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AGRI & FOOD TRENDS 2014

Voor het derde achtereenvolgende jaar voert Berenschot het Agri & Food 
Trends onderzoek uit. Dit jaar zijn naast de al gevestigde partners VMT, 
ZLTO en LTO Noord ook HAS Hogeschool, FNLI en FEVIA als partners bij 
het onderzoek aangesloten. Het onderzoek is uniek, omdat het alle schakels 
binnen de agrifoodsector belicht. Voor het eerst is het onderzoek ook onder 
een aantal respondenten in de voedingsindustrie in België uitgezet. Deze 
sneak preview geeft een inkijkje in de resultaten. Het volledige rapport is te 
downloaden via www.agrifoodtrends.nl. Er zijn ook hardcopy exemplaren te 
verkrijgen. 

Imago en vertrouwen. Dat is het thema van het Agri & Food Trends onder-
zoek 2014. De agrifoodsector is het afgelopen jaar opgeschrikt door verschil-
lende voedselschandalen. Daardoor is het vertrouwen van de consument 
geschaad. Tegelijkertijd vinden veel bedrijven in de agrifood-keten dat hun 
imago uitstekend is, zo blijkt uit het onderzoek. De vraag is dan ook: moet 
de sector niet zelfbewuster en reflectiever worden? En wat moet zij doen om 
het vertrouwen van de consument te herwinnen?

Naast het thema imago en vertrouwen kent het onderzoek vaste onderdelen 
die ook in vorige edities aan bod kwamen. Dit zijn strategie, onderscheidend 
vermogen, toekomstverwachtingen en groeimarkten. Ook dit jaar weer een 
uitgebreide set aan trends en ontwikkelingen uitgevraagd. Welke zaken heb-
ben de meeste impact op bedrijven in de agrifood? Waarin gaan zij investe-
ren? Door de omvang en diepte van ons onderzoek kunnen vergelijkingen 
worden getrokken tussen schakels in de agrifoodketen: de land- en tuin-
bouw, voedingsindustrie, (tussen)handel, toeleveranciers en dienstverleners. 
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Over het onderzoek 

Het online onderzoek is uitgevoerd in de periode november tot en met 
december 2013. De gehele keten, is onderzocht. Het aantal respon-
denten dat onze online enquête heeft ingevuld, bedraagt 664 en is 
daarmee meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Naast de 
enquêteresultaten zijn er in het rapport dertien interviews afgenomen 
van spraakmakende personen die werkzaam zijn in de agrifoodsector. 
Tot slot bevat het rapport veertien mini-cases die de trends illustreren. 

KIEZEN OF VERLIEZEN
Bedrijven in de agrifood vinden het uitermate lastig om onderscheidend te 
zijn van hun concurrenten. Allereerst hebben we de respondenten gevraagd 
welke strategische keuzes er worden gemaakt. Vervolgens is er nagegaan of 
deze keuze consequent wordt doorgevoerd. Het uitgangspunt zijn de drie 
basisstrategieën, zoals beschreven door Treacy & Wiersema: operational 
excellence, product leadership en customer intimacy. Opvallend was dat 
32% van de respondenten geen eenduidige keuze kon maken. 
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Wat is uw voorkeursstrategie voor 2014? – per sector
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Operational excellence

Top vijf onderscheidend vermogen per basisstrategie – totaal Agrifood

Operational excellence Product leadership Customer intimacy

1. Kwaliteit van product/dienst 
(67%)

2. Duurzaamheid, maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen 
(MVO) (46%)

3. Leverbetrouwbaarheid en/of 
levertijd (21%)

4. Laagste life time costs / total 
cost of ownership (14%)

5. Maatwerk (12%)

1. Kwaliteit van product/dienst 
(66%)

2. Innovatie (48%)

3. Duurzaamheid, 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) (34%)

4. Maatwerk (29%)

5. Merk, imago (19%)

1. Kwaliteit van product/dienst 
(60%)

2. Maatwerk (31%)

3. Duurzaamheid, 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) (28%)

4. Service (25%)

5. Focus op specifiek klantseg-
ment (21%)

Respondenten naar sector (n = 664)
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Respondenten naar bedrijfsgrootte (n = 664)
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Uit dit onderzoek blijkt dat vele ondernemers, bijna twee derde, de kwaliteit 
van hun producten als unique selling point zien. Zou een goede kwaliteit 
niet een basisvoorwaarde moeten zijn om mee te mogen doen, en zou een 
ander aspect uw USP moeten zijn? In termen van Treacy en Wiersema: is 
kwaliteit niet de drempelwaarde en moeten agrifoodbedrijven zich op andere 
vlakken excelleren om de concurrentieslag te winnen? 

