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1. Achtergrond
Dit onderzoek past binnen de bredere doelstelling van kennisuitwisseling die is opgenomen in het
Transnationaal Samenwerkingsproject tussen de Leader-groepen van de Vlaamse Ardennen en Une
autre Provence. Binnen de Baronnies Drômoises (die deels overlapt met Une Autre Provence) werd
in samenwerking met onderzoekers uit Grenoble onderzocht hoe en onder welke voorwaarden er
een economische valorisatie kan gebeuren van kwaliteitsvolle streekproducten met daar
aangekoppelde streekgebonden diensten. Zo werd er vastgesteld dat bepaalde streekproducten –
zoals de olijfolie uit Nyons - aan veel hogere prijzen (tot 4x de gangbare prijs) verkocht kunnen
worden dan gelijkaardige producten in andere streken. Verschillende factoren liggen aan de basis
van deze hogere prijs: de traditie, de kwaliteit van de producten, het positieve imago van de streek
waar deze producten worden gemaakt en de samenwerking tussen publieke en private actoren.
Binnen dit onderzoek fungeerde het model van ‘panier de biens et de services’ (PDBS) als analysetool
voor de streek en evenzeer als basis voor de opmaak van een lokale ontwikkelingsstrategie.
De Vlaamse Ardennen is gekend voor streek- en hoeve producten in België. Er is een zeer ruim en
divers aanbod. Hierdoor beschikt deze plattelandsregio over een grote potentiele capaciteit om
streek-en hoeveproducten centraal op de markt te plaatsen.
Ondanks de naambekendheid wordt bij de vermarkting en promotie weinig gebruik gemaakt van
deze belangrijke toef. Veel streekproducten uit deze regio worden opgenomen in een eerder
kleinschalige meestal lokale kortere ketens zoals directe verkoop, indirecte verkoop en
samenwerkingsvormen. Daarnaast is er in de Vlaamse Ardennen heel wat versnippering in het
landschap van organisaties die zich inlaten met streekproducten (TVA, Toeristische diensten, horeca,
KVLV, Leader, EROV, RLVA,…).
Vanuit deze achtergrond, heeft Leader Vlaamse Ardennen beslist om een voorstel uit te schrijven om
de economische valorisatie van kwaliteitsvolle streekproducten en streekkarakteristieken in de
Vlaamse Ardennen te onderzoeken. Onderhavig eindrapport is het eindresultaat van de studie,
uitgevoerd door THALIX bvba (zie annex 1).
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2. Methode
Conform de doelstellingen van de opdracht werd de aanpak van het onderzoek uitgewerkt in vier
luiken, namelijk selectie van producten en producenten, voorbereiding van de interviews en
opstellen van de vragenlijst, afnemen van de interviews en de vragenlijst en de rapportering van de
resultaten.
Omwille van praktische en budgettaire redenen werd een andere aanpak gehanteerd dan de aanpak
van het project in Une autre Provence. Daarenboven zijn beide regio’s (Provence en Vlaamse
Ardennen) te verschillend om hetzelfde toegepaste model van ‘panier de biens et de services’ (PDBS)
in de Vlaamse Ardennen te gebruiken.
Selectie producten en producenten
In een voorafgaand gesprek omtrent deze proposal, werd vanuit Leader en EROV volgende
producten naar voren gebracht:
•

Jenever

•

Streekbier

•

Bronwater

•

Hoeveproducten (zuivelproducenten schapenkaas, geitenkaas, andere...)

•

Mattentaarten

De selectie van de producenten (diepte-interviews) gebeurde eveneens in overleg met Leader en
EROV. Uit iedere productgroep werden een of twee producenten gecontacteerd. Deze voldoen allen
aan de definitie van streekproducten, zoals weergegeven in Annex 2.
Voorbereiden interviews en opstellen vragenlijst
Fase 1: Diepte-Interviews
Tijdens de diepte-interviews werd nagegaan welke marktstrategie streek-en hoeveproducenten
hebben en hoe ze zich onderscheiden van reguliere producten. Voor de marketingactiviteiten werd
daarbij het marketingmix model gevolgd. Een marketingmix bestaat uit 4 P's: het product, de prijs, de
plaats waar het product verkrijgbaar is en promotieactiviteiten om het product tot bij de afnemer te
brengen.
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Een vragenlijst werd opgesteld in nauw overleg met Leader Vlaamse Ardennen (zie Annex 3). Deze
vragenlijst vormde een belangrijke leidraad voor het afnemen en verwerken van de interviews.
Echter, gezien de kwalitatieve aard van dit onderzoek, was de mate en volgorde waarin deze leidraad
gebruikt werd (sterk) verschillend tussen de deelnemers. Het is dan ook belangrijk te melden dat in
dergelijk onderzoeksopzet de resultaten onmogelijk gegeneraliseerd kunnen worden naar de grote
populatie van streekproducenten in de regio Vlaamse Ardennen.
De vragenlijst omvatte volgende aspecten: Algemene informatie over het bedrijf; evoluties op
bedrijf-, segment-, of streekniveau; markt- en concurrentieanalyse (binnen de specifieke
streekproductcategorie); STP (segmentation-targeting-positioning) benadering; (markt)Strategie;
Marketing-mix: Product, Plaats, Promotie en Prijs; Toekomstplannen.
Fase 2: Consumentenonderzoek
Op basis van de uitgebreide expertise in consumentenonderzoek (naar streekproducten) werd in
nauw overleg met Leader Vlaamse Ardennen een vragenlijst opgesteld, dat zowel een algemeen als
een product-specifiek (5 producten, geselecteerd in overleg met Leader Vlaamse Ardennen en EROV
vzw) bevatte:
-

-

Algemeen
o

Kennis (streekproducten; streekproducten uit de Vlaamse Ardennen)

o

Aankoopgedrag (frequentie; redenen)

Product-specifiek (op basis van de 5 geselecteerde productcategorieën)
o

Kennis versus aankoopgedrag

o

Redenen aankoopgedrag

o

Plaats-evaluatie

o

Promotie-evaluatie

o

Prijs-evaluatie

o

Meerprijs-evaluatie

o

Totaal-evaluatie

-

Label (Vlaanderen; Vlaamse Ardennen)(kennis versus nood)

-

Socio-demografische kenmerken van de respondent

De vragenlijst werd opgemaakt in draft en finaal in EyeQuestion Software ingevoerd. Op die manier is
er zowel een papieren als online vragenlijst beschikbaar.
Fase 3: Matchen consumentenperceptie – producentenstrategie/perceptie
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Bovengenoemde fases werden in een laatste fase vergeleken om te kijken of er mogelijke
tegenstrijdigheden zijn met betrekking tot de visie van de consument en de producent. De analyse
wordt door ons uitgevoerd, en kan eventueel verder behandeld worden door de opdrachtgever, bv in
een workshop.
Afnemen interviews en vragenlijst
Diepte-Interviews
De diepte-interviews werden afgenomen bij de producenten van streek-en hoeveproducten in de
Vlaamse Ardennen. In totaal werden 10 afgenomen. De eerste contacten werden vanuit Leader en
EROV gelegd, waarop vervolgens de opdrachtnemer het volledig interview organiseerde.
Hieronder vindt u de vragenlijst die gehanteerd werd voor het afnemen van de diepte-interviews.
Gezien de kwalitatieve aard van dit onderzoek, werd deze lijst vanzelfsprekend gebruikt als
handleiding en zijn er vaak verschillen in de volgorde en de mate waarin de vragen beantwoord
werden door de verschillen (dit in tegenstelling tot de gestandaardiseerde vragenlijst bij
consumenten; zie annex 4).
Consumentenonderzoek Vragenlijst
In nauw overleg met de opdrachtgever, Leader Vlaamse Ardennen, werd een steekproef (n=115)
genomen van mensen die wonen in de regio Vlaamse Ardennen of deze regio kennen.
De vragenlijst werd in eerste instantie via internet verspreid, via de database van het UGENT
sensorisch laboratorium en via verschillende kanalen die vanuit LEADER Vlaamse Ardennen
gecontacteerd werden (directe verkoop, indirecte verkoop, samenwerkingsvormen en andere
platformen en toeristische diensten). De opdrachtnemer heeft met 90 enquêtes het geplande aantal
(75) ruim overschreden. Vanuit LEADER Vlaamse Ardennen lag het aantal vragenlijsten iets lager,
maar gezien het betrokken karakter van de door LEADER Vlaamse Ardennen gecontacteerde partijen,
is de balans in het voordeel van de “algemene consument” te verrechtvaardigen. Naast de onlinevragenlijst, heeft de opdrachtnemer ook zelf ad random vragenlijsten afgenomen.
In overleg met de producenten werd een incentive voorzien voor de deelnemers (verloting van vijf
streekproductenmanden) ten einde de interesse te verhogen en non-response graad te verlagen.
Analyse en Rapportering
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Na het beëindigen van de interviews, consumentenonderzoek en de analyse van deze gegevens
werden de eerste bevindingen gepresenteerd tijdens het slotevenement van het TNS-project op
vrijdag 12 september. Dit slotevenement werd gekoppeld aan de internationale conventie rond
streekproducten die eveneens op deze datum doorgaat in Flanders Expo te Gent. Een overzicht van
deze presentatie vindt u in bijlage.
Het analyseren van de consumentenvragenlijsten gebeurde aan de hand van het statistische
software programma “SPSS” (versie 20).
Onderhavig rapport vormt het eindrapport dat alle resultaten (interviews, consumentenvragenlijst)
samenbrengt.
Timing
De interviews werden afgenomen eind juni/juli/augustus. Het afnemen van de vragenlijsten werd in
de loop van juli opgestart. Teneinde voldoende tijd te kunnen besteden aan de analysefase werd in
overleg met LEADER Vlaamse Ardennen beslist om de dataverzameling midden september stop te
zetten.
De eerste summiere bevindingen uit het onderzoek werden beschikbaar gesteld voor het
slotevenement van het TNS-project en de internationale conventie rond streekproducten op vrijdag
12 september 2014, Flanders Expo te Gent (Annex 5).
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3. Resultaten: Producenten van streekproducten
In deze sectie worden de belangrijkste resultaten en conclusies van de verschillende diepteinterviews opgelijst. Eerder dan een uitgebreid overzicht te geven van de specifieke antwoorden per
geïnterviewde producent, werden de interviews vooral op een hoger niveau (dan het bedrijfsniveau)
geanalyseerd, waardoor hieronder vooral de bevindingen die door verschillende bedrijven gedeeld
werden (of, indien relevant, net niet) besproken worden.
Om de anonimiteit te garanderen, worden de benaderde bedrijven niet vernoemd. Mocht dit in de
tekst op een of andere manier impliciet duidelijk gemaakt worden, is het belangrijk te melden dat de
bedrijven voor de publicatie deze tekst konden inkijken en feedback formuleren.
Bedrijfsprofiel
Hoewel de beschrijving van de verschillende bedrijven vanuit het gekozen onderzoeksdesign
(kwalitatief onderzoek) minder relevant is, door het gebrek aan representativiteit, is het belangrijk te
benadrukken dat de deelnemende bedrijven in verschillende productcategorieën actief zijn. Zoals in
de methodiek beschreven, lag de focus hierbij op 5 categorieën: Jenever, Water, Bier, Mattentaart
en hoeveproducten. Het gaat hierbij om verschillende bedrijfstypes, gaande van heel kleine (bv.
tweemanszaken) tot heel grote bedrijven (ca 100 werknemers). Hoewel er vaak een positieve relatie
is tussen de grootte van het bedrijf en het marktaandeel, alsook met betrekking tot de intensiteit van
promotieactiviteiten, is dit niet noodzakelijk altijd het geval. Wel richten de grotere bedrijven, en
bedrijven met een relatief groot marktaandeel zich eerder met een (breder) productgamma op
(vaak) verschillende doelgroepen.
Aangezien alle respondenten actief een of meerdere streekproducten ontwikkelen, vaak nog op
ambachtelijke wijze, gaat het vaak om producenten met een lange familiale geschiedenis, gaande
van 3 tot zelfs 14 generaties. In sommige gevallen kwamen de bedrijfsactiviteiten voort uit een
hobby, wat aantoont dat er wellicht nog potentieel is voor het vermarkten van (andere)
streekproducten in de Vlaamse Ardennen., en dat het wel degelijk mogelijk is om dergelijke hobby uit
te bouwen tot een succesvol bedrijf (zie ‘best practices’, zie 3.6).
Doelstellingen
Met betrekking tot de objectieven van de geïnterviewde bedrijfsleiders vallen ook hier verschillen te
bemerken. Terwijl sommige bedrijven vooral gefocust zijn op het bestendigen van de huidige (vaak
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nog steeds succesvolle) activiteiten, of groei niet als doelstelling beschouwen (‘klein blijven’), zijn
anderen volop aan het groeien. Bij de groeiende bedrijven gaat deze groei voornamelijk gepaard met
het uitbreiden van de markt (marktinnovatie), al dan niet over de grens (export). Niettemin wordt de
lokale inbedding nog steeds als een belangrijke troef gezien, ook voor zij die zich (hoofdzakelijk) op
de exportmarkt richten. Dergelijke strategie, waarbij men op verschillende markten inspeelt, vraagt
echter ook de nodige inspanningen en steun om bijvoorbeeld gesegmenteerd promotie te voeren.
Dit gebeurt ook in bepaalde gevallen (beurzen voor horeca en oudere bevolkingssegmenten, acties
en (product)sponsering op locaties waar jongere segmenten de producten nuttigen).
Streekproducten is nog steeds de core business van de bedrijven en vormt ook nog steeds de kern
van de promotieactiviteiten. Daarnaast wordt er steeds meer gezocht naar nieuwe producten (vaak
enkel indien dit de definitie van streekproduct niet ondermijnt), gekoppeld aan nieuwe of creatieve
diensten, zoals het linken met de grote aantrekkingskracht van het agrotoerisme in de Vlaamse
Ardennen, of het zoeken van productcombinaties door middel van samenwerking met producenten
uit dezelfde of andere productcategorieën, al dan niet uit de regio (bijvoorbeeld Ename hesp, Sloeber
Worst).
Wanneer we meer specifiek de innovatiefocus als doelstelling onder de loep nemen, blijkt
marktinnovatie nog steeds de innovatie-inspanningen te domineren. Deze nood om de markt uit te
breiden, kan zowel door het product in nieuwe regio’s te verkopen of – in deze case studie in minder
mate weliswaar - door een nieuwe doelgroep aan te spreken. Dergelijke innovatiestrategie wordt
vooral ingegeven vanuit de noodzaak om te groeien en de (regionale/nationale/internationale)
competitie te counteren. Zoals gesteld, was productinnovatie (en ook verpakking) in sommige
gevallen niet gewenst, of zelfs niet mogelijk. Wanneer dit type innovatie aandacht kreeg, en
hetzelfde geldt voor procesinnovatie (gepersonaliseerde verpakking, labelling), werd dit veelal
gedaan

om

bepaalde

consumententrends

te

kunnen

benutten.

