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Inleiding
Het gaat tegenwoordig steeds slechter met de bij. Bovendien zou de gemeente Gouda graag meer
groen in de binnenstad zien. De gemeente wil zelfs van haar binnenstad en omringende buurten de
grootste bloemenzee van Europa maken. Het doel van dit onderzoek is daarom om erachter te
komen of het financieel haalbaar is om een commerciële imkeronderneming op te zetten in Gouda.
Als dit plan kans van slagen heeft in Gouda, zou dit ook in andere steden kunnen werken.
Dit verslag begint met het hoofdstuk onderzoeksverantwoording. Hierin komt de hoofdvraag naar
voren: “Wat is ervoor nodig om een commerciële imkeronderneming op te zetten die gebruik maakt
van bloemen uit de binnenstad van Gouda en is dit financieel haalbaar?” In de bijlage is het plan van
aanpak te vinden, waarin duidelijk wordt wat de aanleiding van het onderzoek is en wat de
deelvragen zijn. Ook staan de afbakening, de concrete opdracht, de op te leveren producten, de
planning, methodiek en het theoretisch kader hierin.
Vervolgens geeft elk hoofdstuk antwoord op een deelvraag. De eerste deelvraag is: “Hoe ziet de
markt van honing eruit aan de hand van het micro-meso-macro model en hoe wordt dit vertaald in
een SWOT-analyse?” Om de micro-meso-macro-omgeving in kaart te brengen worden het DESTEP
model, het vijfkrachtenmodel van Porter en de 5 p’s uitgewerkt.
Het volgende hoofdstuk geeft antwoord op de deelvraag: “Welke investeringen zijn er nodig om een
commerciële imkeronderneming op te starten en hoe worden deze gefinancierd?” In dit hoofdstuk
wordt weergegeven welke investeringen er gedaan moeten worden en wat de uiteindelijke kosten
zijn. Daarnaast zal er een financieringsmogelijkheid worden weergegeven voor deze investeringen.
In hoofdstuk vier komt de volgende deelvraag naar voren: “Wat zijn de kosten op korte en lange
termijn voor de bouw- en de operationele fase en bij welke opbrengsten wordt de commerciële
imkeronderneming financieel haalbaar?” Om hier antwoord op te kunnen geven wordt de winst- en
verliesrekening voor elk jaar weergegeven. In de toelichting wordt beschreven hoe de omzet en
kostprijs tot stand gekomen zijn en wordt toegelicht hoe de kosten zijn opgebouwd. Tot slot staat
aan het eind van elke paragraaf een overzicht waarin de kosten gesplitst zijn in kosten op korte en
lange termijn.
Hoofdstuk vijf gaat over de volgende deelvraag: “Hoeveel groenvoorziening is er aanwezig in de
binnenstad van Gouda en wat moet er veranderd worden om de commerciële imker rendabel te
laten zijn?” In dit hoofdstuk zal behandeld worden hoeveel groenvoorziening er aanwezig is in Gouda
en of dit voldoende is. Ook zal behandeld worden hoeveel groenvoorziening er nodig is om de
commerciële imker te laten slagen en wat er moet veranderen.
In hoofdstuk zes wordt antwoord gegeven op de deelvraag: “Hoe wordt de prijs van één pot honing
van 250 gram opgebouwd? In dit hoofdstuk wordt duidelijk welke methode gebruikt is en met welke
kosten rekening gehouden is.
Na deze hoofdstukken volgt een conclusie waarin antwoord gegeven wordt op de hoofdvraag: “Wat
is ervoor nodig om een commerciële imkeronderneming op te zetten die gebruik maakt van bloemen
uit de binnenstad van Gouda en is dit financieel haalbaar?” Tot slot volgen de notulen van de
interviews en gesprekken die zijn gevoerd in de bijlage.
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Hoofdstuk 1: Onderzoeksverantwoording
In dit hoofdstuk lichten wij onze onderzoeksverantwoording toe en dit is gebaseerd op onze
hoofdvraag: ’’Wat is ervoor nodig om een commerciële imkeronderneming op te zetten die gebruik
maakt van bloemen uit de binnenstad van Gouda en is dit financieel haalbaar?’’.
Hoe ziet de markt van honing eruit aan de hand van het micro-meso-macro-model en hoe wordt dit
vertaald in een SWOT-analyse?
Voor bovenstaande deelvraag worden er een aantal modellen behandeld. De informatie die wordt
verzameld voor het behandelen van de modellen wordt als volgt vergaard:
•

•
•

•

DESTEP-analyse – vragen gesteld aan de gemeente, deskresearch (onderzoek online),
documentaire over bijen gekeken en de interviews met de imkers. Tijdens de deskresearch
werd er onderzoek gedaan naar Gouda, wat voor plaatsen geschikt zijn voor zowel de
bloemen als de bijen, hoe de economie ervoor staat en de politiek;
Marketingmix – Interviews met de imkers, deskresearch (online onderzoek) en sparren met
docenten. Tijdens de deskresearch is er informatie vergaard over de prijzen van de
concurrenten, marketingideeën en wat de verschillende doeleinden zijn van honing;
Vijfkrachtenmodel van Porter – deskresearch (online), afnemersonderzoek en interviews met
de imkers. Tijdens de deskresearch is de volgende informatie vergaard: hoe het model in
elkaar zit, concurrenten van de stadsimker, verschillende bijensoorten, prijzen van de
benodigdheden en substituten;
SWOT-analyse – deskresearch (online) en ook de informatie uit de drie bovenstaande
modellen. Tijdens de deskresearch werd er onderzoek gedaan naar hoe de SWOT-analyse in
elkaar zit.

Welke investeringen zijn er nodig om een commerciële imkeronderneming op te starten en hoe
worden deze gefinancierd?
Om te beginnen hebben wij met twee verschillende imkers een interview gehouden. Hieruit is
grofweg voortgekomen wat een imker allemaal nodig heeft om een imkeronderneming op te starten,
de kleine investeringen en de grote investeringen. Hiervan hebben wij een overzichtelijk schema
gemaakt met wat het is, hoe duur het is, welke bron er is gebuikt en wat voor kosten het zijn of dat
het een investering is. Dit overzicht is te vinden in het excel bestand.
Aan de hand van dit overzicht hebben wij de investeringen in een afschrijvingsstaat gezet en
gegroepeerd in de posten op de balans. Die zijn benoemd in hoofdstuk 3. Vervolgens hebben wij aan
de hand van het aantal kasten geïnventariseerd hoeveel potjes en etiketten er nodig zijn. Deze zijn in
de balans verwerkt. De voorraad die (eventueel) in voorraad is, is gebaseerd op de verkopen die
nodig zijn om het financieel haalbaar te laten zijn. Daarnaast zijn er debiteuren die gebaseerd zijn op
een aanvaardbaar percentage van de verkopen (10%).
De financiering hebben wij gebaseerd op het maximale leenbedrag met een minimale eigen inbreng.
Ook moest de financiering genoeg zijn om alle investeringen en kosten van dat jaar te dekken die aan
de hand van het opgestelde overzicht in kaart zijn gebracht. Elk jaar wordt de winst toegevoegd aan
het eigen vermogen en het salaris wordt er vanaf gehaald. De lening wordt jaarlijks afgelost in 10
jaar.
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Wat zijn de kosten op de korte- en de lange termijn voor de bouw- en operationele fase en bij
welke opbrengsten wordt de commerciële imkeronderneming financieel haalbaar?
In het plan van aanpak is de afbakening beschreven. In de afbakening stond dat er onderscheid
gemaakt zou worden tussen kosten op korte termijn en kosten op lange termijn. Daarnaast zou
onderscheid gemaakt worden tussen kosten die horen bij de bouw- en de operationele fase. Om te
bepalen wat de kosten zijn, is gesproken met twee verschillende imkers. De imkers hebben verteld
wat er nodig is om bijen te kunnen houden. Veel benodigdheden, zoals slingers en berokers, waren
nieuw voor ons. Vervolgens zijn de prijzen van al deze benodigdheden achterhaald door deze op te
zoeken op internet. Ook wisten de imkers van sommige benodigdheden wat de prijs ongeveer zou
zijn. Al deze kosten zijn op een rijtje gezet. Deze kosten zijn ook de basis geweest voor het opzetten
van de balans en de winst- en verliesrekening. De jaren één, twee drie en vier vallen onder de
bouwfase. Enkel jaar vijf valt onder de operationele fase. Vervolgens zijn de kosten voor elk jaar
gesplitst in kosten op korte en lange termijn. Deze splitsing is terug te zien in de uitwerking van de
derde deelvraag.

Hoeveel groenvoorziening is er aanwezig in de binnenstad van Gouda en wat moet er veranderd
worden om de commerciële imker rendabel te laten zijn?
Het onderzoek naar de groenvoorziening is verricht door eerst de groenvoorziening te inventariseren
door middel van fieldresearch. Daarnaast is ook de gemeente gecontacteerd om te vragen welke
gronden er geschikt zijn voor de bijen. Hieruit kwam naar voren dat er grote stukken natuur
beschikbaar zijn. Er is tevens ook gekeken hoeveel bloemen er nodig zijn en hoeveel grond dit in
beslag zal nemen. Nadat dit alles is gedaan, kon de werkelijke situatie getoetst worden met de
gewenste situatie.

Hoe wordt de kostprijs van één pot honing van 250 gram opgebouwd?
De deelvraag over de kostprijs is beantwoord door middel van deskresearch en fieldresearch.
Allereerst is er online en in literatuur onderzoek gedaan naar de verschillende modellen voor het
berekenen en bepalen van een kostprijs. Nadat uit dit onderzoek het beste model is gekomen, is
hiermee aan de slag gegaan. Dit model is de directe kostprijsmethode. De kostprijs is bepaald aan de
hand van toetsend onderzoek. De variabelen voor de kostprijs zijn onderzocht en deze zijn in het
kostprijs model ingevuld. De variabelen in dit onderzoek zijn de kosten die betrekking hebben op het
produceren van een pot honing. Hierbij valt te denken aan variabele/vaste kosten en
directe/indirecte kosten. Deze kosten zijn door zowel desk-, als fieldresearch geïnventariseerd. Het
fieldresearch is uitgevoerd met behulp van interviews. Deze zijn gehouden bij imkers, zodat de
kosten konden worden bepaald. Door de variabelen werd er getoetst wat de kostprijs zou zijn van
een potje honing van 250 gram. Deze variabelen kunnen eventueel veranderd worden, wanneer er
inflatie of deflatie plaatsvindt.
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Hoofdstuk 2: Honingmarkt
In dit hoofdstuk worden er modellen behandeld aan de hand van het micro-meso-macro-model. In
dit hoofdstuk komen de volgende modellen aan bod: DESTEP-analyse, marketingmix,
vijfkrachtenmodel van Porter en als laatst volgt de SWOT-analyse.

2.1: DESTEP-analyse
In deze analyse worden verschillende onderwerpen behandeld, namelijk: de demografische, de
economische, de sociale, de technologische, de ecologische en de politieke factor. Dit wordt per
factor uitgewerkt, te beginnen met een korte inleiding per onderdeel, gevolgd door een diepgaande
uitleg van de factor.

2.1.1: Demografisch
De stadsimker zal zich gaan vestigen in de stad Gouda. In dit hoofdstuk is dan ook de omvang, groei
en samenhang van de bevolking in Gouda weergegeven. Dit zal zo veel mogelijk in tabellen en
grafieken gebeuren met een toelichting daarop.
Inwoners
Gouda heeft 72.700 inwoners en heeft een flinke stijging doorstaan vanaf 2013, namelijk een stijging
van 2% (1795 inwoners). Dit is ook te zien in het figuur hieronder. Dit kan positief uitpakken voor de
verkoop van de honing. Hoe meer mensen er in gouda wonen, hoe groter de afzetmarkt wordt.

("Aantal inwoners per jaar (2% groei)", 2018)
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De verdeling van de bevolking is vrij geconcentreerd, zoals hieronder in de afbeelding te zien is. Het
westen van gouda is zeer dunbevolkt, terwijl De Korte Akkeren erg dichtbevolkt is. Dit is het
donkerblauwe vlak in het figuur hieronder. ("Overzicht gemeente Gouda", 2018)

("Aantal inwoners per buurt in Gouda", 2018)
Leefomgeving
Voor bijen is de meest gunstige leefomgeving, een leefomgeving waar veel nectar is en dus veel
bloemen zijn. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat er nestgelegenheid is. Een imker zal dus een
kast beschikbaar moeten stellen waar de bijen in gehouden worden. Tot slot moet alles goed
onderhouden worden, de kasten maar ook de groenvoorzieningen, aangezien bijen doorlopend
groeiende planten nodig hebben. Bij met maaien is het dan bijvoorbeeld belangrijk dat 15 % van de
oppervlakte blijft staan en dat na de bloei maximaal 2 keer maaien per jaar voldoende is. Na het
maaien moet het maaisel ook weg gehaald worden zodat het gras niet de overhand neemt. Zware
apparatuur is ook niet gewenst, want dan raakt de grond beschadigd en dus de leefomgeving van de
bijen. (Nederland zoemt in actie voor de bij, 2018)

(Nederland zoemt in actie voor de bij, 2018)
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Hierboven is weergegeven wat op dit moment in Gouda de meest geschikte plekken zijn voor bijen.
En waar dus de meeste van de hiervoor genoemde voorzieningen aanwezig zijn. Het is opvallend hoe
het westen van Gouda weinig inwoners heeft maar niet geschikt is voor bijen, terwijl logischerwijs
hier de meeste ruimte zou moeten zijn voor bloemen en planten om het de bijen zo comfortabel
mogelijk te maken.
Op dit moment is er in dit gedeelte van Gouda een weiland. In een weiland wordt veel gewerkt met
insecticide. Als bijen hiermee in aanraking komen, vormt dit een levensgevaarlijke situatie voor de
bij. Om deze reden is dit gebied niet geschikt voor bijen. Echter ligt hier wel een grote kans voor de
gemeente. Hierbij kan gedacht worden aan het opkopen van stukken land om hier bloemen te
plaatsen. Daarnaast kunnen er in overleg met de boeren bloemen geplaatst worden op stukken
grond die niet worden gebruikt.

Leeftijdsverdeling
In het figuur hieronder is te zien wat de leeftijdsverdeling in Gouda is. Honing die gemaakt is van
bloemen in een bepaalde stad vermindert de hooikoorts van de mensen in die stad (Karger, 2011).
Dit houdt in dat de mensen in Gouda die hooikoorts hebben en de honing eten, vermindering van de
hooikoorts gaan ervaren.
Hooikoorts ontwikkelt zich meestal tussen het vijftiende en vijfentwintigste levensjaar. Daarnaast is
het ook een feit dat vijfenvijftigplussers minder last hebben van hooikoorts. In Gouda zijn er dus rond
de 47.000 inwoners die binnen dit plaatje vallen. Daarnaast heeft ongeveer 15 à 20% hooikoorts (A.
Vogel, 2017), wat uitkomt op gemiddeld 8.000 inwoners die binnen de doelgroep vallen.

("Inwoners naar leeftijd in Gouda", 2018)
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2.1.2: Economisch
In dit onderdeel zullen de economische factoren behandeld worden. Hiermee kan de economische
staat van Nederland in kaart worden gebracht. Bij het creëren van een beeld van deze externe
omgeving op economisch niveau zal er gekeken worden naar factoren zoals:
- Conjunctuur;
- Werkloosheid;
- Economische groei en superfood.
("DESTEP-analyse - Marketingmodellen.com", 2018)
Conjunctuur
Volgens een rapport van de Rabobank is de economie van Nederland nu in een fase van
hoogconjunctuur beland. De economie is in 2018 hersteld van de economische crisis die in 2008 was
ontstaan. Het producentenvertrouwen staat nu op het hoogste niveau ooit.
Bruto Binnenlands Product
In 2017 is het productievolume van de Nederlandse economie gestegen met 3,2%. Dat is de hoogste
groei in tien jaar tijd. Hiermee kan de herstelgroei achtergelaten worden, waardoor de economie in
een nieuwe fase is beland. Dit betekent dat de werkloosheid zal dalen en inflatie zal oplopen. De
Rabobank verwacht in 2018 een groei van het bruto binnenlands product van 2,8% en 2,2% in 2019.
Dit is te zien in de tabel hieronder. (Badir, 2018)

("In Nederland wordt 2018 het jaar van de hoogconjunctuur", 2018)
Werkloosheid en consumentenvertrouwen
De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2018 gestegen met een half procent. De
werkloosheid is hierdoor ook sterk gedaald. In april 2018 waren er volgens het Centraal Bureau voor
de Statistiek 357.000 werklozen. Dit zijn mensen die recent naar werk hebben gezocht. Bovendien is
er ook krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er grote vraag is naar arbeid.
Het consumentenvertrouwen is nog steeds zeer hoog. Door de lage werkloosheid en de hogere lonen
is de koopkracht van de gemiddelde Nederlander sterk gestegen. Volgens een onderzoek van de
ABN-AMRO zijn de lonen nog niet zo hard gestegen als de werkloosheid is gedaald. Maar volgens hun
onderzoek zullen de lonen binnenkort hard stijgen. Dit heeft namelijk te maken met het feit dat de
krapte op de arbeidsmarkt steeds verder toe zal nemen. Het aantal banen zal bovendien ook nog
stijgen. Het aantal werkenden zal volgens schatting per saldo stijgen met 300.000 werkenden in 2019
t.o.v. 2018. (Menkveld, 2018)
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In onderstaande grafiek wordt weergegeven hoe het consumentenvertrouwen zich heeft ontwikkeld
tussen mei 2010 en mei 2018. Deze is sterk gestegen in de afgelopen jaren.

(“Biologische voeding groeit verder’’,2018)
Economische groei en superfood
De groei van de Nederlandse economie heeft een positief effect op de productie van
voedingsmiddelen. Ook de voedingsmiddelenindustrie is in het eerste kwartaal van 2018
toegenomen. In de eerste maand van 2018 is deze zelfs met 10% gestegen. Daarentegen zijn de
afzetprijzen gedaald. In de melkindustrie zijn de afzetprijzen zelfs met 4% gedaald in 2017 ten
opzichte van 2016. In onderstaande grafiek wordt weergegeven hoe de omzet, productie en prijs van
de voedingsmiddelenindustrie zich heeft ontwikkeld. ("Stand van Food: Toename verkopen
biologische voeding - Insights", 2018)

(“Biologische voeding groeit verder’’,2018)
De supermarktverkopen in het biologisch segment zijn volgens cijfers van Euromonitor ook sterk
gestegen. Voor biologische zuivelproducten was de stijging in supermarktverkopen 50% in 2016 ten
opzichte van 2011. De stijging in de afzet was hetzelfde bij biologische superfood als biologisch brood
en biologische babyvoeding. In totaal is de verkoop van biologisch superfood gestegen van 185
miljoen euro aan verkopen in 2011 tot 550 miljoen euro aan verkopen in 2016. De verwachting is dat
de trend door zal zetten en de totale waarde van de afzet 634 miljoen euro zal zijn in 2020.
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Tevens zal ook het aanbod van andere biologische productgroepen toenemen. De ontwikkeling in de
supermarktverkopen van biologische voedingsmiddelen wordt weergegeven in de grafieken
hieronder. ("Stand van Food: Toename verkopen biologische voeding - Insights", 2018)

(“Biologische voeding groeit verder’’,2018)
Tevens is ook de beschikbaarheid van landbouwgronden voor biologische landbouw toegenomen. In
Nederland wordt op dit moment 60.000 hectare grond gebruikt voor biologische landbouw, wat dus
neerkomt op 4% van de totale landbouwgrond. In 2017 was de omschakeling van normale landbouw
naar biologische landbouw relatief het hoogst. Dit was ruim 9.000 hectare landbouwgrond. Door de
toename van biologische landbouwgronden is ook de beschikbaarheid van biologische producten
toegenomen. De reden voor landbouwers om over te stappen is veelal om de hogere marge die zij
kunnen genereren met biologische voedingsmiddelen. De Nederlandse landbouw produceert
bovendien niet alleen voor Nederlandse afnemers maar ook voor buitenlandse afnemers. Met name
Duitsland is een grote afnemer van biologische producten. Dit heeft te maken met het feit dat de
marktgrootte van biologische producten hier het grootst is van heel Europa. Daarentegen scoren
Duitsers laag met de uitgaven aan biologische producten per hoofd van de bevolking. De
onderstaande grafieken geven een schematisch beeld weer van de bovengenoemde cijfers. ("Stand
van Food: Toename verkopen biologische voeding - Insights", 2018)

(“Biologische voeding groeit verder’’,2018)
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Al met al is er dus een sterke toename in de afzet van biologische voedingsmiddelen. De stijging
komt met name door een stijging van de koopkracht en het consumentenvertrouwen. De bevolking
prefereert biologische producten boven gefabriceerd voedsel naarmate zij meer verdienen. Dit zal
dus vooral een positieve invloed hebben op de verkoop van biologisch geproduceerde honing in
Gouda. De consument zal eerder kiezen voor biologisch geproduceerde honing dan voor honing die
gemengd is met meerdere bestanddelen die ervoor zorgen dat de honing niet meer biologisch is.
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2.1.3: Sociaal
Onder het kopje ‘sociaal’ zullen de trends wat betreft honing worden besproken. Ook wat de honing
kan betekenen voor de mensheid. Bijvoorbeeld voor mensen met brandwonden en keelklachten. Tot
slot zal er nog toelichting worden gegeven op het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Superfood
Het fenomeen ‘superfood’ is een hype in de laatste jaren. Honing is een superfood en een goede
plaatsvervanger voor suiker. Honing bestaat voor 70% uit snelle suikers, glucose, sacharose en
fructose. Als deze onderdelen zijn makkelijk op te nemen door het lichaam.
De overige 30% bestaat uit antioxidanten, mineralen (mangaan, ijzer, fosfor, koper), vitaminen (met
name uit de B groep), eiwitten, vrije aminozuren, organische vetzuren (met conserverende
eigenschappen), enzymen, koolhydraten, fyto-nutriënten, hormonen en probiotica. Al deze
onderdelen zijn hoognodig en gezond. Daarnaast is het goed voor het opbouwen en onderhouden
van het immuunsysteem en de fysieke conditie. Honing is de grootste bron van natuurlijk levende
enzymen.
Uit onderzoek (Radar, 2015) blijkt dat 15% van de 45.000 onderzochte Nederlanders één keer per
week superfood eet. Dit kan een voordeel zijn voor de verkoop van honing.
Medische werking
Honing heeft een helend effect op brandwonden. Hierom wordt honing ook afgenomen door
brandwondencentra. Het is uit onderzoek gebleken dat brandwonden die behandeld worden met
honingverband een 4,68 dagen snellere wondgenezing hebben (Nederlandse Brandwonden Stichting,
2017). Honing heeft dus een helende werking en zorgt voor een sociale factor binnen de
onderneming.
Er zijn veel middelen die claimen dat het helpt tegen keelpijn of dat het de keel zou verzachten. Uit
een artikel (Van Hooijdonk, 2018) blijkt dat honing in combinatie met groene citroen gemberthee
echt helpt, het ontstekingsremmend is en er vitamine in zit. Ook in een ander artikel ("Honing werkt
dat verzachtend op je keel? - Trachitol", 2018) wordt gesuggereerd dat honing een helend effect
heeft en antibacterieel werkt voor de keel waardoor het helpt tegen keelpijn.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De productie van honing en het houden van bijen kan op verschillende manieren worden gedaan. De
manier die door alle commerciële imkers wordt gedaan is het minst diervriendelijk en vooral gefocust
op de productie van honing en niet op het welzijn van de bij. Al de honing wordt weggehaald en
vervangen door suikerwater waar de bijen de winter mee door moeten komen. Ook worden er
kunstmatig volken gecreëerd. De koningin wordt uit het volk gehaald en in een nieuwe kast gezet
waardoor er een nieuw volk ontstaat.
Daartegenover staat dat er ook een maatschappelijk verantwoorde manier van bijen houden bestaat.
Echter is hier een groot nadeel van dat er dan aan het einde van het seizoen minimaal 30 kilo honing
in de kast moet blijven zitten, zodat de bijen de winter door kunnen komen. Voor een commerciële
imker betekent dit een verlies van veel inkomsten en daarom wordt er door een commerciële imker
dus ook niet maatschappelijk verantwoord ondernomen.
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Als imker is het lastig om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen houdt in dat ondernemingen verantwoording willen nemen voor de
maatschappelijke problemen. (MVO Nederland, 2017). Als hobby imker wordt er geprobeerd om de
bijen zo veel mogelijk in hun waarde te laten en ze te helpen als het nodig is. Hierbij kan gedacht
worden aan het niet weg halen van de honing in de winter zodat de bijen hiervan kunnen leven in
plaats van het weg halen voor eigen gebruik/verkoop.
Een commerciële imker die moet het voornamelijk hebben van de verkoop van honing en haalt
hierom ook alle honing er in de winter uit, om de bijen te laten overleven geeft hij ze suikerwater.
Aangezien suiker al niet goed is voor de mens zal dit ook niet goed zijn voor de bijen.
Bij het oogsten van de honing wordt er door (bijna) alle beroepsimkers veel minder bijvriendelijk
gehandeld dan door de hobby imkers. Beroepsimkers die vermoorden ook veel meer bijen tijdens
het oogsten van de honing. Om zo veel mogelijk honing uit de kast te halen drukken ze de bijen plat
waardoor veel bijen overlijden.
Op dit moment sterven er veel bijen. Het opstarten van een imkeronderneming in deze tijd gaat de
bijensterfte tegen. Hiermee wordt dus ook de bestuiving van andere bloemen en eventuele
bestuiving van fruit en groente bevorderd wat weer positief is voor de natuur in Gouda.
Tot slot lenen de beroepsimkers vaak de bijen uit aan planten- en groenteboeren voor de bestuiving
van de groenten en planten. Echter worden deze onder gespoten met chemicaliën. Hier kunnen bijen
slecht tegen en overlijden eraan. Daarnaast zorgt het voor een minder goede kwaliteit van de honing,
waardoor de bijen het ook binnen krijgen als ze ervan eten. Aangezien de bijen heel klein zijn en niet
veel kunnen hebben betekent dit al snel het einde. Hieronder staat een afbeelding van een bij
ondergespoten met chemicaliën, kort erna is hij ook overleden.

