceptabel gezien wordt?
Als je kijkt naar de situatie met Rusland en de prijzen dus laag zijn, dan komen de diepvriezen vol te
zitten en degene met de volle diepvriezen gaan stunten met bevroren varkensonderdelen. De prijzen
daarvan worden zo laag dat je het verse varkensvlees niet meer verkoopt. Met als gevolg dat je tegen
je varkensboeren zegt: ‘Doe er maar een paar minder.’ Er zal dus minder ingekocht worden in
principe.
Wie zijn uw grootste kopers van varkensvlees?
We hebben in principe zes grotere kopers en daarnaast een aantal kleinere die de ene week wel
langskomen en de andere week niet. Het is natuurlijk wel belangrijk om vaste kopers te hebben
waarop je elke week kunt rekenen. We leveren bijvoorbeeld niet aan supermarkten.
Wat is het aandeel van elke koper in het totale volume dat verkocht wordt?
Twee derde van wat er verkocht wordt gaat na de zes grotere kopers.
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Kunt u het proces beschrijven van het verkopen van varkensvlees door de volgende zaken te
benoemen: Gaat het via een contract of wordt er elke week/maand een nieuwe order geplaatst?
Hoe lang duurt het contract? Is er een mechanisme voor het bepalen van de prijs?
Net als de inkoopprijs wordt er ook wekelijks gekeken naar onze verkoopprijs. Als de inkoopprijs
duurder wordt zal de verkoopprijs ook stijgen en vice versa. Iedereen heeft de mogelijkheid om deze
prijzen wekelijks in te zien en onze afnemers zijn zich ook altijd bewust van de prijsschommelingen
die zich voordoen. (Helaas geen antwoordt kunnen geven over contractuele afspraken)
Hoe representatief denkt u dat uw varkensvlees verkoop strategieën zijn voor de verkoop
strategieën van andere Nederlandse slachterijen als we kijken naar de vorige drie vragen?
Daar zal onderling weinig verschillen tussen zitten.
In de volgende vraag laat ik u weer een tabelletje zien met obstakels die u misschien tegen bent
gekomen in de laatste 5-7 jaar als het gaat om uw varkensvlees verkoop strategieën (1 = Meest
uitdagend, 4 = middelmatig uitdagend, 7 = minst uitdagend).
Uitdagingen gerelateerd aan het verkopen van varkensvlees
Lage prijs voor varkensvlees
Instabiele vraag naar varkensvlees
Lage vraag naar varkensvlees
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten
Hoge varkensvleesprijs volatiliteit
Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkensvlees
Onbalans van macht onder klanten voor varkensvlees
Slechte ‘on-time’ betaling voor het verkochte varkensvlees

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Lage prijs voor varkensvlees
Instabiele vraag naar varkensvlees
Lage vraag naar varkensvlees
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten
Hoge varkensvleesprijs volatiliteit
Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkensvlees
Onbalans van macht onder klanten voor varkensvlees
Slechte ‘on-time’ betaling voor het verkochte varkensvlees
Kunt u de periodes omschrijven waar u een sterke volatiliteit heeft ervaren in de verkoopprijzen
van varkensvlees in de laatste 5-7 jaar? Misschien kunt u een paar voorbeelden geven over hoe de
prijzen zich tijdens die periodes gedroegen.
(Aangezien de verkoopprijs sterk gerelateerd is aan de inkoopprijs is deze vraag vrijwel hetzelfde als
de eerder gestelde vraag in het inkoopgedeelte van het interview en vandaar dus al beantwoordt.)
Wat voor actie heeft u ondernomen om om te kunnen gaan met de sterke prijsvolatiliteit van
varkensvlees die u heeft ervaren?
(Beantwoordt in voorgaande vragen.)
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Hoe zou u uw huidige varkens verkoop strategieën veranderen als de varkensvleesprijs volatiel zou
zijn, (dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die niet in een prijsklasse zit die voor u als
normaal/acceptabel gezien wordt?
Het ligt er voor ons aan hoeveel varkensvlees wij op dat moment hebben. Stel je hebt veel varkens
hangen dan is er ruimte om wat met de prijs te gaan doen. Ook kun je gaan kijken naar klanten
buiten de bestaande klantenkring. Met de vaste afnemers heb je vaste afspraken en tijdens zulke
periodes is het daarom vaak beter om andere afnemers te zoeken aan wie je jouw huidige aanbod
wel kwijt kunt. Stel dat vaste afnemers veeleisend blijven tijdens volatiele periodes, dan kan er
onderhandeld worden over andere afspraken in het contract en anders zal er gekeken moeten
worden naar andere afnemers.
(Jammer genoeg gereserveerd antwoord gegeven op veel vragen)

Sourcing and selling strategies in the Dutch Pork chain

Page | 69

Appendix 4: Interview retailer
Appendix 4.1: Interview questions for a retailer
Doel van het interview:
Supermarkten kunnen omgaan met varkensvleesprijs volatiliteit door hun varkensvleesinkoop en
varkensvleesverkoop strategieën te veranderen (d.m.v. lange-termijn contracten, het veranderen van
hoe prijzen worden bepaalt in contracten, etc.). Het doel van dit interview is om te onderzoeken hoe
u omgaat met varkensvolatiliteit door het veranderen van uw varkensvleesinkoop en
varkensvleesverkoop strategieën. Dit interview bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gerelateerd
aan uw varkensvleesinkoop strategieën en het tweede deel aan uw varkensvleesverkoop strategieën.
In elk deel beschrijft u eerst uw huidige strategieën, en daarna legt u uit hoe u deze strategieën
verandert als u te maken krijgt met varkensvleesprijs volatiliteit.
Part I – Pork sourcing strategies
A.

