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Voorwoord
Met genoegen bieden wij u het rapport aan dat is geschreven in opdracht van Praktijknetwerk
‘Daarom eten we schaap’. Dit rapport bevat een inventarisatie van succes- en faalfactoren bij de
vermarkting van schapenvlees uit extensieve en multifunctionele schapenhouderij gemaakt.
Daarnaast wordt beschreven op welke manieren het schapenvlees vermarkt kan worden.
Dit rapport is opgesteld door Ethy de Haas en Janine Lardinois, laatstejaars studenten aan HAS
Hogeschool van de opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness. Deze opdracht van het Praktijknetwerk
‘Daarom eten we schaap’ is het laatste wat voor de opleiding afgerond dient te worden.
Terugkijkend naar het project hebben wij een ontzettend leuke en leerzame tijd gehad. We hebben
veel interessante mensen uit de keten van de schapenhouderij mogen interviewen en zijn hier dan
ook erg dankbaar voor. Met de verkregen informatie hebben wij een goed beeld gekregen van de
schapenhouderij, waarop we ons project konden voortbouwen. Wij zijn dan ook erg tevreden met
het resultaat.
Dit rapport is voor een belangrijk deel tot stand gekomen door de informatie die verworven is uit
interviews. Een woord van dank willen we richten aan de personen die met hebben bijgedragen aan
het tot stand komen van dit rapport. Tevens willen wij de heer Martin Woestenburg bedanken voor
zijn bijdrage aan het project en de begeleiding die hij ons heeft gegeven vanuit het Praktijknetwerk
‘Daarom eten we schaap’. Martin is altijd nauw betrokken geweest bij het project en deze
samenwerking hebben we als erg prettig en leerzaam ervaren. Ten slotte willen we Carla
Schonenberg bedanken voor de begeleiding vanuit HAS Hogeschool ‘s- Hertogenbosch.
Wij wensen u veel leesplezier toe,
‘s- Hertogenbosch, 28 juni 2013
E.P.W.C de Haas
J.P. Lardinois

Dit onderzoek is gefinancierd door het praktijknetwerk Daarom eten we schaap,
mogelijk gemaakt door het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) van de Europese Unie.

Het Ministerie van Economische Zaken is
eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling : investeert in zijn platteland.
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Samenvatting
Voor het Praktijknetwerk ‘Daarom eten we schaap’ is een onderzoek uitgevoerd naar de vermarkting
van schapenvlees. Het onderzoek is gericht op de extensieve professionele schapenhouderij.
De hoofdactiviteit van de meeste schapenhouders is natuurbeheer. Daarnaast hebben ze
verschillende nevenactiviteiten die zorgen voor risicospreiding. Uit de analyse van de portefeuille van
de schapenhouders kan geconcludeerd worden dat deze niet in evenwicht is. Schapenhouders
hebben verschillende activiteiten die veel investering vergen, maar er is nauwelijks cashflow om deze
investeringen te financieren.
Het imago van de extensieve schapenhouderijsector is goed, dit in tegenstelling tot het imago van
schapenvlees. De Nederlandse consument heeft namelijk negatieve associaties met schapenvlees.
Sterktes van het schapenvlees zijn het verhaal achter het vlees, het schaap heeft een goed leven
gehad en veelzijdig voedsel kunnen eten uit de natuur. Er is een consumentenonderzoek geweest,
waaruit geconcludeerd kan worden dat de smaak van het vlees ook een sterkte is. Deze sterktes
dienen benadrukt te worden bij de verkoop van schapenvlees. Uit de interviews die met de gehele
keten van de schapenhouderij zijn afgenomen, blijkt dat de meningen over de toegevoegde waarde
van schapenvlees sterk uiteenlopen. Sommige betrokkenen zien wel degelijk toegevoegde waarde
van het vlees, andere betrokkenen daarentegen niet of nauwelijks.
Uit onderzoek naar de succes- en faalfactoren van vermarkting van vlees in andere landen en
sectoren blijken het ‘We Love Lamb’ uit Engeland en de online streekwinkels in Frankrijk
succesfactoren te zijn. Faalfactoren waarmee rekening gehouden moet worden zijn de kleine marges,
de wisselende kwaliteit van het vlees en een onregelmatige aanvoer.
De doelgroep voor schapenvlees bestaat uit consumenten die bewust bezig zijn met de herkomst van
hun eten en daar ook meer voor willen betalen. Door schaarste te creëren kan het schapenvlees in
het hogere segment worden gepositioneerd. Omdat de consument niet vanzelf in aanraking komt
met het product, is promotie maken noodzakelijk.
Een onderverdeling is gemaakt in vers schapenvlees en verwerkt schapenvlees. De afzetkanalen van
het schapenvlees zijn slagers, boerderij- en streekwinkels en horeca.
Aandachtspunten voor het productieplan zijn het afmesten van de schapen, het slachten en het
verwerken en de logistiek. Geadviseerd wordt te starten met een testfase, om te kijken of het
product aanslaat in de markt en het logistiek gezien allemaal werkt.
Financieel gezien is het momenteel niet aantrekkelijk om ten behoeve van de vermarkting een nieuw
samenwerkingsverband op te richten. De marges zijn erg klein waardoor de meeropbrengst gering is.
In de eerste fase vormen hoge oprichtingskosten en productontwikkelingskosten een belemmering.
Het individueel zelf vermarkten is financieel aantrekkelijk, omdat er een korte keten is waardoor de
marges hoger zijn. Deze optie vergt wel veel tijd en energie van de schapenhouder. Gebleken is dat
voor het merendeel van de schapenhouders het aansluiten bij een bestaand samenwerkingsverband
de beste optie is.
Het succesvol vermarkten van schapenvlees is een moeilijke opgave. Door de hoge slacht- en
verwerkingskosten en het kleine aantal kilogrammen is de kostprijs per kilogram relatief hoog. Daar
tegenover staat een bij de consument onbekend, onbemind en ongemakkelijk product. Het is
noodzakelijk om productontwikkeling te laten plaatsvinden. Hiermee kunnen smakelijke producten
worden ontwikkeld en kan een hogere marge ontstaan.
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De volgende onderwerpen zijn belangrijk bij productontwikkeling;
- De moeilijke bereiding van het vlees;
- De sterke smaak van het vlees;
- De afhangperiode van het geslachte schaap;
- De marge die behaald kan worden.
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1. Inleiding
De grootste inkomstenpost van schapenhouders bestaat uit de vergoedingen voor natuurbeheer
uitgevoerd in opdracht van natuurbeherende organisaties. Deze natuurbeherende organisaties
krijgen door bezuinigingsmaatregelen minder geld vanuit de overheid, waardoor vervolgens
schapenhouders minder geld krijgen voor natuurbeheer. Met name om deze reden zijn ze op zoek
naar een manier om alternatieve inkomsten te genereren. Een van de alternatieven zou kunnen zijn
dat schapenvlees (meer) geld gaat opleveren. Momenteel worden oude schapen verkocht aan de
slachterij. Schapenhouders vragen zich af of er kansen zijn om het vlees te vermarkten en op een
andere manier af te zetten in de markt. Het Praktijknetwerk ‘Daarom eten we schaap’ besloot om de
vermarkting van schapenvlees verder te onderzoeken. Hiertoe heeft het Praktijknetwerk ‘Daarom
eten we schaap’ de opdracht verstrekt aan HAS KennisTransfer.
Uit bovenstaande kan de volgende probleemstelling worden geformuleerd:
‘Op welke manier kan de vermarkting van schapenvlees verbeterd worden zodat de
bedrijfsvoering in de extensieve en multifunctionele schapenhouderij rendabeler wordt?’
Deze probleemstelling heeft geleid tot de volgende doelstelling;
‘Het ontwikkelen van een marketingplan voor de afzet van schapenvlees voor dubbeldoelschapen
in de Nederlandse markt. Dit marketingplan dient een antwoord te geven op de vraag hoe
schapenhouders efficiënt en effectief hun schapenvlees kunnen vermarkten zodat er hogere
inkomsten gegenereerd kunnen worden.’
Om bovenstaande doelstelling te realiseren, is allereerst onderzoek gedaan naar de succes- en
faalfactoren en deze hebben als input gediend voor het marketingplan.
Het project omvatte een aantal fasen. Na een uitgebreide oriëntatie is een plan van aanpak
opgesteld. Vervolgens is input verzameld door deskresearch en interviews met mensen uit de gehele
keten, zoals schapenhouderijbedrijven, slachterijen en retailbedrijven. Ook is een
consumentenonderzoek gedaan naar schapenvlees. Vervolgens is een presentatie gegeven aan leden
van Praktijknetwerk ‘Daarom eten we schaap’. Tot slot is deze eindrapportage opgesteld.
In hoofdstuk 2 komt de schapenhouderij in Nederland aan bod, waarin onder andere de huidige
portefeuille van de schapenhouders is beschreven. In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar de analyse van
schapenvlees in de keten; hierbij wordt antwoord gegeven op de vraag wat verschillende schakels de
toegevoegde waarde van schapenvlees vinden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 gegluurd bij andere
landen en sectoren. Er is gekeken wat geleerd kan worden van andere (buitenlandse) markten. In
hoofdstuk 5 komt de SWOT- analyse van het schapenvlees aan bod. Vervolgens worden in hoofdstuk
6 enkele strategische opties toegelicht. Daarna wordt in hoofdstuk 7 beschreven op welke manier het
beste kan worden toegetreden tot de markt. Ten slotte zijn de opgestelde conclusie en
aanbevelingen beschreven in hoofdstuk 8.
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2. De schapenhouderij in Nederland
In dit hoofdstuk is de structuur van de Nederlandse schapenhouderij en in het bijzonder de
extensieve professionele schapenhouderij beschreven. Daarnaast komen de schapenhouders van het
Praktijknetwerk ‘Daarom eten we schaap’ aan bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
portfolio- en een SWOT- analyse.

2.1 Structuur schapenhouderij
In 2012 had de Nederlandse schapenstapel een omvang van ruim 1 miljoen dieren. Dit is 4% minder
dan het jaar daarvoor. In 2012 waren er 27.000 mensen bezig met het houden van schapen als
hoofdtak, neventak of hobbymatig. Naast de 8.500 beroepsmatige schapenbedrijven (met gemiddeld
135 schapen) zijn er 18.500 kleinschalige schapenbedrijven (met gemiddeld 11 schapen).1 De
Nederlandse schapenhouderij is van geringe omvang. Een schapenhouder vertelt: ‘door deze kleine
omvang wordt er niets of nauwelijks iets centraal geregeld door de overheid of LTO’s, zoals
promotiegeld voor de sector.’
De schapen kunnen voor verschillende doeleinden ingezet worden. In de meeste gevallen worden de
schapen gehouden voor natuurbeheer. Schapenhouders krijgen een vergoeding voor het
onderhouden van de natuur. Dit is een vorm van extensieve schapenhouderij. Daarnaast zijn er
extensieve schapenhouders die melk en kaas produceren. Het gaat bij de extensieve schapenhouderij
altijd om zogenaamde ‘dubbeldoeldieren’, schapen die meerdere producten en/of diensten leveren.
Naast de extensieve schapenhouderij is er de intensieve schapenhouderij. Deze dieren worden
intensief gehouden voor bijvoorbeeld de productie van vlees of de productie van melk. Deze schapen
zijn dan ook gefokt op het produceren van vlees of melk. Schapenhouders die schapen hebben voor
het vlees laten hun ooien ongeveer drie keer in de twee jaar lammeren. Hierdoor worden er meer
lammeren geproduceerd die verkocht kunnen worden. Dit rapport heeft betrekking op de extensieve
schapenhouderij met dubbeldoeldieren.

2.2 Extensieve professionele schapenhouderij
Het hoeden van schapen op natuurgronden (zie figuur 1) is een duurzame en rendabele vorm van
natuurbeheer. De schapen worden gehoed op natuurgronden waarvoor de schaapsherder een
contract bezit. De schapenhouder heeft een aantal dieren nodig om het project uit te voeren. Na
afloop van het contract kan de opdrachtgever de opdracht aan een andere schapenhouder geven. Dit
betekent dat de schapenhouder afhankelijk is van de opdrachtgever en dus een groot risico loopt.
Natuurbeheer door schapen heeft vele ecologische voordelen ten
op zichte van bijvoorbeeld machinaal maaien. Zo verbetert door
begrazing de vegetatie en de structuur van de bodem en kunnen
nieuwe zaden kiemen. Er ontstaat bovendien meer variatie in de
beplanting, want schapen dragen zaden mee in hun vacht en
verspreiden zo diverse plantensoorten. Zo dragen ze bij aan het
verrijken van de bodem en het vergroten van de biodiversiteit. De
schapen zelf zijn geen reguliere ‘huis- tuin- en keuken’ schapen.
Door zorgvuldig fokken en natuurlijke selectie zijn het heel robuuste
dieren die ‘tegen een stootje’ kunnen. Het antibioticagebruik is
vrijwel nihil en de schapen hebben een heel kleine ecologische
Figuur 1 Schapen op natuurgronden
footprint.2

1
2

http://www.ltonoord.nl/sites/ltonoord.nl/files/visie_schapenhouderij_hr_def_29_april_2013.pdf (05-06-2013)
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=96676 (11-04-2013)
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Kennis van zaken is in de schapenhouderij van belang en draagt bij aan de continuïteit van het bedrijf.
Als er over kennis wordt gesproken dan heeft men het over de ecologische waarde die nodig is bij
natuurbeheer. Door de vele ervaring die wordt opgedaan, groeit de kennis van de schapenhouder
ieder jaar.
Gemiddeld heeft een professioneel bedrijf één of enkele schaapskuddes die rondtrekken in
natuurgebieden. Een kudde schapen bestaat gemiddeld uit 250 à 300 ooien. In Nederland zijn er nog
enkele grote bedrijven, zij hoeden meerdere kuddes schapen. In de winter worden deze schapen
ondergebracht in een stal, waar ze de beschikking hebben over schoon drinkwater en voedsel. Aan
het einde van de wintertijd, rond het voorjaar krijgen de schapen lammeren. Na de aflammerperiode
worden de dieren opnieuw buiten gehouden voor het natuurbeheer. Schapenhouders uit de
extensieve professionele schapenhouderij verkopen ook hun lammeren en hun uitstoot aan schapen.
Ook gebruiken sommige schapenhouders hun schapen als toeristische trekpleister.
De Nederlandse consument heeft een positief beeld over de extensieve schapenhouderij. De
schapensector staat in tegenstelling tot de intensieve veehouderij bekend als een diervriendelijke en
transparante sector. Consumenten hebben steeds meer belangstelling voor de sector.
2.3.1 Werkzaamheden
De schapenhouders hebben over het algemeen uiteenlopende werkzaamheden die op elkaar dienen
te worden afgestemd. Vele schapenhouders geven aan dat de planning en organisatie van hun bedrijf
een zwakte is. Ook is sprake van seizoensinvloeden, waardoor druktepieken ontstaan. In deze
druktepieken is personeel een belangrijk instrument. In de sector is het erg moeilijk om aan goed
personeel te komen; er zijn steeds minder herders voor natuurbeheer. Om één kudde van 250 à 300
schapen te hoeden is ongeveer 1,3 FTE nodig. De kudde wordt meestal door de schapenhouder zelf
gehoed, waardoor schapenhouders veel arbeidsuren maken.
2.3.2 Opbrengsten
In deze sub-paragraaf wordt een onderverdeling gemaakt in de opbrengsten van natuurbeheer,
verkoop schapen/lammeren en wol.
 Natuurbeheer
Het rendement van bedrijven in de schapenhouderij staat de laatste jaren steeds meer onder druk.
De opbrengsten zijn nagenoeg gelijk gebleven en de kosten zijn de laatste jaren flink gestegen.
Voornamelijk de arbeids- en voerkosten zijn flink gestegen. Subsidies spelen daarom een steeds
belangrijkere rol in de sector, maar juist aan deze subsidies wordt flink getornd. Het is belangrijk om
efficiënt te werken en de kosten zo laag mogelijk te houden.
Natuurbeheer is voor de meeste schapenhouders de
belangrijkste inkomstenbron. Meestal zijn natuurbeherende
organisaties (zie figuur 2) en gemeenten de opdrachtgevers
voor het laten uitvoeren van de begrazing. Gemiddeld duurt
het begrazingsseizoen 200 dagen per jaar. De opbrengsten
verschillen per organisatie en grondgebied. Een gemiddeld
voorbeeld van de opbrengst per dag ligt rond de €300, -. De
totale opbrengsten per jaar voor een project natuurbeheer zijn
dan ongeveer €60.000, - (300 euro maal 200 dagen per jaar).
Figuur 2 Natuurbeherende organisatie
 Verkoop schapen/lammeren
Natuurmonumenten
De prijs die schapenhouders voor hun schapen/lammeren
krijgen is onder andere afhankelijk van het ras, omdat deze bepaalt hoeveel kilogram vlees er aan het
dier zit. De opbrengsten van schapen/lammeren verkoop aan de handel zijn de laatste jaren
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gestegen. Dit komt omdat het aanbod de laatste jaren is gedaald, maar de vraag gelijk is gebleven. De
opbrengsten per schaap liggen tussen de €70 en €100. Voor een lam is dit tussen de €2,50 en €2,60
per kilo levend gewicht. Naar verwachting zal de prijs van schapen/lammeren in de toekomst gelijk
blijven tot een lichte stijging vertonen. Er is en blijft namelijk een vraag naar het vlees.
 Wol
Schapenhouders verkopen de wol van de schapen aan wolhandelaren. Deze wolhandelaren betalen
tussen de €0,60 en de €1,00 per kilogram wol. De prijs van de wol hangt af van de kwaliteit. Van één
schaap komt ongeveer vijf kilogram wol. Als men schapen laat scheren door een scheerder dan kost
dit ± €2,35 per schaap, afhankelijk van welke werkzaamheden de schapenhouder laat uitvoeren door
een scheerder of een groep scheerders.
Christien Meindertsma heeft een trui ontworpen van de wol van één
schaap. Mevrouw Meindertsma is in principe ook bezig geweest met de
vermarkting van de wol van schapen. Het is een stukje herkenbaarheid
voor de sector. De sector wordt hierdoor nog transparanter. In figuur 3 is
een de door haar ontworpen truien te zien met speciale aandacht van het
identificatienummer van het schaap.
Figuur 3 Trui gemaakt van wol
van precies één schaap