WE GAAN VOOR GROEI
Bedrijven in de agrifood zijn positief gestemd over de omzet-, winst- en 
werkgelegenheidsverwachtingen voor 2014. Slechts één op de tien respon-
denten verwacht dat omzet van zijn of haar bedrijf volgend jaar krimpt. 
Bijna de helft van de bedrijven verwacht een stijging van de winst en nog 
eens veertig procent denkt dat het rendement stabiel blijft. Handelaren 
zijn het meest positief en de primaire producenten (relatief gesproken) het 
minst.  
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Percentage bedrijven met groeiverwachting in 2013 – per sector

Groei omzet thuismarkt Groei omzet in buitenland Groei winst Groei personeelsformatie
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Bedrijven hebben de hoogste groeiverwachtingen van de eigen thuismarkt en 
van andere West-Europese markten. Daarna wordt Azië frequent genoemd 
als een afzetmarkt in opkomst. Opvallend is dat continenten als Afrika 
en Zuid-Amerika door veel bedrijven nog niet ontdekt zijn. Dit is opval-
lend gezien het potentieel van deze enorme markten. Veel landen in Afrika 
hebben bijvoorbeeld een snel groeiende economie met een opkomende 
middenklasse. 

Daarnaast zijn er verschillen tussen diverse sectoren binnen de agrifood. 
De primaire sector ziet veel mogelijkheden in Oost-Europa en Rusland. De 

voedingsindustrie richt juist haar pijlen op West-Europa en Azië. Dienstver-
leners blijven graag dicht bij huis. 

Groeiregio's in 2014: percentage respondenten dat in betreffende regio 
groeikansen ziet – per sector
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DE VERTROUWENSFORMULE: AANPAKKEN 
OF KOP IN HET ZAND STEKEN?
De agrifoodsector lag in de afgelopen periode voortdurend onder het ver-
grootglas van de publieke opinie. Heel recent nog door het verschijnen van 
het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over risico’s 
in de vleesketen. 

De burger is bijzonder argwanend geworden ten aanzien van voedsel en 
degenen die het produceren. De consument hypergevoelig als het gaat om 
gezondheidsrisico’s, om even later toch weer in hetzelfde voedingspatroon 
te vervallen. Zo is er een spagaat ontstaan tussen de kritische burger (wij 
willen integer, authentiek en gezond voedsel) en de prijsbewuste consument 
(wij willen niet te veel betalen). 

De agrifoodsector heeft moeite om met deze spagaat om te gaan. Commu-
nicatie is vaak reactief en defensief en dat terwijl er zo veel is om trots op te 
zijn! Het is in ieder geval duidelijk dat er iets knaagt aan de goede reputatie 
van de Nederlandse agrifood. Het is daarom extra boeiend dat er uit ons 
onderzoek komt dat driekwart van de respondenten vindt dat agrifood een 
‘uitstekend’ imago heeft. 
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Stelling: De agrifoodsector heeft een uitstekend imago in Nederland – totaal Agrifood

Primaire sector

Voedingsindustrie

Dienstverleners

Toeleveranciers

Handel

Totaal Agrifood

76% 23% 2%

58% 32% 9%

54% 42% 4%

54% 40% 6%

77% 15% 8%

66% 30% 4%

Eens Oneens N.v.t.

Geen wolkje aan de lucht dus? Nee, zeker niet. Ongeveer een kwart van de 
bedrijven is in de laatste vijf jaar direct geraakt door een vertrouwenscrisis. 
Maar liefst 42% vindt dat het crisismanagement binnen hun eigen sector 
niet goed is geregeld. Er is dus een gerede kans dat het binnenkort weer mis 
gaat. 