Voorbeelden

zijn

de

gezondheidstrend (suikerreductie, biologische voeding), de trend van regionalisatie (regionale geënte
productbenamingen), traditie (vintage labels) of specifieke trends die focussen op uniekheid (limited
editions, speciaalbieren). Of, in het geval van verpakking, om de visibiliteit te verhogen (creatieve
promotie, bv onderleggers met geografische aanduiding).
Het innoveren van processen was daarnaast ook gebaseerd op de noodzaak om (meer) kostenefficiënt te gaan produceren (bv. Energiebesparing of hernieuwing van machinepark).
Organisatie-innovatie werd niet expliciet vermeld tijdens de interviews, waardoor moet nagegaan
worden in welke mate deze cruciale vorm van innovatie, zeker ook vanuit kostenperspectief,
momenteel ook voor producenten van streekproducten een plaats vindt binnen het bedrijf en, vooral
indien dit niet het geval zou zijn, of men over voldoende kennis beschikt om aan dit type innovatie te
doen en of er nood is aan kennistransfer.
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De visie van producenten van streekproducten op het aankoopgedrag van consumenten
De visie van de betrokken producenten op de voornaamste redenen waarom consumenten hun
streekproducten

kopen,

was

er

vooral

een

die

enerzijds

de

familiariteit

en

het

traditioneel/authentiek karakter benadrukt (bv. Hobbykoks), maar ook de loyauteit onderstreept
(naast de gegarandeerde kwaliteit en smaak). Dit laatste toont aan dat de producenten over het
algemeen van mening zijn dat consumenten omwille van de hoge kwaliteit en de herkenbaarheid van
het product (bv door het koppelen van het product aan een verhaal, een geschiedenis, of de kennis
van de processen), loyaal zijn in hun koopgedrag en niet snel hun aankoopgedrag zullen veranderen
ten nadele van streekproducten. Aangezien ook andere spelers in het agribusinesscomplex (zoals
retail) meer en meer inspelen op deze consumententrends (traditioneel, authenticiteit, simpliciteit)
lijkt het een goed moment voor deze streekproducten in de kijker te stellen en hun marktpotentieel
te valoriseren. Vandaag de dag willen consumenten (en dus ook andere spelers uit de keten) immers
vaak een kwalitatief alternatief hebben voor de prijsdruk in de retail sector die lijdt tot
gestandaardiseerde, goedkope producten.
Wanneer gekeken wordt naar de klanten (business-to-business) lijkt vooral de kwaliteitsgarantie
alsook de gepersonaliseerde verkoopaanpak een belangrijke eigenschap te zijn van producenten van
streekproducten (bijvoorbeeld, verpakking op maat van klant. De mond-aan-mond reclame speelt
zowel bij de klanten (horeca, consumenten, …) een belangrijke rol voor het succes van de
streekproducten.
Evaluatie van de interne en externe omgeving (~SWOT- analyse)
Op basis van de analyse van de gepercipieerde trends (opportuniteiten en bedreigingen), voor
streekproducten in het algemeen of voor hun streekproductenassortiment in het bijzonder, alsook
hun eigen sterkten en zwakten, kunnen verschillende overeenkomsten tussen bedrijven opgelijst
worden.
Kansen
Eerst en vooral blijkt de eigen regio, en voornamelijk de hieraan gekoppelde opmars van het
toerisme in de Vlaamse Ardennen nog steeds een van de belangrijkste opportuniteiten. Naast de
eigen regio, als basis voor de verkoop, wordt op het gebied van de buitenlandse handel ook steeds
meer kansen gezien. Wanneer gekeken wordt naar consumententrends, springen twee trends in het
oog die verder kunnen benut worden door de producenten van streekproducten, namelijk
traditionalisme en regionalisme (lokale voeding).
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Bedreigingen
Belangrijke bedreigingen die door de geïnterviewde producenten van streekproducten
geïdentificeerd werden, spelen zich vooral af op het niveau van de concurrent en de consument. Op
economisch vlak maar ook, en hieraan gekoppeld, op sociaal en ecologisch gebied, ervaren zij een
belangrijke graad van concurrentie waaraan ze tegemoet dienen te komen teneinde hun activiteiten
te kunnen verder zetten of, indien mogelijk, zelfs uit te breiden. Daarbij wordt natuurlijk gerefereerd
aan de economische crisis, die zich nog steeds laat voelen, al is het via de gewijzigde
consumententrends (bv consumptie van relatief duurdere streekproducten). Concurrentie omvat
enerzijds spelers op de lokale, regionale markt, zoals producenten van substituten, vooral zij waarvan
het verschil met de eigen producten door de consument maar moeilijk herkent wordt. Anderzijds
wordt ook de zware concurrentie buiten de regio’s of op internationaal niveau, althans voor
bepaalde streekproducten, vermeld. De opkomst van de eigen productie van ‘streekbieren’ in de
Verenigde Staten is hiervan een voorbeeld. Het gaat hier en ook in de andere productgroepen
voornamelijk om een groeiende financiële bezorgdheid over het verliezen van de greep op de eigen
of potentiële markten. Ook de implicaties van bepaalde consumententrends laten zich indirect of
direct voelen. Zo vindt de consument vandaag de dag vaak minder de weg naar horecazaken, wat de
buitenhuis-consumptie van (streekeigen) dranken sterk beïnvloedt. Verder heeft de trend omtrent
de waardering van duurzame voeding (duurzaamheid), initieel een trend die nauw aanleunt bij het
productieproces van streekproducten, ook als gevolg dat de betrokken bedrijven nog duurzamer
zullen moeten produceren (en dit moeten aantonen, cfr. milieu-eisen of wijzigingen in wetgeving
gerelateerd aan de horeca). Dit laatste voorbeeld wordt ook genoemd als een belangrijke exponent
van de regelgeving en wetgeving die alsmaar strenger en administratief zwaarder wordt. De beperkte
ondersteuning kwam ook in verschillende bedrijven naar voor als een bedreiging (zou ook een
zwakte kunnen zijn indien deze beschikbaar zijn maar niet – efficiënt – kunnen aangewend worden).
Sterkten
De belangrijkste sterkten van de betrokken bedrijven richten zich op de kwaliteit van het product, de
vernieuwingsgerichtheid (zie

3.2.), merkbekendheid en de hieraan gekoppelde marketing

initiatieven. Specifieke sterkten worden beschreven in 3.6. en meer specifiek de sectie omtrent de
nood aan het verhogen van kennis aangaande best practices. Het is belangrijk aan te geven dat de
kansen, zoals de verhoogde interesse van consumenten voor kwalitatieve, traditionele lokale voeding
en de opwaardering en aanwezigheid van toerisme, reeds goed benut wordt door de producenten
van streekproducenten, wat op zich een sterkte is.
Zwakten
Traditioneel worden bedreigingen uitgebreider behandeld dan zwakten. Dit is ook het geval tijdens
de interviews met streekproducenten. Een belangrijke zwakte die door verschillende bedrijven naar
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voren werd gebracht, is de moeilijkheid om te exporteren (een exportmarkt efficiënt en duurzaam
aan te boren). Hoewel de export als een duidelijke opportuniteit ervaren wordt (zie kansen) en de
(internationale) competitie voor bepaalde productcategorieën steeds harder wordt (zie
bedreigingen), is het in de praktijk vaak moeilijk om de concurrentie te counteren terwijl men een
nieuwe markt aanspreekt. Deze problematiek is waarschijnlijk te linken aan een andere zwakte,
namelijk het gebrek om de merkbekendheid te valoriseren. Het consumentenonderzoek (zie deel 4)
toont niet alleen aan dat merkbekendheid niet altijd aanwezig is bij de consumenten en, in het geval
er voldoende merkbekendheid is, dit niet altijd in het koopgedrag tot uiting komt. Een ander
voorbeeld uit de interviews was de problematiek van het verkrijgen van meerdere labels (bv.
Combinatie VLAM versus BGA label) en het beperkte succes van Europese erkenning, wat vooral op
korte termijn gevaloriseerd kon worden. Naast deze zwakten dient ook vermeld te worden dat vele
bedreigingen ook als zwakte geformuleerd kunnen worden (oa. het gebrek aan kennis om op
kostenefficiënte wijze aan de verstrengde regelgeving – als bedreiging - te kunnen voldoen en zo
deze bedreiging weg te kunnen werken). Ook de competitie (bedreiging) zorgt er soms voor dat er
moeilijker een goede distributiepartner kan gevonden worden.
Marktonderzoek en strategieplanning
Tijdens de diepte-interviews werd eveneens gepeild naar de inspanningen die de producenten van
streekproducten leveren op het gebied van marktonderzoek. Een eerste opvallende bevinding is het
gebrek aan een missie of visie bij verschillende producenten. In lijn met deze bevinding is het – op
het eerste zicht - gebrek aan strategieplanning of althans het gebruik van strategische
managementtechnieken. Zo gaven slechts enkele bedrijven aan dat ze in het verleden (10-15 jaar
terug) ooit een SWOT-analyse uitgevoerd hebben. Het is natuurlijk zo dat de producenten van
streekproducten een veelal klein aantal werknemers heeft. Ook wat betreft concurrentieanalyse
blijft deze relatief beperkt. Niettemin is de stijgende graad van competitie een vaak genoemde
bedreiging (zie 3.4, bedreigingen). In sommige gevallen is het wel zo dat er niet echt concurrentie is,
of toch niet als dusdanig als negatief ervaren wordt.
Naast het evalueren van de externe omgeving (markt- en concurrentieanalyse), worden ook – om
verscheidene redenen – weinig tot geen evaluatiestudies georganiseerd om de tevredenheid of
bereidheid-tot-betalen van consumenten (in tegenstelling tot klanten, waarbij de klachtenbehandeling en feedback via persoonlijke communicatie de voornaamste maatstaven zijn) objectief
na te gaan. De bedrijfsactiviteiten worden dan ook voornamelijk geëvalueerd op basis van
verkoopcijfers. Toch wordt in sommige gevallen producten in kleine kring binnen het bedrijf getest
en is er plaats voor niet-gestructureerde (online) feedback. Anderzijds zijn de meeste bedrijven van
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mening dat de hoogstaande kwaliteit van hun producten een meerprijs moet toelaten, maar dat ze
op dit moment het juiste prijspunt hebben voor hun doelgroep.
Zoals verwacht zijn de marktstrategieën van de verschillende producenten vooral op uniekheid
(focus/niche) en differentiatie geënt, met name het onderscheiden van de eigen productie en die van
concurrentie op het gebied van kwaliteit, service en design, eerder dan te focussen op
kostenleiderschap (schaalvoordelen, technologische vernieuwing, productiviteit)(cfr. Generieke
strategieën, Porter). Sommige grote spelers die betrokken waren in dit onderzoek combineren
bovenstaande strategieën, waarbij de strategiekeuze afhankelijk is van het product. De uniekheid van
de streekproducten laat in vele gevallen toe om voldoende marge te verkrijgen op de producten en,
met deze middelen, te investeren in groei (producten, machinerie) of exclusieve promotie.
Noden (kennis en ondersteuning)