2.3 Schapenhouders van het Praktijknetwerk ‘Daarom eten we schaap’
Met een aantal schapenhouders van het Praktijknetwerk ‘Daarom eten we schaap’ zijn gesprekken
gevoerd. Uit de verkregen informatie is een bedrijvenspectrum opgesteld, dat te vinden is in bijlage 1.
In deze paragraaf wordt een aantal aspecten uit het bedrijvenspectrum behandeld.
De aantallen dieren verschillen enorm tussen de bedrijven. In het spectrum is te zien dat de
hoofdactiviteit van de meeste schapenhouders natuurbeheer is. De meeste schapenhouders hebben
een aantal nevenactiviteiten zoals melkvee, ZZP en toerisme. Iedere schapenhouder kiest een
nevenactiviteit die past bij zijn bedrijfsvoering. Door meerdere bedrijfsactiviteiten te voeren ontstaat
er risicospreiding. Als de ene tak financieel minder aantrekkelijk is, wordt er voor gezorgd dat er
meer inkomsten gehaald worden uit een andere tak. Door risicospreiding kan een bedrijf financiële
tegenvallers beter aan en zorgt het voor een betere continuïteit van het bedrijf.
Als wordt gekeken naar de arbeidsverdeling is te zien dat deze niet voor elke schapenhouder in
overeenstemming is met de inkomstenverdeling. In veel gevallen vergt natuurbeheer de meeste
arbeid, maar dit is niet de activiteit die ook het meeste geld oplevert. In bijlage 2 staan activiteiten en
de spreiding van inkomstenpercentage van een aantal Nederlandse schapenhouders.
Schapenhouders ervaren de laatste jaren steeds meer concurrentie op het gebied van natuurbeheer.
Door het hele land wordt geconcurreerd op projecten en dat leidt ertoe dat projecten vaak worden
uitbesteed voor een lage prijs. De toekomst wordt voor schapenhouders onzeker omdat projecten
door verschillende schapenhouders gedaan kunnen worden. Daarnaast zijn er steeds meer
dierziektes waar de schapenhouderij mee te maken krijgt. Schapen en lammeren zijn vrij gevoelig
voor ziektes en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan.
Momenteel komen schapenhouders gemakkelijk van hun oude schapen af. De dieren worden veelal
rechtstreeks verkocht aan de handelaar of aan de slachterij. Er zijn ook schapenhouders die hun
schapen individueel vermarkten: het schaap wordt geslacht en komt daarna weer terug naar het
bedrijf, waar de schapenhouder zelf de afzet regelt.
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Schapenhouders van het Praktijknetwerk ‘Daarom eten we schaap’ willen graag schapenvlees
vermarkten, zodat er hogere opbrengsten uit gehaald kunnen worden. Voor vele schapenhouders
geldt dat dit niet teveel tijd en energie mag kosten. Daarnaast denkt men dat het moeilijk is om
schapenhouders te laten samenwerken, omdat ze teveel van mening verschillen. Verder hebben niet
alle schapenhouders dezelfde mening over de smaak van schapenvlees. Sommigen vinden het lekker
terwijl anderen juist vinden dat schapenvlees nog verdere productontwikkeling moet ondergaan.
Door dit onderzoek willen schapenhouders graag weten of er meer marge per schaap kan worden
behaald en of dat vierkantsverwaarding van een schaap een probleem kan zijn. Hierbij denken
schapenhouders dat het imago van schapenvlees niet goed is en voor problemen kan zorgen.

2.4 Conclusie
Een conclusie van de portefeuille van de schapenhouders wordt beschreven met behulp van de
portfolioanalyse.
2.4.1 Portfolioanalyse
Deze analyse heeft tot doel het in kaart brengen van de verschillende activiteiten van een
schapenhouderijbedrijf. In de BCG- matrix wordt op de horizontale as het relatieve marktaandeel ten
opzichte van de concurrenten gegeven en op de verticale as staat de marktgroei. De grootte van de
cirkel staat voor de omzet van het product of de activiteit. De BCG- matrix bestaat uit vier cellen, die
ieder hun eigen kenmerken en benamingen hebben. De benamingen van de vakken zijn Stars, Cash
Cows, Dogs en Question Mark. Uit de BCG- matrix kan afgeleid worden waar de geldstromen zitten.
De meest voorkomende activiteiten zijn aan de hand van indicatiecijfers verwerkt in de BCG- matrix
(zie tabel 1).
Tabel 1 BCG- matrix schapenhouderij

BCG- matrix
8%

Marktgroei

6%

Star

10

4%

Question Mark
Natuurbeheer

2%

Toerisme

0%

Verkoop lammeren

1

0,1
-2%

Verkoop schapen
Vermarkten eigen vlees

-4%

Cash Cow

-6%

Dog

Verkoop wol

-8%
Relatief marktaandeel

Natuurbeheer is het product met veruit de grootste omvang, hier worden ook de grootste omzetten
gehaald. Natuurbeheer is de laatste jaren in opmars en heeft daarnaast een groot relatief
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marktaandeel.3 Dit wil over het algemeen zeggen dat het veel geld oplevert, maar ook veel
investeringen kost. Er wordt ongeveer quitte gespeeld. De verkoop van lammeren en toerisme
bevinden zich ook in dit raster en zijn beide ook van vrij grote omvang. Zoals in de tabel is te zien,
bevinden dus de drie producten van de grootste omvang zich in hetzelfde vak. Voor de
schapenhouderij betekent dit dat er veel investeringen plaatsvinden. In de toekomst zullen er minder
investeringen nodig zijn waardoor er winst gemaakt kan worden. De producten zullen zich dan gaan
verplaatsen naar het raster linksonder.
De verkoop van wol heeft een heel klein relatief marktaandeel en bevindt zich in een hele kleine
markt. Verkoop wol bevindt zich in het raster wat ‘Question Mark’ wordt genoemd. Bij activiteiten
die zich in dit raster bevinden is het de vraag wat deze in de toekomst gaan doen. Ze kunnen groeien
en zorgen voor goede opbrengsten, maar het kan ook fout gaan waardoor ze uit de markt zullen
verdwijnen. Deze activiteit zorgt er wel voor dat zich ook in dat raster een activiteit bevindt,
waardoor de verschillende activiteiten beter verspreid worden over de matrix en er een
evenwichtiger portfolio ontstaat.
Ten slotte zijn er nog twee activiteiten die zich in het raster rechtsonder bevinden. Dit zijn de
activiteiten verkoop schapen en vermarkten eigen vlees. Deze activiteiten hebben een relatief klein
marktaandeel in een nauwelijks groeiende markt. Vaak stoten bedrijven activiteiten die zich in dit
raster bevinden af. Voor de schapenhouders is het onmogelijk om deze activiteiten af te stoten,
omdat deze noodzakelijk zijn voor de rest van de bedrijfsvoering. Het is dan een optie om de
activiteiten een nieuwe impuls te geven waardoor er een ‘nieuw’ leven ontstaat voor de producten.
In principe is dit wat wordt gedaan voor het schapenvlees.
Uit de BCG- matrix kan geconcludeerd worden dat de portefeuille redelijk in evenwicht is. Er is echter
één raster waar zich geen activiteiten in bevinden. Het raster linksonder wordt ook wel ‘Cash Cow’
genoemd en producten die zich hierin bevinden zorgen voor de winst. Met activiteiten uit dit raster
kan geld worden vrijgemaakt voor investeringen in activiteiten die zich boven in het raster bevinden.
De grote vraag lijkt of de verkoop van schapen of het vermarkten van schapenvlees activiteiten
kunnen worden die zich kunnen ontwikkelen tot Cash Cow. Gezien de slechte marktconditie van de
activiteit is het echter maar de vraag of het een Cash Cow wordt.
Boven in het raster zijn enkele belangrijke activiteiten die veel investeringen vragen, maar er zijn
simpelweg geen activiteiten die kunnen zorgen voor de investeringskracht. De schapenhouders
hebben waarschijnlijk de behoefte aan activiteiten die geld opleveren en weinig investeringen vragen.
Als hiervoor een activiteit in de markt komt hebben de schapenhouders een evenwichtige portfolio
en een gezond bedrijf voor de toekomst. De conclusie werd ook bevestigd door de schapenhouders,
tijdens de interviews. Ze gaven aan dat er momenteel veel geïnvesteerd moet worden. Het is een
lastige sector om mooie winsten en marges te behalen. Een schapenhouder geeft de opmerking
‘welkom bij de schapensector’ als het gaat over kleine marges en winsten.
2.4.2 SWOT analyse schapenhouders
In tabel 2 wordt de SWOT analyse weergegeven van de schapenhouderijbedrijven.

3

http://www.ltonoord.nl/sites/ltonoord.nl/files/visie_schapenhouderij_hr_def_29_april_2013.pdf (05-06-2013)
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Tabel 2 SWOT analyse schapenhouderij

Sterktes
- Vakkennis
- Imago van de sector
- Risicospreiding door meerdere
bedrijfsactiviteiten
Kansen
- Nieuwe begrazingsprojecten
- Nevenactiviteiten
- Consument heeft grotere belangstelling
voor de natuur en interesse in de sector

Zwaktes
- Afhankelijk van opdrachtgevers
- Organisatie en planning van activiteiten
- Weinig ruimte voor investeringen
Bedreigingen
- Toenemende concurrentie
- Dierziektes
- Rendement in de schapenhouderij staat
onder druk

Conclusie SWOT
Professionele schapenhouders hebben kennis van zaken. Door de goede vakkennis hebben
professionele schapenhouders een voorsprong bij het aantrekken van nieuwe begrazingsprojecten.
Schapenhouders zijn vaak afhankelijk van hun opdrachtgevers. Daarnaast voeren schapenhouders
vaak meerdere bedrijfsactiviteiten uit. Dit is erg goed voor de sector, omdat het rendement onder
druk staat en hierbij risicospreiding ontstaat. Daarnaast kunnen ze door meerdere nevenactiviteiten
ook beter aan het imago van de sector werken, door bijvoorbeeld toerisme toe te passen op het
bedrijf. Meerdere bedrijfsactiviteiten leiden er ook toe dat schapenhouders goed moeten
organiseren en plannen. Door de focus te leggen op natuurbeheer, maar zeker de overige activiteiten
niet te onderschatten wordt de continuïteit van de schapenhouderij gewaarborgd.
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3. Schapenvlees in de keten
In dit hoofdstuk worden de visies over schapenvlees van de verschillende schakels binnen de keten
onder de loep genomen. Momenteel worden de schapen in de meeste gevallen rechtstreeks
verkocht aan een slachterij of handelaar.
Schapenhouderijbedrijven, handelaren/slachterijen, Islamitische winkels, retailers en consumenten
zijn de aangewezen partijen van zowel de vraag- als aanbodzijde die aan kunnen geven wat nodig is
om schapenvlees succesvol op de Nederlandse markt te brengen. Er is een aantal interviews
afgenomen met mensen uit deze keten. De vraag die aan hen gesteld is: ‘Wat is de toegevoegde
waarde van het vlees en hoe kijken de schakels aan tegen vermarkting van het vlees?’ Om een beeld
te krijgen van de houding van de Nederlandse consument tegenover schapenvlees, is een proeverij
onder consumenten gehouden.

3.1 De keten
De bestaande keten bestaat achtereenvolgens uit de schakels: schapenhouderij, handelaar/slachterij,
retail en consument. In figuur 4 staat de keten weergegeven.

Figuur 4 Keten schapenvlees

Vanaf de schapenhouder gaan de schapen die voor schapenvlees bestemd zijn naar de handelaar of
de slachterij. Schapenhandelaren verkopen het schaap levend of laten het slachten bij een slachterij.
Vervolgens verkoopt de handelaar in de meeste gevallen het vlees aan grossiers die het schapenvlees
in verschillende landen kunnen afzetten. De schapen die rechtstreeks van de schapenhouder naar de
slachterij gaan, worden geslacht en door de slachterij verkocht aan particuliere Islamitische
consumenten of aan Islamitische winkels. Momenteel wordt het schapenvlees vooral afgezet onder
de Islamitische consumenten. Het zijn vooral de Turken of mensen van Afrikaanse stammen die
schapenvlees eten.
De autochtonen zien het schapenvlees meestal niet meer terug. Het wordt nu vooral afgezet richting
de Islamitische winkels en veel minder naar de horeca of streek- en boerderijwinkels.

3.2 Schapenhouderijbedrijven
De herkomst van het Nederlandse schapenvlees is goed te traceren. Ieder schaap heeft een eigen
nummer. Zodra het schaap wordt verplaatst naar een andere eigenaar wordt het dier afgemeld en
opnieuw aangemeld bij de nieuwe eigenaar. Op deze manier is de keten transparant en kunnen alle
dieren worden getraceerd. Als het schapenvlees dus op een goede manier vermarkt en verkocht kan
worden, is het gemakkelijk om bij het vlees te vermelden waar het schaap vandaan komt. In de
huidige samenleving biedt dit een steeds grotere meerwaarde voor de consument.
Schapenhouders hebben een zeer verschillende mening over de toegevoegde waarde van
schapenvlees. Enkele schapenhouders zijn niet erg te spreken over het vlees. Zij zijn in de
veronderstelling dat het een oud stuk vlees is wat moeilijk te bereiden en te vermarkten is. Deze
schapenhouders zijn van mening dat er eigenlijk helemaal geen waarde toevoeging mogelijk is voor
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schapenvlees. Aan de andere kant zijn er ook schapenhouders die wel degelijk toegevoegde waarde
zien in schapenvlees. De schapen hebben immers een goed leven gehad in de natuur, waar de dieren
een divers aanbod aan gras en kruiden hebben gegeten, wat ten goede komt aan de smaak. Dit
diervriendelijke en goede achterliggende verhaal moet worden overgedragen aan de consument en
biedt wel degelijk een meerwaarde voor het vlees.
Daarnaast blijft het de discussie welke aspecten belangrijk zijn voor de smaak van het vlees. Over het
algemeen wordt er vanuit gegaan dat het ras van het schaap weinig tot geen invloed heeft op de
smaak van het schapenvlees. Enkele fanatieke schapenhouders beweren wel degelijk verschil te
proeven in het vlees van de verschillende rassen dieren. Het afmesten van een schaap gebeurt op
verschillende manieren en kan ook tot kwaliteitsverschil leiden.