(Imhoof, Grasser, Kufus , Meier, 2012.)
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2.1.4: Technologisch
Technologische ontwikkelingen kunnen cruciaal zijn voor de concurrentiepositie van een bedrijf. Ook
bij een imkeronderneming is het van belang om technologische factoren te beschrijven.
Technologische hulpmiddelen onderscheiden hierbij de commerciële imkeronderneming van de
hobbyist.
Honingslinger
Bij het produceren van honing is het meest belangrijke proces het scheiden van de honing van de
raat. Bij een commerciële imker zullen er veel kasten gehouden moeten worden en het slingeren van
de honing zal met een handmatige slinger veel tijd in beslag nemen. Dit heeft te maken met het feit
dat er veel verschillende stappen zijn in het produceren van de honing en dit kunnen
arbeidsintensieve werkzaamheden zijn. De eerste stap is het ontzegelen van de honingraat. Dit is een
proces waarbij de honingraam uit de honingkamer gehaald wordt. Hierbij haalt men de raat van de
honingraam. Na dit proces moeten de raten in de slinger geplaatst worden. Hierbij wordt de honing
uit de raat geslingerd. Na dit proces is het van belang om de honing te zeven. Het is namelijk niet de
bedoeling dat er dode bijen en andere resten in de honing komen. Hierdoor worden veel elektrische
slingers ook geleverd met een eigen zeef. Deze slingers komen in verschillende soorten en maten
voor. Hieronder volgen een aantal soorten slingers die gebruikt zouden kunnen worden door een
commerciële imker. ("Honing slingeren - Imkervereniging West-Betuwe", 2016)

Het ontzegelen van honing ("Honing slingeren - Imkervereniging West-Betuwe", 2016)

Illustratie van een simpele honingslinger ("Honing slingeren - Imkervereniging West-Betuwe", 2016)
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Elektrische tangentiel honingslinger
Een simpele elektrische honingslinger is voor veel kleinere imkers voldoende. Het is een goedkope
investering, waardoor het voor veel imkers vrij snel betaalbaar is. Bij tangentiel slingers staat het
oppervlak naar de binnenzijde van het slingervat gericht. Door het omdraaien van de raampjes wordt
uit beide zijden de honing gewonnen. Het grootste probleem bij deze slingers is het feit dat er maar
weinig ramen in passen. Meestal passen er maar vijf in. Dit is bij een commerciële imker geen
efficiënte oplossing en zal veel tijd in beslag nemen. Het kan bij een grote hoeveelheid kasten zelfs
het grootste knelpunt zijn in het hele proces. Hierdoor zou zo’n apparaat niet bruikbaar zijn bij een
commerciële imker. Hieronder is een tangentiel honingslinger afgebeeld. (“Imkershop”,2018)

(“Imkerswinkeldelinde”,2018)
Radiale honingslingers
Bij een radiale honingslinger staan alle ramen met de onderzijde naar het midden gericht. Hierdoor
staan alle ramen in een grote cirkel in de slinger. Doordat er een grote centrifugale kracht is, komt de
honing uit de ramen en raat. Het grote voordeel van een elektrische radiale honingslinger is dat er
per slingerbeurt ongeveer twintig ramen in kunnen passen. Deze slinger zou toegepast kunnen
worden bij een kleinere imkeronderneming. Bij een grote onderneming is de kans groot dat ook deze
manier van slingeren een knelpunt kan zijn in het gehele proces. Er zullen veel grotere hoeveelheden
in de slinger moeten kunnen. (“Imkershop”,2018)
Cassette honingslingers
Cassette honingslingers hebben als grootste kenmerk dat zij korven in de slinger hebben. De
honingramen worden in die korven geplaatst en bij het slingeren van de honing kantelen de ramen
naar recht en links. Wanneer de draairichting verandert, zullen de ramen naar de andere richting
draaien. Zo worden de ramen aan beide kanten in één keer geslingerd. Deze slingers hebben vaak
een automatisch programma voor de hele slingercyclus. Deze soort zal de beste optie zijn voor een
commerciële imker. Het is namelijk een automatisch proces, waarbij weinig arbeid komt kijken. Het is
wel een grotere investering, maar het zal besparing opleveren op het gebied van arbeid en het
gehele proces zal zo efficiënt mogelijk verlopen. (“Imkershop”,2018)
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Honing aftappen
Omdat het aftappen van honing een vervelende klus kan zijn, hebben twee Australische uitvinders
een speciale bijenkast ontwikkeld, waarbij de honing meteen uit de kast af te tappen is. Door deze
uitvinding kunnen de raten doormidden worden gesplitst door aan een hendeltje te draaien.
Hierdoor loopt de honing vanzelf uit de kast via een aftapkraantje. Als de raten leeg zijn, dan kan het
hendeltje weer teruggezet worden en kunnen de bijen opnieuw aan de slag. Hieronder is in een
afbeelding weergegeven hoe dat kan. Op de afbeelding is te zien dat de honingraten doormidden zijn
gesplitst. Hierdoor vloeit de honing langzaam naar beneden. ("Innovatieve bijenkast oogst zelf
honing", 2015)

("Innovatieve bijenkast oogst zelf honing", 2015)
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2.1.5: Ecologisch
In dit onderdeel is het van belang om de ecologische factoren te onderzoeken. Dit wordt onderzocht
door verschillende factoren in kaart te brengen, zoals:
- Natuurbronnen;
- Weersomstandigheden;
- Klimaat;
- Plantensoorten.
Natuurbronnen
Om Goudse honing te kunnen produceren is het van belang dat er voldoende natuurbronnen zijn. Dit
heeft te maken met het feit dat honing geproduceerd wordt met nectar uit bloemen. Bijen gaan
namelijk van bloem naar bloem om nectar in te winnen. Het is dus van groot belang dat er altijd
voldoende bloemen zijn voor de bijen om er nectar uit te winnen.
De gemeente Gouda is op dit moment niet geheel geschikt om heel veel bijen te houden. Dat komt,
omdat de bijen van bloem naar bloem vliegen en niet meer dan 3 à 5 km per keer kunnen
vliegen. ("Hoe ver kan een bij vliegen? - Bijenclub.com", z.d.). Als er dus niet voldoende planten zijn,
dan is het ook niet mogelijk om bijen te houden in de binnenstad van Gouda. Volgens de kaart
hieronder is de binnenstad van Gouda niet geschikt voor het houden van bijen. In ieder geval niet om
er een grote hoeveelheid bijen te houden. Bovendien is het ook zo, dat er geen grote hoeveelheid
bijen op 1 locatie gehouden kunnen worden, tenzij er voldoende bloemen zijn. Dit houdt dus in dat
het aantal kasten in de huidige situatie verspreid moeten worden over Gouda.

("Benieuwd welke bijen er in jouw gemeente zoemen? Bekijk de advieskaart", z.d.)
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Het is dus van belang dat er een grote bloemenzee komt in Gouda, zodat er ook voldoende nectar
gewonnen kan worden. Hoe meer bloemen er geplant worden, hoe meer kasten er gehouden
kunnen worden, dus hoe meer honing er geproduceerd kan worden.
Uit onderzoek is gebleken dat het aantal bijensoorten die in de zomer actief zijn, aan het afnemen is.
Dit heeft te maken met het feit dat er minder bloemen beschikbaar zijn in de zomer bij agrarische
landschappen. Hierdoor hebben zomerbijen het moeilijker dan voorjaarsbijen. Ook hierbij kan de
conclusie getrokken worden dat het belangrijk is dat er een grote bloemenzee komt in Gouda,
waardoor de bijen voldoende honing kunnen produceren. ("Oorzaken achteruitgang wilde bijen",
z.d.)

Weersomstandigheden
De weersomstandigheden zijn van groot belang voor de bijen. Als er een lange periode van slecht
weer is, dus kou en extreme droogte, dan leidt dat tot een tekort aan stuifmeelvoorraden. Dat
betekent dus dat er een tekort aan voedsel is voor het broed dat dan geboren wordt. Werksterbijen
leven namelijk maar 7 weken, dus er mag niet een al te lange tijd extreme droogte of kou zijn.
("Weersomstandigheden - Imkerpedia", z.d.)
Bovendien is het ook zo dat bij extreme droogte, bijen meer honingdauwhoning inwinnen. Dit is niet
hetzelfde als normale honing en is uitermate slecht voor de kwaliteit van de honing.
("Honingdauwhoning - Imkerpedia", z.d.) Honingdauwhonig komt namelijk niet van nectar, maar van
honingdauw. Nectar komt van de nectariën van een plant. Honingdauw wordt afgescheiden door
blad- en schildluizen. ("Honingdauw - Imkerpedia", z.d.)

("Luizenplak onder bomen", 2018)

21

Klimaat
De klimaatverandering heeft ook effect op de bijen. Dit heeft twee redenen. De eerste reden is dat er
door klimaatverandering andere bijensoorten komen in Nederland. En de andere heeft te maken met
het feit dat er door klimaatverandering een grote vraag is naar biobrandstof.
Het Nederlandse klimaat is in de afgelopen 40 jaar sterk veranderd. De zomers zijn namelijk warmer
en droger geworden, terwijl de winters steeds natter en warmer werden. De effecten van de
opwarming is door verschillende soorten dieren al opgemerkt. Er is een verspreiding van het aantal
zuidelijke soorten in het land. (“Veranderingen in de Nederlandse bijenfauna’’, z.d.) De noordelijke
soorten nemen juist af. Ongeveer 60% van de bijensoorten die zich in Nederland hebben gevestigd
na 1960 hebben een zuidelijke spreiding. Het is zelfs zo dat de acht soorten bijen die zich na 1990
zich in Nederland hebben gevestigd, allemaal zuidelijke soorten zijn. Dit betekent dus dat
klimaatverandering een groot effect heeft op het aantal bijensoorten. ("Oorzaken achteruitgang
wilde bijen", z.d.)
Naast de verandering in de bijensoorten is er ook een ander effect. Door de klimaatverandering is er
een grote vraag naar biobrandstof ontstaan. Dit is brandstof die ontwikkeld wordt door middel van
planten. Steeds meer landbouwers planten voedselgewassen die geschikt zijn voor biobrandstof. Dit
zijn onder andere koolzaad en zonnebloemen. Ook deze planten hebben bestuiving nodig wat
gedaan wordt door bijen. Een internationale groep onderzoekers heeft de verhouding tussen het
aanbod aan bijenvolken en de behoefte aan deze verstuivers onderzocht. Uit het onderzoek kwam
naar voren dat de vraag naar bestuiving hierdoor 4,9 maal zo snel steeg als het aanbod aan
bijenvolken. Hierdoor is er in veel landen in Europa geen optimale bestuiving. Als het aantal bijen
steeds verder af zal nemen, zal de vraag naar bestuiving nog groter zijn dan het aanbod aan
bijenvolken. ("Klimaatverandering vraagt om meer bijen", z.d.)

Plantensoorten
Om een grote hoeveelheid honing te kunnen produceren is het van belang dat de juiste planten
worden geplant. Een grote hoeveelheid groen gras is namelijk niet geschikt voor honing. Uit
onderzoek is gebleken dat de hieronder afgebeelde planten de meest geschikte soorten zijn voor de
bijen. Bovendien geven deze planten ook de meeste honing.

("I love beeing", z.d.)
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2.1.6: Politiek
In deze paragraaf zal worden besproken of er vergunningen nodig zijn voor het opstarten van een
imkeronderneming, wat er gedaan zou moeten worden qua plaatsing van bloemen door de
gemeente en wat er beschikbaar is qua grond.
Vergunningen
In sommige gemeentes moet er een vergunning door de gemeente worden verleend om bijen te
mogen houden. In Gouda is dit echter niet het geval, er kan dus zonder problemen een commerciële
imkeronderneming worden opgestart. Wel is het een vereiste dat de omgeving er geen last van
heeft, maar dit moet onderling met de directe omgeving worden overlegd. Hierin wordt de
gemeente niet betrokken.
Beschikbare gemeentegrond
Om een commerciële imkeronderneming te starten zijn er veel bloemen nodig. Er moet dus ook veel
grond beschikbaar zijn om bloemen te kunnen plaatsen. Na een berekening gemaakt te hebben zijn
er naar verwachting 20.000.000.000 bloemen nodig om 500 kasten met bijen te kunnen
onderhouden en dus ook optimaal honing te kunnen produceren. Wanneer de bloemen 1 cm uit
elkaar staan zal er 800 hectare grond nodig zijn om de bloemen te kunnen planten.
Investering gemeente
Het zal de gemeente grofweg €2.360.000 aan bloemen kosten. Wanneer de 20.000.000.000 bloemen
1 cm uit elkaar staan dan zouden er 2500 bloemen in 1 m2 kunnen en zal er dus 8.000.000m2
beschikbaar moeten zijn. Een bloemenmix die goed is voor bijen kost €2,95 ("Bloemenmix &
mengsels - Imkershop", z.d.) en is genoeg voor 10m2. Dan zal de gemeente dus 800.000 van deze
zadenmixen moeten kopen wat uitkomt op ongeveer €2.360.000.
In onderstaande bron is gegeven dat er voor 600m2 een bloemenmix van €96 gekocht kan worden.
("Bloemenmix voor bijen", z.d.) Dit scheelt aanzienlijk in de kosten. Als er met deze bron wordt
doorgerekend zal er een investering gedaan moeten worden van ongeveer €1.310.000.
Voordat de zaden geplant kunnen worden moet de grond volledig vrij zijn van onkruid, wat ook een
taak is van de gemeente in ons plan.
Uit de berekeningen blijkt dat er 800 hectare gemeentegrond beschikbaar moet zijn om voldoende
bloemen te kunnen planten. De gemeente heeft aangegeven dat er 50 hectare grond beschikbaar is
voor de bloemen en kasten. Ook is het niet mogelijk om daken te gebruiken in verband met de
draagkracht van de daken. Deze zaken zijn gemaakt met een berekening erachter, zodat er een
bepaalde laag sneeuw op het dak kan komen te liggen. Daarentegen is de gemeende ‘t Beijersche
beschikbaar, wat duizenden hectare is.
De geplaatste bloemen moeten ook onderhouden worden, hiervoor zou eventueel een mogelijkheid
liggen bij vrijwilligerswerk door ouderen. Daarnaast zouden de gazons ook onderhouden kunnen
worden door mensen met taakstraf. Zo kan er veel geld bij de gemeente bespaard worden.
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2.1.7: Conclusie
Demografisch
Het aantal inwoners van Gouda stijgt, wat een positief effect kan hebben op de verkoop van honing
uit Gouda. Ook de verdeling van de geschikte omgeving voor bijen is opvallend, hier zou een kans
liggen voor het zuidwesten. De markt voor de hooikoortspatiënten is beperkt, er zijn naar schatting
maar 8.000 inwoners in Gouda, wat vrij beperkt is.

Economisch
Al met al is er dus een sterke toename in de afzet van biologische voedingsmiddelen. De stijging
komt met name door een stijging van de koopkracht en het consumentenvertrouwen. De bevolking
prefereert biologische producten boven gefabriceerd voedsel naarmate zij meer verdienen. Dit zal
dus vooral een positieve invloed hebben op de verkoop van biologisch geproduceerde honing in
Gouda. De consument zal eerder kiezen voor biologisch geproduceerde honing dan voor honing die
gemengd is met meerdere bestanddelen die ervoor zorgen dat de honing niet meer biologisch is.

Sociaal
De superfood hype is erg ‘booming’ op het moment, dit is een kans voor de verkoop van honing uit
Gouda. Ook is er uit verschillende onderzoeken gebleken dat honing een medicinale werking heeft,
het zou bijvoorbeeld helpen tegen hooikoorts, keelpijn en sommige onderzoeken zeggen zelfs dat
het werkt tegen kanker. Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt ook een grote rol in de
imker ondernemingen. Er kan bijvoorbeeld voer voor de bijen in de kast gelaten worden, wat positief
is voor de bijen. Daarentegen kunnen er bijen worden losgelaten bij gewassen die bespoten zijn met
insecticide, wat negatief is voor de bijen. Er is in dit onderzoek gekozen voor een gedeeltelijk
maatschappelijk verantwoorde onderneming. Alle honing zal uit de kast gehaald worden maar de
bloemen in Gouda zullen toenemen en de bijen ook aangezien insecticide niet gebruikt gaan worden.

Technologisch
Er is dus voldoende ontwikkeling in de honingindustrie. Er zijn voldoende soorten slingers en andere
apparatuur die de werkzaamheden van de imker kunnen vergemakkelijken. Er zijn slingers waar vele
ramen in kunnen om zo alle honing in een keer eruit te slingeren. Er zijn ook speciale kasten op de
markt, waardoor je honing meteen uit de kast kan aftappen.

Ecologisch
Het blijkt dus dat er voldoende groenvoorziening moet komen voor de bijen. Deze bijen kunnen
namelijk niet heel ver weg vliegen van hun kast voor het zoeken naar nectar. Ook spelen de
weersomstandigheden en het klimaat een grote rol bij het inwinnen van nectar. Bij extreme droogte
of extreme kou, zal er weinig honing ingewonnen worden, omdat er weinig tot geen bloemen
groeien. Bovendien zorgen dit soort weersomstandigheden dat bijen honingdauw inwinnen. Dit is
geen nectar, maar afval dat wordt afgescheiden door bladluizen. Door het klimaat is er een
verandering te zien in de soorten bijen in Nederland. De zuidelijkere varianten van de bijen vestigen
zich steeds vaker in Nederland. Ook zijn de plantensoorten zeer belangrijk. In principe zijn bijna alle
bloemen geschikt voor honing. Maar met name plantensoorten als de zinnia, zonnebloem of
boterbloem zijn de favoriet van de bijen. Ook geven deze soorten meer nectar dan andere soorten.
24

Politiek
Voor het starten van een commerciële imkeronderneming is het niet nodig om bij de gemeente een
vergunning aan te vragen. Ook is na een berekening geconstateerd dat er 20.000.000.000 bloemen
nodig om 500 kasten. Er is in dit onderzoek uitgegaan van het feit dat de gemeente zorgt voor
voldoende bloemen. Na contact gehad te hebben gehad met de gemeente is gebleken dat er
€2.000.000 beschikbaar is voor het vergroenen van de stad. Uit berekeningen is echter gebleken dat
er circa €2.310.000 nodig is voor het plaatsen van bloemen. Tot slot heeft de gemeente aangegeven
dat er 50ha beschikbaar is voor bloemen en kasten en dat er op daken niks geplant/geplaatst mag
worden. Hieruit volgt de conclusie dat er te weinig ruimte beschikbaar is in Gouda voor het plaatsen
van bloemen, aangezien er 50ha nodig is voor alleen de bloemen. Maar de Beijersche is wel
beschikbaar, dit ligt net naast Gouda, wanneer dit wordt meegenomen is er wel genoeg grond
beschikbaar.
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2.2: Marketingmix 5 p’s
De marketingmix is een marketingmodel, waarmee de strategie van een organisatie wordt
gedefinieerd. De marketingmix bestaat uit een aantal factoren: product, prijs, plaats en promotie.
Het doel van de marketingmix is om de positie op de markt te verbeteren.

2.2.1: Product
Het product waarmee we te maken hebben is honing. De honing wordt gemaakt door de bijen van de
imkers uit de stad Gouda. De honing die wordt gemaakt is de variant bloemenhoning. Wat de honing
onderscheidt van het assortiment die in de winkel wordt aangeboden, is dat de honing puur is en
zonder toevoegingen. Het wordt verpakt in potten van 250 gram. Het imago dat aan het product
wordt meegeven, is dat het echt een Gouds product is. Kenmerkend aan het product is dat het echt
een Gouds product is. Niet alleen de honing wordt verkocht, maar ook de was van de bijen. De
bijenwas kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden: industriële, religieuze, artistieke en
medische sector. Bijenwas is tevens belangrijk voor het brandwondencentrum, omdat het als
medicatie dient tegen brandwonden. Onze producten worden deels maatschappelijk verantwoord
verwerkt en dat kenmerkt ‘’De Stadsimker honing’’. (‘’Bijenwas’’, 2018)

("Een pot honing", z.d.-b)

De commerciële imker biedt ook excursies aan. Tijdens deze rondleiding gaan de bezoekers langs de
bloemen en de imkers. Daarnaast krijgen ze de kans om imker honing te proeven en om het aan te
schaffen. Het is de bedoeling om de mensheid bewust te maken van het belang van bijen en hoe
belangrijk deze zijn voor de maatschappij en wat voor voordelen bijen hebben.
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2.2.2: Prijs
Een pot honing van 250 gram wordt aangeboden voor 5 euro. In het eerste jaar bedraagt de
winstopslag 174%. Dit is gebaseerd op een stadsimker die heeft vastgesteld dat de prijs van een pot
honing van 250 gram 5 euro moet kosten. In de prijs zijn alle kosten meegenomen die de imker gaat
maken. Tevens is er rekening gehouden met afschrijvingen. In het geval dat er een afnemer in een
grotere schaal wil gaan afnemen, dan krijgt hij een korting van 0,65 cent per 250 gram (Dat is de prijs
van een potje en een etiket).

2.2.3: Plaats
De Stadsimker honing is echt een Gouds product. Het wordt gecreëerd door onder andere de vele
bloemen in Gouda. Het doel is dat Gouda wordt gekoppeld aan honing. De bijen verplaatsen zich in
een straal van 3 à 5 kilometer rondom de kast. De kasten worden verspreid over Gouda, omdat het
niet mogelijk is om meer dan 100 kasten op één plek in Gouda te plaatsen. Het is de bedoeling dat de
kasten op dezelfde plek blijven staan, omdat het niet goed is voor de bij als de kast constant wordt
verplaatst.
De bloemenhoning wordt verkocht via de excursie en het is ook mogelijk om de honing via internet
te bestellen. De bloemenhoning wordt ook aangeboden in winkels in Gouda, zodat het toegankelijker
is voor toeristen en consumenten om het aan te schaffen. Het is wel zo dat de lokale afnemers nog
onbekend zijn.