Op basis van de interviews en de hierboven product-overschrijdende analyse kunnen enkele noden
opgelijst worden die, wanneer zij beantwoord worden, het de producenten in staat moet stellen om
de kwaliteitsvolle streekproducten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen economisch te
valoriseren.
Kennisverwerving
Op het gebied van marktanalyse zou het evalueren van de huidige productactiviteiten op basis van
strategisch management tools alsook het evalueren van de huidige (en toekomstige) marketing mix
(4P’s, prijs, promotie, plaats en product), zoals in het verder beschreven consumentenonderzoek
gedeeltelijk beoogd werd (zie deel 4), moeten zorgen voor het meer efficiënt vermarkten van
streekproducten in de eigen regio en daarbuiten, en moet toelaten sneller en effectiever te
anticiperen op cruciale bedreigingen en kansen (trends, zie 3.2) en deze, respectievelijk, af te
wenden en benutten door de eigen sterkten beter te valoriseren en de zwakten weg te werken. Dit
kan door beter in te zetten op een bepaald type innovatie, zoals de exportkansen (intra- en
extraregionaal) te grijpen dankzij het wegwerken van de huidige barrières (via ondersteuning, zoals
kennistransfer en gezamenlijke initiatieven). Of door het aanleveren van de producten door middel
van een succesvolle, innovatieve dienstverlening waarbij bijvoorbeeld samenwerking tussen
producenten van (gelijkaardige) streekproducten centraal staat, of waarbij de link met de regio en
het toerisme een win-win situatie kan creëren voor de voedingsproducenten en andere regionale
spelers (toeristische diensten, horeca, …). Op het gebied van organisationele innovatie lijkt ook het
aanleveren van tools om efficiënt tot kostenreductie te komen, alsmaar belangrijker te worden.
Hoewel dit geen direct effect zal hebben op het economisch valoriseren van de streek(producten),
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kan dit indirect er wel voor zorgen dat er meer mogelijkheden zijn om de marketing mix innovatiever
in te vullen en op die manier de vermarkting te optimaliseren.
Ondersteuning
Om de bovenstaande noden aan te pakken en dus de producenten beter toegang te kunnen
verschaffen tot potentiële wegen die de valorisatie van de streekproducten kunnen bevorderen, kan
er vanuit verschillende hoeken aan ondersteuning (industrie, overheid, onderzoek) gedacht worden
om de marketing mix (Product, Prijs, Plaats, Promotie) beter uit te werken en af te stemmen op de
afnemer (consument). Op het gebied van onderzoek bijvoorbeeld, zou het zinvol zijn om ‘best
practices’ (beste praktijken) van regio’s, waaronder de Franse regio “Une Autre Provence” (zie
introductie) en op die manier na te gaan welke initiatieven haalbaar zijn voor de Vlaamse Ardennen,
gegeven de specifieke eigenschappen en troeven van deze regio. Vanuit de regio kwamen reeds een
aantal succesvolle initiatieven naar voren die mogelijks uitbreiding verdienen, zoals het
samenwerking met stadsgidsen of het met het onderwijs, en initiatieven om de consument naar de
bedrijven te brengen en hen zo kennis te laten maken met het productieproces (als belangrijk
kwaliteitskenmerk van streekproducten, bijvoorbeeld bierconcerten, boerderijdag, b&b, café,
sneukeltoer/tocht). Ook op gebied van communicatie zijn er verschillen tussen de producenten, wat
de weg opent voor kennistransfer (bijvoorbeeld over het gebruik van sociale media,
geconcentreerde/exclusieve sponsering, audiovisuele acties, creatieve verkooptechnieken tijdens
beurzen en markten). Daarnaast werd het samenbrengen van specifieke traditionele voeding om de
verkoop van verscheidene streekproducten simultaan te stimuleren door sommige bedrijven als een
mogelijke, succesvolle piste ervaren (bv e-commerce), hoewel andere bedrijven dergelijke
gezamenlijke distributie of verkoop minder genegen waren. Samenwerking kan ook op andere
niveaus gebeuren, zoals het (in)formeel organiseren van ‘collegiale kennistransfer’ over technieken
voor kostenreductie tussen bedrijven uit dezelfde streekproductencategorie. Dit toont aan dat de
focus van het verzamelen van ‘best practices’ niet noodzakelijk op promotie alleen dient gericht te
zijn.
Ook training past in dit verhaal. Zeker wanneer gekeken wordt naar de beperkte eigen inspanningen
aangaande markt- en concurrentieanalyse, alsook inzake strategisch management, zouden regionale
initiatieven (training, workshops), eventueel gelinkt aan het communiceren van de hierboven
vermelde beste praktijken, een manier kunnen zijn om bedrijven die – zeker in kleine bedrijven –
vaak de kennis of middelen niet hebben om dergelijke training en kennistransfer te organiseren, te
helpen.
Naast onderzoek en training, die beiden vooral op kennistransfer gericht zijn, kunnen er op basis van
deze activiteiten wetenschappelijk onderbouwde initiatieven opgestart worden, al dan niet vanuit
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regionale instellingen, met een hogere slaagkans. Hierbij kan ook teruggevallen worden op
vroegere/huidige

succesverhalen

zoals

de

actie

“Proef

het

Vlakke

Land”

of

het

streekproductencentrum “Groot Vleeshuis”
Verder is het ook belangrijk te stellen dat enkel wanneer de noden van de verschillende producenten
van streekproducten in kaart gebracht zijn, men kan zoeken naar de meest aangewezen
ondersteuning op maat van de bedrijven. De diepte-interviews in het kader van deze studie vormen
hiertoe een eerste aanzet. Een duidelijker beeld van de noden zal verder toelaten de bedrijven te
ondersteunen in hetgeen zij als prioritair beschouwen. Met andere woorden, ondersteuning moet
toelaten om de voor de bedrijven belangrijkste kansen te benutten, terwijl ze de voor hen cruciale
bedreigingen een halt toe te roepen.
De visie van de producenten van streekproducten op de rol van de regio

De regio Vlaamse Ardennen en het toeristisch karakter wordt door elk van de betrokken
producenten nog steeds als een belangrijke troef gezien, die de naambekendheid verder ondersteunt
en die het mogelijk maakt om de bedrijfsactiviteiten in bepaalde gevallen te linken aan de regio en
regionaal (agro-)toerisme in het bijzonder. Ze zien de regio als een ambassadeur voor hun kwalitatief
hoogstaande producten. In vele gevallen wordt ook voor de productbenaming of bij de promotie een
link gemaakt met de regio (geschiedenis, toerisme). De regionale inbedding blijft dus nog steeds een
heel belangrijk aspect, ook voor grotere (inter)nationale spelers. Niettemin veronderstellen sommige
bedrijven dat de naambekendheid van hun product niet altijd door de consumenten gelinkt wordt
aan de regio. Dergelijke bedrijven zien vooral de kwaliteit (product, verpakking, proces) en uniekheid
als belangrijkste troef, niet zozeer de geografische herkomst. Toch wordt de term “streekproduct”
volgens de producenten nog steeds als positief ervaren bij de consument en dus ook bij de producent
zelf, wat de belangrijkheid van het behalen van een label verder onderstreept.
Alle bedrijven, ook zij die reeds een sterke positie op de exportmarkt hebben (extraregionaal of
internationaal) hechten nog steeds veel belang aan de lokale markt. Niet alleen omdat vaak nog een
substantieel deel van de verkoop van streekproducten in de eigen regio gebeurt, maar omdat de
regio ook in sommige gevallen als een soort testmarkt voor nieuwe producten of dienstverlening (bv
kanalen) beschouwd wordt. Daarbij gaat men bijvoorbeeld de verkoop van de huidige producten op
deze markt blijven ondersteunen, om zo middelen vrij te maken die aangewend kunnen worden voor
de promotie van de nieuwe, nog onbekende producten of de ‘hogere-marge’ producten.
Wanneer het over de rol die de regio zou kunnen spelen, gaat, lijkt het in eerste instantie belangrijk
te zijn dat eerst de noden van de producenten van streekproducten in kaart wordt gebracht. Vanuit
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die optiek kan gezocht worden naar “bottom-up” initiatieven die prioritaire problemen van bedrijven
aanpakt. Daarbij kan de link gelegd worden met de eerder vermelde kennistransfer (communiceren
van onderzoeksinzichten, zoals onderhavig consumentenonderzoek alsook onderzoek gerelateerd
aan de valorisatie van streekproducten, zoals het bestuderen van beste praktijken) en onderbouwde,
praktijkgerichte initiatieven. Met betrekking tot dit laatste, is er ondersteuning nodig om de
promotie beter af te stemmen op de consument (zeker buiten de regio’s) of de organisatie van de
communicatie/promotie beter te laten verlopen. Zo kan de regio een rol spelen bij het introduceren
en het positioneren van de eigen, regionale bedrijven op extra-regionale beurzen. In deze optiek kan
ook nagedacht worden over manieren om de merkbekendheid te verhogen of streekproducten labels
beter te valoriseren (bv. VLAM, EU labels). Het is met andere woorden cruciaal om de ”unique selling
propositions” (uniek verkoopargument) van de producenten van streekproducten in de Vlaamse
Ardennen in kaart te brengen (smaak, traditie/authenticiteit, link met regio, label, kwaliteit, nauwe
klantenrelaties of “customer intimacy”) en deze te gaan valoriseren en in de kijker zetten. Het zijn
immers de belangrijkste kenmerken van de bedrijven om zich te onderscheiden van concurrenten
(voornamelijk producten uit dezelfde branche, waaronder substituten, binnen en buiten de
regiogrens). Om deze kenmerken te gaan valoriseren zou het zinvol zijn om niet alleen na te denken
over de manier waarop de overheid dit kan ondersteunen, maar ook hoe onderzoek hierbij kan
helpen. Zo kan de smaak als cruciaal attribuut van de streekproducten beter in de verf gezet worden,
als dit bijvoorbeeld op wetenschappelijke wijze kan onderbouwd worden (bv. smaaktesten met
consumentenpanels, instrumentele smaakanalyse).
Wanneer een dergelijke

wetenschappelijke onderbouw

aan één of meerdere

unieke

verkoopargumenten gekoppeld kan worden bij het promoten van streekproducten, zal dit bijdragen
tot het succes van promotie en marketing initiatieven. Men kan bijvoorbeeld inspanningen leveren
om de kennis van de consumenten over de processen die gepaard gaan bij de ontwikkeling van
(bepaalde) streekproducten verhogen, en dit gaan integreren in een promotieactiviteit die gelinkt
wordt aan onderzoeksresultaten die aangeven dat smaak wel degelijk een belangrijk kenmerk is van
streekproducten (bijvoorbeeld tegenover substituten).
Voor de ondervraagde producenten kunnen dergelijke strategieën uitgedacht worden vanuit een
overkoepelend gebeuren, waarbij regionale instanties bijvoorbeeld als mediator optreden, maar
hoeft de uitvoering ervan niet noodzakelijk overkoepelend te gebeuren. Met andere woorden, het
doel van de activiteiten, namelijk de valorisatie van de streekproducten van de deelnemende
bedrijven, is belangrijker dan de wegen om dat doel te bereiken (onderzoek, training of praktijk
initiatieven; overkoepelende versus bedrijfsspecifieke initiatieven). Toch zal een combinatie van
verscheidene opties, indien haalbaar en – vanuit de bedrijfswereld – gewenst, hoogstwaarschijnlijk
het meeste effect genereren (bijvoorbeeld wetenschappelijk onderbouwde mediacampagnes).
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Belangrijk is te benadrukken dat door de grote verschillen tussen de producenten van
streekproducten, inzake de bedrijfsgrootte en marktaandeel, en de invulling van de marketingmix en
de organisatie van de distributie in het bijzonder, gezamenlijke acties niet noodzakelijk voor elk van
de deelnemende bedrijven succesvol zal zijn. Zo hebben sommige bedrijven weinig baat bij het
deelnemen aan acties op streekproductmarkten, behalve dan de algemeen positieve invloed op de
naambekendheid. Vanuit deze optiek zou moeten nagedacht worden hoe in eerste instantie de
doelgroep, met name de verschillende producenten van streekproducten uit de regio Vlaamse
Ardennen, kan gesegmenteerd worden (bv op basis van het belangrijkste distributiekanaal,
grootte/marktaandeel en/of productgroep) en vervolgens ondersteunende acties te ontwikkelen per
segment/subgroep. Uiteraard kan het bij het stimuleren van de kennistransfer tussen producenten
net belangrijk zijn om segment-overschrijdend te werken.
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4. Resultaten: Consumenten van Streekproducten
In deze sectie worden de belangrijkste resultaten en conclusies van de consumentenvragenlijst
weergegeven. Eerst en vooral wordt het profiel van de steekproef besproken, waarna de algemene
kennisvragen (definitie van een streekproduct, streekproducten uit de Vlaamse Ardennen en uit
andere regio’s, labels van streekproducten voor Vlaanderen en Vlaamse Ardennen), het koopgedrag
(percentage kopers van streekproducten, gepercipieerde redenen om streekproducten te kopen, de
frequentie en de doeleinden) en de evaluatie van de marketing mix (product, plaats, promotie, prijs)
van vijf geselecteerde streekproducten (Balegemse jenever, Ename streekbier, Eaulala bronwater,
hoeveproducten en Geraardsbergse mattentaarten) behandeld worden.
Profiel van de steekproef
In totaal namen 115 consumenten deel aan de vragenlijst (n = 115). De meerderheid waren vrouwen
(62.5%)(verantwoordelijk voor inkopen), mensen afkomstig uit Oost-Vlaanderen (84.8%), gehuwd
(42.0%), universitair en hoger niet-universitair opgeleid (respectievelijk 45.5%, 34.8%), voltijds
tewerkgesteld (53.6%) en met een gemiddeld inkomen (tabel 1). Het betreft hier een nietprobalistische sampling procedure (convenience sampling), waardoor een hoge representativiteit
niet kan gegarandeerd worden. Toch geeft deze verdeling geeft een goede afspiegeling van de markt
weer. De vrouwen zijn immers hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de gezinsaankopen. Bevraagde
personen zijn voornamelijk afkomstig uit de provincie Oost-Vlaanderen wat eveneens een goede
weergave biedt van de doelconsumenten en doelgebruikers van Oost-Vlaamse streekproducten.
Daarnaast bestaat de steekproef voornamelijk uit gehuwden met een hoger diploma en
voltijdstewerkgestelden met een gemiddeld inkomen. Dit is eveneens representatief voor de
beoogde populatie.
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Tabel 1 Socio-demografische gegevens van de steekproef
Determinant