3.3 Handelaren/slachterijen
Handelaren en slachterijen zien veelal geen toegevoegde waarde voor verwaarding en vermarkting
van schapenvlees (zie figuur 5). Deze zijn niet enthousiast genoeg om het vlees te vermarkten aan de
autochtone consument. De afzet van het vlees is volgens de handelaren en slachterijen momenteel
goed geregeld. De doelgroep is immers de allochtone markt. Bij de Islamitische mensen zit het in de
cultuur om schapenvlees te eten. De
handelaren en slachterijen zien momenteel
weinig kansen om het vlees af te zetten bij
een nieuwe doelgroep. De prijzen voor
schapenvlees zijn in verhouding tot andere
vleessoorten ook erg hoog. Dit heeft te
maken met de hoge slacht- en
verwerkingskosten ten opzichte van het
aantal kilogrammen vlees. De consumenten
moeten bereid zijn het product te kopen
voor een hoge prijs. Slachterij Eikelenboom
zegt: ‘Er is geen toegevoegde waarde bij
schapen die ouder zijn dan twee jaar, deze
zijn te oud en smaken daar ook naar. Het is
een moeilijke taak om deze schapen te
Figuur 5 Schapenvlees in een van de bezochte slachterijen
vermarkten.’
De verwerking en conservering van het vlees zijn belangrijke stappen tot het uiteindelijke stukje vlees.
In bijlage 3 is een afbeelding te vinden van een geslacht lam met bijbehorende stukken vlees. Deze
delen gelden ook voor een schaap. Schapenvlees is een ouder stukje vlees en sommige delen van het
schaap zijn hierdoor moeilijker te vermarkten dan bij het lam. Het advies van de slachterijen is om de
kwaliteitsdelen zoals de bouten en de rug te verkopen als vers vlees. De slachterijen geven aan dat de
mindere kwaliteitsdelen van het vlees verwerkt kunnen worden, bijvoorbeeld door er droge worst
van te maken. Het kan goed mogelijk zijn dat er door goede verwerking nog vele smakelijke
producten van het vlees gemaakt en vermarkt kunnen worden. Sterker nog, er zijn al
schapenhouders die zelf schapenvlees vermarkten en een diep aanbod in schapenvlees hebben. De
slachterijen geven wel aan dat hiervoor productontwikkeling nodig is.

3.4 Islamitische winkels
Voor het onderzoek is een aantal Islamitische winkels in Den Bosch bezocht. Geen enkele Islamitische
winkel verkocht schapenvlees, omdat er erg weinig vraag naar is. De eigenaar van slagerij Uskudar
zegt: ‘Ook onze klanten willen een kwalitatief goed stukje vlees’ en een medewerker van de Turkse
winkel Marmaris zegt: ‘De geur is veel te sterk, waardoor het niet aantrekkelijk is om schapenvlees in
de winkel te leggen’.
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Wel kan er in enkele winkels schapenvlees op bestelling gekocht worden. Volgens de Islamitische
winkels wordt dit wel eens gedaan, maar zeker niet vaak. De Islamitische mensen in Nederland
hebben vaker wat meer te besteden en daarom geven zij de voorkeur aan een goed stukje lamsvlees.
Ook in de toekomst verwachten de winkels dat de vraag naar schapenvlees niet gaat veranderen.
Interviews met slachterijen hebben uitgewezen dat schapenvlees naar Islamitische winkels gaat. Het
blijft dus een grote vraag waar het schapenvlees uiteindelijk terecht komt. Naar alle
waarschijnlijkheid wordt het schapenvlees wel verkocht in Islamitische winkels in de Randstad.

3.5 Retail
De verwerkers en slagers zien in de toekomst wel kansen voor de vermarkting van het schapenvlees.
Er komen jaarlijks vele nieuwe producten op de markt, waarvan er ook een aantal zeer succesvol
blijken te zijn. Een voorbeeld van een succesvol product met schapenvlees is de ‘Herderham’,
weergegeven in figuur 6. De ‘Herderham’ is een verwerkt stukje vlees van de bout van het schaap.
Het is een kwalitatief luxe stukje vlees en wordt in een erg hoog
segment in de markt verkocht. Het is een streekproduct met een
verhaal en consumenten zijn bereid om hier flink voor te betalen.
Het is moeilijk om een goede positie te krijgen, maar er zijn dus wel
zeker mogelijkheden voor schapenvlees. Hiervoor gelden dan wel de
volgende voorwaarde;
- De consument moet een vraag hebben naar het product:
consumenten moeten bereid zijn om het product te kopen
en te bereiden. Zo moet er een positieve attitude ontstaan
tegenover schapenvlees.
- De retailers en/of de eigenaar van de winkel moet achter
het product staan: de mensen die in de winkel staan moeten
het product ook actief willen verkopen, zodat consumenten
in aanraking komen met het product.
Figuur 6 Herderham

Savelkouls is een winkel gelegen in Empel en verkoopt een divers aanbod aan vlees. De eigenaresse
zegt het volgende: ‘De beleving bij consumenten speelt een belangrijke rol, het verhaal en het vlees
moet je verkopen. Het verhaal kan voor schapenvlees heel belangrijk zijn, maar het vlees moet
natuurlijk wel goed zijn.’ Savelkouls zal niet snel schapenvlees in haar winkel verkopen: ‘Ik verwacht
dat het minimaal verkocht zal worden. Er moet natuurlijk wel voldoende vraag zijn.’

3.6 Consumenten
De maatschappelijke waardering voor vlees is sterk aan het veranderen. Vlees moet niet alleen lekker
zijn, maar tevens moet de consument tegenwoordig ook weten of de route van veehouder tot
consument veilig is. Een verdere eis van de consument is dat de dieren in een omgeving worden
gehouden waarin ze in hun waarde worden gelaten. Dit wordt ook wel productie met respect voor
dieren genoemd. Als dan ook nog het milieu en de directe leefomgeving niet worden verstoord zijn
consumenten bereid vlees op toegevoegde waarde positief te beoordelen. Deze punten kunnen door
de extensieve schapenhouderij goed worden ingevuld.
Binnen de schapensector moet iets veranderen waardoor de consument deze waarde daadwerkelijk
kan zien als een toegevoegde waarde van het vlees. De Nederlandse consument is namelijk meestal
niet bereid om schapenvlees te kopen. Een schapenhouder die zelf al actief vlees verkoopt vertelt het
volgende: ‘Vele consumenten die met schapenproducten in aanraking komen, denken dat het smerig,
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ranzig en sterk van smaak is’. De belangrijkste oorzaak is de Nederlandse cultuur. De Nederlandse
consument eet geen schapenvlees, omdat men dit niet gewend is te eten. Een andere oorzaak ligt in
het verleden. Tijdens de Tweede wereldoorlog in Nederland was voedsel een schaarste. Vele
Nederlanders moesten uit nood hun oude schapen slachten om te eten: dit schapenvlees werd
vervolgens niet goed bereid waardoor het onaangenaam smaakte.
3.6.1 Consumentenonderzoek
In een consumentenonderzoek hebben 119 consumenten een stukje regulier schapenvlees geproefd
en vervolgens een enquête ingevuld. De enquête is te vinden in bijlage 4 en de uitgebreide resultaten
van dit onderzoek zijn te vinden in bijlage 5.
Van de ondervraagden is 40% vrouw en 60% man, de leeftijden van de ondervraagden liepen erg
uiteen. Ongeveer de helft van de consumenten dacht dat het geproefde vlees schapenvlees was.
Verder dachten de consumenten dat het lamsvlees of rundvlees was. Het rapportcijfer wat
consumenten voor het vlees geven was in 95% van de gevallen een voldoende. Zoals te zien is in
diagram 1 werd het vlees veelal beoordeeld met het cijfer 7 of 8.

Diagram 1 Cijfer geproefd vlees

Maar liefst 80% van de ondervraagden zou het geproefde vlees kopen. Van de overige 20% zou de
helft het vlees niet kopen en de andere helft zou het vlees misschien kopen (zie diagram 2). De reden
van niet kopen blijkt veelal toch de smaak van het vlees.

Diagram 2 Vlees kopen?
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Voor 55% van de ondervraagden is het verhaal achter het schapenvlees de doorslaggevende factor
voor het kopen van het vlees. De plaats waar consumenten het vlees willen kopen is bij de slager
(53%), bij de streekwinkel (25%), bij de supermarkt (18%) of overig (4%). De prijs die consumenten
voor het vlees willen betalen is erg divers. De ondervraagden willen voor 500 gram van het geproefde
vlees tussen de €3.50 en €15.00 betalen, het gewogen gemiddelde is €7.26.

3.7 Conclusie
Het wordt voor de schapenhouders een moeilijke opdracht zijn om de andere schakels in de keten
ervan te overtuigen dat schapenvlees verkocht kan worden als een smakelijk stukje vlees. Zodra er
een vraag is vanuit de consument zal de retail eerder bereid zijn het product te verkopen. Als de
retail vraagt naar schapenvleesproducten gaat de slachterij vanzelf over naar het verwerken van deze
producten. Voor de slachterij is de klant (in dit geval de retail) immers koning en is er omzet te
behalen. Een aantal knelpunten zijn:
 Het imago van het schapenvlees
Het imago van schapenvlees is bij de autochtone consument niet goed. Zij hebben nog steeds
negatieve associaties met het schapenvlees. De consument is de laatste schakel in de keten en is veel
bepalend voor wat de andere schakels moeten doen. Als de markt wil groeien dient het imago sterk
te veranderen en de consument zal waardering moeten krijgen voor het schapenvlees.
 De prijs van het schapenvlees
Schapenvlees is ten opzichte van vele andere vleessoorten erg duur. Consumenten hebben een groot
aanbod aan vlees en geven de voorkeur voornamelijk aan het reguliere vlees. Een hogere prijs
betekent dat consumenten meer moeten betalen voor het vlees en in deze tijden is de consument
juist bewust bezig met het uitgeven van geld.
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4. Gluren bij andere landen en sectoren
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het vermarkten van schapenvlees in andere landen en
aan vlees als bijproduct in andere sectoren.

4.1 Andere landen
Initiatieven in andere landen om schapenvlees te vermarkten worden behandeld in deze paragraaf.
Getracht is om uit de ervaringen die hiermee zijn opgedaan succes- en faalfactoren te destilleren.
4.1.1 Frankrijk
De consumptie van lams- en schapenvlees in Frankrijk was in 2011 3,32 kilogram per persoon. Dit is
in de loop van de jaren iets afgenomen; in 2005 was dit nog 4,10 kilogram per persoon. De
consumptie van schapenvlees laat in de loop der jaren een constante daling zien wat komt door de
slechte prestaties. Oorzaken van de slechte prestaties van de consumptie van schapenvlees zijn:
- Schapenvlees is in Frankrijk een relatief duur stukje vlees;
- Schapenvlees is geen gemakkelijk product en het is daarom niet erg populair bij de jongere
generatie. De jongere generatie sluit zich aan bij de trend gemak;
- Schapenvlees heeft een gebrek aan verwerkte producten, die comfortabel zijn in het gebruik
en de bereiding van het vlees.4
In Frankrijk zijn een aantal online streekwinkels die schapenvlees verkopen. Deze online winkels
brengen consumenten bij de producent. Zij bieden de mogelijkheid om in de buurt van de consument
producten op te sporen die ze graag willen hebben (zie figuur 7). Een voorbeeld hiervan is ‘De la
Ferme du net’.

Figuur 7 Printscreen website Ferme du net

5

In de Franse schapenmarkt zijn enkele succes- en faalfactoren te onderscheiden. Een succesfactor
zijn de online streekwinkels waar consumenten het schapenvlees kunnen kopen. Het is een trend om
streekproducten te kopen waarbij de herkomst van het product van belang is. Hier speelt de
schapenmarkt in Frankrijk goed op in. Een faalfactor van de Franse schapenmarkt is dat het niet
inspeelt op de trend van gemak en comfortabel in gebruik. De sector is toe aan productontwikkeling,
waardoor het ook schapenvleesproducten bij de jongere generatie kan afzetten.

4
5

The Gira European Meat Company Panorama (15-05-2013)
http://www.delafermealassiette.com/ (15-05-2013)
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4.1.2 Engeland
In Engeland was in 2011 de consumptie van lams- en schapenvlees 4,91 kilogram per persoon, in
2005 was dit 6,13 kilogram. Deze daling heeft verschillende oorzaken. Een van de belangrijkste
oorzaken is de economische recessie. Deze heeft ervoor gezorgd dat consumenten goedkoper vlees
gaan eten. De verwachting is dat de consumptie van schapenvlees de komende jaren stabiel blijft; tot
en met 2015 zal de consumptie een kleine 5 kilogram per persoon per jaar zijn.6
In Engeland is in 2004 een Mutton Renaissance campagne gelanceerd door de Prins van Wales. Dit is
gedaan om Britse schapenhouders te helpen met de verkoop van hun oudere dieren, door het
heerlijk stukje vlees terug te krijgen op de kaart. De overheid in Engeland is dus actief bezig met het
vermarkten van schapenvlees. 7
De Britse organisatie Eblex heeft een manier bedacht om Brits vlees
te promoten in Europa; dit is gedaan door middel van het boek ‘We
Love Lamb’ (zie figuur 8). Hierin staan lekkere gerechten die kunnen
worden bereid van lamsvlees. Het ‘We Love Lamb’ boek is een
succesfactor van de schapenhouderij in het Verenigd Koninkrijk.
Door middel van het kookboek kan er meer bekendheid gecreëerd
worden voor het vlees. Op deze manier kan het imago van
schapenvlees verbeteren en kan de daling van het consumptieniveau
worden tegengegaan.8
Figuur 8 Kookboek We Love Lamb

4.1.3 Ierland
In 2011 was de consumptie van lams- en schapenvlees in Ierland was 2,47 kilogram per persoon. Dit
is in de loop van de jaren afgenomen; in 2005 was dit nog 5,87 kilogram per persoon.9 Vanwege deze
afname heeft Ierland geprobeerd om voor het vermarkten van schapenvlees een campagne te
starten onder jongeren, en daarbij heeft Ierland steun gezocht bij de Europese Unie. Deze aanvraag
was bedoeld voor heel Europa, omdat men daar ook de consumptie zag dalen. De Europese Unie
heeft dit verzoek afgewezen.10
Ook voor de toekomst wordt verwacht dat Ieren minder schapenvlees gaan eten. De markt is steeds
minder aantrekkelijk omdat de schapensector in Ierland sterk aan het verkleinen is. Schapenhouders
hebben vaak geen opvolger en daardoor is er minder schapenvlees beschikbaar op de Ierse markt.
Daarnaast wordt er door de Europese Unie geen subsidie uitgereikt voor de schapensector. Deze
beide factoren leiden tot een daling in het aanbod en in de consumptie en de markt van
schapenvlees. De faalfactor van het Ierse schapenvlees is dat er te weinig aanbod beschikbaar is op
de markt, waardoor consumenten andere soorten vlees gaan kopen.
4.1.4 Spanje
In Spanje was in 2011 de consumptie van lams- en schapenvlees 2,17 kilogram per persoon, in 2005
was dit 5,32 kilogram. De verwachting is dat de consumptie van schapenvlees in Spanje in 2015 iets
minder is dan 2 kilogram per persoon per jaar. De daling van de consumptie van het schapenvlees
heeft verschillende oorzaken:

6

The Gira European Meat Company Panorama (15-05-2013)
http://www.muttonrenaissance.org.uk/wimTMRenaissance.php (08-05-2013)
8
Vakblad Het Schaap, januari 2012 (8-05-2013)
9
The Gira European Meat Company Panorama (15-05-2013)
10
http://www.refdag.nl/nieuws/economie/brussel_niet_bereid_tot_marktsteun_schapenhouders_1_251026
(16-05-2013)
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-

-

-

Sinds de economische crisis in 2008 is de consumptie van schapenvlees gedaald.
Consumenten hadden minder geld te besteden en schapenvlees is simpelweg duurder dan
varkens- en kippenvlees;
De productie van schapenvlees is veranderd in Spanje. Er zijn steeds minder
schapenbedrijven. Dit komt omdat de continuïteit van het bedrijf niet gewaarborgd kan
worden door toenemende kosten in bijvoorbeeld voer en toenemende dierziektes als
blauwtong.
Een andere oorzaak is dat consumenten een groeiende voorkeur hebben voor het vlees van
Lechazos. Dit zijn lichte lammeren die maar enkele weken leven.11

Een aantal bedrijven dat zich bezig houdt met groothandel, detailhandel, import en export in alle
soorten vlees, heeft ook schapenvlees in het assortiment. Een voorbeeldbedrijf is Cárnes del Cinca
(zie figuur 9).