2.2.4: Promotie
De promotie van de bloemenhoning wordt grotendeels gecreëerd door de gemeente Gouda. Als
Gouda de grootste bloemenzee van Europa heeft, dan is het voor de imker een goede kans om
daarop in te spelen. De imker zal dit zodanig verkopen dat de honing die hij aanbiedt een gevolg is
van de grote bloemenvelden in Gouda. Als Gouda de grootste bloemenzee van Europa wordt, dan
betekent dit dat er veel toeristen op Gouda af gaan komen. Dit heeft het gevolg dat de markt
‘’toeristen’’ aanzienlijk zal stijgen.
Door het plaatsen van foto’s en video’s op social media is het de bedoeling dat er meer
naamsbekendheid gecreëerd wordt. De stadsimker gaat gebruik maken van Facebook en gaat een
YouTube kanaal aanmaken. De content die wordt geplaats op social media kan bestaan uit de
werkzaamheden van de imker, vlogs, Q&A (Question and Answer) etc. De postitieve kant van social
media is dat het bijna tot niets kost om een account aan te maken. Dit zorgt ervoor dat de kosten
niet stijgen, maar de naamsbekendheid wel.
De stadsimker gaat ook voorlichtingen geven op scholen, zodat de jeugd bewuster gemaakt wordt
over het feit hoe belangrijk bijen zijn voor de samenleving. Het wordt mogelijk voor scholieren om
zich aan te melden bij een imker, zodat zij in het weekend mee kunnen kijken hoe het er bij de imker
aan toe gaat.
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("Potje honing", z.d.-b)

2.2.5: Personeel
Het personeel van de stadsimker moet iemand zijn met een passie voor imkers/bijen. Zij hebben een
belangrijke functie en dat is onder andere de mensheid bewust maken van hoe belangrijk bijen zijn
voor de samenleving. De werkzaamheden die het personeel van de stadsimker moeten volbrengen
zijn:
•
•
•
•

Dagelijkse verzorging van de imkerkasten;
Het slingeren van Honing;
Het geven van cursussen en rondleidingen;
De imker promoten via social media.

Als personeelslid van de stadsimker is het belangrijk dat men weet hoe zij moeten omgaan met de
bijen, daarom biedt de imker ze een verplichte cursus aan bij de nationale bijenhouders vereniging
("Imker worden?", z.d.-b). Als imker is maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk, dus
zorgt hij ervoor dat de bijen wel goed worden onderhouden. Als medewerker van de stadsimker ben
je niet alleen een personeelslid, maar ook een uithangbord voor de natuur/bijen. ("Marketingmix")

2.2.6: Conclusie
Aan de hand van de marketingmix is zijn er inzichten getoond in de sterkte, zwakte, kansen en
bedreigingen van de commerciële imker. De sterkte van het product is dat het een natuurlijk product
is en dat gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden. Er zijn kansen op het gebied van
afzetmarkt, omdat er veel toeristen op Gouda afkomen. De grootste bedreiging is dat er op dit
moment geen vaste afnemers zijn, hierbij moet er gedacht worden aan bakkerijen,
brandwondencentra, lokale winkels etc.
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2.3: Vijfkrachtenmodel Porter
Het vijfkrachtenmodel is ontwikkeld door Michael Porter. Het wordt gebruikt om de volledige
bedrijfstak waarin de imkeronderneming zich bevindt, te analyseren. Het vijfkrachtenmodel brengt
de meso omgeving van de imkeronderneming in kaart. Het model is gebaseerd op vijf factoren
(krachten) binnen een bedrijfstak. Deze krachten zijn:
•
•
•
•
•

De interne concurrentie van spelers op de markt;
De macht van leveranciers;
De macht van afnemers;
De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt;
De mate waarin substituten verkrijgbaar zijn.

De uitkomst van het vijfkrachtenmodel van Porter zegt hoe aantrekkelijk de bedrijfstak is waarin de
imkeronderneming zich bevindt. De imkeronderneming bevindt zich in de land- en tuinbouwbranche
en in de voedingsmiddelenbranche.

2.3.1: Interne concurrentie
De interne concurrentie wordt bepaald door de volgende factoren:
•
•
•
•
•
•

Aantal, omvang en sterkte van de rivalen;
Groeipotentie van de markt;
Hoogte van het vaste kostenniveau;
Mogelijke productdifferentiatie;
Diversiteit van de rivalen;
Hoogte van uittreedbarrières.

De factoren worden hieronder toegelicht.

• Aantal, omvang en sterkte van de rivalen
Op de honingmarkt zijn een aantal grote merken actief. Het eerste bekende merk is Langnese. In de
onderstaande tabel is te zien welke producten Langnese verkoopt. (Langnese-honing, 2018)

Verpakking
Knijpfles

Gewicht
250 gram

Prijs
3,99

Langnese bijenhoning
goudhelder

Pot

250 gram

2,36

Langnese Bee easy acacia
honing

Knijpfles

250 gram

2,99

Langnese Bee easy
bloemenhoning biologisch
Langnese goudhelder mini’s

Knijpfles

250 gram

3,49

Knijpfles

5 x 20 gram

1,69

Langnese Bee easy

Land van herkomst
Gemengde EU- en niet EUhoning
Gemengde EU- en
niet EU-honing
Gemengde EU-honing
Gemengde EU- en niet EUhoning
Gemengde EU- en niet EUhoning

(AH, 2018)
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Langnese honing is in alle grote supermarkten, zoals de Albert Heijn en Jumbo, te koop. De prijzen
van Langnese honing zijn laag, omdat alle honing gemengd is met EU-honing en/of niet EU-honing.
Langnese valt onder Dr. Oetker Nederland B.V. (Company.info, 2018)

Een ander bekend merk is Melvita.
Acaciahoning
Bloemenhoning vloeibaar

Verpakking
Knijpfles
Knijpfles

Biologische Bloemenhoning

Knijpfles

Gewicht
365 gram
250 gram
500 gram
365 gram

Honing met tijm
Zonnebloem honing

Knijpfles
Pot

365 gram
450 gram

Prijs
2,47 (Dirk)
2,19 (Jumbo)
3,28 (Jumbo)
3,29 (AH)
2,99 (Plus)
3,26 (Plus)

Land van herkomst
Onbekend
Onbekend
Gemengde EG- en
niet-EG-honing
Onbekend
Onbekend

Wat direct opvalt is dat niet alle Melvita producten te koop zijn bij één supermarkt (Melvita, 2018).
De Albert Heijn heeft één product in haar assortiment, de Jumbo twee, Dirk drie en Plus vijf. Alleen
op de site van Albert Heijn staat het land van herkomst erbij. Ook op de site van Melvita is niet te
vinden waar de honing precies vandaan komt. Melvita wordt gemaakt door Imkerij de Traay B.V.
Imkerij de Traay heeft 38 medewerkers en de winst over 2016 bedroeg 1.5 miljoen. (AH, 2018)
(Jumbo, 2018) (Dirk, 2018) (Plus, 2018) (Company.info, 2018)
Imkerij de Traay maakt ook honing waar ‘de Traay’ opstaat. Zij verkoopt 29 soorten biologische
honing en één soort biologische fairtrade honing (De Traay, 2018). Ook heeft zij 15 soorten gangbare
honing, dit is honing met een bepaalde smaak, zoals lavendel honing en koolzaad honing. Opvallend
is dat deze honing bij verschillende drogisterijen te koop is en niet bij bijvoorbeeld de Albert Heijn.
De prijzen van deze honing is ook een stuk hoger. Een fles biologische vloeibare honing van 375 gram
kost 4,99 (Holland & Barrett, 2018). Een pot biologische Manuka-Kanuka honing van 350 gram kost
18,95. (De online drogist, 2018)

• Groeipotentie van de honingmarkt
Uit onderzoeken is gebleken dat honing eten ook gezonde effecten kan hebben. Zo kan het eten van
honing zorgen voor een sterker hart, het geheugen verbeteren en maagproblemen verminderen ("De
geneeskracht van honing", 2013). Ook blijkt honing tegen hooikoorts te helpen (Karger, 2011). Deze
positieve effecten zorgen ervoor dat er zeker groeipotentie in de honingmarkt zit. Pas als mensen
massaal besluiten te stoppen met het consumeren van honing, zal de groei van de honingmarkt
stagneren.

• Hoogte van het vaste kostenniveau
Een imker heeft meer vaste kosten dan variabele kosten. Ook nemen de vaste kosten elk jaar toe.
Voorbeelden van de vaste kosten zijn: huurkosten, personeelskosten, boekhoudkosten en
marketingkosten. Een volledig overzicht van de vaste kosten is te vinden in de kostprijsberekening. In
deze kostprijsberekening is ook onderscheid gemaakt tussen de vaste kosten en variabele kosten. Er
kan aangenomen worden dat de concurrenten ook hoge vaste kosten hebben.
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• Mogelijke productdifferentiatie
Binnen de honingmarkt is er weinig productdifferentiatie. De consument kan verschillende soorten
honing kopen, maar dit is bij elke leverancier hetzelfde. De meeste honing uit de supermarkten komt
buiten de Europese Unie landen vandaan. De grootste exportlanden zijn China en Argentinië
("Honing, hoe zit het nu eigenlijk?", 2014). Hierdoor wordt de honing goedkoper. Honing is een
natuurlijk product. Hierdoor is het lastig om te differentiëren binnen de markt. De mogelijke
differentiatie binnen de branche is de prijs. Als de prijs van de honing van de concurrenten laag is,
dan betekent dit dat het lastig is om de markt binnen te treden met een 100% pure, natuurlijke
honing. Deze honing zal namelijk altijd duurder zijn dan die van de concurrenten. De enige
differentiatie die van toepassing is op de honing, wordt dan de kwaliteit van de honing. De
ambachtelijk geproduceerde honing zal zeker een hogere kwaliteit hebben dan die van de
supermarkten.

• Diversiteit van de rivalen
De rivalen binnen de honingindustrie zijn erg groot. Zoals eerder vermeld, komt bijna alle honing van
buiten de EU. Hierdoor is de kwaliteit van de honing minder, omdat er in deze landen bijonvriendelijk honing wordt geproduceerd. Daarnaast krijgen de bijen ook suiker bijgevoerd om de
productie te verhogen. Ook hierdoor wordt de kwaliteit minder van de honing. De diversiteit onder
de rivalen is gering. De honing wordt namelijk uit dezelfde landen geïmporteerd. De enige diversiteit
onder de rivalen is het verschil in de soorten honing. Dit kan variëren van bloemenhoning, naar
acacia honing tot lavendelhoning.

• Hoogte van uittreedbarrières
De uittreedbarrière van een imkeronderneming is behoorlijk hoog. Dit komt omdat er in het begin
van de onderneming grote investeringen nodig zijn. Hierbij valt te denken aan de bijenvolken, de
bijenkasten, maar ook de machines om de honing te ‘’oogsten’’. Hierdoor is de uittreedbarrière dus
hoog, omdat er veel geïnvesteerd is. Nadat de imkeronderneming rendabel wordt en de lening aan
de bank is afbetaald, zal de uittreedbarrière minder worden. Het enige wat er dan nog resteert, zijn
de bijen en de kasten. Die zullen een plek moeten krijgen. Ook eventuele contracten met afnemers
bepalen de hoogte van de uittreedbarrière. Als de imkeronderneming namelijk afhankelijk is van een
paar grote afnemers, dan kan er niet zomaar uit de markt worden getreden door de onderneming.

Conclusie interne concurrentie
De startende imkeronderneming heeft twee grote concurrenten, Langnese en Melvita. Dit zijn ook de
merken die bij de grote supermarkten in het schap staan. Het is opvallend dat deze honing gemengd
is met niet EU-honing, uit bijvoorbeeld China en Argentinië. De prijs van de concurrenten is hierdoor
lager. De honing die de startende imkeronderneming gaat verkopen is wel pure honing. Hierin kan de
startende imkeronderneming zich differentiëren. Omdat de investeringen hoog zijn om een
imkeronderneming te starten, zijn de uittreedbarrières ook hoog. Zo heeft de imker een grote lening
moeten afsluiten bij de bank. Pas als deze lening voor een groot deel is afgelost, wordt het
makkelijker om uit te treden. Er is sprake van grote interne concurrentie.
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2.3.2: Externe concurrentie
De externe concurrentie wordt bepaald door de kracht van de afnemers en toeleveranciers.
2.3.2.1 Toeleveranciers
In dit hoofdstuk is ervan uitgegaan dat alleen de glazen potten en de bijen geleverd moeten worden
door een leverancier. Alle overige spullen hoeven maar één keer gekocht te worden.
De kracht van toeleveranciers wordt bepaald door de volgende factoren:
•
•
•
•
•
•
•

Aantal en omvang van toeleveranciers;
Vervangende producten;
Geleverd volume;
Productdifferentiatie;
Invloed op prijs c.q. kwaliteit;
Mogelijkheid tot voorwaartse integratie;
Kosten van verandering van leverancier voor afnemer.

De factoren worden hieronder toegelicht.

• Aantal en omvang van toeleveranciers
Bijenvolken
Om een commerciële imkeronderneming op te zetten hebben imkers bijenvolken om honing te
produceren. De meeste beginnende hobby imkers krijgen een bijenvolk van de vereniging waar zij bij
aangesloten zijn of van andere bevriende hobby imkers. Een commerciële imker heeft echter veel
meer bijenvolken nodig om de onderneming rendabel te laten zijn. Zij kunnen bijenvolken kopen bij
bijenkwekers. In Nederland wordt vooral gewerkt met de Carnica, Buckfast en Mellifera bijen. De
prijzen verschillen, maar de prijs van bijvoorbeeld een Carnica bijenvolk ligt rond de 150 euro
(Hammerhof, 2018). Op Company.info staan 119 imkerijen ingeschreven (Company.info, 2018). 78
van deze imkerijen fokken ook bijenvolken. Eén van deze 78 bijenkwekerijen heeft 20 t/m 49
werknemers. De overige 77 bijenkwekerijen hebben één, twee, drie of vier werknemers. Hieruit valt
op te maken dat er niet veel leveranciers zijn die bijenvolken kunnen leveren.

Glazen potten
De honing moet in glazen potten gedaan worden om te kunnen verkopen. De glazen potten kunnen
rechtstreeks ingekocht worden bij een glasfabriek die de potten ook maakt. In Nederland zijn
verschillende glasfabrieken gevestigd die glazen potten maken. Ook zijn er veel glasfabrieken
gevestigd in Duitsland en Polen. Daarnaast zijn er enkele groothandels die honingpotten verkopen.
Hieruit kan opgemaakt worden dat er meerdere leveranciers zijn die de honingpotten kunnen
leveren.
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• Vervangende producten
Bijenvolken
In Nederland wordt vooral gewerkt met de Carnica, Buckfast en Mellifera bijen. Deze bijenvolken
hebben verschillende eigenschappen. De Carnica bij staat erom bekend zachtaardig en raatvast te
zijn (“Imkeren met Carnica-bijen, aan te bevelen”, z.d.). De Buckfast bij staat erom bekend zich kalm
te gedragen en een aantrekkelijke wijze van verzegelen te hebben (“Buckfastbij, eigenschappen,
kwaliteit”, z.d.). De Mellifera bijen hebben als kenmerken dat zij goede honingoogsten leveren en
zich snel aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden (“Apis mellifera ligustica”, 2011).
Ook de prijzen van de verschillende bijenvolken verschillen. Als een imker bijvoorbeeld zou vinden
dat de Carnica bijen te weinig honing produceren, dan kan hij overstappen op de Mellifera bijen.

Glazen potten
De meeste imkers verkopen de honing in een glazen pot. Dit heeft ermee te maken dat de honing na
een aantal weken gaat kristalliseren (“Kristallisatie honing: Een op te lossen probleem?”, z.d.). Het is
makkelijk om gekristalliseerde honing met een lepeltje uit de pot te scheppen. Toch is het ook
mogelijk om de honing in een plastic knijpfles te gieten. Daarnaast maken restaurants vaak gebruik
van plastic honingsticks. Plastieken honingsticks of mini kuipjes met honing zijn ook handig voor
mensen die op vakantie gaan. Een commerciële imker zou er dus ook voor kunnen kiezen om naast
de glazen potten ook plastic knijpflessen, plastieken sticks of mini kuipjes in te kopen.

• Geleverd volume
Bijenvolken
Om een commerciële imkeronderneming op te zetten die financieel haalbaar is, zijn er minimaal 100
kasten nodig. In beginsel zullen er dus 100 bijenvolken gekocht moeten worden. Een deel van de
bijenvolken sterft in de winter omdat de koningin dood is gegaan of door voedseltekort (“Het
mysterie van de bijensterfte”, 2010). Ook treedt soms de ‘verdwijnziekte’ op. De imkers vinden de
kasten dan leeg terug, terwijl het voedsel nog is achtergebleven. Het kan voorkomen dat de imker
extra bijenvolken moet kopen, maar dit is niet waarschijnlijk. Het geleverd volume is daarom weinig.

Glazen potten
De honing moet constant uit de kasten gehaald worden omdat deze anders te vol zitten. Er moeten
dus constant nieuwe glazen potten gekocht worden. De imker is daarom afhankelijk van de
glasfabriek die de potten levert. Het geleverd volume is dan ook groot.

• Productdifferentiatie
Bijenvolken
Bijenkwekers gebruiken de termen P en F om generaties aan te duiden (Imkerpedia, 2011). P komt
van parent (ouder) en F komt van fillius/fillia (zoon/dochter). Achter de F staan de letters 1, 2 of 3.
Een F1 koningin levert nog wel raszuivere darren, maar geen raszuivere dochters. Een F2 koningin is
nog maar voor de helft raszuiver. Hieruit blijkt dat er zeker verschil zit in de bijenvolken die te koop
staan. De bijenkwekers kunnen zich daarom wel differentiëren van de concurrenten.
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Glazen potten
Er is zeker verschil in kwaliteit van glas. Zo is de doorzichtigheid afhankelijk van de kwaliteit van de
grondstoffen. Ook bestaat er dik glas en dun glas. Nu gebruikt de imker glazen potten om de honing
in te gieten. De kwaliteit maakt daarom niet uit. De glasfabriek die de glazen potten levert aan de
imker kan zich daarom niet differentiëren van de concurrenten.

• Invloed op prijs c.q. kwaliteit
Bijenvolken
De leverancier van de bijen kan wel invloed uitoefenen op de kwaliteit. Het kan bijvoorbeeld zijn dat
de leverancier geen F1 bijen meer kweekt maar F2 bijen. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de
nakomelingen. De prijs hangt samen met de kwaliteit. Zo is een F1 koningin duurder dan een F2
koningin.

Glazen potten
De leverancier van de glazen potjes kan geen invloed uitoefenen op de kwaliteit van de potten. Dit
omdat de imker geen glas nodig heeft van hoge kwaliteit. Wel kan de leverancier invloed uitoefenen
op de prijs. Misschien is het mogelijk om een vaste prijs in een contract vast te laten leggen.

• Mogelijkheid tot voorwaartse integratie
Er is sprake van voorwaartse integratie als de commerciële imker zou besluiten zelf een winkel te
openen waarin de potjes honing en bijvoorbeeld de bijenwas verkocht worden. Meerdere imkers
verzorgen ook rondleidingen en hebben een kleine winkel waar de bezoekers de bijenproducten
kunnen kopen. Het zou voor de commerciële imker een idee kunnen zijn om ook een eigen winkeltje
te starten en rondleidingen te geven. Natuurlijk heeft de imker een groter bereik als hij de producten
ook probeert te verkopen in de supermarkten en apotheken.

• Kosten van verandering van leverancier voor afnemer
Bijenvolken
Het is waarschijnlijk niet mogelijk voor een imker om contracten af te sluiten met bijenkwekerijen.
De imker weet van tevoren niet hoeveel bijen er dood zullen gaan en wanneer hij bijen nodig heeft.
Dit geldt ook voor de kwekerijen. Het ene jaar kunnen zij meer volken kweken dan andere jaren.

Glazen potten
De imker zal wel een contract af moeten sluiten met de glasfabriek die de glazen potten levert. In dit
contract zijn de prijs en de hoeveelheid opgenomen. Ook is het mogelijk om een boeteclausule op te
nemen in dit contract. Als de glasfabriek de potten niet op tijd levert, moet de glasfabriek een boete
betalen aan de imker. Vaak staat er ook een looptijd in dit contract. Als de imker het contract eerder
wil ontbinden, moet een boete betaald worden aan de glasfabriek. Het kan de imker daarom geld
kosten om te veranderen van leverancier.
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Conclusie toeleveranciers
Uit het onderzoek naar de toeleveranciers is gebleken dat er weinig bijenkwekers zijn. Op
Company.info staan maar 78 bijenkwekers ingeschreven (Company.info, 2018). Ook verschilt de
kwaliteit van de bijen per kweker. Zo levert een F1 koningin nog wel raszuivere darren, maar geen
raszuivere dochters. Een F2 koningin is nog maar voor de helft raszuiver. Hierin kunnen de
bijenkwekers zich dus differentiëren. De positie van de bijenkwekers is sterk omdat er maar een paar
leveranciers zijn. De toeleveranciers van de glazen potten hebben een zwakke positie, omdat er veel
leveranciers zijn die glazen potten kunnen leveren. Ook is de kwaliteit van het glas niet belangrijk
voor een imker. De toeleveranciers van de glazen potten kunnen zich hierin dus niet differentiëren.

2.3.2.2: Afnemersmacht
Naast de macht van de leveranciers, hebben de afnemers ook macht. Deze worden bepaald door:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal en omvang van afnemers;
Afgenomen volume;
Resultaten van afnemers;
Mate van productdifferentiatie;
Kosten van verandering van leveranciers voor afnemers;
Mogelijkheid tot achterwaartse integratie;
Prijs- c.q. kwaliteitsgevoeligheid;
Beschikking over marketinginformatie.

De factoren worden hieronder toegelicht.

• Aantal en omvang van afnemers
De afnemers van honing is een grote groep. Onder de afnemers kunnen verschillende partijen
worden verstaan, zoals supermarkten, particulieren, stadswinkels, toeristenwinkels, apotheken en
brandwondencentra (Draijer & Opstelten, z.d.). Er zijn dus veel afnemers van honing. De afnemers
zullen ook een grote groep moeten zijn, anders is de commerciële imker financieel niet haalbaar.

• Afgenomen volume
Het afgenomen volume van de honing zal ook aanzienlijk hoog moeten zijn. Dit is ook te zien in de
kostprijsberekening. Om de commerciële imker rendabel te laten zijn, zullen er meer dan 20.000
potjes honing moeten worden verkocht op jaarbasis. Dit is erg hoog, omdat Gouda maar ca. 70.000
inwoners heeft ("Gouda in Cijfers", z.d.). Dit houdt in dat 30% van de totale bevolking van Gouda
jaarlijks minimaal 1 pot honing zou moeten afnemen. Daarnaast is er ook veel concurrentie op het
gebied van honing. Hierdoor zullen consumenten eerder kiezen voor een goedkopere honing. Het
afgenomen volume honing heeft veel invloed op de stadsimker. De imker is geheel afhankelijk van
haar afnemers, want als niemand de honing koopt, dan komt er geen geld binnen en is de
commerciële imker niet haalbaar.
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• Resultaten van afnemers
De honing die wordt geproduceerd door de biologische stadsimker is een luxeproduct. Voor deze
honing geldt namelijk een hogere prijs dan de prijs van honing die vanuit bijvoorbeeld Argentinië
wordt geïmporteerd. In tijden van hoogconjunctuur, zal de consument eerder voor een duurder,
maar wel milieuvriendelijk en duurzaam product kiezen. De consument zal dan dus sneller naar de
biologische Goudse honing grijpen. In tijden van economische crisis of laagconjunctuur gaat de
consument meer op zijn of haar geld letten, waardoor er minder wordt uitgegeven. Men zal dan ook
eerder kiezen voor een goedkopere honing. De duurdere honing van de stadsimker zal dan minder
worden verkocht, waardoor er minder omzet gedraaid zal gaan worden.