Current pork sourcing strategies

1. Who are your current suppliers of pork) and where are they located?
Wie zijn uw huidige leveranciers voor varkensvlees)?
2. Please describe the pork purchase process by describing the following items: Spot/contract?
Duration of contract? Price setting mechanism?
Kunt u het proces beschrijven van het kopen van varkensvlees door de volgende zaken te
benoemen: Gaat het via een contract of wordt er elke week/maand een nieuwe order
geplaatst? Hoe lang duurt het contract? Is er een mechanisme voor het bepalen van de
prijs?
3. How representative do you think your current pork sourcing strategy is of other Dutch
supermarkets’ sourcing strategies (in terms of the items described in questions 1 and 2)?
Hoe representatief denkt u dat uw varkensvlees inkoop strategieën zijn voor de inkoop
strategieën van andere Nederlandse supermarkten als we kijken naar de vorige twee
vragen?
4. What are the most significant challenges that you have faced in the last 5-7 years in relation to
pork sourcing? Please evaluate each of the following sourcing challenges from 1 to 7 (1 = Most
challenging, 4 = moderately challenging, 7 = Least challenging).
In de volgende vraag laat ik u een tabelletje zien met obstakels die u misschien tegen
bent gekomen in de laatste 5-7 jaar als het gaat om uw varkensvlees inkoop strategieën
(1 = Meest uitdagend, 4 = middelmatig uitdagend, 7 = minst uitdagend).
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Uitdagingen gerelateerd aan het inkopen van varkensvlees
Hoge varkensvleesprijzen

1 2 3

4 5 6

7

Instabiele levering van varkensvlees

1 2 3

4 5 6

7

Slechte ‘on-time’ levering van varkensvlees

1 2 3

4 5 6

7

Te weinig levering van varkensvlees

1 2 3

4 5 6

7

Lage kwaliteit van varkensvlees

1 2 3

4 5 6

7

Niet-consistente kwaliteit van varkensvlees

1 2 3

4 5 6

7

1 2 3

4 5 6

7

Gezondheid/veiligheidsproblemen van varkensvlees

1 2 3

4 5 6

7

Hoge varkensvleesprijs volatiliteit

1 2 3

4 5 6

7

Moeilijkheden bij het vinden van leveranciers voor varkensvlees

1 2 3

4 5 6

7

Onbalans van macht onder varkensvlees leveranciers

1 2 3

4 5 6

7

Moeilijkheden bij het traceren van varkensvlees
(weten waar het varkensvlees precies vandaan komt)

5. Please describe the periods in which you experienced strong volatility in pork prices in the past 57 years. Provide examples of how prices were behaving in those periods.
Kunt u de periodes omschrijven waar u een sterke volatiliteit heeft ervaren in de prijzen
van varkensvlees in de laatste 5-7 jaar? Misschien kunt u een paar voorbeelden geven
over hoe de prijzen zich tijdens die periodes gedroegen.
6. What did you do to cope with the experienced level of strong pork price volatility?
Wat voor actie heeft u ondernomen om om te kunnen gaan met de sterke prijsvolatiliteit
van varkensvlees die u heeft ervaren?
B. Potential changes in current pig sourcing strategies
7. What is the price range that you would consider to be a non-volatile pork price range? (give in %
plus or minus an average price)
Wat is voor u een gemiddelde prijs voor een varkensvlees? Hoeveel mag de prijs van
varkensvlees afwijken van het gemiddelde waarbij u vindt dat de prijsschommeling nietvolatiel is (Dus wat u normaal/acceptabel vindt voor een prijsschommeling)? (%)
8. Would you change/adjust your current pork sourcing strategies if pork prices were volatile but
remained within this ‘normal’ price range?
Zou u uw huidige varkens inkoop strategieën veranderen als de varkensvleesprijs volatiel
zou zijn, (dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die nog wel binnen een
normale/acceptabele prijsklasse zit?
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9. How would you change/adjust your current pork sourcing strategies if pig prices are volatile
outside the ‘normal’ price range?
Hoe zou u uw huidige varkensvlees inkoop strategieën veranderen als de
varkensvleesprijs volatiel zou zijn, (dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die
niet in een prijsklasse zit die voor u als normaal/acceptabel gezien wordt?
Part II – Pork selling strategies
A.

Description of current pork selling strategies

1. Who are your major buyers of pork and where are these buyers located?
Wie zijn uw grootste kopers van varkensvlees?(verkoopt u ook nog varkensvlees aan
anderen naast de consumenten van uw supermarkt?)
2. What is the share of each buyer in the volume sold?
Wat is het aandeel van elke koper in het totale volume dat verkocht wordt?
3. Please describe the selling process to your major buyer by describing the following items:
spot/contract? Duration of contract? Price setting mechanism?
Kunt u het proces beschrijven van het verkopen van varkensvlees door de volgende zaken
te benoemen: Gaat het via een contract of wordt er elke week/maand een nieuwe order
geplaatst? Hoe lang duurt het contract? Is er een mechanisme voor het bepalen van de
prijs?
4. How representative do you think your current pork selling strategy is of other Dutch
supermarkets’ selling strategies (in terms of the items described in questions 1-3)?
Hoe representatief denkt u dat uw varkensvlees verkoop strategieën zijn voor de verkoop
strategieën van andere Nederlandse supermarkten als we kijken naar de vorige paar
vragen?
5. What are the most significant challenges that you have faced in the last 5-7 years in relation to
pork selling? Please evaluate each of the following selling challenges from 1 to 7 (1 = Most
challenging, 4 = moderately challenging, 7 = Least challenging).
In de volgende vraag laat ik u weer een tabelletje zien met obstakels die u misschien
tegen bent gekomen in de laatste 5-7 jaar als het gaat om uw varkensvlees verkoop
strategieën (1 = Meest uitdagend, 4 = middelmatig uitdagend, 7 = minst uitdagend).
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Uitdagingen gerelateerd aan het verkopen van varkensvlees
Lage prijs voor varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

Instabiele vraag naar varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

Lage vraag naar varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen

1 2 3 4 5 6 7

Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen 1 2 3 4 5 6 7
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten

1 2 3 4 5 6 7

Hoge varkensvleesprijs volatiliteit

1 2 3 4 5 6 7

Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

Onbalans van macht onder klanten voor varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

Slechte ‘on-time’ betaling voor het verkochte varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

B. Potential changes in current pork selling strategies
6. Would you change/adjust your current pork selling strategies if pork prices were volatile but
remained within this ‘normal’ price range?
Zou u uw huidige varkensvlees verkoop strategieën veranderen als de varkensvleesprijs
volatiel zou zijn, (dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die nog wel binnen een
normale/acceptabele prijsklasse zit?
7. How would you change/adjust your current pork selling strategies if pork prices are volatile
outside the ‘normal’ price range?
Hoe zou u uw huidige varkens verkoop strategieën veranderen als de varkensvleesprijs
volatiel zou zijn, (dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die niet in een
prijsklasse zit die voor u als normaal/acceptabel gezien wordt?