Figuur 9 Print screen website Cárnicas del Cinca

12

In Spanje zit het eten van schapenvlees in de cultuur. Toch blijkt dat ook hier de consumptie steeds
verder daalt en dat consumenten ander vlees gaan eten. Ondanks dat zijn de groothandelaren nog
steeds fanatiek bezig met de afzet van het schapenvlees in supermarkten.13

4.2 Andere sectoren
In een aantal sectoren zijn initiatieven te zien die betrekking hebben op het vermarkten van vlees dat
als bijproduct van de andere activiteiten is geproduceerd. In onderstaande paragraaf worden enkele
voorbeelden genoemd, waarbij geanalyseerd is wat er van is te leren als het gaat om succes- en
faalfactoren.
4.2.1 Natuurvlees Nederland
Natuurvlees Nederland is een initiatief van Staatsbosbeheer, Bosgroep Zuid
Nederland, Agro & Co en Heerlijkheid Mariënwaerdt.
Natuurvlees is afkomstig van dieren die zijn ingezet voor natuurbeheer in
Nederland, voor logo zie figuur 10. Natuurvlees Nederland is een
coöperatie die voor verschillende sectoren een samenwerkingsverband
11

The Gira European Meat Company Panorama (15-05-2013)
http://www.carnicasdelcinca.com/Todo-sobre-nosotros/ (16-05-2013)
13
Jan en Hannie Lemmens (15-05-2013)
12
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Figuur 10 Logo Natuurvlees
Nederland

heeft opgericht. Het segment waar Natuurvlees zich op richt is het hogere marktsegment. Er worden
drie verschillende kwaliteiten onderscheiden: Heckrunderen, (oud-) Hollandse rassen en vleesrassen.
In september van dit jaar wordt gestart met twee verschillende pilots, om te beginnen voor de
runderen. Deze pilots lopen één jaar en daarna zal, afhankelijk van het resultaat, worden uitgebreid
naar andere diersoorten afkomstig uit de natuur.
Het project wordt pas definitief gestart in september, maar de eerste tekenen zijn positief. Tot
dusver zijn er enkele succesfactoren te noemen;
- De afzet staat er open voor; de markt wil het product graag hebben;
- De directies van de grote terreinbeherende organisaties staan achter Natuurvlees Nederland
en willen helpen.
De eerste faalfactor die Natuurvlees Nederland tot nu toe heeft ervaren is de aanvoer van voldoende
runderen. Dit is momenteel de enige faalfactor voor het project, maar deze weegt wel zwaar mee.
4.2.2 FREE Nature
FREE Nature is een stichting die in 2007 is opgericht
vanuit ARK Natuurontwikkeling. FREE Nature werkt aan
de ontwikkeling van gebieden waar de natuur zich zelf
vormt; dit betekent dat natuurlijke processen de
ruimte krijgen. Dieren als de bever, rund, paard, wisent
en wolf zijn onderdeel van deze natuurgebieden. De
dieren leven in gemengde groepen van mannetjes en
vrouwtjes; dit betekent dat de aanwas wel 30% per
jaar kan zijn. De paarden en runderen die op deze
natuurgebieden lopen worden vermarkt onder de
naam Wildernisvlees (zie figuur 11).
De opbrengst van het vlees stroomt rechtstreeks terug
naar het werk met de kuddes en de natuur.14

Figuur 11 Wildernisvlees

Een succesfactor is het verhaal dat FREE Nature kan vertellen over het vlees. Een faalfactor is de
wisselende kwaliteit van het vlees en de marges die erg klein zijn.
4.2.3 Novi-Pluim
Novi-Pluim is een bedrijf dat is ontstaan uit een project van het landelijk NOP- bestuur
Vermeerderaars. In 2005 kwam vanuit leden van de NOP Vermeerdering de klacht dat een mooi
stukje vlees van de hanen nagenoeg niets meer opbracht. Het doel van Novi-Pluim is om maximale
waarde toe te voegen aan het hanenvlees. De hanen hebben op het moment van slachten hun
plichten gedaan. De organisatie heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse pluimveevermeerderaars
momenteel een eerlijke prijs krijgen voor hun hanen.
Voor de oprichting heeft Novi-Pluim subsidie gekregen van de overheid. Daarnaast betalen leden een
bepaald startbedrag aan Novi-Pluim. De leden die zich meteen hebben aangesloten krijgen een
aandeel in het bedrijf. Zij hebben immers ook een risico gelopen. Na de oprichting kan een
vermeerderaar alsnog lid worden. Die moet dan alsnog een bepaald startbedrag betalen, maar krijgt
geen aandeel in het bedrijf. Ook heeft Novi-Pluim de beschikking gehad over een gratis adviseur van
de ZLTO.

14

http://www.freenature.nl/free/p000008/wildernisvlees (28 mei 2013)
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De eerste belangrijke stap is productontwikkeling geweest. Verschillende chef-koks zijn aan de slag
gegaan met het vlees van de hanen. Al snel bleek dat ze te maken hadden met een prima stukje vlees.
In het begin streefden ze vooral naar een betere verwaarding van het vlees. Daarnaast moeten er
goede afzetkanalen gevonden worden en moet er continue worden ontwikkeld met de producten.
Dit werd gedaan door het vlees voor een apart segment in de markt te zetten. Door unieke
producten en een goede prijs- kwaliteit verhouding werd de vermarkting een succes.15
De tweede stap was het vinden van een goede slachterij. Deze stap is erg lastig geweest, omdat vele
slachterijen niet de juiste middelen hadden om de zware hanen te slachten en omdat niet alle
slachterijen voor de volle 100% achter het product stonden. Na enige tijd had Novi-Pluim een goede
slachterij gevonden. Een ongeveer constante toevoer van de dieren is wel van belang, al kan de
slachterij zich daar ook redelijk goed op aanpassen.
Sinds de oprichting van Novi-Pluim (zie figuur 12) is er veel veranderd voor de
markt van de hanen. Novi-Pluim heeft lastige opstartproblemen gehad, maar
tegenwoordig gaat alles erg goed. De leden krijgen ook ieder jaar een hogere
prijs voor de dieren. Ongeveer 60% van de markt van de hanen (gelijk aan 70
vermeerderaars in Nederland) heeft zich aangesloten bij het project. Hierdoor
is ook de vrije marktprijs omhoog gegaan, omdat er minder aanbod was van
hanen op de markt.
Figuur 12 Logo Novi-

De grote succesfactor van Novi-Pluim is dat er door productontwikkeling zeer pluim
goede producten gemaakt konden worden van het hanenvlees en de afzet van
de producten goed geregeld was. Met deze succesfactoren is het gewenste doel bereikt. De hanen
leveren voor de vermeerderaar nu voldoende geld op en het vlees wordt vermarkt tot een maximale
waarde. Een faalfactor is het vinden van de juiste slachterij geweest. Verschillende slachterijen
hebben de zware hanen proberen te slachten, maar een haan slachten is heel anders dan een hen
slachten en hier waren de meeste slachterijen niet op ingericht. Het vinden van een goede slachterij
heeft veel tijd en energie gekost.

15

http://www.novipluim.nl/ (29-05-2013)
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5. SWOT
In dit hoofdstuk wordt de SWOT analyse van schapenvlees weergegeven. Alle aspecten uit de SWOT
worden nader toegelicht. Vervolgens is er een matrix gemaakt. Hieruit kunnen de strategische opties
worden geformuleerd.

5.1 SWOT analyse schapenvlees
In tabel 3 wordt de SWOT analyse weergegeven specifiek voor het schapenvlees. Vervolgens wordt
ieder aspect nader toegelicht.
Tabel 3 SWOT analyse schapenvlees

Sterktes
- Verhaal
- Smaak
- Prijs t.o.v. lamsvlees
Kansen
- Grote belangstelling diervriendelijk vlees
- Multiculturele samenleving
- Consumptie schapenvlees stijgt

Zwaktes
- Bereiding van het vlees
- Negatieve associaties met schapenvlees
Geur van het vlees
Bedreigingen
- Import van schapenvlees
- Gemakstrend
- Aantal concurrerende vleessoorten
neemt toe

Sterktes:
Verhaal
Een sterkte van het schapenvlees is het verhaal wat erbij hoort. Schapen hebben een goed leven
gehad; de schapen hebben geleefd in de natuur en een veelzijdig aanbod aan eten gehad. De dieren
worden op een duurzame manier gehouden en zijn ingezet voor de extensieve veehouderij.
Daarnaast kan de herkomst van het vlees herleid worden. Deze kenmerken passen goed bij de
huidige trends en zorgen voor een positieve beleving van het vlees.
Smaak
De smaak van schapenvlees wordt over het algemeen als lekker ervaren: een vrij sterke en kwalitatief
goede smaak. Uit het consumentenonderzoek is ook gebleken dat 95% van de consumenten een
stukje kant-en-klaar schapenvlees beoordeelt met een voldoende. Vaak wordt er een 7 of 8 als
rapportcijfer gegeven. Consumenten vinden het een vlees vrij sterk van smaak. Een goede bereiding
en afhanging (rijping) van het vlees zijn wel bepalend voor de smaak van het vlees.
Prijs t.o.v. lamsvlees
Een andere sterkte van schapenvlees is de prijs ten opzichte van lamsvlees. Lamsvlees is relatief een
duur stukje vlees, schapenvlees is goedkoper.
Zwaktes:
Bereiding van het vlees
Het reguliere schapenvlees heeft een goede bereiding nodig en het kost veel tijd voordat het vlees
klaar is. Consumenten moeten weten op welke manier ze het vlees moeten klaarmaken en welke
producten of kruiden ze daarbij nodig hebben.
Negatieve associaties
De Nederlandse consument heeft vaak een negatief beeld over schapenvlees, wat al is ontstaan in de
Tweede Wereldoorlog. Vanwege hongersnood zijn Nederlanders hun oude magere schapen gaan
slachten. Het vlees werd op een verkeerde manier bereid en werd niet afgehangen. Dat heeft ertoe
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geleid dat het vlees taai was en niet lekker. Daarnaast zit het niet in de Nederlandse cultuur om
schapenvlees te eten. Nederlanders zijn het van oudsher niet gewend om het te eten en de
eetcultuur is moeilijk te veranderen.
Geur van het vlees
Tijdens de bereiding van schapenvlees komt er een sterke geur vrij die door vele mensen als
onprettig wordt ervaren. Veelal blijft deze geur voor een tijdje in de keuken hangen, waardoor
bereiding van het vlees voor veel mensen onaantrekkelijk is.
Kansen:
Grote belangstelling diervriendelijk vlees
In de Nederlandse samenleving is er een steeds grotere belangstelling voor diervriendelijk vlees. De
consument is bewust bezig met het eten. De consument wil weten waar het product vandaan komt
en wat voor leven het dier heeft gehad. Dit is voor het schapenvlees uit de extensieve veehouderij
een grote kans.
Multiculturele samenleving
Een andere kans is de multiculturele samenleving. In Nederland komen steeds meer verschillende
culturen voor en die dragen bij aan een verandering van de samenleving. Door de multiculturele
samenleving verandert langzaam het eetpatroon van consumenten. Eetgewoontes uit de hele wereld
komen naar Nederland toe en worden geïntegreerd. Voor het schapenvlees is dit een grote kans,
omdat het in andere culturen vaak wel een gewoonte is om geregeld schapenvlees te eten.
Consumptie schapenvlees stijgt
Daarnaast is te zien dat de Nederlandse consumptie van lams- en schapenvlees door de jaren heen
een lichte stijging laat zien. De stijging is niet groot, maar ieder jaar wordt er gemiddeld per inwoner
toch iets meer lams- en schapenvlees gegeten. In de meeste andere landen laat de consumptie van
schapenvlees een daling zien.16
Bedreigingen:
Import van schapenvlees
Een bedreiging voor het schapenvlees is de import van schapenvlees uit het buitenland. Landen als
Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nieuw- Zeeland zijn veel grootschaliger op het gebied van de
schapenhouderij. Deze landen kunnen op een goedkopere manier schapenvlees produceren en
exporteren naar Nederland. Het Nederlandse schapenvlees kan qua prijs niet concurreren met dit
relatief goedkope importvlees.
Gemakstrend
In de huidige samenleving is gemak een grote trend. Consumenten willen een product wat
gemakkelijk te bereiden is. Schapenvlees is een product wat voor vele consumenten een te moeilijke
bereiding nodig heeft. Mede om deze reden is het een moeilijk verkoopbaar product.
Aantal concurrerende vleessoorten neemt toe
Er is een divers aanbod aan vleessoorten waar de consument uit kan kiezen en dit aanbod neemt nog
steeds toe. Door dit toenemende aanbod in vlees komt er meer concurrentie op de markt en wordt
het moeilijker om het schapenvlees te verkopen.

16

http://www.lto.nl/media/default.aspx/emma/org/10819606/F1327111646%2ftoekomstvisie_schapenhouder
ij-2.pdf (05-05-2013)
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5.2 Confrontatiematrix
In de confrontatiematrix worden de punten uit de SWOT- analyse geconfronteerd. Deze
confrontatiematrix levert verschillende aandachtsgebieden met verschillende waarderingen op. Bij
de confrontatiematrix wordt de waardering gehanteerd volgens tabel 4.
Tabel 4 Waardering

Waardering
++ Zeer gunstig
+
Gunstig
+/- Neutraal
Ongunstig
-Zeer ongunstig
De confrontatiematrix van het schapenvlees is te zien in tabel 5.
Tabel 5 Confrontatiematrix schapenvlees

Smaak

Prijs t.o.v. lamsvlees

Bereiding van het vlees

Negatieve associaties van
schapenvlees

Geur van het vlees

Zwaktes

Verhaal

Sterktes

Grote belangstelling
diervriendelijk vlees
Multiculturele samenleving

++

+

++

-/+

-

-

+

++

+

-

-

-

Consumptie schapenvlees stijgt

++

+

++

-/+

+

+

-

-/+

-

-

-

-

Gemakstrend

-

+

-/+

--

-

--

Aantal concurrerende
vleessoorten neemt toe

+

+

-/+

--

--

--

Confrontatiematrix

Kansen

Bedreigingen
Import van schapenvlees

Conclusie
Uit de confrontatiematrix is gebleken dat het verhaal achter schapenvlees goed benadrukt moet
worden. Het is extra sterk als dit wordt gedaan met de trend naar een grotere belangstelling voor
diervriendelijk vlees. Daarnaast is het van belang dat de zwaktes en bedreigingen worden
omgebogen naar een kans. Hieruit blijkt dat een unieke kans is om een product te ontwikkelen wat
inspeelt op de gemakstrend. De bereiding moet dan gemakkelijk zijn en eventueel moet ervoor
gezorgd worden dat de geur van het vlees verandert en/of geen rol speelt. De consument heeft
momenteel negatieve associaties met schapenvlees. Deze dienen te worden omgebogen om de
verkoop van schapenvlees te stimuleren.
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Verder is gebleken dat het van groot belang is dat de optie weinig investeringskosten met zich
meebrengt, de gemiddelde schapenhouder heeft op dit moment niet de middelen om (grote)
investeringen te doen. Ook is het voor vele schapenhouders van belang dat ze niet teveel tijd en
energie hoeven te steken in de vermarkting van schapenvlees, omdat ze ook focus dienen te houden
op de andere verschillende werkzaamheden.
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6. Strategische opties
In dit hoofdstuk worden verschillende strategische opties op het gebied van vermarkten van
schapenvlees toegelicht. Iedere optie bestaat uit verschillende kleinere opties. Tevens wordt in dit
hoofdstuk de beslissingsmatrix behandeld.