• Mate van productdifferentiatie
De commerciële stadsimker kan de honing gaan differentiëren op het gebied van kwaliteit. De honing
die verkrijgbaar is in de supermarkten betreft bijna allemaal gemengde honing met zowel honing
binnen de EU als honing wat van buiten de EU komt. De honing die buiten de EU wordt geproduceerd
is van mindere kwaliteit, omdat er toevoegingen in de honing worden gedaan. Daarnaast worden de
bijen bijgevoerd met suiker, suikerwater of suikerdeeg. Hierdoor stijgt de productie, maar wordt de
kwaliteit van de honing slechter. De kwaliteit van honing is dus een belangrijk aspect binnen de
concurrentie. Mensen zijn tegenwoordig veel meer met eten en een gezonde leefstijl bezig, dus een
gezonde honing maakt hier ook deel van uit. Dit is in de laatste paar jaren uitgegroeid tot een ware
hype. Als de stadsimker zijn of haar honing dus kwalitatief goed differentieert, dan zal de consument,
dus de afnemer, hier ook op gaan letten.

• Kosten van verandering van leveranciers voor afnemers
De kosten voor de afnemers om te veranderen van leverancier zijn laag. Dit komt omdat de honing
van de biologische stadsimker aanzienlijk duurder is dan de honing die in de supermarkt is te
verkrijgen. Daarnaast zal het de supermarkt ook niet veel kosten om van leverancier te veranderen.
De honing die in de markt wordt aangeboden is namelijk vele malen goedkoper dan die van de
stadsimker. De reden hiervan is al toegelicht in voorgaande paragrafen. De afnemers zullen snel
veranderen van leverancier als er alleen naar de prijs wordt gekeken. De honing van de stadsimker is
kwalitatief veel beter dan de reguliere honing, dus de afnemers zullen niet snel een honing vinden
die op kwalitatief gebied even goed is als de honing van de stadsimker. Het blijft dus van belang wat
de consument belangrijker vindt. Is dit een goedkope honing of een kwalitatief goede honing?

• Mogelijkheid tot achterwaartse integratie
De mogelijkheid tot achterwaartse integratie is onmogelijk binnen de verkoop van honing. Dit zou
namelijk inhouden dat de afnemers van de Goudse honing, zelf de honing zullen gaan moeten
produceren. De afnemers van de honing zijn supermarkten en kleine toeristische winkels. Deze zullen
nooit zelf honing gaan produceren, omdat dit een veel te uitgebreid proces is. Supermarkten zullen
nooit zelf bijen gaan houden, omdat dit een duur en arbeidsintensief proces is.
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• Prijs- c.q. kwaliteitsgevoeligheid
De prijs en de kwaliteit zijn belangrijke factoren voor de consument. Tussen de prijs en de kwaliteit
zal een afnemer altijd een afweging moeten maken. Vindt de consument het belangrijker dat het een
kwalitatief goed product is, wat duurder is, of moet het een goedkoop product zijn, wat minder van
kwaliteit is. De consument is de laatste jaren steeds meer bezig met het letten op een gezonde
leefstijl. Hier hoort ook gezonde voeding bij. Hierdoor zal de consument betere voeding kopen,
waardoor ze meer en meer op de kwaliteit van producten gaan letten. Daarnaast worden er veel
meer natuurlijke en biologische producten verkocht door de hype die nog steeds gaande is. Vooral in
tijden van laagconjunctuur en crisis zal de consument meer op zijn of haar portemonnee gaan letten
en zal de kwaliteit van een product minder van belang zijn dan de prijs van dat product. In deze tijden
zal de klant dus eerder kiezen voor een kwalitatief mindere honing.

• Beschikking over marketinginformatie
Bij de beschikking over marketinginformatie gaat het erom wat de consument weet van het product.
De vraag is of de klant informatie heeft over de vraag, over marktprijzen en informatie over de
kostprijs van honing. In de honingbranche is er weinig marketinginformatie aanwezig. De consument
zal dus niet weten hoeveel het kost om een potje honing te maken. Daarnaast is de consument niet
op de hoogte van de vraag naar honing. De supermarkten hebben deze marketinginformatie
uiteraard wel. Zij weten precies wat de vraag naar honing is, want deze gegevens kunnen ze uit de
historie halen. Daarnaast bepalen de supermarkten de prijzen waar de honing voor in de winkel komt
te liggen. De supermarkten hebben alleen geen informatie over de kostprijs van honing. De
supermarkt kijkt alleen naar de marge die zij op het product kunnen maken. Zo hebben
supermarkten rond de 30% marge op broodbeleg en zoetwaren.

Conclusie afnemers
Na het onderzoeken van de afnemers blijkt dat deze veel macht hebben. Honing is een luxeproduct,
waardoor afnemers dit niet noodzakelijk nodig hebben. Daarnaast is de honing van de stadsimker
duurder dan de honing van de concurrenten. De kwaliteit van de honing, geproduceerd door de
stadsimker, is daarentegen wel beter dan die van de concurrenten, omdat de honing van de
stadsimker niet wordt aangelengd met suikerwater of iets dergelijks. De afnemers zullen nooit
achterwaarts gaan integreren, omdat dit niet rendabel is. De kosten voor het veranderen van
leverancier voor de afnemers zijn ook laag. De consument kan makkelijk een substituut kopen voor
de biologische honing. De commerciële stadsimker is dus erg afhankelijk van haar afnemers, want als
er geen afnemers zijn voor de biologische honing, dan zijn er geen inkomsten en zonder inkomsten
kan er geen commerciële stadsimker bestaan.

37

2.3.3: Potentiële concurrentie
De kracht van nieuwe toetreders wordt besproken in deze paragraaf. Ook zal de dreiging van de
substituten besproken worden.
2.3.3.1 Toetreders
De kracht van nieuwe toetreders wordt bepaald door de volgende factoren:
•
•
•
•
•
•
•

Vereiste schaalgrootte;
Sterkte van gevestigde namen/merken;
Kapitaalbehoefte;
Toegang tot distributiekanalen;
Kostenvoordelen van bestaande rivalen;
Verwachte reactie van bestaande rivalen;
Toetredingsbarrières.

De factoren worden hieronder toegelicht.

• Vereiste schaalgrootte
Om een commerciële imkeronderneming op te kunnen zetten zijn minimaal 100 kasten nodig.
Nieuwe toetreders binnen de commerciële imkerbranche zijn daarom minimaal. In dit geval is de
schaalgrootte zo groot dat het moeilijk is om toe te treden. Er zijn wel mensen die bijen houden als
hobby, maar dit zijn geen concurrenten.

• Sterkte van gevestigde namen/merken
Een bekend honingmerk is Lagnese. Langnese honing is te koop bij de grote supermarkten, zoals de
Jumbo en Albert Heijn (Langnese, 2018). Zij verkopen de honing niet alleen in glazen potten, maar
hebben ook plastieken sticks en kuipjes. Toch kan Langnese niet echt gezien worden als concurrent.
Zij halen de honing uit het buitenland en produceren niets zelf. Daarnaast wordt de honing die in de
supermarkt gekocht kan worden gemengd met honing van buiten de Europese Unie. Honing van een
commerciële imker uit de binnenstad van Gouda is wel pure honing. De sterkte van de naam Lagnese
is niet zo groot. Mensen op straat weten niet dat Langnese een honingmerk is.

• Kapitaalbehoefte
Om een commerciële imkeronderneming op te zetten is veel kapitaal nodig. In hoofdstuk 3 is de
onderbouwing van deze kosten terug te vinden. Vooral de aanschaf van de kasten, de bijenvolken, de
ontzegelmachine en de bestelbus kost veel geld. In jaar 1 is er iets meer dan 200.000 euro nodig.

• Toegang tot distributiekanalen
Het is lastig om de honing in de supermarkt te krijgen. De supermarkten hebben al verschillende
soorten honing in het assortiment. Dit kan nieuwe toetreders tegenhouden. Honing uit de
binnenstad van Gouda kan ook nog in een apotheek verkocht worden, omdat deze honing
hooikoortsklachten kan verminderen. Daarnaast gebruiken ook ziekenhuizen en brandwondencentra
honing. Honing kan helpen bij het herstellen van brandwonden.
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• Kostenvoordelen van bestaande rivalen
De bestaande rivalen hebben al naamsbekendheid, een startende imkeronderneming nog niet. De
klanten kennen de producten van de rivalen al en een startende imkeronderneming heeft daarom
hoge marketingkosten. De marketingkosten worden elk jaar hoger omdat de verwachting is dat de
startende imkeronderneming elk jaar meer afzet heeft. Daarnaast hebben de bestaande rivalen naar
alle waarschijnlijkheid al contracten afgesloten met de leveranciers van de glazen potten. Zij zullen
wel korting krijgen. Voor een startende imkeronderneming zal het lastig zijn om korting te krijgen van
een leverancier.

• Verwachte reactie van bestaande rivalen
De verwachte reactie van bestaande rivalen zal niet groot zijn, aangezien zij mondiaal verkopen. De
commerciële stadsimker is een kleine speler in de relatief grote wereldwijde honingbranche. De
rivalen gaan niet minder verkopen doordat de honing van de stadsimker in de winkel komt te liggen.
Dit zullen misschien een paar potjes zijn per week, maar op de totale afzet van de rivalen zal dit
verschil onmerkbaar zijn. De rivalen zullen dus niets wijzigen aan hun marketingstrategie als er een
commerciële stadsimker bij komt. Deze zal namelijk nooit in één keer de gehele afzet van de rivalen
kunnen overnemen.

• Hoogte van de toetredingsbarrières
De toetredingsbarrière tot de honing branche ligt best hoog. Om te beginnen als commerciële imker
is er namelijk een grote investering nodig. Hiervoor zal toch al snel een financiering moeten worden
aangevraagd bij een kredietinstelling. Ook zal de imker zelf ook een relatief groot startkapitaal
moeten hebben. Daarnaast is de markt van de honing moeilijk te betreden, omdat er grote
concurrentie aanwezig is. Hierdoor zijn de toetredingsbarrières om te gaan imkeren erg hoog.

Daarnaast wordt de potentiële concurrentie ook bepaald door substitutiedreiging. Deze
substitutiedreiging heeft twee factoren.
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2.3.3.2: Substitutiedreiging
De dreiging van substituten wordt bepaald door de volgende factoren:
•
•

Relatieve prijs/kwaliteitverhouding van substituut;
Houding van afnemers ten opzichte van het substituut.

De factoren worden hieronder toegelicht.

• Relatieve prijs/kwaliteitverhouding van het substituut
Zoals eerder beschreven is de prijs/kwaliteitverhouding bij het substituut anders dan bij de honing
van de stadsimker. Het substituut voor de Goudse biologische honing is de andere honing die de
consument kan kopen in Gouda. Andere zoetwaren, zoals pindakaas en hagelslag, worden buiten
beschouwing gelaten. De prijs van de andere honing in de supermarkt ligt lager dan die van de
honing van de biologische imker. Dit heeft te maken met het productieproces, wat er anders aan
toegaat in het buitenland. Hierdoor wordt de prijs vele malen lager dan de ambachtelijk geslingerde
honing van de imker. Doordat het productieproces van de concurrent anders is, is de kwaliteit van de
substituten ook lager dan die van de honing van de stadsimker. De consument zal dus moeten kiezen
tussen een kwalitatief goed en ambachtelijk product of een goedkoop substituut wat aangelengd
wordt met suikersiroop en water.

• Houding van afnemers ten opzichte van het substituut
De afnemers weten eigenlijk weinig van honing. Iedereen koopt honing, maar heeft eigenlijk geen
idee waar het vandaan komt en hoe het tot stand is gekomen. Hierdoor heerst er een grote
onwetendheid onder de consumenten. Wanneer er aan mensen gevraagd wordt of ze weten waar de
honing vandaan komt, dan weet niemand te vertellen dat het honing uit de EU is die gemengd is met
honing van buiten de EU. Doordat de consument zo weinig weet van honing, kan de consument ook
moeilijk een mening geven over honing. De consument zal namelijk niet gelijk het verschil zien tussen
de honing uit de supermarkten en de honing die wordt geproduceerd door de stadsimker. De
consument ziet honing dus als één product en kan het onderscheid tussen verschillende honingen
niet maken. Zolang de consument dus niet geïnformeerd wordt over honing, zal deze de honing
blijven kopen die hij of zij altijd al koopt. De afnemer zal niet eens naar een andere honing kijken,
omdat de consument niet weet dat er überhaupt een verschil zit in de soorten honing die worden
aangeboden door de supermarkt.

Conclusie potentiële concurrentie
De potentiële concurrentie voor de honingbranche kan worden opgedeeld in twee aspecten. Er
wordt een verdeling gemaakt tussen de potentiële toetreders en de substitutiedreiging. De kans op
potentiële toetreders zal klein zijn, omdat de honingmarkt sterke concurrenten heeft. Daarnaast is er
een grote investering nodig om een imkeronderneming op te zetten. Door deze twee aspecten zullen
er niet snel nieuwe concurrenten op de markt komen. De substitutiedreiging daarentegen is wel een
belangrijk aspect als het om concurrentie gaat. De consument zal namelijk sneller voor een
goedkopere honing kiezen, omdat de consument slecht is geïnformeerd over honing. Hierdoor kan
de consument niet het onderscheid maken tussen verschillende honingen. De andere honing in de
supermarkten is ook vele malen goedkoper dan de honing van de stadsimker. De consument zal
hierdoor toch eerder voor het substituut kiezen.
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2.3.4: Conclusie
In onderstaand figuur is het vijfkrachtenmodel van Porter weergegeven (Bruil, 2015).

Aan de hand van de uitwerking van de vijf factoren kan een conclusie getrokken worden.
Interne concurrentie
De startende imkeronderneming heeft twee grote concurrenten, Langnese en Melvita. Dit zijn ook de
merken die bij de grote supermarkten in het schap staan. Het is opvallend dat deze honing gemengd
is met niet EU-honing, uit bijvoorbeeld China en Argentinië. De prijs van de concurrenten is hierdoor
lager. De honing die de startende imkeronderneming gaat verkopen is wel pure, niet gemengde
honing. Hierin kan de startende imkeronderneming zich differentiëren.
Leveranciers
Uit het onderzoek naar de toeleveranciers is gebleken dat er weinig bijenkwekers zijn. Hierin kunnen
de bijenkwekers zich dus differentiëren. De positie van de bijenkwekers is sterk, omdat er maar een
paar leveranciers zijn. De toeleveranciers van de glazen potten hebben een zwakke positie, omdat er
veel leveranciers zijn die glazen potten kunnen leveren. Ook is de kwaliteit van het glas niet
belangrijk voor een imker. De toeleveranciers van de glazen potten kunnen zich hierin dus niet
differentiëren.
Afnemers
Na het onderzoek van de afnemers blijkt dat deze veel macht hebben. Honing is een luxeproduct,
waardoor afnemers dit niet noodzakelijk nodig hebben. Daarnaast is de honing van de stadsimker
duurder dan de honing van de concurrenten.
Potentiële concurrentie
De kans op potentiële toetreders zal klein zijn, omdat de honingmarkt sterke concurrenten heeft.
Daarnaast is er een grote investering nodig om een imkeronderneming op te zetten. Door deze twee
aspecten zullen er niet snel nieuwe concurrenten op de markt komen.
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Substitutiedreiging
De consument zal sneller voor een goedkopere honing kiezen, omdat de consument slecht is
geïnformeerd over honing. Hierdoor kan de consument niet het onderscheid maken tussen
verschillende honingen. De andere honing in de supermarkten is ook vele malen goedkoper dan de
honing van de stadsimker. De consument zal hierdoor toch eerder voor het substituut kiezen.
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2.4: SWOT-analyse
De SWOT-analyse is een overzicht, waarbij vier onderdelen aan bod komen. Hier komt de interne
analyse naar voren. Dat zijn de sterke en zwakke punten van de desbetreffende onderneming. Er is
ook sprake van een externe analyse en daar komen vervolgens de kansen en bedreigingen aan bod.

Sterke punten:
•
•
•
•

Het is pure honing zonder toevoeging van andere stoffen;
De honing kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden.
Honing is een milieuvriendelijk product
De kracht van pure honing is dat honing gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden;
- voedingsmiddel, bijvoorbeeld bakkerijen etc.
- Medische wereld, bijvoorbeeld honing pleisters, brandwondencentrum etc.
- Industriële doeleinden

•

Voor het vergaren van honing zijn er geen vergunningen nodig.

Zwakke punten:
•
•
•

Geen zekerheid over de hoeveelheid honing dat wordt vergaard. Er zijn meerdere factoren
die bepalen hoeveel honing er vergaard kan worden. Dit zijn bijvoorbeeld de
weeromstandigheden, insecticide etc.
Honing kristalliseert.
Pure honing is geen primair levensmiddel.

Kansen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groeiende bevolking;
Zuidwesten van Gouda voor het plaatsen van bloemen;
Superfood hype;
Helende werking/hooikoorts;
Grootste bloemenzee van Europa;
Er zijn geen vergunningen nodig;
Er is hoogconjunctuur, dus men heeft meer te besteden;
Door automatisering daalt de kostprijs per product;
Maatschappelijk verantwoord verwerkt.

De kansen zijn onder andere dat het goed gaat met de economie. Men heeft steeds meer te
besteden en dat houdt in dat ze meer geld besteden aan luxere producten. Als Gouda de grootste
bloemenzee uit Europa heeft, dan is dat een kans op marketinggebied. Het is een mooie
marketingkans, omdat er dan nog meer toeristen op Gouda afkomen.
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Bedreigingen:
•
•
•
•
•
•
•

Te weinig bloemen in de gemeente Gouda;
Insecticide;
Voor de bloemen ben je afhankelijk van de gemeente;
Steeds minder bloemen in de zomer;
Je bent afhankelijk van externe factoren met betrekking tot de oogst van de honing;
Biologische honing is een luxeproduct, dus bij laagconjunctuur daalt de afzet hard;
Bijenziekte.

De bedreigingen die zich voordoen zijn dat er te weinig bloemen in de gemeente Gouda zijn voor de
bijen. De stadsimker is afhankelijk van externe factoren hoe groot de oogst gaat zijn. Biologische
honing is een luxeproduct, dus als het slechter gaat met de economie, dan neemt de afzet harder af.

Sterktes
Puurheid van de honing

Zwaktes
Veranderende oogsten

Verschillende gebruikswijzen

Kristallisatie

Voedingsmiddel
Medicinale doeleinden

Kansen
Groeiende bevolking

Bedreiging
Bloemen tekort

Beschikbare grond zuidwesten Gouda

Insecticide

Superfood hype

Afhankelijk van de gemeente

Helende werking/ hooikoorts
Grootste bloemenzee van Europa

Dalende hoeveelheid bloemen
Afhankelijkheid externe factoren

Geen vergunningen

Luxeproduct

Hoogconjunctuur

Bijenziekte

Automatisering
Maatschappelijk verantwoord
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Hoofdstuk 3: Investeringen en financiering
In dit hoofdstuk zal worden weergegeven welke investeringen er gedaan zullen moeten worden en
wat dit kost met goed onderbouwde bronnen. Daarnaast zal er een financieringsmogelijkheid
worden weergegeven voor deze investeringen. Er is voor 5 jaar een balans opgemaakt en deze wordt
uitgelegd in dit hoofdstuk. Hierin is het verloop van de investeringen en de financiering goed tot
uitdrukking gekomen. Er wordt antwoord gegeven op de deelvraag: ‘Welke investeringen zijn er
nodig om een commerciële imkeronderneming op te starten en hoe deze wordt deze gefinancierd?’.

Begin jaar 1:
In het eerste jaar wordt begonnen met de eerste investeringen die nodig zijn om een goed lopende
imker onderneming op te zetten die commercieel handelt in de markt.
De volgende investeringen zijn gedaan:
-

Kasten
Benodigdheden Kast
Honingslinger
Vulmachine
Bijenvolken
Ontzegelmachine
Emmer
Website
Inventaris
Computer
Auto

€ 40.000 ("Spaarkast Compleet (red cedar)", z.d.)
€ 3.000
€ 2.700 ("900 mm 42-raams radiaal honingslinger (Premium)", z.d.)
€ 3.000 ("Tehabo", z.d.)
€ 15.000 ("Bijen, Honing en Mede - Hammerhof", z.d.)
€ 3.530 ("Automatische ontzegelmachine 230V", z.d.)
€ 600
("Honingemmer 45 kg, incl. deksel (33L)", z.d.)
€ 2.500 ("Websites", z.d.)
€ 5.000
€ 1.000 ("Apple MacBook Air 13,3" (2017) MQD32N/A", z.d.)
€ 53.000 ("Bedrijfswagen Leasen: Full-Operational & Financial.", z.d.)
€ 129.330
Daarnaast zal €31.000 aan voorraad grond en hulpstoffen worden geïnvesteerd, dit omvat potten
("196 ml / 250 gr met deksel, hexagonaal, zeshoekig", z.d.) en etiketten ("Honingetiket breed met
eigen ontwerp 10000 stuks", z.d.) voor €0,65 per pot inclusief etiket voor alle 40.000 potten die in
totaal geproduceerd gaan worden in dit jaar, wat € 26.000 omvat. De andere €5.000 is de voeding
voor de bijen, suikerwater, voor 25kg per kast is 2500 kilo á €2 wat €5.000 wordt.
Deze investeringen zullen gefinancierd worden door een lening van €140.000. Om deze te krijgen
moet er naar schatting minimaal 25% hiervan als eigen vermogen worden ingebracht. Dit is verwerkt
als ingebrachte investering.
Balans 1-1-2019
Website
€ 2.500,00 Eigen vermogen
€ 35.000,00
Kasten
€ 43.000,00 Langlopende lening € 140.000,00
Bijenvolken
€ 15.000,00
Machines
€ 9.230,00
Transpostmiddelen
€ 53.000,00
Computers
€ 1.000,00
Inventaris
€ 5.600,00
Voorraad grond- en hulpstoffen € 31.000,00
Voorraad gereed product
€
Liquide middelen
€ 14.670,00

€ 175.000,00

€ 175.000,00
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Eind jaar 1:
Van alle investeringen is de afschrijving afgegaan.
De voorraad grond- en hulpstoffen is aan het eind van het jaar voldoende om heel volgend jaar te
blijven produceren wanneer er 100 kasten bij komen. Dit betreft het voedsel van de bijen, 5.000kg,
en de potten ("196 ml / 250 gr met deksel, hexagonaal, zeshoekig", z.d.) en etiketten ("Honingetiket
breed met eigen ontwerp 10000 stuks", z.d.), 80.000 stuks.
Er is vanuit gegaan dat 75% van de voorraad wordt verkocht, en er dus nog 25% tegen de kostprijs in
de voorraad ligt aan het einde van het jaar, dit is voor een bedrag van €11.974. Voor het deel wat
verkocht is, is 10% nog openstaand en dus op rekening verkocht. De winst die is gemaakt is bij het
eigen vermogen opgeteld en de lening is voor een deel afgelost.
De balans aan het einde van het 1e jaar ziet er als volgt uit:

Balans 31-12-2019
Website
€ 2.250,00 Eigen vermogen
€ 81.675,11
Kasten
€ 38.700,00 Langlopende lening € 126.000,00
Bijenvolken
€ 14.250,00
Machines
€ 8.491,60
Transpostmiddelen
€ 43.460,00
Computers
€
800,00
Inventaris
€ 4.480,00
Voorraad grond- en hulpstoffen € 62.000,00
Voorraad gereed product
€ 11.974,60
Debiteuren
€ 1.249,07
Liquide middelen
€ 20.019,83
€ 207.675,11

€ 207.675,11
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Jaar 2:
Van alle investeringen is de tweede afschrijving afgegaan. Daarnaast zijn de volgende investeringen
gedaan:
-

Kasten
Benodigdheden Kast
Honingslinger
Bijenvolken
Emmer
Fiets
Website
Inventaris
Computer