Graph 1

Graph 2
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Appendix 4.2: Transcribed interviews retailers
Appendix 4.2.1: Interview Stefan Bult (COOP, Velp 13-05-2014)
Inleiding
Ik ben Stefan Bult. Ik ben bijna 40 jaar oud en ik woon in Meppel. Ik ben in 2009 begonnen bij COOP
supermarkten en op zich redelijk snel naar binnengehaald als categorie manager vlees/vis/kip. Als
categorie manager beheer je eigenlijk alles, je moet de supply chain in kaart hebben, je bepaalt de
prijzen, de acties, je hebt contact met de leveranciers, de winkels, met klanten etc.. Wij hebben
onderhand 230 winkels in Nederland. Daarnaast hebben wij een eigen centrale slagerij Promessa die
in Deventer zit. De COOP is een redelijk traditionele organisatie. We zitten met name gesitueerd hier
in Arnhem, Doetinchem, ’s-Heerenberg en er beetje onder en boven. We hebben inmiddels al wel
landelijke dekking en worden groter. Op dit moment hebben we een marktaandeel van 3% wat
eigenlijk fractioneel is ten opzichte van bijvoorbeeld Jumbo en Albert Heijn. We proberen onze eigen
identiteit te creëren en hebben geen budgetten/geld voor tv-reclames. Op de radio maken we wel
hier en daar wat reclame. Dat wil niet zeggen dat we op de langere termijn geen reclame gaan
maken op de tv. Op dit moment steken we dat geld liever in de kwaliteit van artikelen, de zorg
daarvoor en in onze eigen winkels/filialen om die netjes voor elkaar te krijgen. Zoals ik al zei is het
een traditionele organisatie met veel speklappen, riblappen, gehaktballen en op zijn tijd een
biefstukje. Maar een rib eye of een entrecote is iets teveel van het goeie en daar moet ik altijd wel
een beetje in schakelen. Dus dat is een beetje het verhaal achter mijn positie.
Wie zijn uw huidige leveranciers voor varkensvlees?
We hebben momenteel twee varkensvleesleveranciers. Dat zijn Egbert Kruiswijk en Tieben.
Kunt u het proces beschrijven van het inkopen van varkensvlees door de volgende zaken te
benoemen: Gaat het via een contract of wordt er elke week/maand een nieuwe order geplaatst?
Hoe lang duurt het contract? Is er een mechanisme voor het bepalen van de prijs?
Wij zijn aangesloten bij Superunie. Dat is een inkooporganisatie met 13 leden. Varkensvlees is ook
een Superunie contract artikel en de Superunie koopt dus voor ons in. Wij geven aan wat voor
specificaties wij willen hebben en wat wij willen zien in het vlees. De Superunie verzamelt dan van
alle leden de specificaties en wat voor prijzen ze willen betalen als Superunie er aan kan voldoen.
Naar aanleiding van de eerste offerte komen er resultaten uit en ga je in conclaaf met de Superunie.
Dan vallen er al varkensvleesleveranciers af die niet aan die eisen kunnen voldoen, omdat ze
bijvoorbeeld te duur zijn of de logistiek is niet in orde etc. Daar vorm je dan een mening over en dan
ga je de tweede ronde in, waarbij je met de leveranciers om tafel gaat en vraagt waarom we jou
zouden moeten kiezen. Daar komen dan dus uiteindelijk de leveranciers uit. Het is een contract van 2
jaar vaak. Er zijn bijvoorbeeld ook leveranciers die zeggen dat als we er een contract van 3 jaar van
maken dan haal ik er nog 1% van af. Maar in principe gaan we één keer in de twee jaar om de tafel
met Superunie om een varkensvleescontract af te spreken. Kun je misschien nog iets meer vertellen
over hoe de varkensvleesprijs tot stand komt? We kunnen steeds beter inschatten hoeveel het kost
voor een slachterij om zijn vlees te bewerken en dat wordt ook steeds meer meegenomen in de
contracten. We spreken eigenlijk een basisprijs af die opgebouwd is uit wat de leverancier nodig
heeft om het vlees te bewerken op een manier die voor ons interessant is en daar overheen komen
dan nog de marktnotaties. Dat is vaak +1 cent/-1 cent bijvoorbeeld. Dit doen we niet elke week. We
muteren de prijzen 1 keer per 4 weken. De inkoopprijs muteert dan, maar dat wil niet zeggen dat de
verkoopprijs dan mee muteert. Daar volgen we de markt in en kijken we wat de C1000, Albert Heijn,
Jumbo doet. Voor de verkoopprijs kijken we met name na de Albert Heijn en C1000, want de hebben
bij elkaar 50% van de markt. Naar aanleiding daarvan kun je dan een inschatting maken wat de rest
ongeveer doet. Dit doet overigens iedereen durf ik haast wel te zeggen. Iedereen heeft een bepaalde
prijzenstand ten opzichte van de Albert Heijn. Ze zitten er bijvoorbeeld bovenop of 5-10% eronder/510% erboven. Dus in principe kijken we allemaal naar elkaar.
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Hoe representatief denkt u dat uw varkensvlees inkoop strategieën zijn voor de inkoop strategieën
van andere Nederlandse supermarkten als we kijken naar de vorige twee vragen?
Zoals ook al voorbij kwam bij het eerder genoemde Superunie heeft eigenlijk iedereen een contract
met een varkensvleesleverancier. Het is bijvoorbeeld voor iedereen ongunstig als je per week 20 ton
varkensvlees nodig hebt en jouw leverancier besluit om het aan iemand anders te leveren omdat hij
er 20 cent per kilo meer voor kan krijgen. Andersom werkt het natuurlijk precies hetzelfde. Je maakt
gewoon afspraken en daar moet je je aan houden. Iedereen werkt op die manier.
In de volgende vraag laat ik u een tabelletje zien met obstakels die u misschien tegen bent
gekomen in de laatste 5-7 jaar als het gaat om uw varkensvlees inkoop strategieën (1 = Meest
uitdagend, 4 = middelmatig uitdagend, 7 = minst uitdagend).
Uitdagingen gerelateerd aan het inkopen van varkensvlees
Hoge varkensvleesprijzen
Instabiele levering van varkensvlees
Slechte ‘on-time’ levering van varkensvlees
Te weinig levering van varkensvlees
Lage kwaliteit van varkensvlees
Niet-consistente kwaliteit van varkensvlees