6.1 Opties
0-optie
Bij deze optie wordt de bestaande strategie gehandhaafd. Dit betekent in de meeste gevallen dat de
schapen verkocht worden aan slachterijen en/of aan handelaren. Schapenhouders kunnen hun
schapen altijd kwijt en hoeven hiervoor weinig moeite te doen. Daarnaast is de prijs van oude
schapen in de handel de laatste tijd zelfs vrij hoog. Met de 0- optie wordt niet meer marge op
schapenvlees behaald.
Optie 1: oprichten van een nieuw samenwerkingsproject
Dit betekent dat er een samenwerkingsverband tussen schapenhouders zal worden opgericht.
Tevens zullen zij bedrijven moeten zoeken die achter het plan en het product staan en die willen
meewerken. Dit zijn naar verwachting slachterijen, verwerkers en grossiers. Op deze manier zullen zij
een hogere marge krijgen voor de oude schapen.
Eerst zal er aan productontwikkeling gedaan moeten worden, dit kan bijvoorbeeld door chef-koks of
slagers. Naast productontwikkeling is het van belang dat er een afzetkanaal gevonden wordt voor het
schapenvlees.
Er dient een organisatie te worden opgezet die alles gaat regelen. In het begin zal er veel tijd, energie
en investering in deze optie moeten worden gestoken om het tot een succes te maken. Als het
project goed op touw is gezet, zal het vrij snel gemakkelijk lopen. Vanaf dat moment vergt het weinig
tijd en energie en wordt er wel een hogere marge behaald op het schapenvlees.
Deze optie is een wel investering in de toekomst en gericht op de lange termijn.
Optie 2: aansluiten bij een bestaand samenwerkingsproject
Daarnaast is het een optie om aan te sluiten bij een bestaand samenwerkingsproject. Een voorbeeld
hiervan is het aansluiten bij Natuurvlees Nederland. Zij vermarkten dieren die worden ingezet voor
natuurbeheer. Als lid van Natuurvlees Coöperatie Nederland krijgen natuurbeheerders toegang tot
een productie- en verkoopkanaal. In september beginnen ze met de verkoop van vermarkt rundvlees,
maar in de toekomst willen ze het uitbreiden met andere diersoorten.
Dit is een goede kans voor Praktijknetwerk ‘Daarom eten we schaap’. Er hoeft geen nieuwe
organisatie te worden opgezet en men kan gebruik maken van de verkoopkanalen van Natuurvlees
Nederland. Hier hoeft relatief weinig tijd en energie in te worden gestoken. Een ander voordeel is dat
er weinig investerings- en opstartkosten nodig zijn, het samenwerkingsverband bestaat immers al.
Bij beide opties zal er productontwikkeling moeten plaats vinden om tot vierkantverwaarding van het
schaap te komen. Dit kan worden gedaan met behulp van slachterijen en chef-koks. Naast
productontwikkeling zal er promotie moeten plaatsvinden voor het stukje schapenvlees, omdat dit
een vrij onbekend product is. Hierbij moeten het imago en de naamsbekendheid van schapenvlees
verbeterd worden. Men kan hierbij denken aan het opstarten van een marketingcampagne. Ook kan
men denken aan het ontwikkelen van een kookboek met allemaal leuke gegevens van de sector en
lekkere gerechten van schapenvlees.
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Optie 3: per bedrijf individueel vermarkten
Deze optie wil zeggen dat een schapenhouderijbedrijf zijn eigen schapenvlees gaat vermarkten. Op
deze manier hoeft er niet direct met andere schapenhouders te worden samengewerkt en kan de
schapenhouder volgens de eigen bedrijfsvisie te werk gaan. De schapenhouder zal in het individueel
vermarkten wel veel tijd en energie moeten steken om het tot een succes te maken. Daarnaast vergt
het een investering van de schapenhouder. Bij deze optie dient er ook aan productontwikkeling
gedaan te worden, veelal in samenwerking met een goede slager die voor 100% achter het product
staat. Ook promotie is voor deze optie van belang. Er dient een actieve verkoop plaats te vinden,
maar het zorgt wel voor een korte keten en dus meer marge. De schaapherder kan bij de verkoop zijn
eigen verhaal vertellen en zo krijgen consumenten meer gevoel met het product. Het ligt aan de
bedrijfsvoering van het schapenhouderijbedrijf of dit een goede kans is voor het bedrijf.

6.2 Beslissingsmatrix
In tabel 6 is de beslissingsmatrix weergegeven met de verschillende opties. De criteria krijgen een
bepaalde weging (1,2 of 3) afhankelijk van de belangrijkheid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
drie verschillende groepen: geschiktheid, haalbaarheid en aanvaardbaarheid. Uiteindelijk wordt de
score (0, 1, 2 of 3) vermenigvuldigd met de weging. De scores van een optie worden bij elkaar
opgeteld. De optie met de hoogste score is het meest aantrekkelijk om te gaan uitvoeren.
De toelichting bij de opties is als volgt;
0-optie is de bestaande strategie handhaven;
Optie 1 is het oprichten van een nieuw samenwerkingsverband;
Optie 2 is het aansluiten bij een bestaand samenwerkingsverband;
Optie 3 is het individueel vermarkten van het vlees.
Tabel 6 Beslissingsmatrix

Geschiktheid
Benut S,W,O,T
Bedient het doel
Lost centraal probleem op
Haalbaarheid
Terugverdientijd
 Korte termijn
 Lange termijn
Organisatorisch
Technologisch
Economisch (break even)
Wenselijk
Juridisch
Ethisch
Aanvaardbaarheid
Schapenhouders
Slachterijen
Huidige afnemers
Potentiële afnemers

weging

0-optie

2
1
3

1
0
0

2
0
0

2
1
2

2
1
6

2
1
3

4
1
9

2
1
2

4
1
6

2
3
3
2
2
1
2
1

2
1
2
0
1
0
3
1

4
3
6
0
2
0
6
1

0
3
1
2
1
1
2
2

0
9
3
4
2
1
4
2

2
2
1
1
2
1
3
2

4
6
3
2
4
1
6
2

1
3
1
2
1
1
2
3

2
9
3
4
2
1
4
3

3
2
2
3

1
2
2
0

3
4
4
0

2
1
1
3

6
2
2
9

3
1
0
3

9
2
0
9

2
0
0
3

6
0
0
9

Totale score

Optie 1

35

30

Optie 2

53

Optie 3

62

54

Uit de beslissingsmatrix blijkt dat optie 2 de beste optie is. De succesfactoren van deze optie zijn;
- Het lost het centrale probleem op;
- Het vergt relatief weinig investeringen van de schapenhouders;
- Het is goed aanvaardbaar voor de schapenhouders en het is aantrekkelijk om nieuwe
potentiële afnemers aan te trekken.
Vervolgens zijn optie 1 en optie 3 ongeveer even aantrekkelijk. Het oprichten van een nieuw
samenwerkingsverband scoort 53 punten en de optie individueel vermarkten scoort 54 punten. Deze
opties scoren beide hoog op de volgende punten;
- Het lost het centrale probleem op;
- Het valt bij de schapenhouders in de goede smaak;
- Het trekt nieuwe potentiële klanten aan;
- Het is zeer geschikt voor de lange termijn.
De optie van een nieuw samenwerkingsverband oprichten heeft één belangrijk nadeel. De optie vergt
een hoge investering die niet op de korte termijn is terug te zien. Het is zeker een goede optie, maar
de schapenhouders moeten wel de mogelijkheid hebben en het risico willen lopen om hierin te
investeren.
Het grote nadeel aan de optie individueel vermarkten is dat er veel tijd en energie in moet worden
gestoken. Alles moet door de schapenhouder zelf worden geregeld en hier moet dus ook tijd en geld
voor vrij gemaakt kunnen worden.
Ten slotte is de 0- optie de minst voor de hand liggende. Voordelen van deze optie zijn dat het
nauwelijks tijd, energie en investeringen kost. Daarnaast vergt het ook niet of nauwelijks investering.
Ook aan deze optie zitten enkele belangrijke nadelen;
- Het lost namelijk niet het centrale probleem op;
- Het is gericht op de korte termijn.
Door de bestaande strategie te handhaven zal de markt niet veranderen. Er zullen geen nieuwe
potentiële klanten aangetrokken worden en het imago van schapenvlees zal ook niet veranderen.
Conclusie
De optie ‘aansluiten bij een bestaand samenwerkingsverband’ lijkt de beste optie. Vervolgens is het
per bedrijf verschillend wat de tweede beste optie is. Bij het ene bedrijf past gezamenlijk vermarkten
door middel van een nieuw samenwerkingsverband beter en bij het andere bedrijf past het
individueel vermarkten van het schapenvlees beter. De scores van deze optie zijn ook ongeveer gelijk.
De minst voor de hand liggende optie is niets doen, de bestaande strategie handhaven.
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7. Strategisch plan
In het strategisch plan is het verdient het verhaal achter het schapenvlees een centrale plaats. Het
verhaal sluit aan bij de trend dat consumenten bewust bezig zijn met eten en de herkomst van hun
eten. Daarnaast is het van belang om rekening te houden met de huidige portefeuille van de
schapenhouders. Over het algemeen hebben ze weinig ruimte voor investeringen.

7.1 Marktbewerkingstrategie
Schapenvlees is voor de consument een onbekend, onbemind en ongemakkelijk product. Voor de
gemiddelde consument is schapenvlees een onbekend product, die vaak niet weet waar het te
verkrijgen is. Als de consument wel bekend is met schapenvlees heeft deze vaak een negatieve
associatie met het product. Verder kiest de consument steeds vaker voor een gemaksproduct terwijl
schapenvlees een specifieke bereiding nodig heeft.
7.1.1 Doelgroep
De doelgroep van het schapenvlees zijn consumenten die verantwoord willen eten. Deze groep
mensen is bewust bezig met eten en de herkomst van hun eten. Het verhaal achter het vlees van de
extensieve schapenhouderij sluit aan bij de doelgroep. Deze groep consumenten is bereid meer te
betalen voor het vlees. De groep is van voldoende omvang in verhouding tot het aanbod van
schapenvlees. Als er op deze doelgroep verder wordt ingezoomd dan wordt hier gesproken van
consumenten die het thuis, maar ook buitenshuis willen consumeren.
7.1.2 Positionering
Schapenvlees is geen massaproduct. Door het schapenvlees te positioneren in het hogere segment
wordt er een schaarste gecreëerd en hoeft het product niet overal verkrijgbaar te zijn. De nadruk ligt
op de sterktes van het vlees, in dit geval het verhaal en de herkomst. Als over het verhaal wordt
gesproken wordt hier het volgende mee bedoeld:
De Nederlandse natuurgebieden worden veelal onderhouden door kuddes schapen. Deze schapen
lopen jaarlijks over de uitgestrekte gebieden en grazen diverse grassoorten, planten en kruiden. Deze
dieren hebben een goed leven gehad en verdienen ook een verantwoord einde.
De producten moeten er aantrekkelijk en onderscheidend uitzien ten opzichte van andere
vleesproducten. De verpakking van het product krijgt de uitstraling van luxe en kwaliteit. Het doel is
dat de consument een voldaan en verantwoord gevoel heeft na aankoop en/of consumptie van het
vlees.
7.1.3 Marketingmix
De inzet van de marketinginstrumenten is zodanig dat de drie O’s (onbekend, onbemind en
ongemakkelijk) zoveel mogelijk worden weggewerkt.
Productbeleid
Het assortiment van schapenvlees bestaat uit vers- en verwerkt vlees. Het vers vlees kan na een
afhangperiode van minimaal 7 tot 10 dagen verkocht worden. Voor het verwerkt vlees dient
productontwikkeling te worden gedaan, wat zal leiden tot verschillende schapenvleesproducten die
op de markt geïntroduceerd kunnen worden. De productontwikkeling zorgt er onder ander voor dat
het ongemakkelijke product een gemaksproduct wordt. Tevens kan productontwikkeling ervoor
zorgen dat een van de onbeminde aspecten van schapenvlees minder bepalend is, zoals de geur.
Deze producten worden op de markt gebracht onder een merknaam en logo.
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Bij de optie aansluiten bij bestaand samenwerkingsverband zal de merknaam en het logo worden
overgenomen. Bij een nieuw samenwerkingsverband zal er een nieuw logo en naam moeten worden
bedacht. In figuur 13 is een eerste aanzet voor een merknaam en logo gemaakt.

Figuur 13 Mogelijke merknaam en logo

Distributiebeleid
Het schapenvlees wordt selectief gedistribueerd: op een aantal geselecteerde verkooppunten. De
consument zal op zoek gaan naar deze verkooppunten. Deze vorm is gekozen om exclusiviteit en
schaarste te creëren. De schapenvleesproducten zullen naar drie verkooppunten gedistribueerd
worden, namelijk:
 Slagers;
 Boerderij- en streekwinkels;
 Horeca.
Er is gekozen voor deze afzetkanalen, omdat dit als wens naar voren kwam in het
consumentenonderzoek en omdat de schapenhouders dit ook zien als goede afzetkanalen. Het hoeft
niet zo te zijn dat alle afzetkanalen dezelfde soorten schapenvlees worden verkocht. In de praktijk zal
het verse schapenvlees eerder verkocht worden in de horeca en het verwerkte vlees eerder in
bijvoorbeeld de boerderij- en streekwinkels.
Bij het verkooppunt slagers zal er een pushstrategie toegepast worden. Dit betekent dat het product
als het ware naar de consument wordt geduwd. De slagers staan achter het product en willen het
ook actief willen verkopen.
Bij de boerderij- en streekwinkels wordt de pullstrategie toegepast wat betekent dat de consument
het product graag wil hebben. Hier komen consumenten die bijvoorbeeld op zoek zijn naar
producten uit de streek. Momenteel wordt in een aantal toprestaurants in Amsterdam schapenvlees
verkocht. Om niet achter te blijven moet het schapenvlees uit het samenwerkingsverband ook in de
horeca worden verkocht.
Promotiebeleid
Promotie van het schapenvlees heeft tot doel om de drie O’s van het schapenvlees in positieve zin
om te buigen. Het onbeminde imago van het schapenvlees kan verbeterd worden, door in te spelen
op de meerwaarde (verhaal) van het vlees. Het advies is om uit te gaan van de beleving van de
consumenten. Dit kan met behulp van de customer journey: de reis die de consument aflegt. Hierbij
zijn twee routes mogelijk:
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Customer journey 1
De consument denkt eerst na over wat vandaag gegeten gaat worden. Indien men kiest voor een
maaltijd met vlees kan men van te voren al bedenken welk soort vlees. De consument kan ook naar
de slager gaan om pas daar zijn keuze te maken. De consument komt dan bij een slager, die ook
schapenvlees verkoopt en het product schapenvlees actief probeert te verkopen. Het advies is om
gebruik te maken van informatiefolders en een kookboek. Op deze manier weet de consument wat
en hoe het product bereid kan worden. Ook kan worden verwezen naar de website. De route die de
consument aflegt is te zien in figuur 14.

Figuur 14 Customer journey 1

Customer journey 2
Een geheel andere route die de consument kan afleggen is de route waarbij de consument al eens
van het product heeft gehoord (zie figuur 15). De consument heeft hierbij al eens van het product
gehoord en wil het graag gaan kopen. Promotiemiddelen hiervoor zijn; folders, advertenties,
kookboek, proeverij en mond tot mond reclame. De consument wil meer van het product weten en
bezoekt de website. Na het bezoek aan de website wil de consument het product graag kopen en zal
daarom kijken waar het product te verkrijgen is. Vervolgens zal de consument een verkooppunt
opzoeken om over te kunnen gaan tot aankoop van het product. Na de aankoop van het product zal
het schapenvlees bereid worden en vormt de eindgebruiker een mening over het vlees. Deze mening
zal worden doorverteld via mond tot mond reclame. Indien de consument tevreden is zal het product
vaker verkocht gaan worden en worden stap vier en vijf herhaald.