€ 40.000 ("Spaarkast Compleet (red cedar)", z.d.)
€ 3.000
€ 2.700 ("900 mm 42-raams radiaal honingslinger (Premium)", z.d.)
€ 15.000 ("Bijen, Honing en Mede - Hammerhof", z.d.)
€ 600
("Honingemmer 45 kg, incl. deksel (33L)", z.d.)
€ 500 ("Sparta Pick-Up NR3, white, Bike Totaal fietsenwinkels", z.d.)
€ 2.500 ("Websites", z.d.)
€ 1.000
€ 1.000 ("Apple MacBook Air 13,3" (2017) MQD32N/A", z.d.)
€ 63.800

Deze investeringen zijn weer opgeteld bij de balanswaarde.
De voorraad grond- en hulpstoffen is aan het eind van het jaar voldoende om heel volgend jaar te
blijven produceren wanneer er 100 kasten bij komen. Dit betreft het voedsel van de bijen, 7500kg, en
de potten ("196 ml / 250 gr met deksel, hexagonaal, zeshoekig", z.d.) en etiketten ("Honingetiket
breed met eigen ontwerp 10000 stuks", z.d.), 120.000 stuks.
Er is vanuit gegaan dat 100% van de voorraad wordt verkocht, en er dus geen potten honing meer in
de voorraad liggen aan het einde van het jaar. Aangezien er gekozen is voor een zeer groot
marketingbudget. Voor het deel wat verkocht is, is 10% nog openstaand en dus op rekening
verkocht. De winst die is gemaakt is bij het eigen vermogen opgeteld. Hier is een bedrag van €48.000
afgehaald zodat de eigenaar hiervan kan leven, dus als jaarsalaris. De lening is voor een deel afgelost.
De balans aan het einde van het 2e jaar ziet er als volgt uit:

Balans 31-12-2020
Website
€ 2.000,00 Eigen vermogen
€ 294.216,11
Kasten
€ 73.100,00 Langlopende lening € 112.000,00
Bijenvolken
€ 27.750,00
Machines
€ 10.237,20
Transpostmiddelen
€ 34.320,00
Computers
€ 1.400,00
Inventaris
€ 4.640,00
Voorraad grond- en hulpstoffen € 93.000,00
Voorraad gereed product
€
Debiteuren
€ 3.333,33
Liquide middelen
€ 156.435,57
€ 406.216,11

€ 406.216,11
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Jaar 3:
Van alle investeringen is de afschrijving afgegaan. Daarnaast zijn de volgende investeringen gedaan:
-

Kasten
Benodigdheden Kast
Honingslinger
Vulmachine
Bijenvolken
Ontzegelmachine
Emmer
Fiets
Inventaris
Computer

€ 40.000 ("Spaarkast Compleet (red cedar)", z.d.)
€ 3.000
€ 2.700 ("900 mm 42-raams radiaal honingslinger (Premium)", z.d.)
€ 3.000 ("Tehabo", z.d.)
€ 15.000 ("Bijen, Honing en Mede - Hammerhof", z.d.)
€ 3.530 ("Automatische ontzegelmachine 230V", z.d.)
€ 600 ("Honingemmer 45 kg, incl. deksel (33L)", z.d.)
€ 500 ("Sparta Pick-Up NR3, white, Bike Totaal fietsenwinkels", z.d.)
€ 1.000
€ 1.000 ("Apple MacBook Air 13,3" (2017) MQD32N/A", z.d.)
€ 70.330

Deze investeringen zijn weer opgeteld bij de balanswaarde.
De voorraad grond- en hulpstoffen is aan het eind van het jaar voldoende om heel volgend jaar te
blijven produceren wanneer er 100 kasten bij komen. Dit betreft het voedsel van de bijen,10.000kg,
en de potten ("196 ml / 250 gr met deksel, hexagonaal, zeshoekig", z.d.) en etiketten ("Honingetiket
breed met eigen ontwerp 10000 stuks", z.d.), 160.000 stuks.
Er is vanuit gegaan dat 100% van de voorraad wordt verkocht, en er dus geen potten honing meer in
de voorraad liggen aan het einde van het jaar. Aangezien er ook dit jaar gekozen is voor een zeer
groot marketingbudget. Voor het deel wat verkocht is, is 10% nog openstaand en dus op rekening
verkocht. De winst die is gemaakt is bij het eigen vermogen opgeteld. Hier is een bedrag van €48.000
afgehaald zodat de eigenaar hiervan kan leven, dus als jaarsalaris. De lening is voor een deel afgelost.
De balans aan het einde van het 3e jaar ziet er als volgt uit:

Balans 31-12-2021
Website
€ 1.750,00 Eigen vermogen
€ 603.883,31
Kasten
€ 103.200,00 Langlopende lening € 98.000,00
Bijenvolken
€ 40.500,00
Machines
€ 17.774,40
Transpostmiddelen
€ 25.080,00
Computers
€ 1.800,00
Inventaris
€ 4.480,00
Voorraad grond- en hulpstoffen € 124.000,00
Voorraad gereed product
€
Debiteuren
€ 5.000,00
Liquide middelen
€ 378.298,91
€ 701.883,31

€ 701.883,31
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Jaar 4:
Van alle investeringen is de afschrijving afgegaan. Daarnaast zijn de volgende investeringen gedaan:
-

Kasten
Benodigdheden Kast
Honingslinger
Bijenvolken
Emmer
Fiets
Inventaris
Computer

€ 40.000 ("Spaarkast Compleet (red cedar)", z.d.)
€ 3.000
€ 2.700 ("900 mm 42-raams radiaal honingslinger (Premium)", z.d.)
€ 15.000 ("Bijen, Honing en Mede - Hammerhof", z.d.)
€ 600 ("Honingemmer 45 kg, incl. deksel (33L)", z.d.)
€ 500 ("Sparta Pick-Up NR3, white, Bike Totaal fietsenwinkels", z.d.)
€ 1.000
€ 1.000 ("Apple MacBook Air 13,3" (2017) MQD32N/A", z.d.)
€ 63.800

Deze investeringen zijn weer opgeteld bij de balanswaarde.
De voorraad grond- en hulpstoffen is aan het eind van het jaar voldoende om heel volgend jaar te
blijven produceren wanneer er 100 kasten bij komen. Dit betreft het voedsel van de bijen, 12.500kg,
en de potten ("196 ml / 250 gr met deksel, hexagonaal, zeshoekig", z.d.) en etiketten ("Honingetiket
breed met eigen ontwerp 10000 stuks", z.d.), 200.000 stuks.
Er is vanuit gegaan dat 75% van de voorraad wordt verkocht, en er dus nog 40.000 potten honing die
in de voorraad liggen aan het einde van het jaar. Voor het deel wat verkocht is, is 10% nog
openstaand en dus op rekening verkocht. De winst die is gemaakt is bij het eigen vermogen opgeteld.
Hier is een bedrag van €60.000 afgehaald zodat de eigenaar hiervan kan leven, dus als jaarsalaris. De
lening is voor een deel afgelost.
De balans aan het einde van het 4e jaar ziet er als volgt uit:

Balans 31-12-2022
Website
€ 1.500,00 Eigen vermogen
€ 878.530,11
Kasten
€ 129.000,00 Langlopende lening € 84.000,00
Bijenvolken
€ 52.500,00
Machines
€ 18.826,80
Transpostmiddelen
€ 15.740,00
Computers
€ 2.000,00
Inventaris
€ 4.000,00
Voorraad grond- en hulpstoffen € 155.000,00
Voorraad gereed product
€ 39.704,40
Debiteuren
€ 5.000,00
Liquide middelen
€ 539.258,91
€ 962.530,11

€ 962.530,11
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Jaar 5:
Van alle investeringen is de afschrijving afgegaan. Daarnaast zijn de volgende investeringen gedaan:
-

Kasten
Benodigdheden Kast
Honingslinger
Vulmachine
Bijenvolken
Ontzegelmachine
Emmer
Fiets
Inventaris
Computer
Auto

€ 40.000 ("Spaarkast Compleet (red cedar)", z.d.)
€ 3.000
€ 2.700 ("900 mm 42-raams radiaal honingslinger (Premium)", z.d.)
€ 3.000 ("Tehabo", z.d.)
€ 15.000 ("Bijen, Honing en Mede - Hammerhof", z.d.)
€ 3.530 ("Automatische ontzegelmachine 230V", z.d.)
€ 600 ("Honingemmer 45 kg, incl. deksel (33L)", z.d.)
€ 500 ("Sparta Pick-Up NR3, white, Bike Totaal fietsenwinkels", z.d.)
€ 1.000
€ 1.000 ("Apple MacBook Air 13,3" (2017) MQD32N/A", z.d.)
€53.000 ("Bedrijfswagen Leasen: Full-Operational & Financial.", z.d.)
€ 123.330

Deze investeringen zijn weer opgeteld bij de balanswaarde.
De voorraad grond- en hulpstoffen is aan het eind van het jaar voldoende om heel volgend jaar te
blijven produceren wanneer er 100 kasten bij komen. Dit betreft het voedsel van de bijen, 15.000kg,
en de potten ("196 ml / 250 gr met deksel, hexagonaal, zeshoekig", z.d.) en etiketten ("Honingetiket
breed met eigen ontwerp 10000 stuks", z.d.), 240.000 stuks.
Er is vanuit gegaan dat 90% van de voorraad wordt verkocht, en er dus nog 20.000 potten honing in
de voorraad liggen aan het einde van het jaar. Voor het deel wat verkocht is, is 10% nog openstaand
en dus op rekening verkocht. De winst die is gemaakt is bij het eigen vermogen opgeteld. Hier is een
bedrag van €60.000 afgehaald zodat de eigenaar hiervan kan leven, dus als jaarsalaris. De lening is
voor een deel afgelost.
De balans aan het einde van het 5e jaar ziet er als volgt uit:

Website
Kasten
Bijenvolken
Machines
Transpostmiddelen
Computers
Inventaris
Voorraad grond- en hulpstoffen
Voorraad gereed product
Debiteuren
Liquide middelen

Balans 31-12-2023
€
1.250,00 Eigen vermogen
€ 1.503.619,09
€ 150.500,00 Langlopende lening €
70.000,00
€
63.750,00
€
26.585,00
€
49.760,00
€
2.000,00
€
3.200,00
€ 186.000,00
€
20.485,18
€
7.500,00
€ 1.062.588,91
€ 1.573.619,09

€ 1.573.619,09
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Om te kunnen beginnen met een commerciële imkeronderneming moeten een aantal investeringen
gedaan worden, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasten;
Benodigdheden Kast;
Honingslinger;
Vulmachine;
Bijenvolken;
Ontzegelmachine;
Emmer;
Website;
Inventaris;
Computer;
Auto.

Deze investeringen zullen gefinancierd worden door een deel zelf te investeren, namelijk €35.000, en
door een lening. Deze lening kan bij elke willekeurige bank worden aangevraagd. Met behulp van het
huidige plan zou hier een aanvraag op gedaan kunnen worden. Door 25% zelf te financieren zal de
bank soepeler zijn met het verstrekken van een lening. De lening die nodig is, heeft een hoogte van
€140.000.
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Hoofdstuk 4: Kosten en opbrengsten
Alle kosten zijn opgenomen in de kostprijsberekening. In deze paragraaf worden deze kosten
toegelicht. De jaren één, twee, drie en vier vallen onder de bouwfase. De imkeronderneming draait
in deze jaren nog niet volledig. Enkel jaar vijf valt onder de operationele fase. In dit hoofdstuk wordt
de resultatenrekening per jaar weergegeven. In de toelichting wordt beschreven hoe de omzet en
kostprijs tot stand gekomen zijn en wordt toegelicht hoe de kosten zijn opgebouwd. Aan het eind van
elke paragraaf staat een overzicht waarin de kosten gesplitst zijn in kosten op korte en lange termijn.
Alleen in jaar één staan de bronnen achter de kosten. Dit omdat het makkelijker leest en omdat de
bronnen voor alle jaren hetzelfde zijn. Er wordt antwoord gegeven op de deelvraag: ‘’ Wat zijn de
kosten op korte en lange termijn voor de bouw- en de operationele fase en bij welke opbrengsten
wordt de commerciële imkeronderneming financieel haalbaar?’’
2019
Resultatenrekening 2019

Toelichting

Omzet
Kostprijs
Brutomarge

1)
2)

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Inventariskosten
Autokosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfslasten

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

€ 149.889
€ 35.924 € 113.965
€
€
€
€
€
€
€
€

500
22.760
1.130
2.900
10.000
2.200
21.000
60.490 -

Bedrijfsresultaat
Financiële lasten

Winst

€

€

53.475

€

46.675

6.800 -

Toelichting op de winst- en verliesrekening
1. Omzet
Bij de berekening van de omzet is uitgegaan van een normale bezetting van 40.000 potten. Deze
potten van 250 gram kosten €5,00 per stuk. Omdat het gaat om een startende onderneming met
weinig naamsbekendheid is de verwachting dat 75% van de 40.000 potten verkocht worden. Dit zijn
30.000 potten.
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2. Kostprijs
De vervaardigingsprijs van een pot honing bedraagt €1,20. In de berekening van €1,20 is rekening
gehouden met de variabele kosten, de afschrijvingen en de overige aanschafkosten. De verwachting
is dat er 30.000 potjes verkocht zullen worden. €1,20 x 30.000 = €35.924.
3. Personeelskosten
De personeelskosten bestaan uit:
-

Imkerkleding €200,- (2 x €100,-) (“Imkeroverall, ronde kap Easy”, z.d.)
Cursus €300,- (“Nederlandse BijenhoudersVereniging”, z.d.)

4. Huisvestingskosten
De huisvestingskosten bestaan uit:
- Huurkosten €16.200,- (12 x €1.350,-) (“Robot - funda in business”, z.d.)
- Gas, water, licht €1.560,- (“Energie van Essent en Slimme Verlichting van Philips Hue |
Essent”, z.d.)
- Overige huisvestingskosten €5.000,5. Inventariskosten
De inventariskosten bestaan uit:
- Beroker €60,- (2 x €30,-) ("Berokers & Dathe pijpen - Imkershop", z.d.)
- Zeef €70,- (5 x €14,-) ("Puntzeef 100 micron", z.d.)
- Onderhoud machines/auto’s €1.000,6. Autokosten
De autokosten bestaan uit:
- Brandstofkosten €2.400,- Wegenbelasting €500,7. Verkoopkosten
De verkoopkosten bestaan uit:
- Marketingkosten €10.000,8. Kantoorkosten
De kantoorkosten bestaan uit:
- Telefoon- en internetkosten €1.200,- (KPN, z.d.)
- Overige kantoorkosten €1.000,9. Algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit:
- Verzekeringen €18.000,- Boekhoudkosten €3.000,- (ABC E Business, z.d.)
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Overzicht kosten op korte termijn en lange termijn
Imkerkleding
Cursus
Huurkosten
Gas, water, licht
Overige huisvestingskosten
Beroker
Zeef
Onderhoud machines/auto’s
Brandstofkosten
Wegenbelasting
Marketingkosten
Telefoon- en internetkosten
Overige kantoorkosten
Verzekeringen
Boekhoudkosten
Totaal

Kosten op korte termijn
€
€

€
€

€

Kosten op lange termijn
200
300
€
€
€

16.200
1.560
5.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000
2.400
500
10.000
1.200
1.000
18.000
3.000
59.860

60
70

630

2020
Resultatenrekening 2020

Toelichting

Omzet
Kostprijs
Brutomarge

1)
2)

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Inventariskosten
Autokosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfslasten

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

€ 450.000
€ 96.759 € 353.241
€
€
€
€
€
€
€
€

19.600
23.600
2.200
3.500
12.500
2.200
23.000
86.600 -

Bedrijfsresultaat
Financiële lasten

Winst

€ 266.641
€

6.100 -

€ 260.541
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
1. Omzet
Bij de berekening van de omzet is uitgegaan van een normale bezetting van 80.000 potten. Deze
potten van 250 gram kosten €5,00 per stuk. Daarnaast zijn de 10.000 potjes die in jaar 2019 nog over
waren nu ook verkocht tegen een verkoopprijs van €5,00. (80.000 + 10.000) x €5,00 = €450.000.
2. Kostprijs
De vervaardigingsprijs van een pot honing bedraagt €1,06. In de berekening van €1,06 is rekening
gehouden met de variabele kosten, de afschrijvingen en de overige aanschafkosten. De verwachting
is dat er 80.000 potjes verkocht zullen worden. Daarnaast stond er op 31/12/2019 een voorraad
gereed product op de balans voor €11.975. (€1,06 x 80.000) + €11.975 = €96.759.
3. Personeelskosten
De personeelskosten bestaan uit:
-

Imkerkleding €100,Cursus €300,Personeel €19.200,- (12 x €1.600,-) (“Bedragen minimumloon 2018”, z.d.)

4. Huisvestingskosten
De huisvestingskosten bestaan uit:
- Huurkosten €16.200,- (12 x €1.350,-)
- Gas, water, licht €2.400,- Overige huisvestingskosten €5.000,5. Inventariskosten
De inventariskosten bestaan uit:
- Beroker €60,- (2 x €30,-)
- Zeef €140,- (10 x €14,-)
- Onderhoud machines/auto’s €2.000,6. Autokosten
De autokosten bestaan uit:
- Brandstofkosten €3.000,- Wegenbelasting €500,7. Verkoopkosten
De verkoopkosten bestaan uit:
- Marketingkosten €12.500,8. Kantoorkosten
De kantoorkosten bestaan uit:
- Telefoon- en internetkosten €1.200,- Overige kantoorkosten €1.000
9. Algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit:
- Verzekeringen €20.000,- Boekhoudkosten €3.000,55

Kosten op korte en lange termijn

Imkerkleding
Cursus
Personeel
Huurkosten
Gas, water, licht
Overige huisvestingskosten
Beroker
Zeef
Onderhoud machines/auto’s
Brandstofkosten
Wegenbelasting
Marketingkosten
Telefoon- en internetkosten
Overige kantoorkosten
Verzekeringen
Boekhoudkosten
Totaal

Kosten op korte termijn
€
€

€
€

€

Kosten op lange termijn
100
300
€
€
€
€

19.200
16.200
2.400
5.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000
3.000
500
12.500
1.200
1.000
20.000
3.000
86.000

60
140

600
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2021
Resultatenrekening 2021

Toelichting

Omzet
Kostprijs
Brutomarge

1)
2)

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Inventariskosten
Autokosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfslasten

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

€ 600.000
€ 122.193 € 477.807
€ 38.800
€ 24.800
€
3.340
€
4.100
€ 15.000
€
3.400
€ 25.300
€ 114.740 -

Bedrijfsresultaat
Financiële lasten

Winst

€ 363.067
€

5.400 -

€ 357.667

Toelichting op de winst- en verliesrekening
1. Omzet
Bij de berekening van de omzet is uitgegaan van een normale bezetting van 120.000 potten. Deze
potten van 250 gram kosten €5,00 per stuk.
2. Kostprijs
De vervaardigingsprijs van een pot honing bedraagt €1,02. In de berekening van €1,02 is rekening
gehouden met de variabele kosten, de afschrijvingen en de overige aanschafkosten. De verwachting
is dat er 120.000 potjes verkocht zullen worden. €1,02 x 120.000 = €122.193.
3. Personeelskosten
De personeelskosten bestaan uit:
-

Imkerkleding €100,Cursus €300,Personeel €38.400,- (24 x €1.600,-)

4. Huisvestingskosten
De huisvestingskosten bestaan uit:
- Huurkosten €16.200,- (12 x €1.350,-)
- Gas, water, licht €3.600,- Overige huisvestingskosten €5.000,-
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5. Inventariskosten
De inventariskosten bestaan uit:
- Beroker €60,- (2 x €30,-)
- Zeef €280,- (20 x €14,-)
- Onderhoud machines/auto’s €3.000,6. Autokosten
De autokosten bestaan uit:
- Brandstofkosten €3.600,- Wegenbelasting €500,7. Verkoopkosten
De verkoopkosten bestaan uit:
- Marketingkosten €15.000,8. Kantoorkosten
De kantoorkosten bestaan uit:
- Telefoon- en internetkosten €1.200,- Overige kantoorkosten €1.000,- ERP-systeem €1.200,- (ABC E Business, z.d.)
9. Algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit:
- Verzekeringen €22.000,- Boekhoudkosten €3.300,Kosten op korte en lange termijn

Imkerkleding
Cursus
Personeel
Huurkosten
Gas, water, licht
Overige huisvestingskosten
Beroker
Zeef
Onderhoud machines/auto’s
Brandstofkosten
Wegenbelasting
Marketingkosten
Telefoon- en internetkosten
Overige kantoorkosten
ERP-systeem
Verzekeringen
Boekhoudkosten
Totaal

Kosten op korte termijn
€
€

Kosten op lange termijn
100
300
€
€
€
€

€
€

€

38.400
16.200
3.600
5.000

60
280

740

€
3.000
€
3.600
€
500
€ 15.000
€
1.200
€
1.000
€
1.200
€ 22.000
€
3.300
€
114.000
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2022
Resultatenrekening 2022

Toelichting

Omzet
Kostprijs
Brutomarge

1)
2)

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Inventariskosten
Autokosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfslasten

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

€ 600.000
€ 119.113 € 480.887
€ 58.000
€ 26.400
€
4.340
€
4.700
€ 15.000
€
4.400
€ 28.600
€ 141.440 -

Bedrijfsresultaat
Financiële lasten

Winst

€ 339.447
€

4.800 -

€ 334.647

Toelichting op de winst- en verliesrekening
1. Omzet
Bij de berekening van de omzet is uitgegaan van een normale bezetting van 160.000 potten. Deze
potten van 250 gram kosten €5,00 per stuk. De verwachting is dat 75% van de 160.000 potten
verkocht zullen worden. 75% van 160.000 is 120.000. 120.000 x €5,00 = €600.000.
2. Kostprijs
Bij de berekening van de kostprijs is uitgegaan van een normale bezetting van 160.000 potten. De
verwachting is dat 75% verkocht wordt, dus 120.000 potten. De vervaardigingsprijs van een pot
honing bedraagt €0,99. In de berekening van €0,99 is rekening gehouden met de variabele kosten, de
afschrijvingen en de overige aanschafkosten. €0,99 x 120.000 = €119.113.
3. Personeelskosten
De personeelskosten bestaan uit:
-

Imkerkleding €100,Cursus €300,Personeel €57.600,- (36 x €1.600,-)

4. Huisvestingskosten
De huisvestingskosten bestaan uit:
- Huurkosten €16.200,- (12 x €1.350,-)
- Gas, water, licht €4.200,- Overige huisvestingskosten €6.000,59

5. Inventariskosten
De inventariskosten bestaan uit:
- Beroker €60,- (2 x €30,-)
- Zeef €280,- (20 x €14,-)
- Onderhoud machines/auto’s €4.000,6. Autokosten
De autokosten bestaan uit:
- Brandstofkosten €4.200,- Wegenbelasting €500,7. Verkoopkosten
De verkoopkosten bestaan uit:
- Marketingkosten €15.000,8. Kantoorkosten
De kantoorkosten bestaan uit:
- Telefoon- en internetkosten €1.200,- Overige kantoorkosten €2.000,- ERP-systeem €1.200,9. Algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit:
- Verzekeringen €25.000,- Boekhoudkosten €3.600,Kosten op korte en lange termijn

Imkerkleding
Cursus
Personeel
Huurkosten
Gas, water, licht
Overige huisvestingskosten
Beroker
Zeef
Onderhoud machines/auto’s
Brandstofkosten
Wegenbelasting
Marketingkosten
Telefoon- en internetkosten
Overige kantoorkosten
ERP-systeem
Verzekeringen
Boekhoudkosten
Totaal

Kosten op korte termijn
€
€

Kosten op lange termijn
100
300
€
€
€
€

€
€

€

57.600
16.200
4.200
6.000

60
280

740

€
4.000
€
4.200
€
500
€ 15.000
€
1.200
€
2.000
€
1.200
€ 25.000
€
3.600
€
140.700
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2023
Resultatenrekening 2023

Toelichting

Omzet
Kostprijs
Brutomarge

1)
2)