Gemiddelde

Standaarddeviatie

Leeftijd

42.93

Geslacht

Vrouw

62.5

Man

37.5

Oost-Vlaanderen

84.8

West-Vlaanderen

9.8

Antwerpen

1.8

Vlaams-Brabant

2.7

Limburg

0

Brussel

0

Waals-Brabant

0

Namen

0

Luik

0

Henegouwen

0.9

Luxemburg

0

Inwonend bij ouders

17.0

Alleenstaand

11.6

Samenwonend

20.5

Gehuwd

42.0

Gescheiden

7.1

Weduwe/Weduwnaar

1.8

Universitair

45.5

Hoger niet-universitair

34.8

Secundair

17.0

Lager

2.7

Voltijds

53.6

Gepensioneerd

25.0

Scholier/Student

10.7

Deeltijds

3.6

Arbeidsongeschikt

3.6

Determinant

Provincie

Burgerlijke staat

Diploma

Beroepssituatie

Categorie

16.6

% van respondenten
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Inkomen

Werkloos

2.7

Huisvrouw/man

0.9

Geen inkomen

8.9

500 – 1000 euro

1.8

1000 – 1500 euro

20.5

1500 – 2000 euro

25.0

2000 – 2500 euro

17.0

25000 – 3000 euro

5.4

3000 euro of meer

1.8

Ik weet het niet /

19.6

Ik wil jet niet zeggen

Kennis van de definitie van een streekproduct en de bekendheid van de streekproducten uit de
Vlaamse Ardennen
In het eerste deel van de consumentenbevraging werd de algemene kennis met betrekking tot
streekproducten bevraagd. Achtereen volgens behandelen we hieronder de verschillende
componenten met betrekking tot de kennis van de consumenten over streekproducten.

Definitie streekproduct en bekendheid
Consumenten werden gevraagd aan welk voorwaarden een product zou moeten voldoen om een
streekproduct genoemd te worden. Onderstaande tabel geeft de resultaten weer (tabel 2).
Consumenten geven als belangrijkste voorwaarden: typisch product uit de streek, traditioneel
recept, grondstoffen uit de streek aan.
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Tabel 2: gemiddelde score op iedere voorwaarde voor streekproduct volgens de consument
(1= helemaal niet akkoord; 5 = helemaal akkoord)

Voorwaarde volgens consument

Gemiddelde

St. Deviatie

Typisch product van de streek

4.52

0.742

Traditioneel recept

3.95

0.972

Grondstoffen uit de streek

3.83

0.982

Ambachtelijk vervaardigd

3.71

0.971

Geschiedenis

3.44

0.984

Biologisch geproduceerd

2.74

1.085

Uit de vergelijking van deze resultaten met de gebruikte definitie van streekproducten (annex 2)
blijkt dat de meerderheid van de bevraagde consumenten de voorwaarden om een product een
streekproduct te noemen over het algemeen goed inschat. Belangrijk voor de regio Vlaamse
Ardennen is dat 2 van de 3 top antwoorden direct gelinkt zijn aan de streek (typisch product van de
streek; grondstoffen uit de streek).

Kennis van streekproducten Vlaamse Ardennen
De consumenten werden gevraagd uit een lijst van 12 streekproducten (6 streekproducten uit de
Vlaamse Ardennen, 6 streekproducten uit andere regio) aan te geven of het streekproduct uit de
Vlaamse Ardennen of uit een andere regio afkomstig is.
Kennis van streekproducten uit de Vlaamse Ardennen
Onderstaande zes grafieken (fig.1) geven de antwoorden van de respondenten weer voor de
streekproducten uit de Vlaamse Ardennen. Drie van de zes producten worden door de consument
correct toekend tot de regio van de Vlaamse Ardennen. Topbronnen, Geutelingen en Adriaan
brouwer worden door de meeste consumenten correct aan de regio Vlaamse Ardennen toegewezen
(respectievelijk 66.96%; 72.17% en 64.35%). Bij de streekproducten Jenever De Blauwe Duif, Special
Belge Tonneke en Eskens bruinbier geeft een groot percentage van de consumenten aan het niet te
weten (respectievelijk 65.22%, 66.70% en 71.78%). Deze producten hebben bijgevolg een lage
bekendheid onder de consumenten.
Topbronnen, Geutelingen en Adriaan brouwer echter zijn goed gekend onder de consumenten en
bijgevolg voorbeelden van ‘best practices’. Het zou immers interessant zijn te achterhalen waarom
bepaalde streekproducten uit de Vlaamse Ardennen nu net bekender zijn dan andere (bv. op basis
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van inspanningen met betrekking tot de marketing mix) en deze resultaten te verspreiden naar de
brede doelgroep.

Fig. 1: grafische weergave van het percentage respondenten dat een bepaald streekproduct
toeschrijft aan de Vlaamse Ardennen, uit een andere regio of het niet weet. Aan de linkerzijde
voorbeelden van ‘best practices’, aan de rechterzijde streekproducten met lage bekendheid
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Kennis van streekproducten uit andere regio
Onderstaande zes grafieken (fig. 2) geven de antwoorden van de respondenten weer voor de
streekproducten uit een andere regio. Twee van de zes producten worden door de consument
correct toekend aan een andere regio dan de regio van de Vlaamse Ardennen (Cuberdon 77.88% en
Tierenteyn mosterd 70.54%). De andere streekproducten hebben ongeveer gelijk percentage op de
categorieën niet uit Vlaamse Ardennen en weet het niet.
Bijgevolg zijn Cuberdon en Tierenteyn mosterd beter bekend dan de andere bevraagde
streekproducten uit een andere regio. Ook hier kan dezelfde opmerking gemaakt worden als
hierboven. Naast de kenmerken van de respondenten uit de streekproef, zouden er ook andere
redenen kunnen zijn waarom bepaalde streekproducten bekend zijn en blijven.
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Fig.
2: grafische weergave van het percentage respondenten dat een bepaald streekproduct toeschrijft
aan de Vlaamse Ardennen, uit een andere regio of het niet weet. Bovenaan Cuberdon en Tierenteyn
mosterd.
Kennis van labels streekproducten Vlaanderen en Vlaamse Ardennen
De kennis en perceptie van labels van streekproducten onder de consumenten werd eveneens
nagegaan. De consumenten werden gevraagd of enerzijds een label voor Vlaamse streekproducten
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en anderzijds een label voor streekproducten uit de Vlaamse Ardennen bestaat, en indien zij negatief
antwoordden, of er een label zou moeten zijn.
Label Vlaamse streekproducten
Onderstaand taartdiagram (fig. 3) geeft aan dat 65.18% van de bevraagde consumenten kennis heeft
van het bestaan van een label voor Vlaamse Streekproducten (fig. 4). De andere consumenten zijn
ervan overtuigd dat er geen label van Vlaamse streekproducten bestaat: 26.79% onder hen is
voorstander van zo’n label en 8.04% vindt dat er geen nood aan is. Uit deze gegevens kan
geconcludeerd worden dat zowel het label van de Vlaamse streekproducten als de voordelen van
een label voor streekproducten slechts gebrekkig tot bij de consumenten komen. Hierin ligt een
duidelijke opportuniteit voor promotie en bekendmaking van het label, die vandaag de dag nog
onderbenut wordt.

Fig. 3 Kennis en perceptie van label Vlaamse Streekproducten

Label streekproducten Vlaamse Ardennen
Consumenten werden eveneens gevraagd of een label voor streekproducten uit de Vlaamse
Ardennen bestaat. Hoewel dit label tot op heden (nog) niet bestaat, geeft 34.55% van de
consumenten aan weet te hebben van het bestaan van dit label. 42.73% geeft correct aan dat dit
label niet bestaat, maar is ervan overtuigd dat een label voordelen met zich mee zou brengen. Echter
22.73% vindt een label voor de streekproducten van de Vlaamse Ardennen niet noodzakelijk (fig.5).
Uit deze gegevens kan vooral afgeleid worden dat veel consumenten (42.73%) een regionaal label
een goede zaak vinden. De vraag is in welke mate dit effectief gevaloriseerd kan worden, gegeven
het grote(re) succes van het Vlaamse label.
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Fig. 5 Kennis en perceptie van het label voor streekproducten uit de Vlaamse Ardennen

Koopgedrag

De consumenten werden ook bevraagd over hun koopgedrag. Er werd gevraagd of ze al dan niet
streekproducten kopen en, indien niet, waarom niet, en indien wel, hoe vaak ze deze producten
kopen. Daarnaast werd ook de reden van aankoop en de doeleinden bevraagd.
Percentage kopers van streekproducten

Slecht 6.09% geeft aan geen streekproducten te kopen (Fig. 6). Onderliggende redenen zijn vooral de
beschikbaarheid en het niet kennen van streekproducten (Tabel 3). Hoewel de sample van nietkopers klein is, kan de perceptie van een lage beschikbaarheid, naast een gebrekkige kennis,
aangepakt wordt door initiatieven gericht op de optimalisatie van de distributie en de verhoging van
de kennis.
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Tabel 3: Gemiddelde scores van gepercipieerde redenen om geen streekproducten te kopen aangegeven door de nietkopers van streekproducten in volgorde van belangrijkheid (1= helemaal niet akkoord; 5 = helemaal akkoord)

Reden tot niet kopen van streekproducten

Gemiddelde

St. Deviatie

Beschikbaarheid

4.00

1.000

Onbekendheid streekproducten

3.50

1.378

Prijs

2.80

1.095

Houdbaarheid

2.60

0.894

Smaak

2.60

0.894

Kwaliteit

2.40

0.894

Gepercipieerde redenen om streekproducten te kopen, de frequentie en de doeleinden
Gepercipieerde redenen om streekproducten te kopen
Onder de kopers van streekproducten (n=106) werd de reden voor het aankopen van
streekproducten bevraagd. De kopers geven aan vooral voor de smaak (4.17), de verbondenheid met
de streek (4.07) en kwaliteit (3.97) streekproducten aan te kopen. Minst belangrijke reden om
streekproducten aan te kopen zijn prijs (2.63), biologisch (2.87) en gewoonte (2.98) (tabel 4). Het
wordt met andere woorden belangrijk om als producent van streekproducten deze troeven (meer)
uit te spelen en zo de potentiële markt van consumenten te behouden of vergroten.
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Tabel 4: Gemiddelde scores van gepercipieerde redenen om streekproducten te kopen aangegeven door de consumenten
die streekproducten kopen in volgorde van belangrijkheid (1= helemaal niet akkoord; 5 = helemaal akkoord)

Reden

Gemiddelde

St. Deviatie

Smaak

4.17

0.762

Streekverbondenheid

4.07

0.929

Kwaliteit

3.97

0.774

Betrouwbaar

3.67

0.836

Imago

3.66

0.965

Nostalgie

3.38

1.018

Duurzaam

3.36

0.987

Gebruiksvriendelijk

3.18

0.753

Gemakkelijk te kopen

3.02

1.042

Gewoonte

2.98

1.014

Biologisch

2.87

1.087

Prijs

2.63

0.979

Koopfrequentie
Ongeveer 28% koopt één maal per maand streekproducten, 26% koopt één maal om het half jaar
streekproducten en 19% koopt meerdere malen per week (Fig. 7).
De meerderheid koopt dus één maal per maand of om het half jaar streekproducten. Dit betekent
dat de streekproductenmarkt een potentieel heeft, maar dat het toch vaak om niet-frequente
aankopen gaat. De vraag is of producenten dit net in de verf moeten zetten bij het invullen van het
marketingmix, of eerder moeten proberen de frequentie van consumptie te gaan verhogen. De
relatief hogere prijs (omwille van de kwaliteit) wordt immers, zoals hierboven gesteld, niet als een
belangrijke reden gezien om streekproducten aan te kopen. Wanneer de kwaliteit, resulterend in een
betere smaak en hogere betrouwbaarheid, meer ingang kan vinden bij de consument, zal dit
hoogstwaarschijnlijk de frequentie van aankopen positief beïnvloeden.
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Fig. 7 Verdeling aankoopfrequentie van streekproducten