Een forse groep vindt dat de overheid daarom strenger moet controleren. 
Meer en strengere controle zal echter niet voldoende zijn om het vertrouwen 
van de consument te herwinnen. Vertrouwen begint immers met transpa-
rantie. Vertellen wat je doet en doen wat je belooft. Dat is eenvoudig gezegd, 
maar de praktijk is weerbarstig. Bedrijven in de agrifood lijken nog steeds 
huiverig te zijn om de deuren te openen voor pers en publiek.
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Stelling: De overheid moet veel intensiever controleren op goed en veilig voedsel – totaal Agrifood

Primaire sector

Voedingsindustrie

Dienstverleners

Toeleveranciers

Handel

Totaal Agrifood

33% 61% 6%

55% 42% 4%

48% 48% 5%

53% 43% 4%

62% 31% 8%

43% 52% 5%

INTEGER ZAKEN DOEN
Onderhandelingen in de voedselketen vinden op het scherpst van de snede 
plaats. Niet alleen tussen producenten/handelaren en inkopers van de 
supermarkten, maar ook tussen dienstverleners en hun klanten. De hard-
nekkige opvatting dat de marges in de keten oneerlijk zijn verdeeld heerst 
met name onder de primaire sector en handel.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Stelling: Mijn bedrijf ondervindt last van oneerlijke handelspraktijken – totaal Agrifood

Primaire sector

Voedingsindustrie

Dienstverleners

Toeleveranciers

Handel

Totaal Agrifood

44% 32% 24%

24% 54% 23%

16% 40% 44%

30% 41% 29%

27% 42% 31%

32% 39% 29%

Eens Oneens N.v.t.

Eén op de drie respondenten geeft aan dat zijn of haar bedrijf last heeft van 
oneerlijke handelspraktijken. Uit een belronde onder vijftien respondenten 
komt naar voren dat respondenten vinden dat hun afzetprijzen als gevolg 
van een onbalans in machtsverhoudingen te laag zijn. Een gevoelig onder-
werp, waarbij niet altijd duidelijk is of opvattingen over ‘oneerlijkheid’ te 
maken hebben met de normale wetten van vraag en aanbod of met machts-
misbruik van de ene schakel in de bedrijfskolom tegenover de andere.

Binnen de Nederlandse agrifood loopt een proef met de Gedragscode Han-
delspraktijken. Deze Europese code heeft als doel om goede handelsprak-
tijken te waarborgen. Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven nog maar in 
beperkte mate op de hoogte zijn van deze code. 

WHAT’S IN A TREND? 
Agri & Food Trends 2014 heeft in kaart gebracht welke trends en ontwik-
kelingen er op dit moment spelen binnen de verschillende schakels van de 
agrifood. Daarnaast hebben we uitgevraagd in welke trends bedrijven ook 
echt gaan investeren. Zo komen we tot een rangschikking van trends in hot-
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spots, niches en sleeping beauties die u kunt gebruiken bij het uitstippelen 
van uw eigen strategie voor de komende jaren. 

De uitgevraagde trends (vijftig tot zestig per subsector) zijn door ons ver-
deeld over zeven categorieën. De respondenten vinden duurzaamheid net als 
vorig jaar de belangrijkste categorie. Trends op het gebied van voedselveilig-
heid en –kwaliteit maken een duidelijke opmars. 

Welke van onderstaande trends en ontwikkelingen hebben volgens u binnen nu en twee
jaar de grootste invloed op uw bedrijf? – Totaal Agrifood inclusief vergelijking 2013
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20%Meer aandacht voor duurzaamheid

Toenemende aandacht voor (voedsel)veiligheid en -kwaliteit

Veranderingen in nationale en Europese wet- en regelgeving

De veranderende eisen van de consument

Toenemende aandacht voor gezondheid

Versterkte samenwerking binnen en buiten de keten

De voortschrijdende ontwikkelingen in de technologie

2013 2014

Als u geïnteresseerd bent in een volledig overzicht van alle trends per catego-
rie en per sector dan verwijzen wij u graag naar het volledige rapport. Agri & 
Food Trends 2014 is te downloaden via www.agrifoodtrends.nl. 