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Inventariskosten
Autokosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfslasten

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

€ 1.100.000
€ 224.071 € 875.929
€ 77.200
€ 29.100
€
7.840
€ 11.200
€ 20.000
€
5.400
€ 36.000
€ 186.740 -

Bedrijfsresultaat
Financiële lasten

Winst

€ 689.189
€

4.100 -

€ 685.089

Toelichting op de winst- en verliesrekening
1. Omzet
Bij de berekening van de omzet is uitgegaan van een normale bezetting van 200.000 potten. Deze
potten van 250 gram kosten €5,00 per stuk. De verwachting is dat 90% van de 200.000 potten
verkocht zullen worden. Daarnaast zijn de 40.000 potjes die in jaar 2022 nog over waren nu ook
verkocht tegen een verkoopprijs van €5,00. €5,00 x (180.000 + 40.000) = €1.100.000.
2. Kostprijs
De vervaardigingsprijs van een pot honing bedraagt €1,02. In de berekening van €1,02 is rekening
gehouden met de variabele kosten, de afschrijvingen en de overige aanschafkosten. De verwachting
is dat er 180.000 potjes verkocht zullen worden. Daarnaast stond er op 31/12/2022 een voorraad
gereed product op de balans voor €39.704. (€1,02 x 180.000) + €39.704 = €224.071.
3. Personeelskosten
De personeelskosten bestaan uit:
-

Imkerkleding €100,Cursus €300,Personeel €76.800,- (48 x €1.600,-)
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4. Huisvestingskosten
De huisvestingskosten bestaan uit:
- Huurkosten €16.200,- (12 x €1.350,-)
- Gas, water, licht €5.400,- Overige huisvestingskosten €7.500,-

5. Inventariskosten
De inventariskosten bestaan uit:
- Beroker €60,- (2 x €30,-)
- Zeef €280,- (20 x €14,-)
- Onderhoud machines/auto’s €7.500,6. Autokosten
De autokosten bestaan uit:
- Brandstofkosten €10.200,- Wegenbelasting €1.000,7. Verkoopkosten
De verkoopkosten bestaan uit:
- Marketingkosten €20.000,8. Kantoorkosten
De kantoorkosten bestaan uit:
- Telefoon- en internetkosten €1.200,- Overige kantoorkosten €3.000,- ERP-systeem €1.200,9. Algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit:
- Verzekeringen €30.000,- Boekhoudkosten €6.000,-
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Kosten op korte en lange termijn

Imkerkleding
Cursus
Personeel
Huurkosten
Gas, water, licht
Overige huisvestingskosten
Beroker
Zeef
Onderhoud machines/auto’s
Brandstofkosten
Wegenbelasting
Marketingkosten
Telefoon en internetkosten
Overige kantoorkosten
ERP-systeem
Verzekeringen
Boekhoudkosten
Totaal

Kosten op korte termijn
€
€

€
€

€

Kosten op lange termijn
100
300
€
€
€
€

76.800
16.200
5.400
7.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.500
10.200
1.000
20.000
1.200
3.000
1.200
30.000
6.000
186.000

60
280

740

€

Afnemers
Volgens deze berekeningen moeten er in jaar één 30.000 potten verkocht worden, in jaar twee
90.000 potten, in jaar drie 120.000 potten, in jaar vier 120.000 potten en in jaar vijf 220.000 potten.
Om te onderzoeken of dit haalbaar zijn 45 verkooppunten benaderd. Een groot deel hiervan zijn
supermarkten. Supermarkten vonden de verkoopprijs vaak te hoog. Daarnaast is Gouda van oudsher
een arme gemeente en zijn mensen waarschijnlijk niet bereid om dure honing te kopen. Uit recent
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat allergie (hooikoorts) aanzienlijk kan verminderen door
het eten van honing, die is verzameld van bloemen uit de eigen omgeving (Karger,2011). Om deze
reden zijn ook apotheken uit de gemeente Gouda benaderd. Een apotheker heeft laten weten een
afzet van 500 stuks te veel te vinden en dat alle kosten problematisch zijn vanwege de wijk waarin zij
zitten (lage SES). Verder heeft geen enkele afnemer laten weten de honing op te willen nemen in
haar assortiment. De afnemersanalyse is terug te vinden in de bijlage.
Conclusie
De jaren één, twee, drie en vier vallen onder de bouwfase. De imkeronderneming draait in deze jaren
nog niet volledig. Enkel jaar vijf valt onder de operationele fase. Dit is ook terug te zien aan de afzet.
De afzet is in het laatste jaar flink gestegen. Waar de afzet in 2022 nog 120.000 was, is de afzet in
2023 220.000. Dit is een toename van 83%. Ook is de winst in het laatste jaar flink gestegen. De winst
in 2023 is €685.089, terwijl de winst in 2022 nog €334.647 bedroeg. Dit is een toename van 104%. De
startende imkeronderneming draait in geen enkel jaar verlies. Dit komt omdat de kosten elk jaar
gemiddeld met 32,5% stijgen. Ook In het laatste jaar zijn de kosten met 32% gestegen, terwijl de
afzet en de omzet wel aanzienlijk stegen.
De cijfers zien er veelbelovend uit, maar er is een grote afzetmarkt voor nodig. Uit de
afnemersanalyse is gebleken dat het niet haalbaar is om zulke grote aantallen te verkopen in de
omgeving van Gouda.
63

Hoofdstuk 5: Groenvoorziening
In dit hoofdstuk zal er behandeld worden hoeveel groenvoorziening er aanwezig is in Gouda en of dit
voldoende is of niet. Er zal ook behandeld worden hoeveel groenvoorziening er nodig is om de
commerciële imker te laten slagen en dus wat er moet veranderen. Er wordt antwoord gegeven op
de deelvraag: ‘’Hoeveel groenvoorziening is er aanwezig in de binnenstad van Gouda en wat moet er
veranderd worden om de commerciële imker rendabel te laten zijn?’’
Benodigde hoeveelheid bloemen
Voor een eetlepel honing zijn er 4000 bloemen nodig. Zelfs voor de kleinste hoeveelheid honing
moeten bijen veel bloemen bezoeken. Een eetlepel honing bestaat uit 10 gram honing. Het is de
bedoeling dat een pot honing uit 250 gram honing zal bestaan. Wat dus betekent dat er 100.000
bloemen nodig zijn voor een pot honing.
Het totale aantal benodigde bloemen voor het gehele proces zal neerkomen op 20 miljard bloemen.
Dit komt omdat er 200.000 potten geproduceerd zullen worden en elke pot dus een hoeveelheid van
10.000 bloemen nodig heeft. ("Imkerij Haarwijk", 2018)
Hieronder is in tabellen te zien hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen. Hieruit valt op te maken
dat er dus een grote hoeveelheid aan bloemen nodig zijn.
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Benodigde hectare grond
In dit onderdeel zal er beschreven worden hoeveel vierkante meter grond er nodig is voor de
imkeronderneming en welke ruimtes er beschikbaar zijn voor de onderneming.
Op een vierkante meter passen er gemiddeld 2500 bloemen. Het aantal bloemen wijkt overigens
sterk af van het aantal benodigde planten, aangezien een plant veel meer bloemen kan hebben dan
één bloem. Om het aantal hectare aan benodigde grond te berekenen, zal dus het aantal benodigde
bloemen van 20 miljard gedeeld moeten worden door het aantal bloemen dat past in een vierkante
meter. De uitkomst van deze berekening leidt ons naar een totale benodigde grond van 8 miljoen
vierkante kilometer, wat dus neerkomt op 800 hectare. In onderstaande figuur is af te lezen hoe de
berekening tot stand is gekomen.

De benodigde hectare grond is beschikbaar om en rond de gemeente Gouda. Na overleg met de
gemeente is naar voren gekomen dat er 50 hectare grond en daken beschikbaar zijn in Gouda.
Bovendien is er het natuurgebied Krimpenerwaard. Dit is een beschermd natuurgebied, waardoor de
gemeente dit soort ontwikkelingen als zeer gewenst beschouwd. Hieronder is te zien waar dit stuk
natuurgebied zich bevindt.

("De Krimpenerwaard", z.d.)
De Krimpenerwaard is een groot stuk natuurgebied van duizenden hectare groot en hier zal de
aankomende jaren nog 2500 hectare grond aan worden toegevoegd. Dit stuk grond is dus uitermate
geschikt voor de imkeronderneming.
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Kosten
Uiteraard is er niet op elke geselecteerde plaats geschikte bloemen. Deze zullen geplant moeten
worden. Er zijn veel geschikte planten. De meest geschikte soorten zijn onder andere de soorten die
als bloemenmengsel verkocht worden door de webshop honingonline.nl. Dit zijn onder andere:
- De Lupine;
- Zonnebloem;
- Komkommerkruid;
- Phacelia;
- Boekweit;
- Korenbloem;
- Slaapmutsje;
- Slangenkruid;
- Goudgele Honingklaver;
- Drakenkop;
- Gele Ganzenbloem;
- Cosmea;
- Grote Klaproos;
- Luzerne Noodzoetraapzaad;
- Zwarte Mosterd.
Dit bloemenmengsel wordt door deze leverancier verkocht voor €98,00 en is geschikt voor 600
vierkante meter. Dit zou dus betekenen dat de imkeronderneming 13.333 van deze mengsels zal
moeten aanschaffen om de volledige 800 hectare vol te kunnen bezaaien. Het totale bedrag dat dit
project zal kosten, zal €1.306.666,67 zijn. ("Bloemenmix voor bijen", z.d.)
Conclusie
Nadat de groenvoorziening is geïnventariseerd, kan er de volgende conclusie worden getrokken. Er is
voldoende grond aanwezig om de imkeronderneming te beginnen. Het grootste probleem lijkt niet
de grond te zijn, maar juist het aantal bloemen. Er zijn duizenden hectare aan grond beschikbaar in
de omgeving van Gouda. Dit komt mede dankzij het natuurgebied Krimpenerwaard. Er zal wel veel
geplant moeten worden, omdat de geschikte gronden vaak weilanden zijn en geen bloemenzee. Het
juiste bloemenmengsel kost 98 euro per 600 vierkante meter, waardoor het totale bedrag aan kosten
voor planten, uitkomt op 1.3 miljoen euro.
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Hoofdstuk 6: Kostprijs
In dit hoofdstuk wordt er behandeld hoe de kostprijs tot stand is gekomen. Hierin worden eerst de
verschillende kostprijsmodellen behandeld. Daarna wordt er een model gekozen en wordt deze
toegepast op een pot honing van 250 gram. Er wordt antwoord gegeven op de deelvraag: ‘’Hoe
wordt de kostprijs van één pot honing van 250 gram opgebouwd?’’

Theoretisch kader
Voor een kostprijsberekening zijn meerdere methodes mogelijk. Allereerst bestaat er de directe
kosten methode (direct costing) (Van Vliet, z.d.-a). Bij deze methode wordt er alleen rekening
gehouden met de directe variabele kosten. Het gaat dus om de directe kosten. Dit zijn materialen en
arbeid. Deze methode wordt vaak gehanteerd bij het bepalen van een prijs van een product of
dienst. De directe vaste kosten zullen direct in de winst- en verliesrekening worden opgenomen. Dit
wordt gedaan omdat ervan uit wordt gegaan dat de vaste kosten die gemaakt worden in een
bepaalde periode ook gedekt zullen worden door opbrengsten in diezelfde periode ("Soorten
kostprijsberekening", z.d.).
Daarnaast bestaat er de integrale kostprijsmethode (absorption costing) (Van Vliet, z.d.-b). Bij deze
methode worden zowel de variabele als de vaste kosten meegenomen bij de berekening van de
kostprijs. Bij deze methode worden naast de materialen en arbeid ook de overheadkosten
meegenomen. Er zijn drie soorten bij de integrale kostprijsmethode. Dit zijn:
•
•
•

Job Order Costing;
Process Costing;
Activity Based Costing.

Op laatstgenoemde methodes zal niet verder worden ingegaan, omdat bij het bepalen van de prijs
van één pot honing van 250 gram de directe kostprijsmethode wordt gehanteerd. Met deze methode
zal verder gerekend worden.

Pot honing
Om de prijs van een pot honing van 250 gram te bepalen, wordt de directe kostprijsmethode
gebruikt. Hierin worden de variabele kosten meegenomen die direct aan het product zijn toe te
rekenen. Daarnaast zijn de vaste kosten die direct zijn toe te rekenen aan het product ook
meegenomen in de berekening voor de kostprijs. Op deze manier wordt er bepaald wat het kost om
één pot honing te produceren van 250 gram. Als deze informatie beschikbaar is, kan ook de
verkoopprijs bepaald worden. Het verschil tussen de verkoopprijs en de kosten voor het maken van
een pot honing is de marge.
De variabele kosten die direct zijn toe te rekenen aan een pot honing zijn de volgende kosten:
Variabele directe kosten
Glazen potjes van 250 gram
Etiketten voor op de potjes

Prijs per eenheid in Euro’s
0,60
0,05

Daarnaast zijn de machine-uren meegenomen in de kostprijsberekening. Deze zijn berekend op basis
van de afschrijving per jaar. Aan de hand van de afschrijving per jaar kan de afschrijving per potje
honing worden bepaald. Op basis hiervan wordt de afschrijving per potje € 0,42.
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Naast de variabele kosten en de machine-uren, zouden de kosten voor arbeid ook moeten worden
meegenomen in de kostprijs. Omdat er bij de imker geen personeel in dienst is, zijn er geen
personeelskosten, waardoor deze niet hoeven meegenomen te worden.
Ook de vaste kosten die zijn toe te rekenen aan een pot honing zijn meegenomen in het bepalen van
de prijs. Alle vaste kosten die in een jaar worden gemaakt worden verdeeld over de totale afzet in
een jaar. Aan de hand hiervan wordt bepaald wat de vaste kosten per potje honing van 250 gram
bedragen. In onderstaande tabel een totaaloverzicht van de toe te rekenen vaste kosten aan de
potjes honing.
Vaste kosten
Verzekeringen
Huur
Marketingkosten
Rentekosten
Voedsel voor de bijen
Overige huisvestingskosten
Boekhoudkosten
Brandstofkosten
Gas/water/licht
Telefoon/internetkosten
Onderhoud machines/auto’s
Overige kantoorkosten
Wegenbelasting
Bankkosten
Totaal

Prijs in Euro’s
18.000
16.200
10.000
6.650
5.000
5.000
3.000
2.400
1.560
1.200
1.000
1.000
500
150
71.660

Als de totale vaste kosten van € 71.660 worden gedeeld door de jaarlijkse totale afzet van 40.000
potjes van 250 gram, dan bedragen de vaste kosten per potje honing € 1,79.
Als laatste kunnen er naast de variabele kosten, de vaste kosten en de afschrijvingen nog enkele
overige aanschafkosten worden toegerekend aan een pot honing.
Overige aanschafkosten
Imkerkleding
Cursus
Beroker
Zeef
Totaal

Prijs in Euro’s
200
300
60
70
630

De overige aanschafkosten per pot zijn dan € 630 gedeeld 40.000 potjes honing. De kosten per potje
honing bedragen dan € 0,02.
Op basis van bovenstaande gegevens kan bepaald worden wat het kost om één potje honing te
produceren.
Wanneer bovenstaande prijzen bij elkaar op worden geteld, komt de kostprijs uit op € 2,88. Dit is wat
het kost om één potje honing van 250 gram te produceren. De commerciële imker gaat zijn potje
honing voor € 5,00 aanbieden, waardoor er een marge van 74% op het potje honing zit. De
verkoopprijs ligt relatief hoog wanneer deze vergeleken wordt met honing uit de supermarkt, maar
de kwaliteit van deze honing is ook vele malen hoger, waardoor € 5,00 een goede prijs is.
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Conclusie
De kostprijs van een potje honing van 250 gram bestaat dus uit alle kosten die direct betrekking
hebben op het product. De kostprijsmethode die hiervoor wordt gehanteerd is de directe
kostprijsmethode. Voor de kostprijs van het potje honing worden zowel de directe vaste kosten als
de directe variabele kosten meegenomen. Als laatste worden er nog een aantal kosten meegenomen
die ook rechtstreeks betrekking hebben op het potje honing. Wanneer al deze kosten bij elkaar
worden opgeteld, komt de kostprijs uit op € 2,88. Wanneer de imker zijn of haar honing verkoopt
voor € 5,00 dan zit hier een marge op van 74%.
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Hoofdstuk 7: Conclusie
In de beginfase van dit onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: “Wat is ervoor nodig om
een commerciële imkeronderneming op te zetten die gebruik maakt van bloemen uit de binnenstad
van Gouda en is dit financieel haalbaar?” Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn vijf
deelvragen opgesteld. In deze conclusie wordt de uitkomst van elke deelvraag kort beschreven.
Aansluitend wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag.
“Hoe ziet de markt van honing eruit van het micro-meso-macro model en hoe wordt dit vertaald in
een SWOT-analyse?”
Om de micro-meso-macro-omgeving in kaart te brengen worden het DESTEP-model, het
vijfkrachtenmodel van Porter en de 5 p’s uitgewerkt. Deze modellen hebben geleid tot onderstaande
SWOT-analyse.

Sterktes
Puurheid van de honing
Verschillende gebruikswijzen

Zwaktes
Veranderende oogsten
Kristallisatie

Kansen
Groeiende bevolking
Beschikbare grond zuidwesten Gouda
Superfood hype
Helende werking/ hooikoorts
Grootste bloemenzee van Europa
Geen vergunningen
Hoogconjunctuur
Automatisering
Maatschappelijk verantwoord

Bedreiging
Bloemen tekort
Insecticide
Afhankelijk van de gemeente
Dalende hoeveelheid bloemen
Afhankelijkheid externe factoren
Luxeproduct
Bijenziekte

“Welke investeringen zijn er nodig om een commerciële imkeronderneming op te starten en hoe
worden deze gefinancierd?”
Om te kunnen beginnen met een commerciële imkeronderneming moeten er een aantal
investeringen gedaan worden. Zo moeten er bijvoorbeeld kasten, honingslingers en vulmachines
gekocht worden. Deze investeringen zullen gefinancierd worden door 35.000 euro zelf te investeren.
Daarnaast zal 140.000 euro geleend moeten worden bij een bank.
“Wat zijn de kosten op korte en lange termijn voor de bouw- en de operationele fase en bij welke
opbrengsten wordt de wordt de commerciële imkeronderneming financieel haalbaar?”
De jaren één, twee, drie en vier vallen onder de bouwfase. De imkeronderneming draait in deze jaren
nog niet volledig. Alleen het vijfde jaar valt onder de operationele fase. De startende
imkeronderneming draait in geen enkel jaar verlies. Als alleen gekeken zou worden naar de
opbrengsten en de kosten, is het zeker financieel haalbaar om een commerciële imkeronderneming
op te zetten.
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“Hoeveel groenvoorziening is er aanwezig in de binnenstad van Gouda en wat moet er veranderd
worden om de commerciële imker rendabel te laten zijn?”
Er is voldoende grond aanwezig om de imkeronderneming te beginnen. Er zijn duizenden hectare aan
grond beschikbaar in de omgeving van Gouda. Het grootste probleem is het aantal bloemen. Er zal
veel geplant moeten worden, omdat de geschikte gronden vaak weilanden zijn en geen bloemenzee.
Het totale bedrag aan kosten voor planten zal uitkomen op 1.3 miljoen euro.
“Hoe wordt de prijs van één pot honing van 250 gram opgebouwd?”
De kostprijs voor het produceren van één potje honing is €2,88. De imker gaat het potje honing voor
€5,00 aanbieden, waardoor er een marge van 74% op het potje honing zit. De verkoopprijs ligt hoger
dan de prijs van honing uit de supermarkt, maar de kwaliteit is vele malen hoger, waardoor €5,00
een goede prijs is.
De hoofdvraag is: “Wat is ervoor nodig om een commerciële imkeronderneming op te zetten die
gebruik maakt van bloemen uit de binnenstad van Gouda en is dit financieel haalbaar?”
Uit de afnemersanalyse is gebleken dat er te weinig afnemers zijn. Volgens de berekeningen moeten
er in jaar één 30.000 potten verkocht worden, in jaar twee 90.000 potten, in jaar drie 120.000
potten, in jaar vier 120.000 potten en in jaar vijf 220.000 potten. In totaal zijn 45 verkooppunten
benaderd. Supermarkten vonden de verkoopprijs vaak te hoog. Daarnaast is Gouda van oudsher een
arme gemeente en zijn mensen waarschijnlijk niet bereid om dure honing te kopen. Uit recent
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat allergie (hooikoorts) aanzienlijk kan verminderen door
het eten van honing, die is verzameld van bloemen uit de eigen omgeving (Karger,2011). Om deze
reden zijn ook apotheken uit de gemeente Gouda benaderd. Een apotheker heeft laten weten een
afzet van 500 stuks te veel te vinden en dat alle kosten problematisch zijn vanwege de wijk waarin zij
zitten (lage SES). Verder heeft geen enkele afnemer laten weten de honing op te willen nemen in
haar assortiment.
Ten tweede zijn er op dit moment te weinig bloemen. Veel weilanden zijn geschikt om bloemen te
planten en bijenkasten neer te zetten. In de weilanden staan nog geen bloemen. Deze bloemen
zullen geplant moeten worden. Het bloemenmengsel om bloemen mee te zaaien kost 98,00 en is
geschikt voor 600 vierkante meter. De imkeronderneming zal 13.333 bloemenmengsels moeten
aanschaffen om de volledige 800 hectare te kunnen bezaaien. De totale kosten zijn €1.306.666,67.
Met deze kosten is geen rekening gehouden in de berekening.
De conclusie is daarom dat het niet financieel haalbaar is om een commerciële imkeronderneming op
te zetten die gebruik maakt van bloemen uit de binnenstad van Gouda.
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Nawoord
Tijdens de minor hebben we vaktechnische kennis opgedaan. Wij hebben aantal onderwerpen
geleerd tijdens onze minor; Hoe het proces van honing van begin tot eind in zijn werk gaat, hoe het is
om te voldoen aan de wensen van je opdrachtgever, hoe je een businessplan opstelt, hoe de (honing)
markt in elkaar zit en wat er voor nodig is om een imkeronderneming op te zetten.
Leerdoelen
Wij hebben de volgende vijf competenties behaald tijdens onze minor:
1. Student kan theorie vanuit de opleiding toepassen op een praktijksituatie. Wij hebben deze
competentie behaald, omdat wij op basis van de theorie van de opleiding een
doorgerekende Excel sheet hebben opgesteld. Op basis van de verslaggevingsregels hebben
wij de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht opgesteld;
2. Student kan een probleemstelling herkennen en uitwerken tot een advies. Op basis van de
casus uit te werken hebben wij een advies voor de investeerder vastgesteld;
3. Student kan op effectieve wijze in teamverband werken. Tijdens onze minor hebben wij
effectief met elkaar gecommuniceerd, waardoor het in de projectgroep strak verliep;
4. Student kan adequaat mondeling communiceren met de opdrachtgever en kan zakelijk en
begrijpelijk bevindingen en advies rapporteren aan de opdrachtgever. Tijdens de minor
hebben wij veelvuldig contact gehad met de opdrachtgever/docenten, hierbij hebben wij
zowel onze bevindingen gerapporteerd als advies gegeven;
5. Student heeft een professioneel kritische, onderzoekende en oplossingsgerichte houding.
Tijdens de minor moesten wij te allen tijde objectief te zijn en zo goed mogelijk de minor af
te ronden. Door met elkaar te sparren hebben wij ervoor gezorgd dat wij een kritische,
onderzoekende en oplossingsgerichte houding hadden.
Tijdens onze minor gingen de volgende punten goed:
• Afspraken nakomen;
Iedereen hield zich aan de afgesproken deadlines.
• Communicatie;
Tijdens de minor communiceerden wij via een groepsapp in Whatsapp, dit verliep prima.
• Iedereen toonde initiatief en inzet;
Wij hebben allemaal ongeveer evenveel gedaan, iedereen was enthousiast als er stukken
verdeeld moesten worden.
• Beschikbaarheid;
Iedereen zorgde ervoor de hele woensdag, donderdag en vrijdag beschikbaar te zijn. Als dit
een keer niet zo was werd dit goed gecommuniceerd.
Wat kan de volgende keer beter:
• Communicatie met de opdrachtgever;
Wij waren nu niet echt op de hoogte van elkaars status. Harry wist niet hoe ver wij waren
met de opdracht en soms zorgde dit voor misverstanden. Dit was andersom ook, als Harry
iets moest uitzoeken hoorden wij hier soms lang niks over en moesten wij hier zelf om
vragen.
• De bijdrage van onze begeleidende/hoogbegaafde student;
Eerst was Joep onze begeleidende/hoogbegaafde student. Wij hebben tijdens onze minor
vragen opgesteld voor de gemeente. Joep zou deze vragen doorsturen aan Harry. Toen wij
twee weken later aan Harry vroegen of de vragen al beantwoord waren, wist Harry nergens
van. Opeens was Joep weg. Lody dacht wat meer mee en kwam na wat hij beloofde.
• Duidelijkheid omtrent de casus;
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In het begin was de casus ons niet helemaal duidelijk. Zo wisten wij bijvoorbeeld niet wie
onze opdrachtgever precies was.
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imkeronderneming op te zetten die gebruik maakt
van bloemen uit de binnenstad van Gouda en is dit
financieel haalbaar?
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Inleiding
Dit rapport zal gaan over de commerciële stadsimker. De bijen sterven jaarlijks verder uit en zonder
bijen hebben de mensen geen eten, wat grote gevolgen kan hebben voor de mensheid. Daarnaast is
de honing van de bij een wondermiddel. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het helpt
tegen darmkanker, virussen, bacteriën, schimmels, wonden en nog veel meer ("De geneeskracht van
honing", 2013). Ook blijkt honing te helpen tegen hooikoorts (Karger, 2011). De bij en de honing zijn
dus belangrijk voor de mens. In dit onderzoek zullen we gaan kijken of het financieel haalbaar is om
een commerciële imkeronderneming op te zetten in de binnenstad van Gouda.
Allereerst zal de aanleiding en de doelstelling worden besproken. Hierna zal de hoofdvraag
geformuleerd worden en de bijbehorende deelvragen. Deze zullen ook kort worden toegelicht.
Daarnaast zal de opdracht nader worden besproken en zullen de producten worden opgenomen die
opgeleverd gaan worden. Ter afsluiting zal de onderzoeksmethodiek worden beschreven die we gaan
hanteren voor dit onderzoek en daarbij zal een theoretisch kader worden behandeld wat we nodig
hebben om dit onderzoek te volbrengen. ("Plan van Aanpak maken voor je scriptie |
Marketingscriptie.nl", 2017) (Driessen, 2018b) (Fischer & Julsing, 2015)
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Aanleiding
De aanleiding van dit onderzoek is dat de bijen tegenwoordig onder grote druk staan. De gemeente
Gouda wil graag meer groen in de binnenstad. De gemeente wil zelfs van haar binnenstad en
omringende buurten de grootste bloemenzee van Europa maken.
Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat allergie (hooikoorts) aanzienlijk kan
verminderen door het eten van honing die is verzameld van bloemen uit de eigen omgeving (Karger,
2011).
De gemeente is bereid om eraan mee te werken om van de binnenstad een bloemenzee te maken
voor bijen. Als dit plan zal slagen in Gouda, dan is het ook haalbaar in andere steden.
Deze opdracht is opgesteld door Mandeville Academy. Dit is een eenjarig internaat voor
hoogbegaafde jongvolwassenen.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen of het financieel haalbaar is om een
commerciële imkeronderneming op te zetten in Gouda. In de hoofdstukken hierna zal er worden
toegelicht hoe we dit doel willen bereiken.