Koopdoeleinden
Het voornaamste doel aangegeven door de consumenten is de eigen consumptie (79.2%) en als
geschenk (59.6%) (tabel 5). De doeleinden ‘verwerking’ en ‘verkoop’ zijn vooral gelinkt aan het
gebruik van streekproducten in horeca. De steekproef bestond echter uit consumenten van
streekproducten en dit kan het lage percentage van de doeleinden verwerking en verkoop verklaren.
Tabel 5 Percentage per koopdoeleind in volgorde van belangrijkheid

Koopdoel

Ja (%)

Nee (%)

Eigen consumptie
Geschenk
Verwerking
Verkoop

79.2
59.6
17.5
6.1

20.8
40.4
82.5
93.9

Consumenten kopen over het algemeen streekproducten om deze als geschenk te geven of voor
eigen gebruik. Dit is ook terug te zien in de aankoopfrequentie, voornamelijk één maal per maand of
om het half jaar. Bijgevolg kunnen producenten van streekproducten hier handig op inspelen door de
verkoop als geschenk extra te promoten en meer uit te spelen, bijvoorbeeld een verjaardagspakket,
een special kerstpakket, een instuifpakket, …
Evaluatie van de marketing mix van vijf streekproducten
De marketing mix van vijf specifieke streekproducten uit de Vlaamse Ardennen werd in de
consumentenbevraging geëvalueerd. De vijf geselecteerde streekproducten waren: Balegemse
jenever, Ename streekbier, Eaulala bronwater, Hoeveproducten en Geraardsbergse mattentaarten.
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Bij de selectie werd rekening gehouden met differentiatie in productcategorie. De evaluatie van
product, plaats, promotie en prijs worden achtereenvolgens besproken.
Product

Consumenten werden bevraagd over hun kennis en koopfrequentie van de vijf specifieke
streekproducten uit de Vlaamse Ardennen. Onderstaande grafieken geven de verdeling in
percentage weer van de antwoorden van de respondenten (fig. 8). Het merendeel van de
respondenten geeft aan Ename streekbier, hoeveproducten en Geraardsbergse mattentaarten te
kennen en regelmatig te kopen of ooit gekocht te hebben. Balegemse jenever en Eaulala bronwater
zijn echter bij ongeveer 30% van de respondenten (respectievelijk 31.58% en 34.21%) niet gekend.
Onder de respondenten die aangeven Balegemse jenever te kennen koopt slechts 8.77% regelmatig,
33.33% heeft ooit al eens Balegemse jenever gekocht en 26.32% koopt nooit Balegemse jenever.
Onder de respondenten die aangeven Eaulala bronwater te kennen koopt slechts 6.14% regelmatig,
26.32% heeft ooit al eens Eaulala bronwater gekocht en 33.33 koopt nooit Eaulala bronwater.

Daarnaast werd onder de respondenten die aangeven een bepaald streekproduct te kennen
gevraagd van waar zij het producten kennen. Onderstaande tabel geeft weer dat Balegemse jenever
voornamelijk door vrienden en via markten en evenementen is gekend. Ename streekbier is gekend
door de aanwezigheid in winkels en op café. Eaulala bronwater kennen de respondenten ook vooral
van de aanwezigheid op café. Hoewel Eaulala niet via retail verkocht wordt, denken velen
verkeerdelijk dat dit het geval is. Dit toont aan dat mensen weinig kennis hebben over de
verkoopkanalen voor product. Hoeveproducten zijn gekend van markten en evenementen en
aanwezigheid in winkels. De Geraardsbergse mattentaarten zijn eveneens van markten en
evenementen en van de aanwezigheid in winkels gekend (tabel 6).
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Tabel 6 Verdeling in % van waar de consumenten de vijf streekproducten kennen

Product

Balegemse jenever
Ename streekbier
Eaulala bronwater
Hoeveproducten
Geraardsbergse
mattentaarten

Tv
(%)

Radio
(%)

Folders
(%)

Vrienden
(%)

Markten/
evenementen
(%)

Winkel
(%)

Café
(%)

0
13.9
6.1
4.3

0
5.2
0.9
0

6.1
8.7
1.7
6.1

38.3
36.5
7.8
25.2

27.0
27.8
17.4
48.7

20.0
40.0
18.3
42.6

16.5
57.4
35.7
3.5

1.7

4.3

7.0

40.0

64.3

52.2

3.5

De belangrijkste aankoopreden per specifiek streekproducten zijn in onderstaande tabel terug te
vinden (tabel 7). Voor ieder product zijn verbondenheid aan de streek en de smaak de belangrijkste
aankoopreden bij de consument. Daarnaast is kwaliteit ook voor iedere producten een belangrijke
aankoopreden. Het imago speelt een rol bij Ename streekbier, hoeveproducten en Geraardsbergse
mattentaarten. Betrouwbaarheid is dan weer belangrijk bij hoeveproducten en Geraardsbergse
mattentaarten. Gewoonte, in tegenstelling tot wat veel producenten beweren in de interviews, is
niet zo een belangrijke aankoopreden voor de respondenten van de streekproef. We merken vooral
verschillen inzake image en betrouwbaarheid, wat aantoont dat streekproducten niet altijd om
dezelfde redenen gekocht worden en dat er tussen streekproducten verschillen zijn in
marketingstrategie waardoor bepaalde redenen sterker naar voor komen bij bepaalde (groepen van)
streekproducten.

Tabel 7 Percentage aankoopreden per specifiek streekproduct

Aankoopreden

Balegemse
Jenever (%)

Eaulala
bronwater (%)
18.3

Hoeveproducten
(%)
37.4

Geraardsbergse
mattentaarten (%)

30.4

Ename
streekbier
(%)
40.9

Verbonden aan de
streek
Smaak
Nostalgie
Prijs
Kwaliteit
Gewoonte
Biologisch
Gemakkelijk aan te
kopen

26.1
13.0
3.5
23.5
7.8
4.3
8.7

55.7
12.2
10.4
37.4
18.1
1.7
34.8

11.3
5.2
3.5
10.4
6.1
1.7
8.7

46.1
13.0
14.8
44.3
9.6
23.5
22.6

72.2
32.2
9.6
52.2
13.0
4.3
23.5

59.1
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Imago
Gebruiksvriendelijk
Betrouwbaar
Duurzaam

25.2
12.2
19.1
6.1

15.7
6.1
13.9
10.4

9.6
7.0
12.2
3.5

27.0
13.9
27.0
21.7

33.9
11.3
27.8
12.2

De plaats waar een streekproduct gekocht wordt varieert sterk per product (tabel 8). De twee
hoogste percentages per product werden aangegeven in het vet. Balegemse jenever wordt
voornamelijk in de supermarkt gekocht, 16.5 % geeft aan Balegemse jenever als geschenk te krijgen.
Ename streekbier wordt voornamelijk in de supermarkt en op café gekocht. Eaulala bronwater koopt
de consument op café en op restaurant. Ook hier weer zijn er mensen die denken dat het bronwater
via supermarkten verkocht wordt. Hoeveproducten worden voornamelijk via agrotoerisme en in de
delicatessenzaak

gekocht.

Geraardsbergse

mattentaarten

worden

aangeschaft

in

de

delicatessenwinkel en in de supermarkt, daarnaast krijgt ook ongeveer een 5de wel eens een
mattentaartje als geschenk.
Tabel 8 Percentage aankoopplaats per specifiek streekproduct

Aankoopplaats
Supermarkt
Café
Restaurant
Geschenk gekregen
Agrotoerisme
Delicatessenzaak

Balegemse
Jenever (%)
24.3
9.6
5.2
16.5
9.6
11.3

Ename
Eaulala
HoeveGeraardsbergse
streekbier
bronproducten mattentaarten (%)
(%)
water (%) (%)
50.4
9.6
22.6
22.6
47.8
20.0
0.9
2.6
23.5
27.8
6.1
6.1
15.7
4.3
11.3
21.7
1.7
2.6
34.8
14.8
6.1
2.6
29.6
42.6

Plaats
Plaatscriteria werden geëvalueerd aan de hand van vier stellingen waarop mening van de consument
werd gevraagd (5-punt likert schaal). De vier stellingen ter evaluatie van plaats zijn:
-

Dit streekproduct is makkelijk verkrijgbaar

-

Het verkoopkanaal waarin ik dit streekproduct koop heeft een goed imago

-

Ik zou het aangenaam vinden moest dit streekproduct ook via andere kanalen te verkrijgen
zijn

-

Ik heb weinig vertrouwen in het verkoopkanaal waar ik dit streekproduct koop
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Tabel 9 geeft de gemiddelde scores van de consumenten weer, gemiddelde score boven 3.50 zijn in
het vet aangegeven. De respondenten geven aan dat Ename streekbier en Geraardbergse
mattentaarten gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Daarnaast heeft het verkoopkanaal van deze producten
en hoeveproducten een goed imago volgens hen. Volgens de respondenten is het eveneens
belangrijk om hoeveproducten ook via andere kanalen te koop te stellen. Merk hierbij wel op dat bij
alle producten de gemiddelde score boven de drie ligt op dit criteria, bijgevolg zouden veel
respondenten het aangewezen vinden om de producten ook via andere kanalen te kunnen
aankopen. Hierin schuilt terug een belangrijk factor: consumenten wensen meer verkoopskanalen en
in bovenstaande gegevens gaven de niet kopers weinige beschikbaarheid als belangrijkste reden om
geen streekproducten te kopen.
Tabel 9 De gemiddelde score ( en standaarddeviatie) op plaatcriteria per streekproduct (1 = helemaal niet akkoord, 5 =
helemaal akkoord).

Plaats

Balegemse
Jenever

Makkelijk
verkrijgbaar
Goed imago
Andere kanalen
aangewezen
Weinig vertrouwen
in verkoopskanaal

Ename
streekbier

Eaulala
bronwater

Hoeveproducten

Geraardsbergse
mattentaarten

3.36 (0.86)

4,16 (0.78)

3,00 (0.94)

3,32 (1.03)

3,65 (1.07)

3.42 (0.73)

3,91 (0.76)

3,33 (0.72)

3,69 (0.84)

3,84 (0.77)

3.27 (0.75)

3,09 (0.84)

3,23 (0.65)

3,55 (0.95)

3,35 (0.90)

2.34 (0.95)

2,08 (0.99)

2,65 (0.78)

2,28 (0.99)

2,34 (0.92)

Promotie
Promotie werd aan de hand van drie stellingen nagegaan:
-

Dit streekproduct komt veel in de publiciteit

-

Dit streekproduct is vaak aanwezig op events

-

Dit streekproduct voert zelden promotieacties uit

De respondenten gaven hun mening op een 5-punt likert schaal. Tabel 10 geeft de gemiddelde scores
van de consumenten weer, opnieuw werden de score boven 3.5 in het vet aangeduid. Opmerkelijk in
deze gegevens zijn de algemeen lage gemiddelde scores. Enkel Ename streekbier heeft een
gemiddelde score boven 3.5 op het criteria publiciteit en aanwezigheid op events. Het verhogen van
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promotie zou voor alle streekproducenten als aanbeveling kunnen dienen. Dit zou bijgevolg de
gebrekkige kennis van de consumenten overstreekproducten verhogen.
In verband met het criteria promotionele acties liggen de score rond een gemiddelde score van 3.
Tabel 10 De gemiddelde score ( en standaarddeviatie) op promotiecriteria per streekproduct (1 = helemaal niet akkoord, 5
= helemaal akkoord).

Promotie

Veel publiciteit
Aanwezig op
events
Zelden
promotionele
acties

Balegemse
Jenever

Ename
streekbier

Eaulala
bronwater

Hoeveproducten

Geraardsbergse
mattentaarten

2,23 (0.95)

3,57 (0.91)

2,43 (1.08)

2,71 (1.10)

3,09 (1.11)

2,68 (1.14)

3,64 (0.93)

2,71 (1.06)

3,03 (1.05)

3,38 (1.00)

3,28 (0.97)

2,67 (1.02)

3,27 (0.99)

3,15 (1.07)

3,22 (1.00)

