SHARING
IS CARING
MAAR OOK BIJ EEN
HOGERE PRIJS?

PRIJSSTIJGINGEN IN
DE VOEDSEL SECTOR
Een wereldwijde voedselcrisis dreigt,
onder meer aangejaagd door de oorlog
in Oekraïne. De stijgende grondstof- en
brandstofprijzen drijven de productiekosten
op van veel voedingsmiddelen en dat brengt
voor voedselbedrijven lastige keuzes met
zich mee, ook op communicatiegebied. Een
hogere prijs is immers niet iets waarmee
veel bedrijven te koop willen lopen.
Als communicatiebureau in de foodsector
zijn we benieuwd wat bij voedselbedrijven
de grootste uitdagingen en overwegingen
zijn als het gaat om communicatie over
prijsstijgingen. Vanuit de gedachte dat
we beter van elkaar kunnen leren dan
ieder voor zich het wiel uitvinden, hebben
we in ons netwerk een klein onderzoek
uitgezet. In dit whitepaper bundelen we de
resultaten en een aantal concrete tips en
aanbevelingen. Aan dit onderzoek deden in
totaal 73 Nederlandse foodprofessionals
mee: een mix van primair producenten/
boeren (15%), verwerkend producenten
(36%), handelspartijen/retail (29%), horeca/
foodservice (10%) en overig (10%).

WAAR ZIT HET KNELPUNT?
OVERAL
Om een beter beeld te krijgen van de omvang
van het probleem vroegen we de professionals
voor welke grondstoffen en/of producten zij
te maken hebben met prijsstijgingen. Een
veelbetekenend antwoord is: “Op wat niet?”
Vrijwel alle deelnemers aan het onderzoek
hebben op bijna ieder vlak te maken met
hogere prijzen: energie, grondstoffen,
verpakkingsmateriaal, gewasbescherming,
meststoffen, transport, arbeidskosten en zelfs
certificeringskosten. De respondenten maken
zich het meest zorgen over de prijsstijging van
grondstoffen. Daarna volgen prijsstijgingen
voor energie en tenslotte personeel.

SAMUEL IS CHEF EN
MEDEOPRICHTER
VAN BRANDT &
LEVIE, BUTCHA EN
FOOD CABINET
Heeft zich bewezen
als echte bouwer
van merken en is het
culinaire geweten van
de bedrijven die hij
heeft opgericht.

“Als ondernemer is het nooit
leuk om slecht nieuws te
moeten brengen aan partners,
maar in de huidige markt zijn
veel ondernemers gedwongen
hun prijzen te verhogen. Door
transparant te zijn en proactief
te communiceren maak je
het verschil en behoud je het
vertrouwen van je partners.”

SAMUEL LEVIE

WIE BETAALT
DE PRIJS?
Voedselbedrijven gaan op verschillende manieren
met prijsstijgingen om. Wie betaalt uiteindelijk de
prijs? 47% zegt dat de eindgebruiker of handelaar
een hogere prijs betaalt. 14% levert zelf marge in.
32% geeft aan een combinatie van verschillende
maatregelen door te voeren, bijvoorbeeld het
doorberekenen van de margedruk, gecombineerd
met een aanpassing van het gewicht of de
samenstelling van het product. 7% gaf een ander
antwoord, bijvoorbeeld dat de tussenhandel
moet inleveren. Opvallend is dat geen enkele
professional aangeeft alléén het gewicht of de
productsamenstelling aan te passen. Als dit wordt
gedaan, dan is het altijd in combinatie met het
verlagen van de marge of verhogen van de prijs.
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WEL OF NIET ACTIEF
COMMUNICEREN OVER PRIJSSTIJGINGEN NAAR
EINDGEBRUIKERS
Als het gaat om het communiceren over prijsstijgingen naar
eindgebruikers of consumenten zijn de meningen flink verdeeld.
47 procent van de respondenten zegt actief te communiceren over
prijsstijgingen, 53 procent zegt van niet. Er zijn natuurlijk veel factoren
die meespelen, zoals de fase waarin een bedrijf zich bevindt, de plek in
de keten en de aard van de relatie met afnemers. Twijfel je om wel of
niet actief te communiceren over prijsstijgingen? Put dan inspiratie uit
de overwegingen die in dit onderzoek naar voren kwamen.
WAAROM WEL COMMUNICEREN NAAR
EINDGEBRUIKERS
• Veruit meest genoemde reden om wél te
communiceren is transparantie: “Eerlijkheid
duurt het langst.”
• Ook het kweken van begrip speelt een
belangrijke rol: het is belangrijk om de
eindgebruiker mee te nemen in het waarom
van de prijsstijging en inzicht te geven in
de prijsopbouw. Ook om te voorkomen dat
afnemers ongeïnformeerd voor een ander
product of zelfs een andere leverancier gaan.
• Daarnaast wordt de rol van het nieuws
genoemd; prijsstijgingen zijn het gesprek van
de dag en daardoor goed te verklaren.