Hoofdvraag
Wat is ervoor nodig om een commerciële imkeronderneming op te zetten die gebruik maakt van
bloemen uit de binnenstad van Gouda en is dit financieel haalbaar?

Deelvragen
-

Hoe ziet de markt van honing eruit aan de hand van het micro-meso-macro-model en hoe
wordt dit vertaald in een SWOT-analyse?
Welke investeringen zijn er nodig om een commerciële imkeronderneming op te starten en
hoe worden deze gefinancierd?
Wat zijn de kosten op korte en lange termijn voor de bouw- en de operationele fase en bij
welke opbrengsten wordt de commerciële imkeronderneming financieel haalbaar?
Hoeveel groenvoorziening is er aanwezig in de binnenstad van Gouda en wat moet er
veranderd worden om de commerciële imker rendabel te laten zijn?
Hoe wordt de prijs van één pot honing van 250 gram opgebouwd?
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Afbakening
Om ons onderzoek te begrenzen geven wij In de afbakening aan wat wij wel en niet onderzoeken.
Ook benoemen wij in de afbakening welke modellen wij zullen uitwerken. Hoe wij het onderzoek
gaan uitvoeren, is uitgewerkt in het hoofdstuk methodologie.

-

Hoe ziet de markt van honing eruit aan de hand van het micro, meso en macro model en
hoe wordt dit vertaald in een SWOT-analyse?

Factoren waar de imkeronderneming geen invloed op kan uitoefenen, zijn de factoren uit de MacroOmgeving. Om de Macro-Omgeving in kaart te brengen maken wij gebruik van de DESTEP-analyse.
De DESTEP-analyse bestaat uit zes factoren, te weten: demografisch, economisch, sociaal cultureel,
technologisch, ecologisch en politiek juridisch. De DESTEP-analyse brengt vooral de kansen en
bedreigingen in kaart. (Schop, z.d.) Daarnaast volgen er uit de DESTEP-analyse trends vanuit de
markt.
De Meso-Omgeving is de directe omgeving van de imkeronderneming. Om de directe omgeving te
kunnen beschrijven zullen wij het vijfkrachtenmodel van Porter uitwerken. Dit model gaat in op het
gevaar van nieuwe toetreders, het gevaar van substituten, de onderhandelingskracht van de klanten,
de onderhandelingskracht van de leveranciers en de intensiteit van concurrentie binnen de honing
markt. ("Vijfkrachtenmodel van Porter - Managementmodellensite", z.d.)
Bij gebruik van de Micro-Omgeving gaat het om de sterke en zwakke punten van de
imkeronderneming. Hiervoor gebruiken we de SWOT-analyse. Om tot de SWOT-analyse te komen
werken wij de marketingmix uit. Deze marketingmix geeft de micro-omgeving weer. De
marketingmix bestaat uit de 5 p’s. De 5 p’s zijn: product, prijs, plaats, promotie en personeel.
(Mcsteamy, 2011)
De uitkomsten van de bovenste drie modellen vormen de basis van onze SWOT-analyse. ("Micro
meso macro - Managementmodellensite" z.d.)
-

Welke investeringen zijn er nodig om een commerciële imkeronderneming op te starten en
hoe worden deze gefinancierd?

Om een commerciële imkeronderneming op te starten is er een investering nodig. Wij gaan
onderzoeken hoe de kosten gefinancierd kunnen worden. In deze deelvraag behandelen wij ook de
eventuele subsidies en vrijstellingen waar de imker recht op heeft.

-

Wat zijn de kosten op korte en lange termijn voor de bouw- en de operationele fase en bij
welke opbrengsten wordt de commerciële imkeronderneming financieel haalbaar?

Bij het beantwoorden van deze deelvraag maken wij onderscheid tussen kosten op korte termijn en
kosten op lange termijn. Daarnaast maken wij onderscheid tussen kosten die horen bij de bouw en
kosten die horen bij de operationele fase.
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-

Hoeveel groenvoorziening is er aanwezig in de binnenstad van Gouda en wat moet er
veranderd worden om de commerciële imker rendabel te laten zijn?

Als er niet genoeg bloemen zijn, kunnen de bijen geen honing produceren. Wij willen dus
onderzoeken hoeveel bloemen nu aanwezig zijn in de binnenstad en of dit genoeg is.
Ons doel is niet om een compleet investeringsplan te maken voor de gemeente Gouda. Wel zullen
wij navragen of de gemeente bereid is om bloemen te planten en wat het eventuele budget zal zijn.
-

Hoe wordt de prijs van één pot honing van 250 gram en opgebouwd?

Om de kostprijs te berekenen maken wij een prijsanalyse. Bij het maken van deze prijsanalyse gaan
wij uit van een pot van 250 gram. De kostprijs is onderdeel van ons eindproduct. Voor de kostprijs
gaan we de directekostenmethode hanteren. Hierbij worden alleen de variabele kosten
meegenomen die direct zijn toe te rekenen aan het product. Onder deze variabele kosten vallen de
potjes waar de honing in komt, de afschrijving van de machines en het bijenvoer.

Opdracht
-

-

Onderzoek doen naar alle kosten die gemoeid zijn met het project
o Op korte en lange termijn
o Voor de bouw en voor de operationele fase
Kostprijs berekenen
Inventariseren van mogelijke opbrengsten en opnemen in de calculaties (mogelijke klanten)

Daarnaast zullen we een business case uitwerken voor de commerciële imker. Hiervoor zullen we ook
de hoeveelheid groen in de binnenstad van Gouda moeten inventariseren. Daarnaast zullen we de
mogelijkheden onderzoeken om het product te gaan verkopen aan lokale ondernemers. Dit doen we
aan de hand van verschillende modellen om de markt te analyseren.

85

Producten
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke producten er opgeleverd worden. Ook worden de
producten uitgewerkt. Dit betreft en business plan, financieel plan en een kostprijsberekening. Deze
modellen worden later toegelicht.

-

Business Plan

In een Business plan wordt het ‘Micro meso macro’ model gebruikt. Dit model bevat de ‘DESTEP’analyse, het vijfkrachtenmodel van Porter, krachtenveld analyse, INK-model, 7S model en het ESHmodel. Deze modellen zorgen samen voor een goede SWOT-analyse van de onderneming.

("Micro meso macro - Managementmodellensite" z.d.)

-

Financieel plan
Het financieel plan zal uit de volgende onderdelen bestaan:
o

Investeringsbegroting
In de investeringsbegroting zal staan wat er aanwezig moet zijn voordat er gestart
moet worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een kast waar de bijen in
verblijven of aan speciale imker kleding.

o

Financieringsbegroting
In een financieringsbegroting staan financieringsmogelijkheden voor de
investeringen die gedaan moeten worden. Er zou een lening kunnen worden gebruikt
of een crowd funding worden opgestart.
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o

Exploitatiebegroting

Op een exploitatiebegroting, ook wel winst en verliesrekening genoemd,
staan de kosten en opbrengsten. Hier zal de verwachte winst worden
weergegeven.
o

Liquiditeitsbegroting

In de liquiditeitsbegroting staan de in- en uitgaven. Hieruit komt de stand van
de liquide middelen en het wordt hiermee inzichtelijk waaraan de liquide
middelen naar verwachting zijn uitgegeven
-

Kostprijsberekening

Voor de kostprijsberekening zal er onderzoek worden gedaan naar de verschillende mogelijkheden
die er zijn om de kostprijs te berekenen. En er zal worden beargumenteerd welke het best bij de
desbetreffende situatie past. Deze methode zal worden uitgewerkt waaruit een kostprijs voor een
pot honing van 250 gram honing komt. Uiteindelijk leveren we een rekenmodel op, waarin de
variabele gegevens aangepast kunnen worden. Zo kan er met verschillende scenario’s gewerkt
worden.

-

Advies

Uiteindelijk levert dit onderzoek een advies op, waarin we onze bevindingen en conclusies over de
commerciële stadsimker zullen uitwerken. In dit hoofdstuk zullen we de vervolgstappen adviseren
voor het businessplan.
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Planning

In dit hoofdstuk komt de planning aan bod. Wij hebben onze planning opgesteld aan de hand van de
stroken planning. In de planning komen drie fases aan bod; startfase, onderzoeksfase en schrijffase.

Week 1
Startfase
Kick-off minor
Informate verzamelen over de casus
Consult met docenten
Hoofdvraag opstellen
Deelvragen en methoden bepalen
Onderzoeksvoorstel/Plan van Aanpak opstellen
Onderzoeksvoorstel/Plan van Aanpak aanpassen
Onderzoeksfase
Bijeenkomsten bij mandeville
Interview met bedrijven met imkers
Contact met gemeente Gouda
Omgevingsanalyse in Gouda
Consult met docenten
Schrijffase
Bronvermelding bijhouden
SWOT-analyse
5 P's
Vijfkrachten model van Porter
Deelvragen uitwerken
Tussentijdse presentatie
Management letter
Advies rapport
Reflectieverslag
Eindpresentatie
2
3
5
6

7

Planning
4

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

("Plan van Aanpak maken voor je scriptie | Marketingscriptie.nl", 2017)
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Methodologie
In dit hoofdstuk zal per deelvraag de onderzoeksmethodiek worden toegelicht. Hierin wordt
onderscheid gemaakt in fieldresearch en deskresearch.

Hoe ziet de markt van honing eruit aan de
hand van het micro, meso en macro model
en hoe wordt dit vertaald in een SWOTanalyse?

Welke investeringen zijn er nodig om een
commerciële imkeronderneming op te
starten en hoe worden deze gefinancierd?

Wat zijn de kosten op korte en lange
termijn voor de bouw- en de operationele
fase en bij welke opbrengsten wordt de
commerciële imkeronderneming financieel
haalbaar?

Deskresearch voor de modellen van de micro,
meso en macro economie, daarnaast zullen we
ook fieldresearch moeten uitvoeren om inzicht
te krijgen in de werkelijke markt in Gouda. Dit
zullen we doen door middel van enquêtes en
interviews. Dit laatste is kwantitatief
onderzoek, omdat we het gedrag van een grote
populatie willen onderzoeken. Ook zullen we
aantal interviews afnemen met bestaande
imkers, dit is kwalitatief onderzoek, omdat er
onderzoek wordt gedaan bij een selecte groep
mensen, maar wel erg diep wordt ingegaan op
de informatie.
Allereerst zal er gekeken moeten worden naar
wat er nodig is om een imkeronderneming op
te zetten. Dit zal gedaan worden aan de hand
van fieldresearch door middel van interviews
met bestaande imkers. Zij zullen duidelijkheid
geven over wat er nodig is voor een dergelijke
onderneming. Ook zal er gekeken worden naar
de mogelijkheden voor de financiering van de
benodigde investeringen. Dit zal gedaan
worden door zowel deskresearch als
fieldresearch. Allereerst zal er via internet
gekeken worden naar bepaalde mogelijkheden,
maar er zal ook in Gouda worden nagevraagd
welke partijen zouden willen financieren.
Deze deelvraag zal beantwoord worden door
middel van toetsend onderzoek. De verwachte
kosten en opbrengsten zullen we in ons eigen
onderzoek verwerken. Dit zullen we doen aan
de hand van een exploitatiebegroting. Ook de
vraag wanneer de commerciële
imkeronderneming financieel haalbaar wordt,
zullen we zelf onderzoeken o.a. aan de hand
van een resultatenrekening.
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Hoeveel groenvoorziening is er aanwezig in
de binnenstad van Gouda en wat moet er
veranderd worden om de commerciële
imker rendabel te laten zijn?

Hoe wordt de prijs van één pot honing van
250 gram en opgebouwd?

Om deze vraag te beantwoorden zal er veel
fieldresearch moeten worden gedaan in de
binnenstad van Gouda. Hierbij zullen we de
kwalitatieve methode van fieldresearch
gebruiken. Dit betreft
observatie/meting/registratie. Wat er
veranderd moet worden om de imker rendabel
te laten zijn, zullen we onderzoeken aan de
hand van toetsend onderzoek. De werkelijke
situatie wordt getoetst aan de gewenste
situatie en aan de hand hiervan worden de
conclusies getrokken. Daarnaast zullen we de
gemeente benaderen om ons meer inzicht te
geven in de situatie m.b.t. de groenvoorziening
in Gouda.
Allereerst zal er voor deze deelvraag
deskresearch gedaan moeten worden. Dit doen
we aan de hand van literatuuronderzoek. We
zullen namelijk moeten weten welk
kostprijsmodel er gebruikt moet worden om
deze te bepalen voor een pot honing. Daarnaast
zullen we ook fieldresearch doen om de prijzen
bij de concurrenten te analyseren, zodat we
een referentiekader kunnen ontwikkelen.
Uiteindelijk zullen we de kostprijs zelf
berekenen.
(Ilovebeeing, z.d.)
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Theoretisch kader
Voor het verrichten van het onderzoek is het belangrijk om te weten welke theorie er gebruikt gaat
worden. Dat zal in dit onderdeel behandeld worden.

Businessmodel
Voor de analyse van de markt is het belangrijk om een bepaald businessmodel te gebruiken. Hierbij
hebben wij verschillende modellen geanalyseerd uit de micro, meso en macro-omgeving. Hierbij
hebben we een keuze gemaakt uit het vijfkrachtenmodel van Porter, een DESTEP-analyse, de 5 p’s en
het DOR-model.
Wij vinden dat het vijfkrachtenmodel van Porter en een DESTEP-analyse goed van pas kunnen komen
bij de analyse. Het DOR-model is ook een goed model om een bedrijf te analyseren, maar met dit
model wordt de omgeving van een bedrijf niet geanalyseerd. Dit zijn onder andere de ecologische en
politieke aspecten. Ook wordt bij het DOR-model de managementstijl, cultuur en personeel
geanalyseerd. Dat is in het geval van de commerciële imkeronderneming overbodig.
Wij hebben besloten om uiteindelijk te kiezen voor een combinatie van drie modellen. Deze drie zijn
het vijfkrachtenmodel van Porter, de 5 p’s en de DESTEP-analyse. Op deze manier kunnen wij een
analyse verrichten dat voldoende inzicht geeft in de markt.
Om de meso-omgeving in kaart te brengen moet er een beschrijving gegeven worden van de
afnemers, bedrijfstak, concurrenten, distributiekolom en externe belanggroepen. Hierbij wordt er
gebruikgemaakt van het vijfkrachtenmodel van Porter.
Voor het beschrijven en analyseren van de macro-omgeving is de DESTEP-model het beste model.
Hierbij beschrijf je de demografische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen, sociaal-culturele
ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen, ecologische ontwikkelingen en politiek-juridische
ontwikkelingen.
De meso- en macro-analyse leveren de input voor de kansen en bedreigingen voor de SWOT-Analyse.
Met de SWOT-analyse kunnen wij de sterkte en zwakke punten, bedreigingen en de kansen in kaart
brengen.
Ook zullen wij voor de micro-omgeving gebruikmaken van het 5p-model om een goede marketing te
kunnen doen. Met dit model is het de bedoeling dat de hierna genoemde onderdelen in kaart
worden gebracht. Deze zijn: Het product, de prijs, de plaats, promotie en de mensen. (Team Winst.nl,
z.d.)
Bij het onderdeel product is het de bedoeling om te kijken wat er precies verkocht gaat worden. In
ons geval is dit honing.
Bij het onderdeel prijs moet er beschreven worden voor welke prijs het product verkocht gaat
worden.
Ook is het onderdeel plaats belangrijk voor ons onderzoek, omdat de honing gemaakt moet worden
van nectar uit de regio Gouda.
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Daarna hebben we het onderdeel promotie. Hierbij is het van belang dat wij in kaart brengen hoe wij
dit product gaan promoten. De potentiële klanten moeten namelijk weten van ons bestaan en op de
hoogte gebracht worden over hoe zij ons product kunnen kopen.
Als laatst bestaat het 5p-model uit het onderdeel “personeel”. Belangrijk is hierbij om te kijken of er
personeel zal werken binnen het bedrijf en of zij moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dit kan onder
andere zijn: het volgen van een bepaalde cursus alvorens een personeelslid aan de gang kan gaan
met bijen. (Bos, 2018)
Basisboek Bedrijfseconomie
Voor het onderzoeken wanneer een onderneming financieel haalbaar is, hebben wij het volgende
boek nodig: Basisboek Bedrijfseconomie.

Management en Organisatieboek
Voor het gebruiken van het 5p-model hebben wij het boek ‘Management en Organisatie’ nodig. Het
5p-model zal gebruikt worden voor een effectieve marketing. Bovendien staat hierin ook veel
informatie over de DESTEP-analyse.

Boek Management Accounting
Dit boek hebben wij nodig om een kostprijsberekening te maken. En een kosten- en batenanalyse te
maken.
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Bijlage B: Mindmap

("Opdracht", z.d.)
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Bijlage C: Reflectie op het accountantsberoep
Tot nu toe hebben we het project benaderd vanuit een andere hoek dan die van de accountant. De
bedoeling van deze minor was ook juist om onze kennis te verbreden. Zo kregen we met
onderwerpen te maken die we anders niet zouden behandelen binnen de studie. Door dit onderzoek
hebben we veel geleerd van bijen en het houden van bijen. Daarnaast hebben we onze kennis
verbreed op het gebied van een startende onderneming.
In dit reflectieverslag willen we juist de terugkoppeling maken naar het accountantsberoep. We
zullen in dit verslag onder andere een aantal risico’s beschrijven die binnen de imkeronderneming
aanwezig zijn. Daarnaast willen we beschrijven wat het belang is van het kennen van een
onderneming. In dit geval betreft dit de kennis die betrekking heeft op een imkeronderneming.
Daarnaast willen we als accountant beoordelen of we de imkeronderneming als klant zouden
accepteren. Als laatste willen we het verband tussen het opstellen van prognoses voor een
imkeronderneming en de wet- en regelgeving behandelen.
Risico’s
Een groot risico bij de controle die een accountant uitvoert op een imkeronderneming is dat de
honing kristalliseert. Het is een feit dat honing op een bepaalde manier gedekristalliseerd kan
worden en niet boven een bepaalde temperatuur mag komen, wanneer dit gebeurt is de honing
onbruikbaar en zijn de belangrijkste stoffen in de honing kapot.
Hierbij is het dus van belang dat de voorraad goed gecontroleerd wordt, het is namelijk een risico
voor de accountant dat de voorraad te hoog verantwoord wordt in de jaarrekening en er dus kapotte
honing wordt verantwoord als goede honing.
Daarnaast zullen er kortingen verstrekt worden aan grote afnemers zoals brandwondencentra en
grote supermarktketens. Wanneer deze kortingen te hoog worden verantwoord zal de omzet te laag
in de jaarrekening verwerkt staan. Het zou dan het geval kunnen zijn dat de eigenaren of eventueel
verkopers het verschil tussen het werkelijk ontvangen bedrag en de waarde in de boekhouding in
eigen zak hebben gestoken.
Een ander branche specifiek risico is het verloren gaan van honing tijdens het oogsten van de honing.
Het zou namelijk het geval kunnen zijn dat de oogsters van de honing een deel van de honing wordt
verantwoorden als uitval/ afval maar het in werkelijkheid in eigen zak steken zonder het te
verantwoorden als privé opname om het vervolgens zelf door te verkopen zonder de omzet in de
boeken te verantwoorden. Hier zal de accountant ook extra aandacht aan moeten besteden.
Tot slot is het belangrijk dat de accountant goed inventariseert hoeveel gevulde kasten met bijen er
zijn. Het zou namelijk het geval kunnen zijn dat er kasten zijn die wel verantwoord staan in de
boekhouding als Materieel vast actief maar waarvan de oogst niet is verantwoord en dus als hobby
wordt gezien. Zo staan de materieel vaste activa te hoog verantwoord dan daadwerkelijk het geval is.