Prijs
De prijs van de vijf specifieke streekproducten werd nagegaan aan de hand van vier vragen. De
volgende vier zaken werden bevraagd: het hoog of laag ervaren van de prijs, goedkoop versus duur
ervaren van het product, mate waarin men het product zou kopen in de toekomst en mate waarin
men een meerprijs voor het product zou willen betalen. Onderstaande grafieken bieden per product
de verdeling op deze vier zaken: prijs, goedkoop vs duur, kopen in de toekomst en meerprijs (fig. 913).
Ervaring van hoge of lage prijs
De prijs wordt noch laag, noch hoog ervaren bij Ename streekbier, hoeveproducten en
Geraardsbergse mattentaarten door de meerderheid van de respondenten. Bij Balegemse jenever en
Eaulala bronwater geeft het merendeel van de respondenten aan het niet te weten. De prijs wordt
bij geen enkel product te laag ervaren (fig. 9-13).
Ervaring van goedkoop versus duur product
Het product wordt noch goedkoop, noch duur ervaren bij Ename streekbier, hoeveproducten en
Geraardsbergse mattentaarten door de meerderheid van de respondenten. Bij Balegemse jenever en
Eaulala bronwater geeft het merendeel van de respondenten aan het niet te weten (fig. 9-13).
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Bereidheid om product te kopen in de toekomst
De meeste respondenten geven aan Ename streekbier, hoeveproducten en Geraardsbergse
mattentaarten in de toekomst te kopen (percentage ja en helemaal wel). Balegemse jenever daar en
tegen heeft een lager percentage in de categorie “helemaal wel”, dit product heeft een groter
percentage “misschien” en “nee” in vergelijking met Ename streekbier, hoeveproducten en
Geraardsbergse mattentaarten. Eaulala bronwater heeft een hoger percentage respondenten dat
negatief antwoord op deze vraag (fig.9-13).
Bereidheid tot het betalen van een meerprijs
Over het algemeen zijn de meeste consumenten niet bereid om een meerprijs te betalen, behalve bij
hoeveproducten en Geraardsbergse mattentaarten geven de respondenten aan akkoord te zijn met
een meerprijs (respectievelijk 45.05% en 30.63%). Hoewel het hier om een hypothetische bevraging
gaat, geeft het toch aan dat prijspercepties verschillen tussen streekproducten. De eerder vermelde
verschillen in aankoopredenen zouden bijvoorbeeld aan de basis kunnen liggen van deze verschillen
in de bereidheid tot het betalen van een meerprijs.
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Totale score per streekproduct
De consumenten werden na de evaluatie van de marketing mix gevraagd om de vijf specifieke
streekproducten van de Vlaamse Ardennen een totaal score toe te kennen van 1 tot 10. In
onderstaande tabel is de gemiddelde score voor ieder streekproduct in volgorde van hoogste naar
laagste score weergegeven (tabel 11).
Geraardsbergse mattentaarten heeft de hoogste gemiddelde score (7.76). Ename streekbier en
Hoeveproducten hebben de tweede en derde hoogste score (respectievelijk 7.22 en 7.21). Deze top
drie scores kunnen gelinkt worden aan de kennis en vertrouwdheid/bekendheid met het product. In
voorgaande gegevens is op te merken dat het merendeel van de respondenten Ename streekbier,
hoeveproducten en Geraardsbergse mattentaarten kent en regelmatig koopt of ooit gekocht heeft.
Daarnaast worden deze producten gekocht omwille van het goed imago en betrouwbaarheid. Ook
werden deze producten als gemakkelijk verkrijgbaar ervaren door de consumenten. Deze factoren
werken dus waarschijnlijk deze hoge score op deze producten in de hand. Producten zoals
Geraardsbergse mattentaarten en hoeveproducten die betrouwbaarheid als aankoopreden hebben
worden door de consumenten gemiddeld hoger gescoord.
Balegemse jenever heeft een gemiddelde score van 6.42 en Eaulala bronwater behaalt een score van
5.44. Opmerkelijk is dat deze producten bij ongeveer 30% van de respondenten niet gekend zijn (uit
voorgaande gegevens respectievelijk 31.58% en 34.21%). Dit kan deze score mede verklaren.
Tabel 11 Gemiddelde score op vijf streekproducten van de Vlaamse Ardennen in volgorde van hoogste naar laagste score
(schaal van 1 tot 10)

Product

Gemiddelde

St. Deviatie
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Geraardsbergse mattentaarten
Ename streekbier
Hoeveproducten
Balegemse jenever
Eaulala bronwater

7.76
7.22
7.21
6.42
5.44

1.95
1.73
2.13
2.15
2.41
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5. Resultaten: Matching producenten en consumenten
Door het gebruik van een niet-gestandaardiseerde methode om data te verzamelen bij de
producenten, namelijk een kwalitatieve onderzoeksmethode (diepte-interviews), waardoor de
sample (10 bedrijven) klein is, wordt bij het matchingproces vooral gekeken naar de algemene
bevindingen in de consumentenvragenlijst, eerder dan te focussen op de secties rond de 5 specifieke
producten. Hieronder worden de belangrijkste tegenstellingen (‘mismatch’) opgelijst. Indien iets niet
vermeld wordt, wordt verwacht dat consumenten en producenten over het algemeen hierover een
gelijkaardige visie hebben.
•

Hoewel

de

producenten

vaak

verwijzen

naar

de

geschiedenis

(‘een

verhaal’,

‘naambekendheid’) als belangrijke troef van streekproducten, blijkt dit bij de consumenten
een van de minst belangrijke voorwaarden om een product als streekproduct te
bestempelen.
•

Hoewel bijna 43 % van de consumenten een regionaal label een goede zaak vinden, blijkt
dergelijk label vaak geen belangrijk issue te zijn bij de producenten van streekproducten.

•

Hoewel de belangrijkste aankoopredenen (vooral smaak, de streekverbondenheid, kwaliteit
en betrouwbaarheid) voor consumenten in lijn liggen met de perceptie van producenten ten
aanzien van de redenen voor consumenten om streekproducten aan te kopen, wordt
‘gewoonte’ als belangrijke aankoopreden niet bevestigd in de consumentenvragenlijsten.

•

Hoewel de perceptie ten aanzien van de aankoopfrequentie niet rechtstreeks bevraagd werd
bij de producenten van streekproducten, wordt verwacht dat deze hoger zou liggen dan bij
de consumenten. Een achterliggende reden voor dit hypothetisch verschil zou de gebrekkige
kennis zijn van wat een streekproduct is, waardoor consumenten in werkelijkheid meer
streekproducten kopen dan ze aangeven in de enquête.
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6. Algemene conclusies
Deze studie onderzoekt het markt- en valorisatiepotentieel van de kwaliteitsvolle streekproducten
uit de regio Vlaamse Ardennen, een regio met een verscheidenheid aan streekproducten die als een
heel belangrijke troef voor de vermarkting van dergelijke producten beschouwd wordt. Hiervoor
werd een tweedelig onderzoek uitgevoerd, waarbij producenten en consumenten van
streekproducten bevraagd werden aan de hand van, respectievelijk, diepte-interviews (kwalitatief
onderzoek; 10 bedrijfsleiders uit vijf verschillende productgroepen) en een gestandaardiseerde
vragenlijst (kwantitatief onderzoek; 115 respondenten).
Met betrekking tot de interviews, kwam in eerste instantie duidelijk naar voor dat producenten van
streekproducten, zeker wanneer hun producten uit een verschillende productgroep komen, in
belangrijke mate van elkaar verschillen. Hoewel voor ieder van deze producenten uit de Vlaamse
Ardennen de productie voornamelijk gericht is op streekproducten, zijn de bedrijfskenmerken (bv.
marktaandeel, grootte, productgamma, marktanalyse en -strategie) alsook de manier waarop de
bedrijfsactiviteiten uitgevoerd en gepromoot worden en meerbepaald de marketing mix (4 P’s)
ingevuld wordt, vaak heel erg verschillend. Een eerste belangrijke conclusie is dan ook dat wanneer
gezocht wordt initiatieven ter valorisatie van het potentieel van streekproducten uit de Vlaamse
Ardennen, men bewust moet zijn van deze grote verschillen tussen bedrijven, die in vele gevallen
met zich meebrengen dat zij andere noden en wensen hebben aangaande ondersteuning voor de
promotie en valorisatie van hun producten. Niettemin valt op dat de geïnterviewde bedrijven,
ongeacht de productgroep, de bedrijfsgrootte, …, er toch vaak een gelijkaardige visie op na houden
wat betreft de rol van de regio, bedreigingen en mogelijke ondersteuning. In de analyse zelf kwam
naar voren dat het belangrijk is, maar momenteel onvoldoende aandacht krijgt, om aantrekkelijke,
bedrijfsspecifieke marktstrategieën te ontwikkelen en, nog belangrijker, deze ook de onderbouwen
en verder uit te dragen (via onderzoek of training, bv rond ‘beste praktijken’, of gevalideerde,
effectieve initiatieven). Daarvoor wordt het cruciaal om de prioritaire noden (kennis, ondersteuning),
naast het algemeen overzicht van noden op basis van onderhavig rapport, van de verschillende
producenten van streekproducten in kaart te brengen en op maat aan te pakken (al dan niet onder
de koepel van het geheel aan streekproducten uit de Vlaamse Ardennen) teneinde de
streekproducten te gaan valoriseren, al dan niet door middel van innovatie (markt, product, proces,
organisatie) of het innovatief inspelen op de marketingmix. Ook de rol van de regio en de overheid in
dit gebeuren moet daarbij verder uitgeklaard worden. De visies en suggesties van de deelnemende
bedrijven zijn hiertoe een eerste aanzet.
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De consumentenvragenlijst werd afgenomen bij 115 personen (62.5% vrouwen, 84.8% OostVlamingen, 42.0% gehuwden, 45.5% universitair opgeleiden, 34.8 hoger niet-universitair opgeleiden,
53.6 voltijds tewerkgestelden) De consumenten werden bevraagd over hun kennis met betrekking
tot streekproducten, hun koopgedrag en hun evaluatie van de marketing mix van vijf geselecteerde
streekproducten (Balegemse jenever, Ename streekbier, Eaulala bronwater, hoeveproducten en
Geraardsbergse mattentaarten).
Met betrekking tot de kennis van de consumenten over streekproducten wordt geconcludeerd dat
consumenten ondanks het goed inschatten van de voorwaarden van een streekproduct toch weinig
kennis hebben over de afkomst van een streekproduct. Het label Vlaams Streekproduct wordt tot op
heden onderbenut en hierin schuilt een belangrijke opportuniteit voor promotie en bekendmaking
van het label, ook ter valorisatie van streekproducten uit de regio Vlaamse Ardennen. Daarnaast is er
potentieel voor een regionaal label aangezien veel consumenten (42.73%) aangeven dat een
regionaal label volgens hen een goede zaak is. Hoewel dit een interessant gegeven is, lijkt verder
onderzoek noodzakelijk om te achterhalen onder welke vorm dit kan gebeuren en op welke manier
dit het best gepromoot wordt (en hoe producenten hier tegenover staan).
In verband met het koopgedrag van de consumenten weerhouden we een laag percentage (6.09%)
niet-kopers. Belangrijkste redenen zijn beschikbaarheid en het niet kennen van streekproducten.
Echter de hoofdredenen om wel streekproducten te kopen zijn de smaak (4.17), de verbondenheid
met de streek (4.07) en de kwaliteit (3.97). Het wordt met andere woorden belangrijk om als
producent van streekproducten deze troeven (meer) uit te spelen en zo de potentiële markt van
consumenten te behouden of vergroten.
De gegevens rond aankoopfrequentie wijzen op een potentieel van de streekproductenmarkt.
Echter, deze producten worden niet zeer frequent aangekocht. De producenten kunnen in de verf
zetten bij het invullen van het marketingmix, of proberen de frequentie van consumptie met gerichte
initiatieven te verhogen.
Streekproducten worden vooral aangekocht voor eigen consumptie (79.2%) of als geschenk (59.6%).
Hieruit kan geconcludeerd worden dat producten hierop kunnen inspelen door de verkoop als
geschenk extra te promoten en meer uit te spelen. Een label zou dergelijke initiatieven verder
kunnen versterken.
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Met betrekking tot de evaluatie van de marketing mix van de vijf geselecteerde streekproducten
werden duidelijke verschillen in marketingstrategie gevonden, waardoor de consument de
verschillende streekproducten verschillend evalueert. Hierdoor blijkt het merendeel van de
respondenten vooral Ename streekbier, hoeveproducten en Geraardsbergse mattentaarten te
kennen en regelmatig te kopen of ooit gekocht te hebben. Niettemin zijn voor ieder product de
verbondenheid aan de streek, de smaak en de kwaliteit de belangrijke aankoopredenen bij de
consument.
Met betrekking tot distributie concluderen we dat veel respondenten een wens tot andere mogelijke
verkoopkanalen uit. Dit is een belangrijke conclusie. Hoewel de keuze van de huidige verkoopkanalen
uiteraard vaak op basis van de haalbaarheid (financieel, praktisch) gemaakt wordt, moet er misschien
nagedacht worden in welke manier andere, ook door de consument geaccepteerde, kanalen kunnen
aangesproken worden. Of kan er gekeken worden in welke mate de huidige kanalen kunnen
geoptimaliseerd worden teneinde de consument beter te voorzien in hun behoeften.
Op promotievlak duiden de gegevens op een lage evaluatie van promotie bij de vijf streekproducten.
Het verhogen van promotie zou voor alle streekproducenten als aanbeveling kunnen dienen. Dit zou
bijgevolg de gebrekkige kennis van de consumenten overstreekproducten verhogen, wat de
consumptie (en frequentie van aankopen) van dergelijke producten gevoelig kan verhogen.
Met betrekking tot de prijs, worden Ename streekbier, hoeveproducten en Geraardsbergse
mattentaarten door de meerderheid van de respondenten noch laag, noch hoog en noch goedkoop,
noch duur ervaren. De prijs van Balgemense jenever en Eaulala is voor de meeste consumenten
echter onbekend. Wat betreft het bronwater ligt dit wellicht aan hun specifieke verkoopstrategie
waarbij ze nooit rechtstreeks aan de consument verkopen (hoewel sommige consumenten dit anders
zagen). De consument is over het algemeen enkel voor een meerprijs bij hoeveproducten en
Geraardsbergse mattentaarten te vinden (respectievelijk 45.1% en 30.6%). Dit duidt op verschillen in
prijspercepties tussen streekproducten. De eerder vermelde verschillen in aankoopredenen zouden
bijvoorbeeld aan de basis kunnen liggen van deze verschillen in de bereidheid tot het betalen van
een meerprijs. Daarnaast gaven de consumenten aan voor Ename streekbier, hoeveproducten en
Geraardsbergse mattentaarten bereid te zijn in de toekomst deze producten te kopen.
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Annex 1. Voorstelling opdrachtnemer
Thalix bvba is een Vlaams onderzoeksbureau, gelegen te Lovendegem en gespecialiseerd in
marktonderzoek met betrekking tot de agro- en voedingsindustrie. Als opvolger van ABC nv heeft dit
bureau zich gedurende meer dan 10 jaar frequent gewerkt op strategiebepaling binnen het
agribusiness-complex.
Het bureau wordt geleid door Prof. Dr. Xavier Gellynck, deeltijds professor aan de Universiteit Gent,
Vakgroep Landbouweconomie en hoofd van de Afdeling Agri-Food Marketing en Ketenbeheer.
Vanuit deze optiek werd reeds een grootschalig onderzoek uitgevoerd omtrent de kennis van
streekproducten (“Proef het Vlakke Land”).
De ervaring en de aanwezige deskundigheid staan garant voor het correct en kwaliteitsvol uitvoeren
van de taken die in het kader van onderhavige onderzoeksopdracht toevertrouwd kunnen worden
aan THALIX bvba.
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Annex 2. Gehanteerde definitie streekproduct (Oost-Vlaanderen)
In lijn met het Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten werd de
volgende definitie gehanteerd.
Een streekproduct moet aan volgende voorwaarden voldoen:
a. Is eigen aan de streek en dusdanig door de bewoners aanvaard als een traditioneel
product.
Het

product

wordt

bij

de

producent

in

Oost-Vlaanderen

gemaakt.