Figuur 15 Customer journey 2
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Om beide routes succesvol te maken worden de volgende promotiemiddelen ingezet:
 Kookboek
 Proeverijen/workshops
 Informatiefolders
 Website
 Free Publicity
Een variant op het succesvolle kookboek ‘We Love Lamb’ uit het Verenigd Koninkrijk kan worden
geïntroduceerd in Nederland. Op deze manier kan de Nederlandse consument gaan experimenteren
met schapenvlees. Het ontwikkelen van een kookboek past goed bij beide opties voor een
samenwerkingsverband. In dit boek kunnen recepten van schapenvlees komen maar tevens ook
informatie over de sector. Een idee van Martin Woestenburg is een kookboek ontwikkelen met
recepten en informatie.
Ook is het een advies om proeverijen en workshops te geven aan de doelgroep, waardoor steeds
meer mensen in aanraking komen met schapenvlees. Consumenten worden hierdoor getriggerd het
product te kopen. Het organiseren van proeverijen en workshops kan worden georganiseerd in
bepaalde regio’s. Daarnaast is het ook een goede optie om via kookprogramma’s op televisie het
product onder de aandacht te brengen. Bekende koks kunnen aan de slag gaan met het vlees en op
deze manier komt het schapenvlees positief in het nieuws.
Het is van belang dat de geïnteresseerde consument gemakkelijk aan informatie kan komen over het
vlees. Dit kan gedaan worden door middel van een website die voor iedereen gemakkelijk
toegankelijk is. Op deze website staat onder andere informatie over de achtergrond van de schapen,
verschillende delen schapenvlees en op welke locaties in bepaalde regio’s men schapenvlees kan
kopen.
Daarnaast is Free Publicity van belang. Dit houdt in dat er wordt ingespeeld op gratis media in de
vorm van bijvoorbeeld artikelen in kranten en tijdschriften en/of uitzendingen op televisie en radio.
Veel kranten en tijdschriften zitten verlegen om nieuwe kookideeën met duurzame producten. Ook
het belichten van de achtergrond (het goede verhaal) is daarbij van harte welkom.
Het AIDA- model is een handig hulpmiddel voor de keuze van promotiemiddelen. Het model is
weergegeven in figuur 16. De eerste stap bereikt vele consumenten, maar hoe verder in het model
hoe minder consumenten er over blijven. De groep consumenten die overblijft zijn de daadwerkelijke
kopers van het product. Onderstaand worden de verschillende stappen toegelicht en wordt
beschreven hoe de consumenten overgehaald kunnen worden om naar de volgende stap te gaan.

Figuur 16 Het AIDA- model
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 Attention
De eerste stap in het model is de aandacht trekken: de consument die onbekend is met schapenvlees
wordt geattendeerd op schapenvlees. Dit kan door Free Publicity en folders. Consumenten lezen in
tijdschriften en/of kranten artikelen over schapenvlees. Ook liggen er bij VVV kantoren en/of slagers
bedrijfsfolders waar informatie in staat over schapenvleesproducten. Daarnaast kan het zijn dat
consumenten via mond tot mond reclame horen over het schapenvlees. Dit is de eerste keer dat het
onder de aandacht komt van de consumenten. De reclame met informatie die wordt vermeld in de
folders en eventueel in de tijdschriften is te zien in figuur 17en dient de aandacht te trekken van de
consument. In de Free Publicity en in de bedrijfsfolders wordt verwezen naar de website.

WAAROM ETEN WE SCHAAP? Schapenvlees Smaakt Fantastisch, Schapenhouders
Ondernemen Met Natuur En Landschap, Schapenbegrazing Is Combinatie Van
Ecologie En Economie En Schaapskuddes Zijn Nuttig Voor De Samenleving.

Figuur 17 Reclame schapenvlees

 Interest
De tweede stap wekt de interesse van de consument. Hier moeten de positieve aspecten van een
product benadrukt worden. Consumenten zijn ondertussen bekend met het product en weten dat er
een website is. In deze stap is het belangrijk dat het verhaal achter het vlees benadrukt wordt. Op de
volgende manier kan dit voor schapenvlees worden gedaan.
Schapenvlees is een product dat niet geproduceerd wordt voor het vlees. De schapen worden ingezet
voor natuurbeheer, waar zij een aantal jaren voor gebruikt worden. Als het schaap zijn beste jaren
gehad heeft wordt het geslacht. Dit betekent dat er schapenvlees op de markt komt van schapen die
een zeer goed leven hebben gehad en ook een goed einde verdienen. Dit schapenvlees is een
smakelijk product, omdat het schaap diverse grassoorten en kruiden gegeten heeft. Dit moet u zeker
een keer proeven!
 Desire
In stap drie moet ervoor gezorgd worden dat de interesse wordt omgezet in een verlangen of
voorkeur naar een product. Het onbeminde schapenvlees wordt een bemind product. Het advies is
om de consument hiervoor letterlijk in aanraking te laten komen met schapenvlees. Een goede optie
is om dit te doen door middel van proeverijen en/of workshops te organiseren. Dit kan regionaal
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worden opgezet voor consumenten die bezig zijn met verantwoord en bewust eten. De potentiële
kopers kunnen het vlees meteen proeven en een oordeel vormen.
De negatieve associaties met betrekking tot schapenvlees moeten worden weggenomen met de
proeverij. Daarnaast is het van belang dat de consument dichter bij de schapen komt te staan en dus
nog meer te weten komt over de herkomst. Schaapskuddes hebben tegenwoordig een belangrijke rol
in natuurbeheer en daarmee krijgen oude landbouwmethodes in hun natuurlijke omgeving een
nieuwe, ecologische invulling. Herders op de heide hoeden kuddes van oude huisdierrassen als de
Schoonebeeker, de Kempische, de Drentse en de Veluwse heideschapen. Op het gras van dijken en
weides grazen Zeeuwse en Friese melkschapen. Het zijn dubbeldoelschapen: de heideschapen
leveren wol, vlees en natuurbeheer. De melkschapen produceren schapenkaas en onderhouden het
landschap. Net als bij alle landbouwmethodes vallen er ook in de schapenhouderij schapen af, omdat
ze te oud zijn of beperkingen hebben.
 Action
In de laatste stap wordt de consument tot actie
aangespoord. Dit wordt gedaan door middel van een
actie. De consument die schapenvlees koopt, maakt
kans op een excursie bij een schapenhouderijbedrijf
voor vier personen (zie figuur 18). De herder vertelt over
het schapenbedrijf en demonstreert het werken met de
schapenhonden. Samen met de herder wordt een
wandeling in het natuurgebied gemaakt. In het seizoen
is er de mogelijkheid om de lammeren drinken te geven.
Figuur 18 Excursie schapenhouderijbedrijf

Een andere manier is dat er in de winkel door de verkoper actief verkocht wordt. Verder wordt
gewezen op een breed scala aan mogelijke recepten. Deze zijn te vinden op de website en in folders.
Mogelijk is het ook een idee dat consumenten punten kunnen krijgen bij de aankoop van het vlees.
Met een bepaald aantal punten krijgt de consument een gratis kookboek met een breed aanbod aan
recepten.
Wilt u de dieren ook daadwerkelijk een goed einde geven? Wilt u zelf genieten van een verhaal met
smaak? Het landschaap, dat is pas verantwoord bezig zijn met eten. Dan kunt u op de website de
verkooppunten en producenten van het product vinden.

Prijsbeleid
De prijs voor schapenvlees zal hoger komen te liggen dan de gemiddelde prijs van vlees: Het wordt
verkocht in het hogere segment van de markt.
Een goede prijsstrategie die toegepast kan worden is de eindprijsmin methode. Hierbij wordt een
redelijke prijs vastgesteld die de consument wil betalen. Vervolgens wordt de marge voor de overige
schakels in de keten eraf gehaald. Het bedrag dat uiteindelijk overblijft, is voor de producent.
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De verkooppunten betalen gemiddeld €22,00 voor één kilo vers schapenvlees.17 Deze zullen het
schapenvlees verkopen met een gemiddelde marge van 75%. De producent of het
samenwerkingsverband zullen de producten rechtstreeks verkopen aan de verkooppunten. De
tussenschakel slachter en verwerker krijgen vanuit het samenwerkingsverband betaald voor hun
werkzaamheden, zij leveren diensten en worden gedurende het proces geen eigenaar van het vlees.
Het advies is om een consumentenprijs van €17,50 per kilo te hanteren voor het verwerkt vlees.
Volgens het consumentenonderzoek wil de consument ongeveer €15,00 per kilo betalen. Het
schapenvlees wordt gepositioneerd in een hoger segment en daardoor zal de prijs iets hoger komen
te liggen op €17,50. Het verwerkte vlees kan verkocht worden in bijvoorbeeld boerderij- en
streekwinkels. Deze winkels krijgen een marge van 75%. Dit betekent dat de producent het verwerkt
schapenvlees voor €10,00 aan de retail verkoopt.

7.2 Productieplan
Uit de interviews die zijn afgenomen bij diverse schakels uit de keten komt naar voren dat er
verschillende meningen en onduidelijkheden zijn over het vermarkten van schapenvlees. Zo zijn er
mensen die wel degelijk de toegevoegde waarde van schapenvlees zien maar ook die dat niet zien.
Ook zijn er onduidelijkheden over het afmesten van schapen en het afhangen van het vlees. De
sector kan geen antwoord geven op de vraag wat de ideale omstandigheden rond afmesten en
afhangen zijn.
7.2.1 Afmesten
Om goed vlees te kunnen afleveren is het van belang dat de schapen van eenzelfde kwaliteit zijn.
Afmesten zou voor uniformiteit kunnen zorgen, want het speelt een belangrijke rol in de hoeveelheid
en kwaliteit van het vlees. Indien mogelijk kan er een verzamelplaats komen voor het afmesten of de
schapenhouders kunnen zelf hun schapen afmesten.
Een van de opties is het oprichten van een verzamelplaats waar de dieren worden afgemest. De
schapen van verschillende schapenhouders brengen dan gezamenlijk hun laatste weken door. Het is
onduidelijk of deze optie mogelijk is, omdat schapen minimaal 21 dagen op hetzelfde bedrijf of
verzamelplaats moeten blijven voordat ze weer verder getransporteerd mogen worden naar een
ander bedrijf.18 Dit betekent dat er in de tussentijd geen nieuwe dieren mogen worden aangevoerd
want anders gaat de 21 dagen regeling weer opnieuw in. Het is goed mogelijk dat hier een
uitzondering voor gemaakt kan worden. Dit moet echter wel nog onderzocht worden.
Als er geen centrale verzamelplaats kan komen of als schapenhouders dat liever niet willen kan er
ook voor gekozen worden dat schapenhouders hun dieren zelf afmesten. Hiervoor dienen richtlijnen
te worden opgesteld zodat de schapen zo veel mogelijk uniform zijn. Het voedsel dat de schapen in
hun laatste weken te eten krijgen is hierbij van grote invloed.
7.2.2 Slachten en verwerken
Na de slacht dient het vlees te worden afgehangen. Door het afhangen oxideren de vetzuren in het
vlees, die bepalend zijn voor de smaak en de malsheid van het vlees. Bij bereiding komt dit de smaak
en kwaliteit van het vlees ten goede. Hoelang precies de ideale afhangperiode van schapenvlees is
wordt tijdens dit onderzoek niet duidelijk. Wel dient het minimaal één week te worden afgehangen.
Na het afhangen dient het karkas te worden uitgebeend. Na het uitbenen is een gedeelte van het
vlees goed als vers vlees, het ander gedeelte dient te worden verwerkt.

17

Farm Fresh, Ernest Lebouille (11-04-2013)
http://www.vwa.nl/onderwerpen/dieren/dossier/schapen-engeiten/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht/2006422/overtredingen-bij-schapentransport (8-06-2013)
18
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7.2.3 Logistiek
Het advies is om de distributie van zowel de schapen als het vlees regionaal of provinciaal te
organiseren. Op deze manier hoeven schapenhouders niet langer dan één uur onderweg te zijn met
hun dieren, die bedoeld zijn voor de slacht. Per regio of per provincie kan er een
samenwerkingsverband worden opgericht. Er kan bijvoorbeeld begonnen worden met de provincie
Utrecht als testfase. Hier bevinden zich vele schapenslachterijen en er zijn natuurschapen uit het
natuurgebied de Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast kunnen een aantal geïnteresseerde
schapenhouders van het Praktijknetwerk ‘Daarom eten we schaap’ de slachterijen in Utrecht binnen
één uur bereiken. Indien dit succesvol blijkt te zijn, kan er in meerdere regio’s een
samenwerkingsverband worden opgericht.
De schapenhouder brengt zijn schapen naar de slachterij. Vanaf de slachterij wordt het vers vlees
getransporteerd naar slagers, boerderij- en streekwinkels en horeca in de regio, dit is logistiek goed
te regelen in een korte tijd. Een gedeelte van het vlees zal naar een verwerker gaan waar het vlees zal
worden verwerkt tot een ander product. Vervolgens worden de producten gedistribueerd naar de
afzetkanalen.
In figuur 19 is de keten te zien van levend schaap bij de schapenhouderij tot schapenvlees bij het
afzetkanaal. Vanuit het afzetkanaal komt het vlees bij de consument/eindgebruiker terecht.

Figuur 19 Weg van het vlees optie samenwerkingsverband

7.3 Organisatie
Uit het onderzoek is gebleken dat het niet in de aard van de schapenhouder zit om samen te werken
met andere schapenhouders. Er zijn veel verschillende gedachtes die vaak niet samen gaan. Ook is uit
het onderzoek naar voren gekomen dat schapenhouders pas voor een flinke marge bereid zijn om
investeringen te doen en risico te lopen.
7.3.1 Ondernemingsvorm
De ondernemingsvorm bepaalt wie er verantwoordelijk is voor de zaken en hoe het organisatorisch
geregeld is.
Als er wordt gekozen voor de optie, aansluiten bij een samenwerkingsverband, zal de huidige
ondernemingsvorm van het samenwerkingsverband blijven bestaan. De nieuwe groep
schapenhouders die zich hierbij aansluit past zich aan, aan de huidige ondernemingsvorm. Vaak
bestaan dit soort samenwerkingsverbanden uit coöperaties, verenigingen en stichtingen.
Indien schapenhouders een nieuw samenwerkingsverband gaan opstarten is het advies om dit te
doen in de vorm van een coöperatie. Bij een coöperatie zijn er geen aandeelhouders maar leden.
Deze leden kunnen elk voor zichzelf werken, maar hebben daarnaast ook een gemeenschappelijk
doel. Beide kenmerken passen goed binnen het project van het vermarkten van schapenvlees.
7.3.2 Uitvoering
Indien er een nieuw samenwerkingsverband gestart zal worden zullen mensen actief met de
organisatie aan de gang moeten gaan. Mensen die zich bij het samenwerkingsverband hebben
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aangesloten dienen een bestuur te vormen. Hierin worden mensen aangewezen die het voortouw
gaan nemen en werkzaamheden gaan coördineren en uitvoeren. De kosten voor de werkzaamheden
zullen door het samenwerkingsverband gedragen worden.

7.4 Het financieel plan
Achtereenvolgens wordt het financiële plan van nieuw samenwerkingsverband, aansluiten bij een
bestaand samenwerkingsverband en individueel vermarkten uitgewerkt. Alle cijfers zijn gebaseerd op
interviews met diverse personen uit verschillende schakels uit de keten.
7.4.1 Nieuw samenwerkingsverband
Het is belangrijk om te weten wat de financiële prognoses zijn voor het nieuwe
samenwerkingsverband. De volgende financiële aspecten komen achtereenvolgens aan bod;
regionaal samenwerkingsverband, omzetprognoses, directe kosten, indirecte kosten, winst en de
exploitatiebegroting.
Regionaal samenwerkingsverband
De uitgangspunten en cijfers voor het regionale of provinciale samenwerkingsverband zijn de
volgende:
- Één keer in de twee weken zullen er schapen geleverd worden aan het project. Hierbij is
rekening gehouden met de lange afhangperiode van schapenvlees.
- Een professionele schapenhouder met minimaal 300 schapen kan 30 schapen leveren aan
het samenwerkingsverband, want er wordt uitgegaan dat 10% van de kudde bestemd is voor
schapenvlees.
- Een schapenhouder levert twee keer 15 schapen aan de samenwerking, omdat dit voor de
schapenhouders het beste uitkomt.
- Dit betekent dat er bij een regionaal of provinciaal samenwerkingsverband 13
schapenhouders betrokken moeten zijn.
- Deze schapen brengen geslacht grof geteld 12 kilogram vlees.
- Van de 12 kilogram is 7 kilogram vers vlees en 5 kilogram verwerkt vlees.
- Deze 7 kilogram kan de samenwerking verkopen voor ongeveer €22,00 per kilo.
- De rest van het vlees is het mindere kwaliteit vlees, dit is ongeveer 5 kilogram wat de
samenwerking kan verkopen voor €10,00 per kilo. 19
Omzetprognose
De 13 schapenhouders uit het samenwerkingsverband hebben in totaal 390 schapen (30 * 13) die
voor de vleesverwerking gebruikt dienen te worden. Voor de omzetprognose zijn een aantal
aannames nodig, die in tabel 6 zijn weergegeven.
Tabel 7 Aannames berekening