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

Moeilijkheden bij het traceren van varkensvlees
(weten waar het varkensvlees precies vandaan komt)

1 2 3 4 5 6 7

Gezondheid/veiligheidsproblemen van varkensvlees
Hoge varkensvleesprijs volatiliteit
Moeilijkheden bij het vinden van leveranciers voor varkensvlees
Onbalans van macht onder varkensvlees leveranciers

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

Hoge varkensvleesprijzen
Ik heb bij ‘hoge varkensvleesprijzen’ een 3 gezet, wat dus wil zeggen vrij uitdagend. Wij hebben ook
onze doelstellingen qua marge omzet, huren etc. en als je te maken heb met hoge
varkensvleesprijzen en je ziet dat de markt niet beweegt dan begin je wel nerveus te worden.
Hierdoor krijg je namelijk te maken met een marge erosie en heb je aan het einde van het jaar een
lastig verhaal te vertellen aan de commerciële directeuren. Daarentegen zijn de prijzen pas vanaf
2011/2012 heel hard gestegen en nu staat het nog steeds op een iets hoger niveau, maar als de
boeren hun brood ook iets beter kunnen verdienen dan is het prima. Uiteindelijk gaat het toch om
het vraag/aanbod plaatje. De vraag blijft redelijk gelijk, het aanbod schommelt een beetje. De ene
keer betaal je iets meer en de andere keer iets minder, maar uiteindelijk kom je op hetzelfde uit. We
zitten nu bijvoorbeeld weer op het zelfde niveau als midden 2012, dus zo spannend vind ik dat
allemaal niet meer.
Instabiele levering van varkensvlees
Dit vind ik wel echt een uitdaging. Je wilt toch een constante kwaliteit en een constant volume
leveren naar je klanten toe. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het aanbod wat minder is in een bepaalde
periode of we maken een verkeerde inschatting op basis van onze historie hoeveel varkensvlees onze
supermarkten nodig hebben. Dus stel dat onze winkels een grotere hoeveelheid varkensvlees nodig
hebben dan is het wel alle hens aan dek om er toch ervoor te kunnen zorgen dat de vraag
beantwoordt wordt.
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Slechte ‘on-time’ levering van varkensvlees
Er is een tijd geweest waarin de vrachtwagens van Kruiswijk te laat waren. Dan missen ze onze
vrachtwagens weer, waardoor er weer nagereden moet worden bijvoorbeeld en dan heb je er wel
echt een uitdaging aan om het allemaal voor elkaar te krijgen.
Te weinig levering van varkensvlees
Dit komt voor mij eigenlijk veel overheen met de ‘instabiele levering van varkensvlees’
Lage kwaliteit van varkensvlees
Dit valt eigenlijk wel mee. Je hebt soms dat het vlees iets donkerder is of misschien iets te dun/dik
gesliced is, maar daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel last van.
Niet-consistente kwaliteit van varkensvlees
Eigenlijk ook niet. Het kan wel eens voorkomen dat er iets meer of minder vet aan zit, maar het
wordt elke week bij ons gecontroleerd en daar worden we ook niet nerveus van. Het wordt wel
doorgegeven aan de leverancier overigens.
Moeilijkheden bij het traceren van varkensvlees (weten waar het varkensvlees precies vandaan
komt)
We weten gewoon precies waar het vandaan komt. Het zijn Nederlandse boeren, familiebedrijven en
op die keten hebben we compleet zicht.
Gezondheid/veiligheidsproblemen van varkensvlees
Gezondheid/veiligheidsproblemen hebben we eigenlijk ook niet, omdat we met keten duurzaam
varkensvlees(KDV) werken. Dus dan is dat veel minder een issue.
Hoge varkensvleesprijs volatiliteit
Die heb ik eigenlijk een beetje hetzelfde beoordeeld als het eerste obstakel. Als de schommeling 2/3
weken duurt dan wordt ik daar niet nerveus van. Als het constant blijft stijgen en er is geen
rustmoment waarneembaar dan wordt het voor mij wel spannend. Daarentegen ben ik niet de enige
die er last van heeft en de rest van de retailers ook. Het is overigens niet zo dat stel dat de
varkensvleesprijs met 25 cent stijgt wij die ook gelijk doorberekenen aan de consument. Het verlies
op de marge die ligt dan bij onszelf en die wordt niet direct doorberekend.
Moeilijkheden bij het vinden van leveranciers voor varkensvlees
Iedereen wil eigenlijk wel leveren dus daarin zijn er geen moeilijkheden voor ons. Wij vragen elke
ongeveer 45-50 ton aan varkensvlees en dat kan eigenlijk iedereen leveren. Vion, Kruiswijk, van Rooi,
Meat Friends etc. zijn partijen die onze vraag allemaal aan kunnen.
Onbalans van macht onder varkensvlees leveranciers
Vion had vroeger altijd heel veel macht, maar op dit moment hebben we daar niet echt last van.
Kunt u de periodes omschrijven waar u een sterke volatiliteit heeft ervaren in de prijzen van
varkensvlees in de laatste 5-7 jaar? Misschien kunt u een paar voorbeelden geven over hoe de
prijzen zich tijdens die periodes gedroegen.
Altijd aan het einde van het jaar zie je dat de varkenshazen duurder worden en in de zomer
bijvoorbeeld de procureurs, dus dat zijn eigenlijk vaste periodes die te managen zijn. We zagen wel in
2011 dat de prijs in het begin op 1.20/1.30 lag en opeens schoten ze naar 1.50/1.60. Voor de rest zijn
er wel kleine schommelingen geweest, maar in 2011 is toch wel de grootste stijging geweest. Ik heb
daar zelf geen specifieke verklaring voor. Wij zijn er ook gewoon in meegegaan.
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Wat voor actie heeft u ondernomen om om te kunnen gaan met de sterke prijsvolatiliteit van
varkensvlees die u heeft ervaren?
Omdat we met jaarcontracten werken kun je niet opeens dingen anders gaan doen. We hebben
eigenlijk gekeken wat de markt doet en bepaalt of we wel of niet meegaan. We hebben wel onze