Het eigen zijn aan de streek slaat ook op traditionele vormen, naamgevingen,
samenstellingen, bereidingen, gebruiken en gewoonten, soort of ras, teelt- of
kweekresultaat, enz.
b. Voelt aan en heeft bekendheid als een streekgebonden product.
Dat houdt in dat het met streekgebonden grondstoffen en producten dient gemaakt te
worden die traditioneel als streekeigen worden aangevoeld. Bepaalde grondstoffen
zijn in de strikte zin van het woord niet streekeigen (vb. amandelen, cacao, koffie…)
maar horen onmiskenbaar bij bepaalde traditionele producten die wel als een
streekproduct worden ervaren (pralines, rijstpap, marsepein,...). Het kan gebeuren dat
ingrediënten voor sommige streekproducten nu van elders moeten aangevoerd
worden omdat ze niet meer of onvoldoende voorkomen in de betreffende streek.
c. Naar ambachtelijke wijze vervaardigd.
Zowel kleinschalig als op meer industriële basis kan men ambachtelijk bereiden naar
de traditie van de regio.
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Annex 3. Vragenlijst Diepte-interview met streekproducenten
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de specifieke sector via diepte interviews en
afchecken waar de business nog meer gevaloriseerd kan worden. Er zal worden nagegaan welke
marktstrategie streek-en hoeveproducenten hebben en hoe ze zich onderscheiden van reguliere
producten. De marketingactiviteiten zullen worden voorgesteld door een marketingmix.
Ik zal u tijdens dit interview een aantal vragen stellen. Deze vragen zijn op gedeeld in verschillende
categorieën zoals evoluties binnen uw bedrijf en daar buiten, uw markt- en concurrentieanalyse, uw
marketingmix. Het interview zal ongeveer 45 minuten duren. Heeft u voor we van start gaan reeds
vragen?
1. Algemene informatie:
Respondent:
•

Naam

•

Functie

Bedrijf:
•

Naam

•

Productgroep

•

Bedrijfsgrootte

2. Evoluties (bedrijf-, segment-, streekniveau)
-

Hoe/waarom zijn jullie begonnen met de ontwikkeling van streekproducten?

-

Wat zijn jullie doelstellingen op korte en lange termijn?

-

Hoe zou u de visie en missie van uw bedrijf omschrijven?

-

Is de productie van streekproduct(en) (nog altijd) uw core business of levert u daarnaast ook

-

Hoe zijn jullie georganiseerd ? Hoeveel personeelsleden? (evoluties?)

-

nog andere producten of diensten? (evoluties?)
Kan u mij iets vertellen over de evolutie van de streekproducten (in Vlaamse Ardennen)?
o

Denkt u dat er nieuwe trends binnen dit segment zijn gaande zijn?

o

Speelt u of andere streekproducenten in op nieuwe trends? Welke?

o

Waar denkt u dat deze markt naartoe gaat in de toekomst?


Productinnovatie
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Procesinnovatie (ook verpakking)



Marktinnovatie (doelgroepen of geografisch)

Organisatorische innovatie?
3. Markt- en concurrentieanalyse – binnen specifiek streekproductcategorie
-

Wat is jullie huidige positie in de markt van uw belangrijkste streekproduct/? Bv. Marktleider

-

Wie zien jullie op dit moment als jullie grootste concurrenten (marktaandeel?)?

(evoluties?)?

o

Andere potentiële concurrenten?

o

Verwachten jullie nieuwkomers op de markt?

o

Zien er bepaalde substituten die jullie als concurrent zien voor jullie producten?

o

Analyseren jullie de concurrentie? Hoe? Bekijken jullie de resultaten van de
concurrent, hun imago, hun doelen, huidige en toekomstige strategieën, hun
sterktes, zwaktes,…?

-

Wat zijn voor u de belangrijkste opportuniteiten en de cruciale bedreigingen die zich in de
omgeving bevinden (bv trends van toenemende interesse in regionale voeding,
duurzaamheid, competitie, goedkopere substituten?) ?

-

Wat zijn jullie sterktes en de zwaktes en hoe spelen jullie hier op in? (niet enkel mbt het
product is, sterkte kan ook je personeel of financ middelen, R&D…)
o

Hebben jullie bepaalde unieke vaardigheden waarmee jullie competitief voordeel
gecreëerd hebben tov de concurrentie?

-

Hebben jullie in/met uw bedrijf al eens een SWOT analyse gedaan (eenmalig, regelmatig, met

-

Welke rol speelt de regio Vlaamse Ardennen in uw bedrijfsactiviteiten? Of welke rol zou ze

wie, wat gebeurde er mee?)?

kunnen/moeten spelen?

4. STP
-

Wie beschouwen jullie als doelgroep voor jullie product? (<segmentatie) (ook locatie) ?

-

Waarom kopen de consumenten van uw product voornamelijk uw product (en geen ander

-

Hoe weten jullie wat de product eisen van de kopers zijn en hoe spelen jullie hierop in? (<

streekproduct/product)?
targeting)?
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-

Richten jullie verschillende producten zich op verschillende doelgroepen of zijn al jullie

-

Welke positie nemen jullie producten in op de markt tov concurrerende merken? Met

producten gericht op dezelfde doelgroep? (<positioning) ?
andere woorden, waarin onderscheiden jullie producten zich van concurrerende producten:
betere kwaliteit, traceerbaarheid, smaak, prijs,…?(<positioning)
(concurrent: binnen/buiten Vlaamse Ardennen)(evoluties? = herpositionering)

5. Strategie
-

Wat is uw marktstrategie om de bedrijfsdoelstellingen (zie boven) te bereiken?
o

Wat draagt de voorkeur:


uniek zijn tov de concurrent of schaalvoordelen?



een brede doelgroep of eerder een beperkte doelgroep (niche als troef) ?

6. Marketing-mix: Product
-

Waarop leggen jullie de focus specifiek met betrekking tot julie productie? Kwaliteit, smaak,

-

Zijn jullie tevreden over het huidige product of zijn er nog werkpunten? Waarin zouden jullie

-

Hoe evalueren jullie de product tevredenheid bij de koper? En wat zijn de resultaten (kennis?

samenstelling, traceerbaarheid, veiligheid,…. Of is het eerder een combinatie van alles?
de producten nog kunnen/willen verbeteren?
Tevredenheid?)

7. Markting-Mix: Plaats
-

Hoe verkopen jullie je producten?
o

Via welke kanalen worden jullie producten gedistribueerd?

o

Waarom wordt er voor deze kanalen gekozen? (en de concurrentie?)

o

Gebruiken jullie dezelfde kanalen voor al jullie producten?

o

Wat zijn volgens jullie de belangrijkste elementen voor een succesvolle verkoop?

o

Hoe evalueren jullie de huidige verkoopstrategie?


Waar en hoe zou je dit kunnen/willen verbeteren?



Willen jullie in de toekomst gebruik maken van andere kanalen? (evoluties?
opportuniteiten?)
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-

Worden de producten enkel in Vlaamse Ardennen verkocht? Willen jullie uitbreiden naar
andere regio’/landen ? (en waarom?)

8. Markting-Mix: Promotie
-

Op welke manier doen jullie aan promotie?
o

Communicatie, adverteren, direct mailing, sales promotions,…?

o

Sponsoren jullie?

Zijn jullie tevreden over het resultaat van jullie promotie?

-

Op welke manier zou u uw promotie willen verbeteren? (samenwerking? overheid? andere

9.

Marketing-Mix: Prijs

-

Rond welk prijspunt zitten jullie met jullie producten?

-

activiteiten? Sponsering?)

Denken jullie dat dit het juiste prijspunt is voor jullie doelgroep?

-

In welke mate kijken jullie naar de prijzen van de concurrenten?

-

Denkt u dat uw consumenten bereid zouden zijn om meer te betalen voor uw product?

-

Hoe gaan jullie na wat een koper bereid is te betalen voor jullie producten?
Waarom (niet)?

10. Toekomstplannen
-

Zijn jullie tevreden met jullie huidige bedrijfsresultaten?

-

Op welke manier denkt u dat de regio Vlaamse Ardennen uw bedrijf ten goede zou kunnen

-

Wat zijn jullie toekomstplannen?

-

Zijn jullie bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten of aanpassing van bestaande

komen

producten?
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Annex 4. Vragenlijst consumenten
1. Inleiding
Welkom bij deze vragenlijst over streekproducten!
Alvast bedankt om even tijd vrij te maken voor deze enquête in het kader van het onderzoek over
streekproducten. De enige voorwaarde om deel te nemen is dat u de regio Vlaamse Ardennen kent.
De vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag en is volledig anoniem.
Er zijn geen goede of foute antwoorden!
Op het einde van de bevraging kan u uw emailadres achterlaten om kans te maken op een van
de vijf pakketten met streekproducten uit de Vlaamse Ardennen ter waarde van 20 euro!
Sofie Lagast
Dr .Hans De Steur
Prof. Xavier Gellynck
2. Definitie streekproduct en bekendheid
Aan welke voorwaarden moet een product voor u voldoen om een streekproduct genoemd te
worden? Geef aan in welke mate je akkoord bent met de hieronder omschreven voorwaarden.
Helemaal niet
Niet akkoord
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Typisch product van
de streek
Grondstoffen
afkomstig van de
streek
Op ambachtelijke
wijze vervaardigd
Traditioneel recept
Biologisch
geproduceerd
Geschiedenis
Andere
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Kan u Streekproducten uit de Vlaamse Ardennen opnoemen? U mag maximum 3 producten
opgeven en gelieve de merken te scheiden dmv een komma. We zijn op zoek naar uw mening.
Gelieve niets op te zoeken, want dan zijn uw antwoorden onbruikbaar.

Ter informatie geven we u de definitie van een streekproduct. Volgende vragen zullen betrekking
hebben tot een specifiek streekproduct.
Een streekproduct moet aan drie voorwaarden voldoen:
•
•
•

Is eigen aan de streek en wordt in de streek geproduceerd en dusdanig door de bewoners
aanvaard als een traditioneel product.
Voelt aan en heeft bekendheid als een streekgebonden product.
Naar ambachtelijke wijze vervaardigd.

3. Kennis van streekproducten uit de Vlaamse Ardennen
Kan u in onderstaande lijst aangeven welke streekproducten volgens u uit de Vlaamse Ardennen
komen? Duid enkel aan wat u weet.
We zijn op zoek naar uw mening. Gelieve niets op te zoeken, want dan zijn uw antwoorden
onbruikbaar.

Ja, uit Vlaamse
Ardennen

Nee, niet uit Vlaamse
Ardennen

Ik weet het niet

Top bronnen
Peperkoek
Jenever De Blauwe Duif
Kopvlees
Geutelingen
Cuberdon
Adriaan Brouwer
Peterman Jenever
Tierenteyn mosterd
Eskes Bruinbier
Paardenlookworst
Special Belge tonneke
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4. Koopgedrag
Koopt u wel eens streekproducten?
Ja
Nee

Indien nee, waarom niet?
Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Smaak
Kwaliteit
Prijs
Houdbaarheid
Beschikbaarheid
Ik ken geen
streekproducten

Indien ja, hoe dikwijls koopt u streekproducten?
Meerdere keren per week
1 keer per week
Meerdere keren per maand
1 keer per maand
1 keer per 6 maand
1 keer per jaar

Indien ja, voor welke doeleinden koopt u streekproducten? Geef aan wat van toepassing is (er zijn
meerdere antwoorden mogelijk).
Voor eigen
consumptie

Voor
geschenk

Om te verwerken in gerechten Om door te verkopen (horeca
Andere
(restaurants en logiesuitbaters)
en logiesuitbaters)
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Indien ja, omwille van welke eigenschappen van streekproducten koopt u deze producten? Geef
aan in welke mate u het eens bent met de volgende stellingen.
Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Verbonden met de
streek
Smaak
Nostalgie
Prijs
Kwaliteit
Gewoonte
Biologisch
Gemakkelijk aan te
kopen
Imago van
streekproducten
Gebruiksvriendelijk
Betrouwbaar
Duurzaam

5. Evaluatie van de marketing mix van vijf streekproducten
Product
Hieronder staan vijf streekproducten uit de Vlaamse Ardennen, gelieve bij elk product aan te
geven in welke mate u deze kent. Indien u het product kent, geef dan aan vanwaar u het product
kent.