Voorbeeld: analyse consumenten-
trends in de land- en tuinbouw

Classificering trends in hotspots,
sleeping beauties en niches
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Uitleg voor het lezen van deze grafiek: het percentage 
respondenten dat de trend van belang vindt staat op de 
horizontale as. Van de respondenten die de trend belangrijk 
vinden wil een bepaald percentage in de trend investeren. Dit 
staat op de verticale as. De horizontale en verticale lijn in de 
grafiek staan voor de gemiddelde scores op de as, binnen de 
categorie. Trends rechts van de verticale lijn scoren hoger dan 
gemiddeld op belang. Trends hoger dan de horizontale lijn 
scoren dus hoger dan gemiddeld op investeringsbereidheid.
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maaltijden, gemaksvoeding) 
3. Veranderend afzetkanaal (internet, thuiswinkelen) 
4. Social media (als marketingsinstrument) 
5. Biologische (of natuurlijke) alternatieven (bijv. 

vleesvervangers) 
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AUTEURS 

Edwin Lambregts is specialist en sectorleider agrifood 
binnen Berenschot. Hij heeft meer dan 15 jaar advieser-
varing en voerde tientallen opdrachten uit voor klanten 
in de agrarische sector, handel en foodindustrie. Edwin 
denkt graag buiten kaders en brengt zo klanten verder door 
vernieuwende inzichten te combineren met de passie en 
kracht van hun ondernemerschap.

Lindy van der Veen is strategieadviseur in de agrofood- en 
tuinbouwsector. Haar ervaring en interesses liggen op het 
vlak van innovatieve ketensamenwerking, businessmodel-
len en internationaal ondernemerschap. 

Roel van Lanen is senior adviseur bij berenschot. Hij is in 
staat complexe concepten om te zetten in concrete plan-
nen. En hij kan een breed scala aan strategische, financiële 
en marketinginstrumenten inzetten bij het verbeteren van 
de bedrijfsvoering en resultaten. 

Jos Boumans is stagiair bij Berenschot en is actief betrok-
ken geweest bij de uitvoering van het onderzoek en de 
analyse van de resultaten. Hij studeert bedrijfskunde en 
agribusiness aan de HAS Hogeschool in Den Bosch en 
heeft werkervaring bij verschillende bedrijven in de agrari-
sche sector. 

Berenschot en haar partners zijn veel dank verschuldigd aan Simone 
Heemskerk en Pieter Strackx voor hun hulp bij het opzetten van het onder-
zoek. Gilmar Pattipeilohy bleek andermaal onmisbaar als vormgever en 
Eline Kurek en Rike Weeda waren onze steun en toeverlaat bij de communi-
catie. Deze sneak preview kwam tot stand met behulp van Arie-Jan Baan.
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PARTNERS

BESTELINFO
Het volledige rapport is gratis digitaal beschikbaar op 
www.agrifoodtrends.nl. Gedrukte exemplaren zijn te verkrijgen 
voor € 15,00 per stuk. Stuur daarvoor een e-mail naar 
Lindy van der Veen (l.vanderveen@berenschot.nl).

Berenschot

VMT

LTO Nederland

HAS Hogeschool

FNLI

FEVIA
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Berenschot Groep B.V.
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
T +31 (0)30 291 69 16
E contact@berenschot.nl

www.berenschot.nl

Agri & Food Trends 2014
Het Agri & Food Trends onderzoek 2014 wordt uitgevoerd 
door adviesbureau Berenschot, in samenwerking met VMT, 
LTO Nederland, HAS Hogeschool, FNLI en FEVIA. Voor 
het derde jaar op rij worden de belangrijkste trends en 
strategische keuzen in de agrifoodsector in beeld gebracht. 

De trends zijn gemeten aan de hand van een online 
vragenlijst die is ingevuld door ondernemers, 
bedrijfseigenaren en dga’s, directeuren en (top)managers 
in de Nederlandse en Belgische agrifood. Het onderzoek is 
aangevuld met interviews met smaakmakers uit de sector. 
Uniek is dat het onderzoek alle schakels in de agrifoodketen 
beslaat: primaire sector, voedingsindustrie, dienstverleners, 
toeleveranciers en handel.

Dit jaar is er speciale aandacht voor het thema imago en 
vertrouwen. Daar is de afgelopen periode veel over te doen 
geweest binnen én buiten de sector. Bedrijven moeten aan 
de slag met de juiste combinatie aan maatregelen om het 
verloren vertrouwen terug te winnen. 

Het Agri & Food Trends onderzoek 2014 biedt een uniek 
inkijkje in de bestuurskamers van onze agrifoodbedrijven. 
Wat houdt ondernemers bezig, waarin investeren de 
sectoren, hoe willen bedrijven zich onderscheiden en wat 
doen de omzet en winst in 2014 – het valt allemaal te 
lezen in deze publicatie, doorspekt met voorbeelden van en 
interviews met smaakmakers binnen de sector.