WAAROM NIET COMMUNICEREN NAAR
EINDGEBRUIKERS
• Een van de redenen om niet te communiceren,
is de fase van de onderneming. In de
beginfase zijn bijvoorbeeld trial, groei en
klantenbinding belangrijker dan de marges: de
hogere prijzen worden niet doorberekend, dus
is communicatie erover niet nodig.
• Individuele communicatie op productniveau
kan kostbaar zijn, zeker wanneer het bereik
vanuit de eigen organisatie klein is.
• Ook de vanzelfsprekendheid of het uitblijven
van vragen worden als redenen genoemd om
niet te communiceren. Dit hangt ook af van
het type organisatie: een coöperatie heeft
een andere relatie met klanten/leden dan een
discounter.
• Als verwacht wordt dat de verhogingen
tijdelijk zijn, wordt ook vaker gekozen voor niet
communiceren.
• Sommige professionals kiezen voor een
tussenvorm door bijvoorbeeld alleen reactief
toelichting te geven.
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WEL OF NIET ACTIEF
COMMUNICEREN OVER PRIJSSTIJGINGEN NAAR
KETENPARTNERS
Als het gaat om communicatie richting ketenpartners zijn de
respondenten meer eensgezind: 80 procent geeft aan wel actief en
uitgebreid te communiceren over prijsstijgingen naar ketenpartners,
20 procent doet het minder expliciet. In de communicatie met
ketenpartners speelt transparantie een nog sterkere rol, soms is dit
zelfs contractueel vastgesteld. Begrip creëren is ook bij deze groep
een belangrijke reden om te communiceren. En verder het delen van
ervaringen, het belang van samenwerking met de partners en het
managen van verwachtingen. Een aantal professionals geeft aan
dat zij geen direct contact hebben met de eindgebruiker, maar wel
partners in de keten (bijvoorbeeld horeca of retail) ondersteunen
in hun communicatie naar de consument, door informatie te geven
over de achtergrond van prijsstijgingen. Redenen om niet actief te
communiceren zijn bijvoorbeeld dat het het al wordt gemeld door de
andere partijen of dat er weinig contact is met ketenpartners.

TIPS UIT DE
SECTOR
MAAK EEN BEWUSTE KEUZE DIE PAST
BIJ JE EIGEN SITUATIE
Ondernemers nemen verschillende factoren
in overweging bij de keuze voor wel of niet
communiceren. Leg deze overwegingen voor
jouw organisatie naast elkaar om een bewuste
keuze te maken voor communicatie. Denk
hierbij naast de hoogte van de marges ook
aan de relatie met de consument of handelaar,
de waarden van het bedrijf en de bedrijfsfase.
En vergeet niet: een tussenvorm is ook een
optie, zo kun je bijvoorbeeld ook alleen
reactief communiceren.
WEES TRANSPARANT
Vrijwel alle professionals in ons onderzoek
die kiezen voor communicatie adviseren
om zo transparant en eerlijk mogelijk te
communiceren over het waarom achter de
prijsstijging. Een dialoog aangaan met je
klant is daarbij belangrijk. Of het nu gaat om
een grote corporate of de consument: weten
waarom producten duurder worden en dat
de pijn wordt verdeeld over de keten, zorgt
voor begrip. Ook het opnieuw verlagen van de
prijs in het geval dat kosten weer dalen werd
genoemd: “eerlijk is eerlijk”.
WERK SAMEN
Eén ding werd duidelijk uit dit onderzoek:
prijsstijgingen zijn een keten- en
branchebreed probleem. Samen sta je
sterk en samenwerking op het gebied van
communicatie kan dan ook een belangrijk
hulpmiddel zijn om dit probleem aan te gaan.
Binnen de keten, maar ook met concurrenten.
Zo kun je bijvoorbeeld consumenten
informeren met een gezamenlijke advertentie.