actieplanning een beetje aan moeten passen. Zo hebben we bijvoorbeeld elke week wel een
varkensvlees artikel in de aanbieding en toentertijd hebben we gezegd: “Laten we de reepjes wat
vaker in de actie doen in plaats van hamlappen of karbonades.”
Wat is voor u een gemiddelde prijs voor een varkensvlees? Hoeveel mag de prijs van varkensvlees
afwijken van het gemiddelde waarbij u vindt dat de prijsschommeling niet-volatiel is (Dus wat u
normaal/acceptabel vindt voor een prijsschommeling)? (%)
Het is misschien raar wat ik nu zeg, maar het maakt voor mij niet uit wat het varkensvlees moet
kosten. Als de markt die bepaalde prijs moet hebben, door allerlei oorzaken en redenen, dan hebben
wij dat maar te accepteren en moeten wij naar aanleiding van die prijs actie ondernemen. Als de prijs
bijvoorbeeld te hoog wordt, ga je steeds minder acties doen met varkensvlees en je gaat je
assortiment saneren waardoor je het uiteindelijk misschien nog duurder maakt, dus daar moet je
voorzichtig mee omgaan. Er is voor mij geen vaste prijs. Het is nu 1.55/1.60 en stel het wordt 1.80 of
1.20 dan is dat allemaal prima zolang het maar voor iedereen geldt. Voor mij is er dus niet echt een
prijsklasse waarvoor het te gek wordt.
Zou u uw huidige varkensvlees inkoop strategieën veranderen als de varkensvleesprijs volatiel zou
zijn, (dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die nog wel binnen een normale/acceptabele
prijsklasse zit?
Je zou wel zaken kunnen aanpassen, maar uiteindelijk moet het allemaal binnen het contract passen.
Stel het is voor beide partijen wenselijk om aanpassingen te maken dan zal er wel een gesprek
komen, maar in de huidige situatie is dat niet aan de orde.
Hoe zou u uw huidige varkensvlees inkoop strategieën veranderen als de varkensvleesprijs volatiel
zou zijn, (dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die niet in een prijsklasse zit die voor u
als normaal/acceptabel gezien wordt?
Dan zal er dus met de leverancier gekeken worden wat er mogelijk is. Varkensvlees is redelijk
prijselastisch dus als de prijzen te hoog worden weet je dat je minder gaat doen. Je volumes zullen
naar beneden gaan, omdat je jouw verkoopprijs ook moet verhogen. De leverancier krijgt misschien
meer voor zijn vlees, maar over een lager volume dus dat zal ook niet gunstig zijn. Dus de vraag is
wat we daar aan kunnen doen en daar heb ik ook niet meteen een antwoordt op. In eerste instantie
zou ik zeggen dat we de verschillen 50/50 doen om in ieder geval het volume op peil te houden,
maar hoe dat er precies uitziet is vooralsnog niet te voorspellen.
Wie zijn uw grootste kopers van varkensvlees? (verkoopt u ook nog varkensvlees aan anderen
naast de consumenten van de Coop)
Nee in principe is de eindklant voor ons altijd een COOP-winkel waarbij er geleverd wordt aan
ambachtelijke slachterijen in de winkels zelf en ook wordt er voorverpakt vlees geleverd. De winkel
levert op zijn beurt weer, naast de klanten van de winkel zelf, ook aan bedrijven, kinderopvang,
grotere instellingen etc..
Wat is het aandeel van elke koper in het totale volume dat verkocht wordt?
(Beantwoordt in de vorige vraag)
Kunt u het proces beschrijven van het verkopen van varkensvlees door de volgende zaken te
benoemen: Gaat het via een contract of wordt er elke week/maand een nieuwe order geplaatst?
Hoe lang duurt het contract? Is er een mechanisme voor het bepalen van de prijs?
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Zoals eerder genoemd hebben we een contract met onze leveranciers waarin inkoopprijzen zijn
afgesproken waaroverheen de marktnotaties gaan. Die prijzen gelden voor al onze 230 winkels. Aan
de hand van die prijzen en wat de markt doet (Albert Heijn, Jumbo, C1000) wordt uiteindelijk de
verkoopprijs bepaalt. Als je er iets gedetailleerder naar kijkt zijn er bijvoorbeeld ook unieke artikelen
die andere filialen niet verkopen waarbij we dus zelf de prijs bepalen aan de hand van de vraag. Bij
voorverpakte artikelen moeten ook nog extra kosten zoals verpakkingskosten, kosten van de slager,
etiketkosten, logistiek etc. in rekening worden gebracht.
Hoe representatief denkt u dat uw varkensvlees verkoop strategieën zijn voor de verkoop
strategieën van andere Nederlandse supermarkten als we kijken naar de vorige paar vragen?
In principe zullen wij het niet anders doen als een C1000, Plus of een Jumbo bijvoorbeeld. Je ziet vaak
wel verschillen tussen formules met alleen filialen of als er ook ondernemers bij zitten. Wij hebben
zowel ondernemers als filialen waardoor wij bijvoorbeeld de benzinekosten, van de vrachtwagens die
van het DC naar de winkel rijden, bovenop de inkoopprijs zetten, want die moet de ondernemer ook
gewoon betalen. Stel je hebt een filiaalbedrijf dan kun je dat op een andere manier verrekenen door
het bijvoorbeeld te halen uit de marge die een filiaal haalt. Dat kan het verschil zijn.
In de volgende vraag laat ik u weer een tabelletje zien met obstakels die u misschien tegen bent
gekomen in de laatste 5-7 jaar als het gaat om uw varkensvlees verkoop strategieën (1 = Meest
uitdagend, 4 = middelmatig uitdagend, 7 = minst uitdagend).
Uitdagingen gerelateerd aan het verkopen van varkensvlees
Lage prijs voor varkensvlees
1 2 3 4 5 6 7
Instabiele vraag naar varkensvlees
1 2 3 4 5 6 7
Lage vraag naar varkensvlees
1 2 3 4 5 6 7
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten
Hoge varkensvleesprijs volatiliteit
Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkensvlees
Onbalans van macht onder klanten voor varkensvlees