Ja ken ik en ik koop Ja ken ik en ik heb het Ja ken ik, maar ik heb
het regelmatig
ooit al eens gekocht het nog nooit gekocht

Nee ken ik niet

Balegemse
Jenever

Vanwaar kent u Balegemse Jenever? Kruis aan wat van toepassing is (meerdere
antwoorden zijn mogelijk).
Reclame op
tv

Reclame op
Via
Reclamefolders
radio
vrienden

Via markten /
evenementen

In de
winkel

Van op
café
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Ja ken ik en ik koop Ja ken ik en ik heb het Ja ken ik, maar ik heb
het regelmatig
ooit al eens gekocht het nog nooit gekocht

Nee ken ik niet

Ename
Streekbier

Vanwaar kent u Ename Streekbier? Kruis aan wat van toepassing is (meerdere antwoorden
zijn mogelijk).
Reclame op
tv

Reclame op
Via
Reclamefolders
radio
vrienden

Via markten /
evenementen

Ja ken ik en ik koop Ja ken ik en ik heb het Ja ken ik, maar ik heb
het regelmatig
ooit al eens gekocht het nog nooit gekocht

In de
winkel

Van op
café

Nee ken ik niet

Eaulala
Bronwater
Vanwaar kent u Eaulala Bronwater? Kruis aan wat van toepassing is (meerdere
antwoorden zijn mogelijk).
Reclame op
tv

Reclame op
Via
Reclamefolders
radio
vrienden

Ja ken ik en ik koop
het regelmatig

Ja ken ik en ik heb
het ooit al eens
gekocht

Via markten /
evenementen

In de
winkel

Van op
café

Ja ken ik, maar ik
heb het nog nooit
gekocht

Nee ken ik niet

Hoeveproducten
(zuivelproducten
(vb.schapenkaas,
geitenkaas),
fruit-en
groenten,
andere

Vanwaar kent u hoeveproducten? Kruis aan wat van toepassing is
(meerdere antwoorden zijn mogelijk).
Reclame op
tv

Reclame op
Via
Reclamefolders
radio
vrienden

Via markten /
evenementen

In de
winkel

Van op
café
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Ja ken ik en ik koop
het regelmatig

Ja ken ik en ik heb
het ooit al eens
gekocht

Ja ken ik, maar ik
heb het nog nooit
gekocht

Nee ken ik niet

Geraardsbergse
mattentaarten

Vanwaar kent u Geraardsbergse mattentaarten? Kruis aan wat van toepassing is (meerdere
antwoorden zijn mogelijk).
Reclame op
tv

Reclame op
Via
Reclamefolders
radio
vrienden

Via markten /
evenementen

In de
winkel

Van op
café

Waarom koopt u deze streekproducten? Kruis bij ieder streekproduct (in de kolom) aan wat van
toepassing is. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk per rij en per kolom. Indien niet van
toepassing op deze producten kruist u de laatste kolom aan.
Niet van
toepassing
Balegemse Ename
Eaulala
Geraardsbergse
op
Hoeveproducten
Jenever Streekbier Bronwater
mattentaarten
voorgaande
producten
Verbonden aan de
streek
Smaak
Nostalgie
Prijs
Kwaliteit
Gewoonte
Biologisch
Gemakkelijk aan te
kopen
Imago van
streekproducten
Gebruiksvriendelijk
Betrouwbaar
Duurzaam
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Duid aan waar u het streekproduct koopt. Kruis bij ieder streekproduct (in de kolom) aan wat van
toepassing is. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk per rij en per kolom. Indien niet van
toepassing op deze producten kruist u de laatste kolom aan.
Niet van
toepassing
Balegemse
Ename
Eaulala
Geraardsbergse
op
Hoeveproducten
Jenever Streekbier Bronwater
mattentaart
voorgaande
producten
Supermarkt
Cafe
Restaurant
Ik krijg het als
geschenk
Agrotoerisme
Delicatessenzaak

Plaats
Onderstaande stellingen hebben betrekking op Balegemse Jenever als streekproduct. Geef aan in
welke mate u akkoord bent met onderstaande stellingen.

Helemaal niet
Niet akkoord
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Dit streekproduct is
makkelijk verkrijgbaar
Het verkoopkanaal waarin
ik dit streekproduct koop
heeft een goed imago
Ik zou het aangenaam
vinden moest dit
streekproduct ook via
andere kanalen te
verkrijgen zijn
Ik heb weinig vertrouwen in
het verkoopkanaal waar ik
dit streekproduct koop
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Onderstaande stellingen hebben betrekking op Ename Streekbier als streekproduct. Geef aan in
welke mate u akkoord bent met onderstaande stellingen.

Helemaal niet
Niet akkoord
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Dit streekproduct is
makkelijk verkrijgbaar
Het verkoopkanaal waarin
ik dit streekproduct koop
heeft een goed imago
Ik zou het aangenaam
vinden moest dit
streekproduct ook via
andere kanalen te
verkrijgen zijn
Ik heb weinig vertrouwen in
het verkoopkanaal waar ik
dit streekproduct koop

Onderstaande stellingen hebben betrekking op Eaulala Bronwater als streekproduct. Geef aan in
welke mate u akkoord bent met onderstaande stellingen.
Helemaal niet
Niet akkoord
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Dit streekproduct is
makkelijk verkrijgbaar
Het verkoopkanaal waarin
ik dit streekproduct koop
heeft een goed imago
Ik zou het aangenaam
vinden moest dit
streekproduct ook via
andere kanalen te
verkrijgen zijn
Ik heb weinig vertrouwen in
het verkoopkanaal waar ik
dit streekproduct koop
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Onderstaande stellingen hebben betrekking op Hoeveproducten als streekproduct. Geef aan in
welke mate u akkoord bent met onderstaande stellingen.
Helemaal niet
Niet akkoord
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Dit streekproduct is
makkelijk verkrijgbaar
Het verkoopkanaal waarin
ik dit streekproduct koop
heeft een goed imago
Ik zou het aangenaam
vinden moest dit
streekproduct ook via
andere kanalen te
verkrijgen zijn
Ik heb weinig vertrouwen in
het verkoopkanaal waar ik
dit streekproduct koop

Onderstaande stellingen hebben betrekking op Geraardsbergse mattentaart als streekproduct.
Geef aan in welke mate u akkoord bent met onderstaande stellingen.
Helemaal niet
Niet akkoord
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Dit streekproduct is
makkelijk verkrijgbaar
Het verkoopkanaal waarin
ik dit streekproduct koop
heeft een goed imago
Ik zou het aangenaam
vinden moest dit
streekproduct ook via
andere kanalen te
verkrijgen zijn
Ik heb weinig vertrouwen in
het verkoopkanaal waar ik
dit streekproduct koop
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Promotie
Onderstaande stellingen hebben betrekking op Balegemse Jenever als streekproduct. Geef aan in
welke mate u akkoord bent met onderstaande stellingen.

Helemaal niet
Niet akkoord
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Dit streekproduct
komt veel in de
publiciteit
Dit streekproduct is
vaak aanwezig op
events
Dit streekproduct
voert zelden
promotieacties uit

Onderstaande stellingen hebben betrekking op Ename Streekbier als streekproduct. Geef aan in
welke mate u akkoord bent met onderstaande stellingen.

Helemaal niet
Niet akkoord
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Dit streekproduct
komt veel in de
publiciteit
Dit streekproduct is
vaak aanwezig op
events
Dit streekproduct
voert zelden
promotieacties uit
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Onderstaande stellingen hebben betrekking op Eaulala Bronwater als streekproduct. Geef aan in
welke mate u akkoord bent met onderstaande stellingen.
Helemaal niet
Niet akkoord
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Dit streekproduct
komt veel in de
publiciteit
Dit streekproduct is
vaak aanwezig op
events
Dit streekproduct
voert zelden
promotieacties uit

Onderstaande stellingen hebben betrekking op Hoeveproducten als streekproduct. Geef aan in
welke mate u akkoord bent met onderstaande stellingen.
Helemaal niet
Niet akkoord
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Dit streekproduct
komt veel in de
publiciteit
Dit streekproduct is
vaak aanwezig op
events
Dit streekproduct
voert zelden
promotieacties uit
Onderstaande stellingen hebben betrekking op Geraardsbergse mattentaart als streekproduct.
Geef aan in welke mate u akkoord bent met onderstaande stellingen.
Helemaal niet
Niet akkoord
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Dit streekproduct
komt veel in de
publiciteit
Dit streekproduct is
vaak aanwezig op
events
Dit streekproduct
voert zelden
promotieacties uit
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Prijs
In welke mate vindt u de prijs van dit product laag of hoog (ongeacht of u dit duur vindt of niet)?
Heel laag

Laag

Noch laag,
noch hoog

Hoog

Heel hoog

Ik weet het
niet

Balegemse
Jenever
Ename
Streekbier
Eaulala
Bronwater
Hoeveproducten
Geraardsbergse
mattentaarten
In welke mate vindt u de prijs van dit product goedkoop of duur?
Heel
goedkoop

Goedkoop

Noch
goedkoop,
noch duur

Duur

Heel duur

Ik weet het
niet

Misschien

Ja

Helemaal wel

Ik weet het
niet

Balegemse
Jenever
Ename
Streekbier
Eaulala
Bronwater
Hoeveproducten
Geraardsbergse
mattentaarten

Zou u dit product in de toekomst kopen?
Helemaal
niet

Nee

Balegemse
Jenever
Ename
Streekbier
Eaulala
Bronwater
Hoeveproducten
Geraardsbergse
mattentaarten
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Bent u bereid om een meerprijs te betalen voor dit streekproduct?

Helemaal
Niet akkoord
niet akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
akkoord

Ik weet het
niet

Balegemse
Jenever
Ename
Streekbier
Eaulala
Bronwater
Hoeveproducten
Geraardsbergse
mattentaarten

Totale score per streekproduct
Hoe zou u het streekproduct in zijn totaliteit beoordelen op een schaal van 1 - 10 tov
concurrerende merken? Geef uw totaal score op 10 in het kader naast het product door enkel een
cijfer tussen 1 en 10 te noteren per product.

Balegemse Jenever
Ename Streekbier
Eaulala Bronwater
Hoeveproducten
Geraardsbergse
mattentaarten

Merk op: We zijn op zoek naar uw mening.Het is niet nodig iets op te zoeken (het is bovendien
tijdrovend).
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6. Kennis van labels streekproducten Vlaanderen en Vlaamse Ardennen
Is er een label voor Vlaamse Streekproducten?
Ja
Nee, maar een label zou goed zijn
Nee, er is geen nood aan een label

Is er een label voor streekproducten uit de Vlaamse Ardennen?
Ja
Nee, maar een label zou goed zijn
Nee, er is geen nood aan een label

7. Socio-demografische gegevens
Tot slot volgen hieronder nog enkele algemene vragen.
Bent u:
Man
Vrouw

Wat is uw geboortejaar?

In welke provincie woont u:
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Brussel
Waals-Brabant
Namen
Luik
Henegouwen
Luxemburg
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Hoe lang woont u er al? Noteer hieronder uw antwoord in aantal jaar.

Wat is uw burgerlijke staat?
Inwonend bij ouders
Alleenstaand
Samenwonend met partner
Getrouwd
Gescheiden
Weduwe/ weduwenaar
Wat is het hoogste onderwijsniveau dat u met succes heeft voltooid?
Geen onderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs
Universitair onderwijs
Welke categorie beantwoordt het best aan uw huidige beroepssituatie:
Ik ben scholier/ student/ in opleiding
Ik werk deeltijds
Ik werk voltijds
Ik ben huisvrouw/ huisman
Ik ben werkeloos
Ik ben arbeidsongeschikt
Ik ben gepensioneerd
Als u de volgende schaal van inkomsten bekijkt, kunt u dan zeggen in welke categorie het
maandelijks nettoloon zich bij benadering bevindt:
Geen inkomen
Tot 500 euro
500 - 1000 euro
1000 - 1500 euro
1500 - 2000 euro
2000 - 2500 euro
2500 - 3000 euro
3000 euro of meer
Ik weet het niet/ Ik wil het niet zeggen
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8. Bedanking
Hartelijk dank om deel te nemen aan deze vragenlijst!
Vul hieronder nog uw e-mailadres in om kans te maken op een van de vijf pakketten met
streekproducten uit Vlaamse Ardennen!

Indien u nog opmerkingen heeft omtrent de vragenlijst kan u deze hieronder formuleren.
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Annex 5. Powerpoint presentatie
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