Algemene gegevens
Aantal kilogrammen vlees
per schaap
Aantal schapen per jaar

12
390

Aantal kilogrammen vers
vlees per schaap

7

Aantal kilogrammen
verwerkt vlees per schaap

5

19
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Met de algemene gegevens uit tabel 6 is er een omzetprognose gemaakt, welke is weergegeven in
tabel 7. De omzet per jaar komt uit op € 81.510,00. De opbrengsten per kilogram vlees en per schaap
zijn gemiddeldes. Naast het vlees kunnen ook de schapenvellen en de darmen verkocht worden, deze
worden veelal geëxporteerd naar China. Van deze omzet dienen de directe en indirecte kosten
afgehaald te worden om te kijken wat de winst is.
Tabel 8 Totale omzet samenwerkingsverband per jaar

Aantal kilogrammen Opbrengsten per kilogram Totale opbrengsten
vlees per jaar
vers vlees of overig vlees
per jaar
Opbrengsten vers vlees
Opbrengsten verwerkt vlees
Schapenvellen + darmen
Totaal

2730
1950

€ 22,00
€ 10,00
Aantal schapen
Opbrengsten per schaap
390
€ 5,00

€ 60.060,00
€ 19.500,00
€ 1.950,00
€ 81.510,00

Directe kosten
Zoals te zien is in tabel 8 zijn de directe kosten in totaal € 39.429. De belangrijkste kostenposten zijn
de kosten van het slachten en uitbenen, het verwerken en verpakken, het afmesten en de logistieke
kosten. Als het afmesten niet gebeurt op een externe locatie maar op het schapenhouderijbedrijf dan
kan de opbrengst per schaap met €15 omhoog. Deze kosten zijn gebaseerd op de interviews die zijn
afgenomen met verschillende schapenhouders en slachterijen.
Tabel 9 Directe kosten vlees

Directe kosten
Slachten en uitbenen
per schaap
Kosten slachten en
uitbenen per jaar
Kosten vers vlees
verpakken per kilogram
Kosten verpakken vers
vlees per jaar
Kosten verwerkt vlees
verwerken/verpakken
Kosten verwerkt vlees
verwerken/verpaken
Kosten afmesten per
schaap

€

50

€

19.500

€

0,30

€

819

€

2

€

3.900

€

15

Totale afmestkosten

€

5.850

Logistieke kosten per
kilogram vlees

€

2

Totale logistieke kosten €

9.360

Totale directe kosten

€

39.429
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Indirecte kosten
De indirecte kosten worden in het eerste jaar op €39.200 geschat (zie tabel 9). De opstartkosten van
het samenwerkingsverband, de kosten voor de productontwikkeling, de promotiekosten en de
arbeidskosten zitten hierbij inbegrepen. Indien het eerste jaar succesvol is zijn de opstart- en
ontwikkelingskosten alleen het eerste jaar nodig. Onder de opstartkosten vallen de kosten voor het
oprichten van een nieuw samenwerkingsverband, bijvoorbeeld de accountantskosten, maar ook de
loonkosten voor de oprichting. Onder ontwikkelingskosten vallen kosten met betrekking tot de
productontwikkeling en de loonkosten voor de productontwikkeling. Verder zijn er gedurende het
hele jaar door nog arbeidskosten. Deze arbeidskosten zijn bestemd voor alle overige activiteiten die
moeten worden uitgevoerd.
Promotiekosten zullen gedurende een langere periode, waarschijnlijk voor altijd, noodzakelijk zijn en
gemaakt worden. In het eerste jaar is het noodzakelijk om een website te bouwen. Dit zal ongeveer
€3000 kosten. Het overige deel van het budget promotie kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het
drukken van folders en het ontwikkelen van een beeldmerk. Verder kan er een start gemaakt worden
met het bekendmaken van schapenvlees in de markt. In het tweede jaar kan de nadruk gelegd
worden op het bekendmaken van het schapenvlees in de markt en kan er via promotie meer afzet
gegenereerd worden. Na enkele jaren zal het promotiebudget weer kunnen dalen. Er zal altijd een
basisbedrag nodig zijn voor promotie en marketing van de producten.
Tabel 10 Indirecte kosten jaar 1

Indirecte kosten
Opstartkosten
Ontwikkelingskosten
Arbeidskosten
Promotiekosten
Totaal

€
€
€
€
€

15.000
10.000
4.200
10.000
39.200

In het tweede jaar zullen de kosten dus beduidend lager komen te liggen, er zullen namelijk geen of
weinig opstart- en ontwikkelingskosten meer zijn. De arbeidskosten zullen een kleine daling laten
zien en de promotiekosten laten een lichte stijging zien. De indirecte kosten voor jaar 2 zijn €16.800.
In het derde jaar zullen ook de promotiekosten een lichte daling laten zien. De totale indirecte kosten
voor jaar 3 zijn €9.600.
Winst
De winst wordt berekend door de totale kosten in mindering te brengen op de totale opbrengsten. In
het eerste jaar zal er een kleine winst behaald worden van € 2.881(zie tabel 10).
Tabel 11 Winst eerste jaar

Inkomsten
Directe kosten
Indirecte kosten
Winst

€
€
€
€

81.510
39.429
39.200
2.881

Dit is de totale winst van jaar 1. In tabel 11 is te zien wat de opbrengsten per kilogram schapenvlees
zijn voor het eerste, tweede en derde jaar. Daarnaast is de opbrengst per schaap te zien, ervan uit
gaande dat het schaap 12 kilo vlees heeft voor verkoop. In het tweede jaar is de gemiddelde
opbrengst per schaap beduidend hoger, dit komt voornamelijk doordat de indirecte kosten flink zijn
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gedaald. De opbrengst per schaap in het derde jaar zal naar verwachting €83,28 zijn. Naar
verwachting is dit een reële opbrengst voor de volgende jaren.
De meeropbrengst per schaap is met een samenwerkingsverband gering ten opzichte van de verkoop
aan de handel. Schapenhouders geven aan het pas interessant te vinden als een schaap het dubbele
opbrengt in vergelijking met de handel. Dit omdat een samenwerking risico’s met zich meebrengt.
Met productontwikkeling van het verwerkte product kan er meer marge worden behaald,
momenteel staan deze 5 kilogram gewaardeerd op €10 per kilogram.
Tabel 12 Opbrengsten volgens samenwerkingsverband

1ste jaar
2de jaar
3de jaar

Opbrengsten
per kilogram
€
0,62
€
5,40
€
6,94

Opbrengsten
per schaap
€
7,39
€
64,82
€
83,28

Exploitatiebegroting
De exploitatiebegroting van het eerste jaar is weergegeven in tabel 12. Op het einde van het jaar
wordt een kleine winst behaald van €2.881.
De opstart- en ontwikkelingskosten worden direct in januari betaald. Waarschijnlijk gebeurt dit deels
al voor de oprichting van het samenwerkingsverband. De arbeids- en promotiekosten worden over
het jaar heen verdeeld.
Tabel 13 Exploitatiebegroting eerste jaar
1ste jaar
Ontvangsten
Directe kosten
Opstartkosten
Ontwikkelingskosten
Arbeidskosten
Promotiekosten
Totale uitgaven
Saldo eind van de maand

Januari
€ 6.793
€ 3.286
€ 15.000
€ 10.000
€
500
€
833
€ 29.619
€ -22.827

Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli Augustus September Oktober November December
€ 6.793 € 6.793 € 6.793 € 6.793 € 6.793 € 6.793 € 6.793 € 6.793 € 6.793 € 6.793 € 6.793
€ 3.286 € 3.286 € 3.286 € 3.286 € 3.286 € 3.286 € 3.286 € 3.286 € 3.286 € 3.286 € 3.286

€
500
€
833
€ 4.619
€ -20.653

€
500
€
833
€ 4.619
€ -18.480

€
300
€
833
€ 4.419
€ -16.106

€
300
€
833
€ 4.419
€ -13.733

€
300
€
833
€ 4.419
€ -11.360

€ 300
€ 833
€ 4.419
€ -8.986

€ 300
€ 833
€ 4.419
€ -6.613

€
€
€
€

300
833
4.419
-4.239

€ 300
€ 833
€ 4.419
€ -1.866

€
€
€
€

300
833
4.419
508

€
€
€
€

300
833
4.419
2.881

Als dit wordt doorgetrokken naar het tweede jaar dan ziet de exploitatiebegroting voor jaar 2 er als
volgt uit:
Tabel 14 Exploitatiebegroting tweede jaar

2de jaar
Ontvangsten
Directe kosten
Arbeidskosten
Promotiekosten
Totale uitgaven
Saldo eind van de maand

Januari
€ 6.793
€ 3.286
€
300
€ 1.100
€ 4.686
€ 2.107

Februari
€ 6.793
€ 3.286
€
300
€ 1.100
€ 4.686
€ 4.214

€
€
€
€
€
€

Maart
6.793
3.286
300
1.100
4.686
6.320

€
€
€
€
€
€

April
6.793
3.286
300
1.100
4.686
8.427

Mei
€ 6.793
€ 3.286
€
300
€ 1.100
€ 4.686
€ 10.534

Juni
€ 6.793
€ 3.286
€
300
€ 1.100
€ 4.686
€ 12.641

Juli
€ 6.793
€ 3.286
€ 300
€ 1.100
€ 4.686
€ 14.747

Augustus September
€ 6.793 € 6.793
€ 3.286 € 3.286
€ 300 €
300
€ 1.100 € 1.100
€ 4.686 € 4.686
€ 16.854 € 18.961

Oktober
€ 6.793
€ 3.286
€ 300
€ 1.100
€ 4.686
€ 21.068

November
€ 6.793
€ 3.286
€
300
€ 1.100
€ 4.686
€ 23.174

December
€ 6.793
€ 3.286
€
300
€ 1.100
€ 4.686
€ 25.281

Zoals te zien is in tabel 13 is de opbrengst op 31 december in het tweede jaar €25.281, dit is
ongeveer €65,00 per schaap.
Vervolgens wordt gekeken naar de exploitatiebegroting van jaar 3. De kosten nemen hierin weer
gedeeltelijk af, waardoor de winst hoger is. In tabel 14 is de exploitatiebegroting van jaar 3 te zien.
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Tabel 15 Exploitatiebegroting derde jaar
3de jaar
Ontvangsten
Directe kosten
Arbeidskosten
Promotiekosten
Totale uitgaven
Saldo eind van de maand

Januari
€ 6.793
€ 3.286
€
300
€
500
€ 4.086
€ 2.707

Februari
€ 6.793
€ 3.286
€
300
€
500
€ 4.086
€ 5.414

€
€
€
€
€
€

Maart
6.793
3.286
300
500
4.086
8.120

April
€ 6.793
€ 3.286
€
300
€
500
€ 4.086
€ 10.827

Mei
€ 6.793
€ 3.286
€
300
€
500
€ 4.086
€ 13.534

Juni
€ 6.793
€ 3.286
€
300
€
500
€ 4.086
€ 16.241

Juli
€ 6.793
€ 3.286
€ 300
€ 500
€ 4.086
€ 18.947

Augustus September
€ 6.793 € 6.793
€ 3.286 € 3.286
€ 300 €
300
€ 500 €
500
€ 4.086 € 4.086
€ 21.654 € 24.361

Oktober
€ 6.793
€ 3.286
€ 300
€ 500
€ 4.086
€ 27.068

November
€ 6.793
€ 3.286
€
300
€
500
€ 4.086
€ 29.774

December
€ 6.793
€ 3.286
€
300
€
500
€ 4.086
€ 32.481

7.4.2 Bestaand samenwerkingsverband
Natuurvlees Nederland start in september 2013 met een aantal pilots voor het vermarkten van
rundvlees dat afkomstig is uit de natuur. Als deze pilots na één jaar goed lopen, dan wil Natuurvlees
Nederland hun assortiment uitbreiden met andere vleessoorten. Schapen die in de natuur leven zijn
hiervoor geschikt. Dit betekent voor schapenhouders dat ze zich kunnen aansluiten bij dit
samenwerkingsverband. Omdat dit al een bestaande coöperatie is zullen er een aantal kosten
grotendeels komen te vervallen ten opzichte van een nieuw samenwerkingsverband. De directe
kosten zullen vrijwel gelijk blijven. De opstartkosten komen te vervallen omdat de coöperatie al
bestaat. De overige kosten kunnen verdeeld worden over meerdere vleessoorten. Wat en hoeveel
meerwaarde dit per schaap zal opbrengen is nog onduidelijk.
7.4.3 Individueel vermarkten
Schapenhouders kunnen bij de boerderij hun schapen afmesten totdat ze een goed gewicht hebben
en dan naar de slachterij brengen. In onderstaande berekening zijn de opbrengsten en kosten van
het individueel vermarkten te zien, hiervoor gelden dezelfde aannames als bij bovenstaande
berekening.
Opbrengsten
€ 154
+ € 50
= € 204

Vers vlees (7 kilogram*€22)
Minder kwaliteit vlees(5 kilogram *€10)
Totale opbrengsten schapenvlees

Kosten
€ 50
+ € 2,10
+ € 5,00
+ € 15,00
= € 72,10

Slachten en uitbenen
Verpakken vers vlees (€0,30 per kilo)
Verpakken en verwerken overig vlees (€2,00 per kilo)
Afmestkosten
Totale kosten schapenvlees

Totaal € 131,90 per schaap
Niet alle posten zitten verwerkt in de kosten, er zijn nog verschillende kosten die ook voor rekening
van de schapenhouder komen: loonkosten, transportkosten, promotie- en verkoopkosten. Deze
kosten moeten zeker niet worden onderschat, het zal immers veel tijd en energie kosten om de
producten te verkopen, zoals promotiemateriaal.
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8. Conclusie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies samengevat en aanbevelingen gedaan.

8.1 Conclusie
Het succesvol vermarkten van schapenvlees is een moeilijke opgave. Door de hoge slacht- en
verwerkingskosten en het kleine aantal kilogrammen is de kostprijs per kilogram relatief hoog. Daar
tegenover staat een bij de consument onbekend, onbemind en ongemakkelijk product. In
voorgaande is een advies gegeven voor de vermarkting. Om dit in een vorm van een
samenwerkingsverband te doen heeft heel wat voeten in de aarde: het vraagt veel overleg en
investeringen. Het individueel vermarkten is financieel wel aantrekkelijk maar past niet binnen elke
bedrijfsvoering. Een voordeel hiervan is dat de keten een stuk korter is en meer marge kan worden
behaald. Het vergt echter wel veel tijd en energie.

