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Welke voorwaarden moeten vervuld 
zijn voor een goede bedrijfsvoering?

Zeer belangrijk Belangrijk Minder belangrijk Niet belangrijk

Kwalitatief goede mensen

Kostenbeperking

Gedetailleerde productinformatie

Strakke planning

Gebruiksvriendelijke systemen

Inzicht in levertijden

Duurzaamheid in productie en logistiek

Veel informatie over processen

80%

54%

54%

51% 40% 8% 1%

44% 46% 9% 1%

43% 44% 11% 3%

32% 52% 15% 1%

31% 49% 16% 3%

35% 9%

40%

18%
1%
1%

1%

2%3%

Op welke wijze wordt informatie gedeeld met klanten?

 34%
33%

20%
15%

7%

5%

4%

10%

6%

5%

Website
E-mail 

Op aanvraag klant 
Etikettering 

Productspecificatie 
Digitaal 

Telefonisch 
Schriftelijk 
Mondeling 

Audits 

Hoe beoordeelt u uw inzicht in bedrijfsprocessen? 
Zeer goed
Goed
Voldoende
Matig

Totaal

Nederlandse bedrijven

Belgische bedrijven

Producenten

Handelsbedrijven

20 tot 50 werknemers

50 tot 100 werknemers

100 tot 200 werknemers

200 werknemers of meer

14% 62% 21% 3%

14% 58% 26% 2%

14% 65% 16% 5%

17% 59% 20% 4%

11% 64% 23% 2%

22% 62% 15% 1%

3% 62% 30% 5%

21% 58% 21% 0%

0%
61% 29% 10%

Wat is belangrijk bij externe transparantie?
Herkomst producten

kunnen traceren

Herkomst ingrediënten
kunnen traceren

Weten of producenten
duurzaam/fair werken

Duurzaamheid-KPI’s
kunnen communiceren

Ecologische
voetafdruk kennen

72%

57%

60%
19%

10%

10%
43%

37%
10%

55%
28%

7%

18%

31%
7%

5%

3%

25%
1%
2%

Zeer belangrijk Belangrijk
Minder belangrijk Niet belangrijk

Foodsector: Transparantie wordt uitdaging
Producerende en verhandelende bedrijven uit de foodsector erkennen dat men qua 

 duurzaamheid en transparantie aan de vooravond staat van grote veranderingen. Men 

mist echter nog concrete actie vanuit andere partijen (overheid, NGO’s) om eraan te 

 beginnen. Dat is de conclusie van onderzoek onder 156 operationele beslissers met 

 verantwoordelijkheid voor de strategie op het gebied van de bedrijfsoperatie bij bedrijven 

in België en Nederland. Conclusr Research voerde het onderzoek uit in opdracht van 

 Cegeka, dat gespecialiseerd is in bedrijfsmatige oplossingen voor de foodsector.

Traditionele bedrijfsvoering

Bedrijven uit de foodsector (voeding producerende of verhandelen-
de bedrijven) hebben de perceptie dat hun klanten prijs en kwaliteit 
de belangrijkste punten vinden. Men schat in dat zaken als origine, 
herkomst, duurzaamheid en de transparantie daarover een lagere 
prioriteit hebben bij hun directe afnemers, de groot- en kleinhan-
dels. Toch is dit laatste aspect een consumententrend, een maat-
schappelijk thema dat alsmaar belangrijker wordt. 
Goede bedrijfsvoering heeft in de ogen van de respondenten vooral 
te maken met meer traditionele, intern operationele aspecten als 
goede mensen, kosten, planning en logistiek. Consumententhema’s 
zoals het delen van informatie over duurzaamheid, authenticiteit, 
herkomst en samenstelling van producten of de ecologische ‘foot-
print’ van producten spelen een ondergeschikte rol.

Beperkte transparantie

Bedrijven in de foodsector zijn 
 overtuigd van de noodzaak om snel 
te kunnen achterhalen en bij inci-
denten te kunnen melden wat de 
herkomst is van hun producten. 
Transparant kunnen zijn ten aanzien 
van de gehanteerde productieme-
thodes en de belasting die deze 
voor de omgeving opleveren, vinden 
de onderzochte bedrijven ook 
(enigszins) van belang, maar wegen 
toch minder dan zwaar dan de 
 herkomstinformatie.

Delen van informatie

Het merendeel van de bedrijven deelt informa-
tie met partners en klanten. Slechts één op de 
zeven zegt dat niet te doen. Handelsbedrijven 
zijn er ook iets minder vaak actief mee bezig 
dan producenten: van de handelsbedrijven 
deelt één op de vijf geen informatie met klan-
ten en partners, bij de producenten is dat één 
op de tien.
Bij het delen van informatie met externe partij-
en zijn website en e-mail met afstand de meest 
genoemde manieren. Informatie lijkt meer op 
een incidentele basis te worden gedeeld dan op 
een structurele basis.

Inzicht in bedrijfsprocessen

Bedrijven in de foodsector zijn in doorsnee 
heel tevreden met het inzicht dat men 
heeft in bedrijfsprocessen. Opmerkelijk is 
wel dat bedrijven met 200 werknemers of 
meer kritischer zijn op dit vlak. Wellicht is 
dat te verklaren uit de hogere eisen die 
grotere bedrijven stellen en de grotere 
kans op complexiteit of diversiteit in 
 bedrijfsprocessen.
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