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

Slechte ‘on-time’ betaling voor het verkochte varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Lage prijs voor varkensvlees
Niet aan de orde. Eigenlijk zoals al eerder besproken is bestaat de prijs uit de inkoopprijs waarover
een marge gaat en er wordt natuurlijk naar de markt gekeken.
Instabiele vraag naar varkensvlees
Middelmatig. Kijk je weet uit voorgaande jaren wat ongeveer de trend is tijdens feestdagen
bijvoorbeeld en daarover maak je dan afspraken met je leverancier. Het is misschien instabiel, maar
het is wel een te verwachte instabiliteit.
Lage vraag naar varkensvlees
Dat kan inderdaad voorkomen.
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen
Dat hebben we in principe al wel eens meegemaakt. We hadden bijvoorbeeld een actie lopen die
veel meer aansloeg dan verwacht was. Schouderkarbonade was dat geloof ik en dat hadden we ook
op de voorpagina gezet van het reclameblad. Daarnaast bleek dat wij ook de enige waren die die
week de schouderkarbonade in de actie hadden, dus dat was voor ons een soort van gelukstreffer.
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Maar het is dan wel zaak dat je snel schakelt met je leverancier en de winkels. Dit komt daarentegen
maar heel weinig voor, omdat er altijd wel ergens anders een actie aan de gang in de retail en is dus
voor ons ook niet zo spannend.
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen
Nee dat heb ik in principe niet veel meegemaakt.
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten
Je moet voldoen aan de kwaliteit die klanten vragen en als je voldoet aan de vraag dan vinden zij dat
goede kwaliteit. In het noorden wil bijvoorbeeld een vetrandje aan zijn filetlapje, maar als je dat aan
iemand in het westen voorschotelt die alleen maar maar mager vlees wil dan ben je een ‘waardeloze
slager’. Omdat wij landelijk werken weet elke slager wel wat hun doelgroep is en daar houden ze
rekening mee. Dus dit weten we goed op te vangen.
Hoge varkensvleesprijs volatiliteit
Dat kan inderdaad soms een uitdaging zijn. Zoals al eerder genoemd wordt je in de verkoop wat
nerveuzer als de prijzen blijven stijgen en op een hoger niveau blijven. Dan moet je de verkoopprijs
ook wat mee laten stijgen, maar alleen als de markt dit ook doet.
Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkensvlees
Nee.
Onbalans van macht onder klanten voor varkensvlees
Hier hebben we ook absoluut geen last van.
Slechte ‘on-time’ betaling voor het verkochte varkensvlees
Dit levert ook geen problemen op.
Zou u uw huidige varkensvlees verkoop strategieën veranderen als de varkensvleesprijs volatiel zou
zijn, (dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die nog wel binnen een normale/acceptabele
prijsklasse zit?
Nee. Ik maak een schema voor een jaar. Voor het gemak zeggen we bijvoorbeeld dat ik vijf plaatjes
heb in de folder en daar wil ik altijd rundvlees, varkensvlees, draai artikel, kip en vis in hebben. Dus in
principe kan ik in het begin van het jaar al een planning maken voor het hele jaar. Bijvoorbeeld om de
zes weken karbonade, om de vier weken ribkarbonade, om de vijf weken speklappen, af en toe
beenhammetjes tussendoor etc.. Dus als de prijs nou hoog of laag is, iedereen heeft er mee te maken
en we gaan dan niet schommelen in onze verkoop strategieën.
Hoe zou u uw huidige varkens verkoop strategieën veranderen als de varkensvleesprijs volatiel zou
zijn, (dus als de prijs aan het schommelen is) maar als die niet in een prijsklasse zit die voor u als
normaal/acceptabel gezien wordt?
Het wordt anders als bijvoorbeeld de buiken die nu naar Italië gaan opeens verdubbelen of als er een
bepaald product heel erg gevraagd in Duitsland wordt of als de nek een euro duurder wordt bij wijze
van, dan zou je kunnen zeggen dat je switcht van schouderkarbonade naar speklappen bijvoorbeeld.
Maar alleen in excessen. Kijk je maakt een planning en als je meerdere keren daarin gaat schuiven
dan valt die in mekaar. Je moet natuurlijk ook rekening houden met rundvlees bijvoorbeeld. Zo kun
je niet een riblap en een varkenslap naast elkaar doen. Een riblap en een schnitzel zou wel kunnen,
maar als je daarin gaat schuiven eindig je straks met een bieflap langs een schnitzel en dat is ook niet
de bedoeling. Nogmaals we worden niet heel snel nerveus. Het klinkt een beetje als een
dooddoener, maar als er sprake is van een moeilijke situatie dan heeft iedereen daar last van. Als wij
een prijsstijging krijgen dan weten we dat een ander die ook heeft. Het gaat juist om de uitdaging na
een contract om dan weer een goede basisprijs neer te zetten.
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Appendix 4.2.2: Interview Pieter Sessink (Plus Peperkamp, Silvolde 16-05-2014)
Wie zijn uw huidige leveranciers voor varkensvlees?
Ik zal eerst even vertellen hoe de Plus in elkaar zit. Het zijn in principe allerlei zelfstandige
ondernemers en die zijn aandeelhouders zijn van de groothandel. Die hebben dus ook allemaal
stemrecht en zijn de baas. Nou is het zo dat in principe iedere ondernemer ook voor zoveel procent
vreemd mag inkopen. Onze hoofdleverancier is Vion, maar af en toe hebben wij dus ook een
kleinere leverancier die wat goedkoper is qua prijs.
Kunt u het proces beschrijven van het kopen van varkensvlees door de volgende zaken te
benoemen: Gaat het via een contract of wordt er elke week/maand een nieuwe order geplaatst?
Hoe lang duurt het contract? Is er een mechanisme voor het bepalen van de prijs?
Het zijn allemaal contract leveranciers en die handelen met de organisatie over de prijzen. Ik zelf krijg
op mijn computer te zien wat de prijzen zijn op dit moment, ik vul in wat ik wil hebben en de
volgende dag heb ik het in huis. Dus het is niet zo dat we elke dag bellen en vragen of er een kwartje
af kan.
Hoe wordt de inkoopprijs van het varkensvlees bepaald?
Tussen de leverancier en de plus wordt er onderhandeld er daaruit vloeit een contract waarin de prijs
is opgenomen. Daarin zal dus ook staan bijvoorbeeld: “Afhankelijk van de marktprijs….”.
Kunt u nog iets vertellen over de duur van het contract?
Dat heb ik eigenlijk geen kennis van. Dit systeem hebben we al vrij lang, maar ik weet niet of er
jaarlijks weer onderhandelt wordt over de prijzen. In het verleden hebben we wel eens gewisseld van
leverancier, maar tegenwoordig worden ze steeds groter en blijft er weinig keuze over.
Hoe representatief denkt u dat uw varkensvlees inkoop strategieën zijn voor de inkoop strategieën
van andere Nederlandse supermarkten als we kijken naar de vorige twee vragen?
Naar mijn mening zullen die wel aardig overeenkomen. Het zijn grote partijen, de Nederlandse
supermarkten en als je naar een leverancier toe gaat en voorstelt of wij bij jullie varkensvlees kunnen
inkopen voor 300 winkels dan sta je in een positie waarbij er toch wel wat te onderhandelen valt en
zo zal het voor de andere supermarktketens ook zijn.
In de volgende vraag laat ik u een tabelletje zien met obstakels die u misschien tegen bent
gekomen in de laatste 5 strategieën (1 = meest uitdagend, 4 = middelmatig uitdagend, 7 = minst
uitdagend).
Uitdagingen gerelateerd aan het inkopen van varkensvlees
Hoge varkensvleesprijzen