8.2 Aanbevelingen
De aanbevelingen bestaan uit aanbevelingen voor Praktijknetwerk ‘Daarom eten we schaap’ en uit
aanbevelingen voor productontwikkeling.
Aanbevelingen Praktijknetwerk ‘Daarom eten we schaap’
De aanbevelingen voor Praktijknetwerk ‘Daarom eten we schaap’ zijn per schapenhouderijbedrijf
verschillend, dit heeft te maken met de bedrijfssituatie.
Aanbeveling 1: productontwikkeling
Aan te bevelen is om productontwikkeling op schapenvlees toe te passen om vierkantsverwaarding
te realiseren. Door middel van productontwikkeling kan meer marge behaald worden en vinden
schapenhouders het interessanter om te gaan samenwerken.
Aanbeveling 2: aansluiten bij bestaand samenwerkingsverband
Aan te bevelen is om zich aan te sluiten bij een bestaand samenwerkingsverband, genaamd
Natuurvlees Nederland. Natuurvlees Nederland wil in de toekomst haar assortiment aan
vleessoorten uitbreiden en is geïnteresseerd in schapenvlees. Via deze weg zijn er weinig
opstartkosten en zijn er al bestaande afzetkanalen. Tevens kunnen de promotiekosten gedeeld
worden met de andere vleessoorten. Met deze optie kan er op korte termijn meer opbrengst per
schaap gerealiseerd worden.
Aanbeveling 3: individueel vermarkten
Als het individueel vermarkten past bij de bedrijfsvoering wordt het aangeraden om dit te doen,
omdat er via deze optie hogere opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. Het is noodzakelijk dat de
schapenhouder zijn producten actief gaat verkopen, wat betekent dat er veel tijd in gestoken dient te
worden. Er is een goede slachterij nodig om samen met de schapenhouder aan productontwikkeling
te doen. De aanbeveling is om het schapenvlees regionaal te verkopen in een boerderij of
streekwinkel of zelfs op de eigen boerderij. Om naamsbekendheid te creëren dient er promotie
plaats te vinden. Om dit goed aan te pakken kan de schapenhouder bedrijfsfolders of een website
laten ontwikkelen waarin het verhaal achter het schapenvlees benadrukt kan worden.
Aanbevelingen productontwikkeling
Een klein gedeelte van het schaap kan verkocht worden als vers vlees, hierbij kan gedacht worden
aan de bouten en de rug. Naast het vers vlees zijn er overige delen die anders vermarkt dienen te
worden. Er wordt aanbevolen om aan productontwikkeling te doen. Onderstaand worden een aantal
aanbevelingen gedaan voor het vervolgproject:
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Aanbeveling 1: zorg voor gemaksproducten
Steeds meer consumenten kiezen voor gemaksproducten, dit betekent dat de consument minder
met deze producten dient te doen maar er wel meer voor betaalt.
Aanbeveling 2: zorg voor goede sensorische eigenschappen
De smaak en geur van schapenvlees zijn belangrijk voor de aankoop van het product. Uit het
consumentenonderzoek is gebleken dat de sterke smaak en geur de consumenten tegen houdt om
product te kopen. De aanbeveling is dan ook om de geur terug te dringen en de smaak te verbeteren.
Aanbeveling 3: onderzoek naar optimale afhangtijd
Het schapenvlees dient een tijdje te hebben afgehangen. Uit dit onderzoek wordt niet duidelijk wat
de beste afhangperiode van schapenvlees is. Er dient te worden onderzocht wat de beste
afhangperiode van schapenvlees is.
Aanbeveling 4: zorg voor producten met een flinke marge
Het is belangrijk dat er meer marge op de verwerkte kilogrammen vlees komt, dit omdat
schapenhouders het anders niet interessant vinden. De aanbeveling is om te kijken op welke manier
er een meeropbrengst voor de schapenhouders kan worden gecreëerd.
De eerste vier aanbevelingen zouden kunnen worden gerealiseerd door samenwerking met de
nieuwe eetwinkelformule die tegenover HAS Hogeschool zal komen.20 In september 2013 zal dit
concept waarschijnlijk nog in de opstartfase zitten maar door middel van een pilot kan er alvast een
begin gemaakt worden met productontwikkeling. Hierover kan contact worden opgenomen met Ed
Hendriks, deze werkt voor Omnivoor Keteninnovatie.
Aanbeveling 5: contact met chef-koks en slagers
Door middel van chef-koks en slagers kan er tot een goed product gekomen worden. De meningen
van deze mensen zijn belangrijk omdat zij het in een later stadium gaan verkopen. Naast chef-koks is
Peter Kolster van Okvlees een interessant persoon om mee te spreken. Hij heeft een webshop
‘www.Okvlees.nl’ waar een uitgebreid assortiment diervriendelijk vlees wordt verkocht, wat aansluit
bij de doelgroep en de sector.
Aanbeveling 6: combinatie met andere vleessoorten
Schapenvlees is een relatief duur product. Misschien kan productontwikkeling worden gedaan in
samenwerking met andere vleessoorten. Sommige vleessoorten kunnen goed gecombineerd worden
tot één stukje vlees. Met deze optie kan de prijs van het vlees ook een stuk lager komen te liggen. Ed
Hendriks gaat samen met vier biologische boeren hiermee aan de slag. Deze boeren willen graag
zichtbaarder zijn door bijvoorbeeld samen producten op de markt te brengen.

20

Ed Hendriks, Omnivoor keteninnovatie
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Bijlage 1 Bedrijvenspectrum
Aantal schapen:
Aantal kuddes:
Houderijsysteem:
Rassen:

Bedrijf A
300
1
Natuurbeheer
*Kempische Heideschapen
*Romanov
*Suffolk

Inkomstenbronnen:

*Natuurbeheer
*Zzp
*Veehandel 20%

40%
40%

Arbeidsverdeling:

*Natuurbeheer
*Zzp
*Veehandel 20%

40%
40%

Wat zijn de sterke punten van uw bedrijf?
Wat zijn de zwakke punten van uw bedrijf?

Wat zijn de kansen voor uw bedrijf?

Wat zijn de bedreigingen voor uw bedrijf?

Waar gaan de schapen naartoe (verwerken)?

Bedrijf B
450
2
Natuurbeheer

Bedrijf C
1000
3
Natuurbeheer
*Kempische Heideschapen
*Schonenbekers
*Charloais
kruisingen
*Veluwse heideschapen
*Vleesvarkens
15%
*Melkkoeien
50%
*Natuurbeheer
90%
*Schapen
(natuurbeheer
*Verkoop
12%,
verkoop
lammeren/schapen
10%
schapen/lammeren
12%,
workshops 12%)
*Vleesvarkens
1%
*Melkkoeien
20%
*Natuurbeheer
10%
*Schapen
(natuurbeheer
*Verkoop
70%,
verkoop
lammeren/schapen 90%
schapen/lammeren
8%,
workshops 1%)

*Korte lijnen met vlees
*Weinig afleveringskosten * Vakkennis
*Regionaal enigste herder
*Veel te druk met alles *Fokkerij,
*Geen eigen grond
verenigingen

Wat is de toegevoegde waarde van schapenvlees?

Bedrijf E
1700
7
Natuurbeheer

Bedrijf F
350
1
Natuurbeheer

*Friese melkschaap

*Vele verschillende

*Kempische Heideschapen

*Kaas
verkoop
33%
*Natuurbeheer
*Vlees
verkoop
33%
*Vleesverkoop
(schaap, lam, rund, varken)
*Adviseringswerk
*Rondleidingen 33%

geen *Arbeidspieken
*Personeel
*Nieuwe
*Lammetjesdagen of een *Natuurbeherende
natuurbegrazingsprojecten
of ander feest
instanties
in
zijn
regio
*Natuurbeheer
*Toenemende
*Concurrentie
in *Concurrentie
concurrentie
begrazingsbeheer
*Sector is te klein
*Aflopen van contracten
*Dierziektes
Slachterij Ter Weele, de
schapen worden verwerkt
Slachterij Eikelenboom in
Slachterij
in
als
schapengoulash
en
Lith
Kootwijkerbroek
komen dan weer terug naar
bedrijf

*Natuurbeheer
40%
80%
*Verkoop schapen/lammeren
10%
30%
Toerisme 25%
10%
Zorg 5%

*Kaas
verkoop
50%
*Natuurbeheer
60%
*Vlees
verkoop
25%
*Natuurbeheer 70%
*Vleesverkoop
20%
(schaap, lam, rund, varken)
activiteiten 30%
*Adviseringswerk 20%
*Rondleidingen 25%

*Gemengd
bedrijf *Verhaal
*Wisseling van personeel *Veelzijdigheid
*Veelzijdigheid

*Gespecialiseerd
Natuurbeheer

*Dierziektes

in *Meerder activiteiten, meerder
opbrengstenposten

*Opbrengsten van het vlees

*Rond krijgen van de cirkel *Nieuwe
*Fysieke winkel
begrazingsprojecten

*Overige

*Organisatie en planning van
de diverse activiteiten
*Uitbreiden projecten in Belgie
*Zelf vermarkten van het vlees

*Het rendement in de *Toenemende concurrentie in
schapenhouderij
staat natuurbeheer *Verandering in
onder druk *Dierziektes
wet- en regelgeving

Slachterij Ter Weele en
komen verwerkt terug naar Slachterij Leclerc
bedrijf

Slachterij
Bazelmans
in
Netersel.
Kleinschalige
ambachtelijk slachterij

€50 tot €70 via handel. Hij
heeft meer omdat hij deels Via handel gemiddeld €55
gem. € 90
€ 80
zelf doet vermarkten
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
*Toegevoegde waarde is het
*de
smaak Geen toegevoegde waarde, *Past binnen kringloop van *Geen
toegevoegde
Dat het goedkoper is als
achterliggende verhaal van het
*In stand houden van oude misschien verhaal en goed het
bedrijf waarde, alleen als het goed
lamsvlees
schaap en de smaak van het
rassen
leven
*Diervriendelijke productie vermarkt wordt
vlees
via handel € 50

Welke prijs krijgt u voor het schaap?
Eet u zelf schapenvlees? (lekker)

Bedrijf D
30
1
Melken

-
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Bijlage 2 Inkomstenbronnen schapenhouders

50

Bijlage 3 Verwerken van schapenvlees
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Bijlage 4 Enquête proeverij
1. Wat is uw geslacht?
Man/vrouw
2.
o
o
o
o
o

Wat is uw leeftijd?
<20
20 -30
31- 40
41-50
>50

3.
o
o
o

Wat voor vlees denkt u dat u geproefd heeft?
Lamsvlees
Schapenvlees
Overig; namelijk ………………………………………………………………………………………………………………….

4. Wat voor cijfer geeft u het geproefde vlees?
1
2
3
4
5
6
5.
o
o
o
o
o

7

8

9

10

Waar heeft u voor het laatst vlees gekocht?
Slager
Supermarkt
Streekwinkel
Webshop
Overig; namelijk …………………………………………………………………………………………………………………..

6. Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten bij het kopen van vlees?
1= niet belangrijk
3= neutraal
5= heel belangrijk
Merkformule:
Goedkoop:
Breed assortiment:
Duurzaam:
Lekker:
Gezond:
Gemak:

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

De Nederlandse natuurgebieden worden veelal onderhouden door kuddes schapen. Deze schapen
lopen jaarlijks over de uitgestrekte gebieden en grazen diverse grassoorten, planten en kruiden. Deze
dieren hebben een goed leven gehad en worden na enkele jaren geslacht. Nu gebeurt er weinig met
dit vlees en daarom wordt er momenteel onderzocht of er vraag is naar het schapenvlees.
7. Zou u het geproefde vlees kopen?
Ja, omdat ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nee, omdat ………………………………………………………………………………………… (verder naar vraag 11)
Misschien, omdat …………………………………………………………………………………………………………………..
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8. Is het verhaal achter het vlees de doorslaggevende factor voor de aankoop?
Ja
Nee
9.
o
o
o
o
o

Waar zou u het geproefde vlees willen kopen?
Slager
Supermarkt
Streekwinkel
Webshop
Overig; namelijk …………………………………………………………………………………………………………………..

10. Hoeveel zou u betalen voor 500 gram van het stoofpotje wat u net heeft geproefd?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Heeft u nog tips of opmerkingen?
……………………………………………………………………………………………………………………...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!
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Bijlage 5 Resultaten proeverij
Er is een enquête afgenomen onder mogelijke consumenten, dit om hun mening over het product te
testen en te kijken welke aspecten consumenten belangrijk vinden.
Algemene gegevens
In deze paragraaf wordt een overzicht van de algemene vragen weergeven. Hierbij is te denken aan
geslacht en leeftijd.
Geslachtsverdeling
In onderstaand diagram is de verdeling van geslacht van de 119 ondervraagden weergegeven. Te zien
is dat er meer mannen dan vrouwen tussen de ondervraagden zaten.

Diagram 3 geslachtsverdeling

Leeftijdsverdeling
In onderstaand diagram is een overzicht te zien van de leeftijdscategorieën. De meerderheid van de
ondervraagden is ouder dan 50 jaar met een percentage van 44,54 procent.

Diagram 2 Leeftijd
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Overige gegevens enquête
Hierbij komen een aantal enquête vragen aanbod.
Soort vlees
De consumenten hebben het vlees geproefd en hierbij werd de volgende vraag gesteld: Wat voor
vlees denkt u dat u geproefd heeft?
54,62 procent van de consumenten dacht dat het schapenvlees was; 34,45 procent dacht dat het
lamsvlees was en 10,92 procent heeft de vraag met overig beantwoord. Deze laatsten dachten dat
het rundvlees was.

Diagram 3 Soort vlees

Cijfer geproefd vlees
Zoals in onderstaand diagram te zien is hebben consumenten het vlees met een goed cijfer
beoordeeld. 54,6 procent van de consumenten geeft het geproefde vlees een acht. 95,8 procent van
de ondervraagde consumenten geeft het geproefde vlees een voldoende (6) t/m uitstekend (10).

Diagram 4 Cijfer geproefd vlees
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Voor het laatst vlees gekocht
De volgende vraag is de consumenten gesteld: Waar heeft u voor het laatst vlees gekocht?
In onderstaand diagram is te zien dat deze vraag het meest beantwoord is met supermarkt, op korte
afstand gevolgd door de slager.

Diagram 5 Voor het laatst vlees gekocht

Belangrijkheid volgende aspecten
Aan de consumenten is gevraagd hoe belangrijk ze de volgende aspecten vinden bij het kopen van
vlees: merkformule goedkoop, breed assortiment, duurzaam, lekker, gezond en gemak.
Merkformule
Zoals in onderstaand diagram te zien is heeft 39,5 procent van de mensen geen mening over het
merk van het vlees. 40,35 procent van de consumenten vindt het merk van het vlees niet of minder
belangrijk.

Diagram 6 Merkformule
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Goedkoop
42,86 procent van de consumenten heeft geen mening over de prijs van het vlees, zoals te zien is in
onderstaand diagram. 39,5 procent van de consumenten vindt de prijs van het vlees niet tot minder
belangrijk. 17,65 procent vindt de prijs van het product belangrijk tot heel belangrijk.

Diagram 7 Goedkoop

Breed assortiment
Zoals in onderstaand diagram te zien is heeft 42,86 procent van de consumenten geen mening over
het aanbod van een breed assortiment. 47,9 procent van de consumenten vindt de breedte van het
assortiment belangrijk tot heel belangrijk. 9,24 procent vindt dit niet tot minder belangrijk.

Diagram 8 Breed assortiment
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Duurzaam
70,59 procent van de ondervraagde vindt duurzaam geproduceerd vlees belangrijk tot heel belangrijk.
24,37 procent heeft hier geen mening over en 5,04 procent vindt dit niet of minder belangrijk. Dit is
te zien in onderstaande tabel.

Diagram 9 Duurzaam

Lekker
In onderstaande grafiek is te zien dat de smakelijkheid van een product belangrijk is voor de
consument. 93,27 procent van de ondervraagden vindt smaak belangrijk of heel belangrijk. De rest
heeft hier geen mening over.

Diagram 10 Lekker
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Gezond
89,91 procent van de ondervraagden vindt bij de aankoop van een product de gezondheid belangrijk
tot heel belangrijk, terwijl 10,09 procent geen mening heeft, of dit minder belangrijk vindt, zoals te
zien is in onderstaande grafiek.

Diagram 11 Gezond

Gemak
In onderstaande grafiek is te zien dat de 43,7 procent van de ondervraagden geen mening heeft over
de manier waarom het product te verkrijgen/bereiden is. 43,69 procent van de ondervraagden vindt
gemak belangrijk tot heel belangrijk.

Diagram 12 Gemak
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Geproefd vlees kopen
De volgende vraag werd aan de consumenten gevraagd: Zou u het geproefde vlees kopen?
Zoals in onderstaande grafiek te zien is zou 79,83 procent van de ondervraagden het vlees kopen.
10,08 procent van het zou het misschien kopen en 10,08 procent zou het niet kopen. De reden die
hiervoor werd opgegeven was meestal de smaak.

Diagram 13 Geproefde vleese kopen

Verhaal doorslag gevende factor
Halverwege de enquête wordt volgend verhaaltje geschreven:
De Nederlandse natuurgebieden worden veelal onderhouden door kuddes schapen. Deze schapen
lopen jaarlijks over de uitgestrekte gebieden en grazen diverse grassoorten, planten en kruiden. Deze
dieren hebben een goed leven gehad en worden na enkele jaren geslacht. Nu gebeurt er weinig met
dit vlees en daarom wordt er momenteel onderzocht of er vraag is naar het schapenvlees.
Vervolgens wordt de vraag gesteld of dit verhaal de doorslaggevende factor is voor de aankoop van
schapenvlees. Zoals in onderstaande grafiek te zien is, is voor 55,65 procent van de ondervraagden
het verhaal achter het vlees de doorslaggevende factor. Voor de andere ondervraagden is het
verhaal niet belangrijk.

Diagram 14 Verhaal doorslaggevende factor
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Plaats kopen geproefde vlees
53,04 procent van de ondervraagden zou het vlees graag bij de slager kopen. 24,35 procent zou het
graag in een streekwinkel willen kopen en 18,26 procent in de supermarkt.

Diagram 15 Plaats kopen geproefd vlees

Kosten
Aan de consumenten is de volgende vraag gesteld: Hoeveel zou u betalen voor 500 gram van het
stoofpotje wat u net heeft geproefd?
De ondervraagden willen voor een 500 gram stoofpot betalen tussen de € 3,50 en € 15,00.
Gemiddeld is dit € 7,26.
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