DE PRIJS ALS ONDERDEEL
VAN JE WAARDEN
Een van de genoemde uitdagingen bij (het
communiceren over) de prijsstijgingen is
angst om jezelf uit de markt te prijzen. Dat
laatste geldt vooral voor merken die staan voor
kwaliteit, ambacht en een eerlijke prijs voor
de producent, waardoor ze al duurder zijn dan
hun concurrenten. Maar juist die eerlijkheid
en kwaliteit kan ook een kracht zijn. Dat
Nederlanders kijken naar de laagste prijs, komt
mede doordat onze aandacht door aanbieders
vaak in die richting wordt gestuurd.
Uit onderzoek van Future of Food institute voor
Bionext begin dit jaar bleek bijvoorbeeld dat we
bereid zijn meer te betalen voor biologisch na
uitleg over wat biologisch is. Uit nog recenter
onderzoek (Mintel) onder 1000 consumenten
in Engeland blijkt dat 53% bij een hogere prijs
loyaal zou zijn aan merken die transparant zijn
en vertellen waarom de prijs hoger is. Om bij
stijgende prijzen klanten te binden, moeten we
dus af van de ‘laagste prijs communicatie’ en nog
meer nadruk leggen op waardecommunicatie.
Meer focus dus op waarden als kwaliteit,
duurzaamheid, maatschappelijke
verantwoordelijkheid en de eerlijke prijs die dat
alles mogelijk maakt. Wél te koop lopen met een
hogere prijs dus.
SEBASTIAAN IS
STRATEGISCH
DIRECTEUR BIJ
FOOD CABINET
Houdt zich inhoudelijk
bezig met campagnes,
denkt mee over de
beste aanpak en
ontwikkelt impactvolle
strategieën.

“Of het nu gaat om een nieuw
product of een prijsstijging,
communicatie moet altijd vanuit je
kernwaarden worden ingestoken.
Gooi het niet opeens over een hele
andere boeg, want dat kan als
paniekvoetbal overkomen.”

SEBASTIAAN AALST

GLUREN BIJ
DE BUREN
HOE DOEN ANDEREN HET?
Bedrijven die het volgens de deelnemers
aan ons onderzoek goed doen, zijn stuk voor
stuk leveranciers die transparant en helder
communiceren. Ze vertellen bijvoorbeeld
duidelijk welke factoren een rol spelen bij de
prijsstijgingen, met welke toegenomen kosten
ze te maken hebben, hoe ze die doorberekenen
en wat ze doen om de prijsverhoging zoveel
mogelijk te beperken. Ook benadrukken ze dat
kwaliteit en leverzekerheid altijd voorop staan.
Bedrijven die werden genoemd, zijn bijvoorbeeld
Heineken, Elopak, Brittons Bakery & Cakery,
StarCuisine, diverse producenten, transport- en
veevoederbedrijven en Unilever. Het gaat daarbij
allemaal om communicatie richting bedrijven.

En dan nog een golden oldie: het Belgische
biermerk Stella Artois voerde van 1982 tot
2007 de campagne ‘Reassuringly Expensive’.
De relatief hoge prijs als verkoopargument
communiceren bleek ruim twintig jaar lang
een enorm succesvolle strategie. Totdat ze het
in supermarkten gingen verkopen, het imago
kelderde en daarmee ook de prijs.
Zo zie je maar dat je ook als het gaat om
prijscommunicatie dichtbij je eigen waarden
moet blijven.

In communicatie richting consumenten zijn
weinig recente voorbeelden voorhanden. We
noemen er één: Tony’s Chocolonely. Op hun
eigen, luchtige en eerlijke manier vertellen ze
op hun website waarom je reep duurder wordt.
In de eerste plaats omdat ze cacaoboeren een
eerlijke prijs willen blijven betalen. Zo wordt
slecht nieuws ook een manier om hun missie
te benadrukken. Maar ze vertellen ook duidelijk
welke andere kosten zijn gestegen en hoe ze
die doorberekenen om gezond te blijven: “We
blijven tenslotte een bedrijf”.

OOK ALS HET GAAT OM
PRIJSCOMMUNICATIE
MOET JE DICHT BIJ JE WAARDEN BLIJVEN

Wil je op de hoogte blijven van
communicatie en campagnes
van Food Cabinet?
Meld je aan voor de nieuwsbrief.
Contact
Agatha Dekenstraat 4H
1053 AP Amsterdam
020 22 33 161
info@foodcabinet.nl
@foodcabinet