1 2 3 4 5 6 7

Instabiele levering van varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

Slechte ‘on-time’ levering van varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

Te weinig levering van varkensvlees
Lage kwaliteit van varkensvlees
Niet-consistente kwaliteit van varkensvlees
Moeilijkheden bij het traceren van varkensvlees
(weten waar het varkensvlees precies vandaan komt)
Gezondheid/veiligheidsproblemen van varkensvlees
Hoge varkensvleesprijs volatiliteit
Moeilijkheden bij het vinden van leveranciers voor varkensvlees
Onbalans van macht onder varkensvlees leveranciers

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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Hoge varkensvleesprijzen
Als de prijzen toenemen dan is dat in heel Nederlands zo, dus daar heb je in principe niet zo veel
last van.
Instabiele levering van varkensvlees
Nee, in principe krijgen we altijd wat we ook besteld hebben.
Slechte ‘on-time’ levering van varkensvlees
Elke dag, 6 dagen per week, komen ze op de minuut af het vlees leveren. Dus dat geeft ook geen
problemen.
Te weinig levering van varkensvlees
Het kan heel zelden voorkomen, maar eigenlijk is dit ook niet echt uitdagend.
Lage kwaliteit van varkensvlees
De kwaliteit is altijd gewoon goed, maar het komt nog wel eens voor dat er wat meer vet aan zit
bijvoorbeeld en dat vinden onze klanten iets minder. Ik persoonlijk hou daar wel van.
Niet-consistente kwaliteit van varkensvlees
De kwaliteit kan van tijd tot tijd nog wel eens verschillen, maar het valt mee in hoeverre dit
uitloopt.
Moeilijkheden bij het traceren van varkensvlees (weten waar het varkensvlees precies vandaan
komt)
Onze leveranciers zijn allemaal gecertificeerd en die moeten dus aan bepaalde eisen voldoen. Ik
denk dat als ik een belletje zou doen dan zou ik precies weten waar het vandaan komt. Uitdagend is
dit daarom ook niet te noemen.
Gezondheid/veiligheidsproblemen van varkensvlees
De laatste tijd zijn de varkens niet echt in het nieuws geweest, maar als dit wel het geval is dan
levert dat natuurlijk vrij grote problemen op. Daarentegen gebeurt zoiets zelden en is het van dag
tot dag niet uitdagend.
Hoge varkensvleesprijs volatiliteit
Het is mijn ervaring niet het geval dat er elke dag weer enorme schommelingen waar te nemen zijn.
De prijs stijgt natuurlijk wel eens over een langere periode of daalt weer een beetje, maar daar zit
voor mij geen echte uitdaging in.
Moeilijkheden bij het vinden van leveranciers voor varkensvlees
Onbalans van macht onder varkensvlees leveranciers
Als het mij niet bevalt heb ik de mogelijkheid om bij een andere leverancier mijn varkensvlees te
kopen. Nou zal de organisatie op een gegeven moment wel aan de bel trekken en zeggen dat ik
weer moet kopen bij Vion bijvoorbeeld, omdat er afspraken zijn gemaakt. Maar tot nu toe is dat
nog niet voorgekomen. Gelukkig zijn er nog een aantal kleine leveranciers, waardoor er toch nog
ruimte is voor wat speling.
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Kunt u de periodes omschrijven waar u een sterke volatiliteit heeft ervaren in de prijzen van
varkensvlees in de laatste 5-7 jaar? Misschien kunt u een paar voorbeelden geven over hoe de
prijzen zich tijdens die periodes gedroegen.
Ik kan mij geen precieze jaargetijden voor de geest halen waar er een zeer sterke volatiliteit te zien
was, maar jaarlijks is er wel een moment waarbij de prijzen toch wat explosiever stijgen als
normaal.
Heeft u actie ondernomen om om te kunnen gaan met de sterke prijsvolatiliteit van varkensvlees
die u heeft ervaren?
De verkoopprijzen worden eigenlijk nauwelijks aangepast, in ieder geval niet in verhouding tot de
prijsvolatiliteit van het varkensvlees. Daarentegen zal het wel voor kunnen komen dat er minder
prijsacties worden opgezet. Met betrekking tot de inkoop kan het nog wel eens voorkomen dat er
tijdens zulke periodes toch wat vaker rondgekeken wordt naar andere leveranciers, maar vaak blijkt
dat iedereen toch met de zelfde volatiliteit te kampen heeft en dus zullen de prijzen onderling niet
veel verschillen. Bij de organisatie lopen er vleesspecialisten en inkopers rond en die zullen de
onderlinge prijzen van leveranciers in de gaten houden.
Wat is voor u een gemiddelde prijs voor een varkensvlees? Hoeveel mag de prijs van varkensvlees
afwijken van het gemiddelde waarbij u vindt dat de prijsschommeling niet-volatiel is (Dus wat u
normaal/acceptabel vindt voor een prijsschommeling)? (%)
Nou in principe schommelen die prijzen niet zo heel veel en zijn ze vrij stabiel. Sommige onderdelen
daarentegen zoals de buik, waar de speklappen vandaan komen, zijn de laatste jaren vrij fors
gestegen in prijs. 20-25 jaar geleden was dat één van de goedkoopste soorten vlees. Dus tussen de
onderdelen verschillen de prijzen nogal. Daarom kun je niet echt spreken van een gemiddelde
varkensvleesprijs en het moeilijk om te zeggen wat een acceptabele prijsschommeling is.
Zou u uw huidige varkensvlees inkoop strategieën veranderen als de varkensvleesprijs volatiel
zou zijn, met andere woorden als de prijs bijvoorbeeld explosief zou stijgen?
Zoals ook al eerder genoemd zal je dus meer rond gaan kijken naar andere leveranciers en zal je
minder prijsacties opzetten met betrekking tot varkensvlees. Om toch de omzet en marges te halen
zullen er prijsacties worden ondernomen met andere vleessoorten, zoals kip en rund bijvoorbeeld.
Dan zijn we nu bij het tweede deel van het interview aangekomen. Wie zijn uw grootste kopers
van varkensvlees? (verkoopt u ook nog varkensvlees aan anderen naast de consumenten van uw
supermarkt?)
Naast de klanten van de Plus zelf verkopen wij bijvoorbeeld ook varkensvlees aan een
cateringbedrijf genaamd For all Partyservice. 95% van het varkensvlees wordt verkocht aan de
klanten van de supermarkt en niet meer dan 5% gaat naar andere partijen.
Kunt u het proces beschrijven van het verkopen van varkensvlees door de volgende zaken te
benoemen: Gaat het via een contract of wordt er elke week/maand een nieuwe order geplaatst?
Hoe lang duurt het contract? Is er een mechanisme voor het bepalen van de prijs?
Het verkoopproces in de winkel spreekt natuurlijk voor zich. Bij het tot stand komen van de
verkoopprijs speelt de organisatie natuurlijk een grote rol en daar ga ik ook niet over. Wel heb ik de
ruimte om aan te geven dat ik bijvoorbeeld deze week een extra actie wil houden met de
varkenshaasjes. Vroeger belde je dan nog na de leverancier en dan haalde die nog wat van de prijs
af, maar tegenwoordig is dat allemaal contractueel vastgelegd en zijn de prijzen al scherp genoeg.
In zoverre ben ik dus in staat om de verkoopprijs iets te verlagen en om zo de marges iets omhoog
te krikken. De normale acties staan allemaal in de folder van Plus vaak al een week van te voren en
als de verwachting is dat deze minder zullen lopen, dan zet ik nog een extra actie op om de omzet
te vergroten. Dat is het mooie van het feit dat we allemaal zelfstandige ondernemers zijn en dus
zelf ook nog ruimte hebben om zaken iets anders te doen.
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Hoe representatief denkt u dat uw varkensvlees verkoop strategieën zijn voor de verkoop
strategieën van andere Nederlandse supermarkten als we kijken naar de vorige paar vragen?
De C1000 stond heel bekend om zijn stuntprijzen. Wij zetten ons meer neer als een service
supermarkt en dat is ook de strategie van de Plus. Service, vriendelijk personeel, kwaliteit en niet
puur op prijs. Maar natuurlijk blijft de prijs ontzettend belangrijk en dat is overal zo. Stel dat de
Albert Heijn gaat stunten met de varkensvleesprijzen dan gaan wij ook mee en andere ketens zoals
de Jumbo, C1000 etc. waarschijnlijk ook. Wat dat betreft wordt er veel naar elkaar gekeken.
In de volgende vraag laat ik u weer een tabelletje zien met obstakels die u misschien tegen bent
gekomen in de laatste 5-7 jaar als het gaat om uw varkensvlees verkoop strategieën (1 = Meest
uitdagend, 4 = middelmatig uitdagend, 7 = minst uitdagend).
Uitdagingen gerelateerd aan het verkopen van varkensvlees
Lage prijs voor varkensvlees
Instabiele vraag naar varkensvlees
Lage vraag naar varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten
Hoge varkensvleesprijs volatiliteit
Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkensvlees
Onbalans van macht onder klanten voor varkensvlees

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

Slechte ‘on-time’ betaling voor het verkochte varkensvlees

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Lage prijs voor varkensvlees
Als wij een lage prijs hebben, dan heeft de concurrentie dat waarschijnlijk ook. Dus de prijs is wat
dat betreft voor iedereen hetzelfde en is daarom geen grote uitdaging.
Instabiele vraag naar varkensvlees
De vraag is vrij stabiel te noemen. Het komt natuurlijk voor dat je tijdens feestdagen meer
varkenshaasjes verkoopt bijvoorbeeld, maar dat valt wel te voorspellen en te overzien.
Lage vraag naar varkensvlees
Het komt eigenlijk niet voor dat klanten van de ene op de andere week aanzienlijk minder
varkensvlees willen.
Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge volume die klanten vragen
Ook niet echt uitdagend te noemen. Het kan voorkomen dat er iets mis is gegaan met de bestelling
en dat daardoor het aanwezige volume niet genoeg is, maar dat kan vaak de volgende dag weer
rechtgezet worden.

Onvermogen in het tegemoetkomen van hoge kwaliteit die klanten vragen
Instabiele vraag naar kwaliteit van klanten
Nee dat schommelt eigenlijk niet veel.
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Hoge varkensvleesprijs volatiliteit
Moeilijkheden bij het vinden van klanten voor varkensvlees
Varkensvlees blijft nog altijd toch vrij populair.
Onbalans van macht onder klanten voor varkensvlees
Slechte ‘on-time’ betaling voor het verkochte varkensvlees
Zou u uw huidige varkensvlees verkoop strategieën veranderen als de varkensvleesprijs volatiel
zou zijn?
Als het opvalt dat er minder verkocht wordt door een volatiele varkensvleesprijs dan wordt er
bijvoorbeeld meer aandacht gegeven aan de presentatie van het vlees. Een bult varkenslappen
verkoopt gegarandeerd meer dan als je het simpelweg in de toonbank legt. Daarentegen wordt
jouw invloed natuurlijk steeds minder naar mate de prijs verder stijgt.
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