Het belang van het kennen van een onderneming
Bij dit onderzoek zijn we er als groep achter gekomen dat het heel erg van belang is om een
onderneming te kennen. Voordat we aan deze opdracht begonnen, had niemand van ons enige
kennis over bijen en over het houden van deze dieren. Om deze opdracht dus goed uit te voeren,
moesten we ons eerst verdiepen in de branche. We hebben ons verdiept in de bij en in het imkeren.
Dit hebben we bijvoorbeeld gaan door met verschillende imkers te praten. Hierdoor werden we ook
erg enthousiast over het onderwerp en over het vraagstuk.
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Nadat we wisten hoe de bij in elkaar zat en hoe het produceren van honing er aan toe ging, konden
we beginnen met onze expertise. We begonnen met opstellen van cijfers. Zo hebben we prognoses
gemaakt voor de eerste vijf jaar van een imkeronderneming. Dit hebben we gedaan met behulp van
een balans, een resultatenrekening en een kasstroomoverzicht. Deze prognose zal verder in dit
verslag worden toegelicht.
Daarnaast is er ook in de wet- en regelgeving bepaalt dat de accountant voldoende kennis dient te
hebben over de bedrijfsactiviteiten voordat hij in staat is om een oordeel te vellen. Dit is geregeld in
de NVCOS 3400. In artikel 13 wordt hierin beschreven wat het belang is van het kennen van een
onderneming. Ook wordt in de NVCOS 2410 artikel 12 beschreven dat de accountant dient te
beschikken over kennis van de entiteit. (NBA, z.d.)
Voor de accountant is het dus erg van belang om kennis te hebben van een bepaalde organisatie of
branche. Zonder deze kennis is het voor de accountant namelijk lastig om bijvoorbeeld een
jaarrekening samen te stellen, of om een jaarrekening te controleren. De accountant zal eerst
moeten weten hoe de productie van honing er aan toegaat, voordat de accountant een betrouwbaar
oordeel kan geven over een imkeronderneming.

Cliënt/opdrachtacceptatie
Bij het krijgen van een nieuwe cliënt/opdrachtacceptatie dient men eerst na te gaan of het voldoet
aan bepaalde voorwaarden:
▪
▪
▪
▪

Sluit de opdracht aan met de werkzaamheden van het accountantskantoor
Voldoet het aan de vereisten van de WWFT (Wet witwassen financiering terrorisme)
Is de integriteit van de cliënt voldoende gewaarborgd
is de team deskundig genoeg om zo een cliënt/opdracht te accepteren

Opdrachten die een imkeronderneming heeft zijn aanvaardbaar voor een accountantskantoor zoals
het samenstellen van een jaarrekening, prognoses maken etc.
De imkeronderneming voldoet aan de vereisten van de WWFT (wet witwassen financiering
terrorisme). De eigenaar van de imkeronderneming dient zich te identificeren bij het
accountantskantoor door zijn paspoort mee te nemen, zodat er scans voor het klantenbestand
gemaakt kunnen worden. Voor het team is het belangrijk dat zij weten hoe bepaalde processen in
zijn werk gaan bij een imker, maar het is relatief snel te leren.

Wat zegt de NVCOS over het opstellen van prognoses?
Het starten van een nieuwe onderneming kost vaak veel geld. Vooral in de eerste jaren moeten veel
investeringen gedaan worden. Het is het meest voor de hand liggend om geld te lenen bij een bank.
Banken willen graag zekerheid als zij een grote lening verstrekken. Daarom hebben banken vaak als
eis dat er een financiële prognose gemaakt is. De Rabobank vraagt bijvoorbeeld om een
ondernemersplan als er nog geen jaarcijfers aanwezig zijn. Daarnaast moet een realistische prognose
geschetst worden van de impact van een investering. Als basis moet de winst en verliesrekening
genomen worden en er moet minimaal 12 maanden vooruit gekeken worden (Rabobank, 2018). Een
accountant kan helpen bij het maken van een financiële prognose.
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Ook in de NVCOS 3400 “Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie” wordt gesproken
over opdrachtaanvaarding met toekomstgerichte financiële informatie. Onderstaand artikel 10 uit de
NVCOS 3400;

“De accountant zal bij zijn beslissing omtrent de aanvaardbaarheid van de opdracht tot onderzoek
van toekomstgerichte financiële informatie de volgende overwegingen betrekken:
▪
▪
▪
▪
▪

het beoogde gebruik van de toekomstgerichte financiële informatie;
de verspreidingskring van de toekomstgerichte financiële informatie (al dan niet beperkt);
de aard van de aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag liggende
veronderstellingen, namelijk of het schattingen of hypotheses betreft;
de elementen, die in de toekomstgerichte financiële informatie opgenomen zullen worden;
de periode waarop de toekomstgerichte financiële informatie betrekking heeft.”

In artikel 11 staat dat de accountant de opdracht niet kan aanvaarden als de prognoses niet
realistisch zijn (NVCOS 3400 opdrachtaanvaarding, 2017). Dit geeft aan dat het zeker van belang is
om een realistische begroting op te stellen.
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Bijlage D: Notulen
Eerste gesprek Harry
Week 47 zijn de studenten er niet
Volgende week mevrouw jansson woensdag donderdagmiddag vrijdagmiddag

Ondernemer is geen onderdeel van het onderzoek. We kunnen er eventueel zelf mee aan de slag.
Er is ruimte er is budget vanuit de gemeente
Hobby imker komt bijpraten
Hoeveel komt eruit
Hoeveel kun je produceren
Afzetmarkt bv persoonlijke abonnementen via picknick
Kan je er een Gouds honing festival van maken
Wat kosten de bloemen
Als je ervan kan leven. Bescheiden inkomen na aftrek van
Subsidies vrijstellingen
Kostprijs van honing
Hoeveel bijen
Misschien iets met toeristen en bijen
Vragen aan gemeente via Harry of student
Er zijn geen bloemen in Gouda.

Wat is budget vanuit gemeente
Subsidies
Bloemen
In 2022 bloemenzee van Europa
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Exploitatiebegroting. Daarvoor moet je onderzoek doen. Excel sheet is het belangrijkste. Document
waarmee je naar de bank kan.
Volgende week woensdag na de les gesprek

Leeftijd minion is 16 tot 22
Thuis brainstormen. Hoe zien we dit voor ons.
Notulen Arie de Jong
Is het financieel haalbaar een commerciele imkeronderneming op te zetten
Melifera zwarte honingbij

Vragen aan de imker
Hoeveel bijen zijn er nodig voor 250 gram honing?
1 kilo honing 6 of 70000 km gevlogen.
Hoeveel bloemen zijn er nodig voor 250 gram honing?
1 eetlepel honing 4000 bloemen
Denkt u dat er genoeg bloemen zsijn in de binnenstad om een commerciele imkeronderneming te
starten
Nee, nooit.
Wat is er nodig om een imkeronderneming te starten?
Kast 250 euro.
Pak
Handschoenen
Bijenvolk. Gratis van de vereniging. Kunstzwermen, op ameland hele volken kopen
Verzorging:
In korven imkeren: pers,met een vork alle zegeltjes eraf. Honing slinger, 250,300 euro. Hand.
cursus
Wat zijn de kosten van het starten van een imkeronderneming?
Hoeveel kosten bijen?
Hoelang gaan de investeringen mee?
Kasten zederhout. In natuurlijke olie jaartje of 10 12 mee.
Pak: 30 jaar
Slinger:
Zijn er vergunningen nodig?
Nee. Wel verplicht aan de gemeente melden.
Klopt het dat je een cursus moet volgen voor je bijen kan houden?
Beginnerscursussen, gevorderden. In de winterperiodes, 4 of 5 maanden 1 keer in de week samen.
Hoeft niet.
Welke bloemen hebben genoeg stuifmeel, hoe duur zijn ze en wat kost het om ze te onderhouden?
Zonnebloem, drachtplanten
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Welke honing kunnen wij produceren met welke bijen en welke bloemen?
Welke bijen zijn het meest geschikt voor het produceren van honing?
Zwarte manifdera bij en de karnika. Honingbijen. buckvangst
Hoelang is honing houdbaar?
Wat is bijenvoer en wat kost dit?

Aan welke kwaliteitsstandaarden moet honing voldoen?
Percentage aan vocht. Suikers en enzymen.
Hoe ver vliegen bijen voor de bloemen?
Is er altijd honing of is dat afhankelijk van de jaargetijden?
Hoeveel uur ben je kwijt aan 1 kast?
Beroepsimker 8 uur per dag, arie 3 uur per maand.
Hoeveel volken moet je hebben om er een dagtaak aan te hebben?
Tussen de 6 en 700 maal 60.000 bijen
Is de bedreiging dat bijen ziektes krijgen groot en hoe kan je dit voorkomen?
Wat heeft een plek nodig om bijen te kunnen houden?
Ontvangt u iets van subsidies of vrijstellingen?
Veroorzaken bijen overlast?
Is het waarschijnlijk dat een commerciële imkeronderneming overlast veroorzaakt in de bijenstad?
Hoelang leeft een bij?
Is bijen houden gevaarlijk, wat is het risico?
Steken
Wat kun je verdienen aan honing en wat is de doelgroep?
Heb je leveranciers nodig. Zo ja, welke?
Waar kunnen de investeringen ingekocht worden?
Hoeveel kasten heb je nodig om ervan te kunnen leven?
Hoe maken bijen honing?
Hoeveel bijen passen er in 1 kast?
Wat doen bijen in de winter, hoelang duurt een eventuele winterslaap?
1 okt-1 april 6 of 7 maanden, half jaar.
Hoe komen bijen de winter door?
Winterzit, eten eigen honing. En koningin op temperatuur maken. Winterbijen leven 6 of 7 maanden.
Swinters geen darren in het volk.
Denkt u dat het mogelijk is om te kunnen leven van het imker zijn

Bijenwas van was gemaakt voor kaarsen. Brandwondencentrum beverwijk.

Hoogseizoen 60.000 werksters en 1 koningin. In het voorjaar 2-300 darren. Per dag 2000 eieren.
Leeft 7 jaar
In de winter geen eieren gelegd.
In het voorjaar oude koningin met een deel van t volk ervandoor. Voortplantingssysteem. Nieuwe
moer aangemaakt,
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Imkeren na aanwijziing van rudolf stijner. Der bieen boek. 15 a 29 kilo nodig om de winter door te
komen. Eten honing als voedsel. Tussen 35 en 37 graden moet koningin zijn.

Bruidsvlucht. De maagd koningin gaat de vlucht nemen. Instinctief weten koninginnen waar de
darren zijn. Liefst van andere volken ivm incest. 1ste dar valt dood op de aarde. Volgende moet eerst
geslachtsdeel van de eerste eruit halen. Als ze terug komt wordt ze verzorgd. Krijgt eileiders door
gelei van de koningin.
Als de werksters alle taken hebben gedaan 3 weken lang dan mogen ze naar buiten
1ste week gaan ze water halen.
Speeksel en nectar wordt samen honing zoals wij die kennen.
1 eetlepel honing 4000 bloemen bezoeken in een straal van 3 tot 4 km buiten hun kast. Vliegen 1,5
keer de honing rond om een potje te vullen.
Kunnen 3 keer hun eigen gewicht aan stuifmeel meenemen
Meer dan 20 kilo in kast (voor winter) honing is geschenk van de bijen. Suikerwater niet aan bijen
geven.
Bijendans
In de lijn van de zon maakt ze een dansje om aan te geven hoe ver het nieuwe veld van de kast is.
Einde zomer begin herfst maakt koningin zich klaar voor winter. Ze verzamelen propolois. Hars van
boomstammen bomen, daarmee maken ze de kast kier en tochtvrij. Eind oktober tot begin maart.
20.000 winterbijen
Bijen sterven buiten de kast. Iedereen heeft zn taak.
Reinigingsvlucht.
Hele winter gegeten maar geen ontlasting gehad. Ze poepen zich leeg als ze weer voor t eerst naar
buiten gaan.
Vliegen 3 tot 7 km rondom de kast. Wachters op de plank wijzen ze de juiste kast toe. Wespen bijten
ze de nek door. Veltmuizen mummificeren ze.
Regulieren maken kunstzwermen. Kloppen bijen af in de nieuwe kast waardoor je kunstmatig een
nieuw volk hebt. Kwekerijen die koninginnebijen kweken in ameland. Bijen zonder ankers
produceren.
BD imkers. Op plekken met niet teveel giftige stoffen.
Faroa meit is vijand. Zet zich vast op de larven als ze zich ontpoppen. Zuigen bloed uit de bij. Normaal
gesproken maakt volk iets aan waardoor ze de meiten kunnen mijden. Mierenzuur doen de bd
imkers er dan in. Weinig last van faroa meit.
Darren in het volk om koningin te bevruchten. Hoe kan eht dat de konigin de ene keer een dar fokken
en de andere keer een werkster. Onbevrucht eitje is dar. Bevrucht eitje is werkster.
Kalender door steiner
Maria toen heeft dat overgenomen
Vruchtdagen worteldagen bladdagen komen eruit
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Worteldag: gestoken
Bloemdag, vruchtdag: niks aan de hand
Honing pakken; handschoenen en kap aan.
De verdwijnziekte: volk weg als je ze niet goed verzorgd.
20 of 30.000 bijen in 6 ramen kast
Landbouwgif, stralingen, hoogspanningsmasten.
Gif van de bijen. Man met reuma liet zich elke 2 weken 30 keer steken. Goif goede uitwerking op
spieren.
Honing wordt verwerkt in producten in de brandwondencentrums. Pleisters voor op wonden met
honing
Wat vind u van t idee om een commerciele imkerondernmeing op te zetten?
Consument vraagt honing voor op thee en boterham. Maar dan vloeibaar.
Honing is maar 3 of 4 weken vloeibaar dan gaat het versuikeren. Verhitten om vloeibaar te maken.
Verhitten gaan enzymen kapot. Geen honing meer maar vloeibare zoetstof
Niks op tegen. Alleen t idee van de honing afpakken en vervangen met suikerwater. Chrystalwater is
voor ons slecht, waarom geven we dat dan aan onze bijen.
Alleen wanneer de straling actief is hebben bijen er last van. In polders weinig bloemen, in stad wel.
Bomen.
Vliegen alleen bij 10 12 graden of hoger.
Eind augustus is de stad uitgebloeid, brengt ze naar 10 gemeente, vlakbij obl.
150 kilo per volk op jaarbasis, commerciële imkers. Hebben 700 volken, verkopen honing ook aan t
buitenland.
Veel luizenhoning uit china. Vermengt met echte honing.
Koud geslingerd. Zeven.
60 of 70 000 euro inkomen in t jaar bruto.
Film uit amerika waarin ze een beroepsimker volgen die kasten neerzet bij amandel bomen. 700
volken.
Ikazia honing van ikazia bomen.
Verhuurt zijn volken aan fruit bomen telers. Appelen, tomaten, paprika’s om te verstuiven. Voor een
periode 75 euro voor korte periode voor 1 volk. Slecht voor de bijen.
Heel hoog suikergehalte. 2 jaar houdbaar.
Niet boven de 50 graden verhitten.
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Lid van de bijenvereniging. Goedkoper aan kasten kunnen komen.
Rookt niet.
Veel mensen in de stad gebruiken round up tegen onkruid. Slecht voor bijen
Honing
Volken verhuren
Was
Propolis opbrengst, stuifmeel opbrengst.
Notulen Alex & Chantal
Hoeveel bijen zijn er nodig voor 250 gram honing?
Hoeveel bloemen zijn er nodig voor 250 gram honing?
Denkt u dat er genoeg bloemen zsijn in de binnenstad om een commerciele imkeronderneming te
starten
Wat is er nodig om een imkeronderneming te starten?
Wat zijn de kosten van het starten van een imkeronderneming?
Hoeveel kosten bijen?
Hoelang gaan de investeringen mee?
Zijn er vergunningen nodig?
Klopt het dat je een cursus moet volgen voor je bijen kan houden?
Welke bloemen hebben genoeg stuifmeel, hoe duur zijn ze en wat kost het om ze te onderhouden?

Welke honing kunnen wij produceren met welke bijen en welke bloemen?
Welke bijen zijn het meest geschikt voor het produceren van honing?
Zwarte manifdera bij en de karnika. Honingbijen. buckvangst
Hoelang is honing houdbaar?
Wat is bijenvoer en wat kost dit?
Aan welke kwaliteitsstandaarden moet honing voldoen?
Percentage aan vocht. Suikers en enzymen.
Hoe ver vliegen bijen voor de bloemen?
Is er altijd honing of is dat afhankelijk van de jaargetijden?
Hoeveel uur ben je kwijt aan 1 kast?
Is de bedreiging dat bijen ziektes krijgen groot en hoe kan je dit voorkomen?
Wat heeft een plek nodig om bijen te kunnen houden?
Ontvangt u iets van subsidies of vrijstellingen?
Veroorzaken bijen overlast?
Is het waarschijnlijk dat een commerciële imkeronderneming overlast veroorzaakt in de bijenstad?
Hoelang leeft een bij?
Is bijen houden gevaarlijk, wat is het risico?
Wat kun je verdienen aan honing en wat is de doelgroep?
Heb je leveranciers nodig. Zo ja, welke?
Waar kunnen de investeringen ingekocht worden?
Hoeveel kasten heb je nodig om ervan te kunnen leven?
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Hoe maken bijen honing?
Hoeveel bijen passen er in 1 kast?
Ze hebben wel kvk nummer puur omdat winkeltjes de honing willen verkopen met btw nummer op
bonnetjes. Ook om terug te vragen.
Omdat je verkoopt eisen aan de labels. Op etiket je adres je naam batch numemr
houdbaarheidsdatum
Mag geen goudse honing meer heten.
Je kan je honing laten onderzoeken. Als er zoveel % van dit in zit mag je t zo noemen
EU mag wel.
Houdbaarheidsdatum 2 jaar na verpakking en percentage water wat erin zit.
Klein potje 4 euro 250 ml
200 kasten een dagtaak.
In de stad kan het niet. Niet genoeg ruimte om dat kwijt te kunnen. Met op particuliere gronden.
Afhankelijk van wanneer mensen er wel of niet zijn
Mengelmoes van bijen meer buck fast nederlandse honing bij
Met bestuiving moet je gaan werken als je commercieel wil werken. Een kast weegt 50 tot 60 kilo.
Van een dak naar beneden.
Max 6 maanden leven als hij niet vliegt. In t hoogseizoen 6 weken.
Het mag niet te snel koud worden, dan hebben ze niet de kans bij elkaar te gaan zitten en bij het
voer.
Voeren honingdeeg in de winter. Suiker met honing.
Iedere imker slingert koud.
Modern honey amerika
Automatische vullers hebben commerciele imkers
Hij rookt normaal gesproken wel maar niet als hij de honing pakt want dan wordt de honing vies
Houden zich niet aan rudolf steiner kalender
Niet de deksel open als het koud is.
Hoopt op een plek op goudasfalt.
Te weinig diversitit
Waarom bijen genomen? Moeder van een maat gaf hem een kast met bijen
Texel vlieland ameland koninginne kweken
Koninginnegelei meer eiwitrijk voedsel voor de bij
Hoeveel tijd besteed u eraan? Tijden dat je dagelijks ermee bezig zijn. In winter nieuwe ramen
onderhouden van de kasten
Gemiddeld een uur of 4 per week het hele jaar door
Vullen van een potje honing kost een uur of 1,5
Etisch gezien vind hij professionele bijenteelt niet zinvol voor de natuur
Moeite met koninginnekwekers
uit bulgerije zitten ze in een potje met de post met wqat andere bijen
uit texel brengt iemand ze met de trein
om te starten moet je volken kopen of krijgen of zwermen vangen. Alleen een koningin kopen werkt
niet.
Koningin leeft 2 tot 5 jaar. Elk jaar tussen 6 en 1200 eiers leggen
Kast weegt 50 of 60 kilo. Ramen zijn zwaar. Zonder ramen 1 kilo of 1,5 kilo. Met honing 2 of 2.5 kilo.
In de stad is de kans groter dat mensen klagen
Aantal jaren verder voordat je er 200 hebt.
Na 5 jaar 200 volkeren bij elkaar
Ze deden er van alles naast. Aan scholen, cursussen, kasten, alle benodigdheden
Je verliest ze aan mijt en verdwijnziekte.
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Droogte is het probleem niet in de stad
Mijt valt nu mee
In drente amerikaanse veldbloed. Dan moet je alles weggooien. Kasten
Verzekeringen tegen mijt?
Hoe ziet u dat er mijt in de kasten zit?
Meer dan 20
mierenzuur
Als je het goed verspreid
200 is het kantelpunt. Dan is het een fulltime baan. Kan je niet heel goed van leven, maar wel oke
Subsidies
Waar wil de gemeente 200 kasten neerzetten
Misschien op daken van kantoorgebouwen maar niet van particulieren.
Hoeveel bijen passen er in 1 kast
15.000 tot 30.000 kleine
20.000 tot 40.000 grote
In de zomer 60 tot 80.000 bijen in moeten zitten
Als er met kerst nog leven in de kasten zit dan gaan ze de winter wel overleven
Nevanactiviteiten
Als er onweer aankomt dan komen ze terug
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Notulen tussentijdse presentatie
Doel van de afspraak: duidelijkheid creëren
Nieuwe ontwikkeling: de gemeente Gouda heeft 2 miljoen euro vrij gemaakt voor het vergroenen
van de stad Gouda.
Arie 60 kilo honing per kast, slaat de honing 1 keer per jaar.
Gebouwen als de Hema zou een optie zijn.
In Gouda enorm veel vrije ruimtes, veel perkjes waar gras op ligt.
Gouda is 45 vierkante km met alle buitenwijken.
300 zaadjes voor 1 euro.
Westhaven google earth. Gouda geen zuid. Achter de Krimpenerwaard. De weidegrond. Gouderak is
gemeente Gouda. Over het riviertje heengaan.
Vraag is wat kostprijs is van de bloemen. Dan naar subsidies toe.
Gouda wil de grootste bloemenzee van Europa. Maar je hebt ze zo min mogelijk nodig. Want wat als
ze niet helpen. Mag wel een rekening zijn voor
Scenario’s
Niet doen
Wel doen
Iemand van Faunabeheer uitnodigen. Een etrapolatie van welke planten ze gekocht hebben. Harry
denkt dat dat uitbesteed is, of promen. Overzicht van welke plantensoorten ze in Gouda neerzetten
in plantenbakken, die hebben minder onderhoud nodig.
Plantenbakken om lantaarnpalen heen.
Hoeveel vrije grond er is om te kunnen planten. Hoeveel vierkante meters groen er is. Digitale
kadaster kaarten afmetingen extrapoleren.
Qua daken: niet vergunningplichtig om een kast neer te zetten. Overkant goudasfalt is zeker te doen
zegt Harry. Op t dak van mandeville 3 kasten kwijt. 3 of 4 of 5 locaties moeten bezoeken in plaats van
500.
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Nagedacht over een prijs. 5,00 aangehouden. Onverdund 250 gram. Winstmarge in jaar 1 van 167
procent.
7,50 zou Harry bereid zijn te betalen.
Doelgroep: allergische mensen, toeristen. Marketingstrategie leuke kleine potjes bijvoorbeeld van
hout gemaakt of grote emmers voor brandwondencentrum. Rondleiding voor toeristen langs de
kasten. Luchtkwaliteit voor bijen.
Wat zij gaan aanleveren
Hoeveel vierkante meters grond is er beschikbaar (om te kijken hoeveel bloemen er kunnen komen)
Overleggen met gemeente of die ruimtes ook echt gebruikt mogen worden om bloemen op te
planten.
Misschien is het een idee om een afspraak te maken met iemand van faunabeheer om te kijken
welke planten zij gekocht hebben en een overzicht van welke plantensoorten ze in Gouda
neerzetten.
Wat wij gaan doen
Uitrekenen hoeveel bloemen er per vierkante meters passen
Goede variatie van bloemen uitzoeken
Berekenen hoeveel vierkante meters grond er nodig is
Rekening maken voor de gemeente Gouda, wat zou het kosten om bloemen te planten
Bij t oude kasteel is een park.
200 meter verder heel veel weilanden.
Harry op de hoogte houden
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Bijlage E: Afnemersonderzoek

1
2
3
4
5
6

7
8

9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

Jumbo

Hoogvliet

Spar

Plus

AH

Gouda
Gouda

Gouda
Gouda
Reeuwwijk
Boskoop
Boskoop
Boskoop

Plataanstraat
Nieuwe gouwe

Adress
Sportlaan
Ruigenburg
Mierenakker
Promenade
Vromade
Raadhuisplein

6
2

4a
2
18
89
18
18

0182555510
0182331180

Contact
0182587160
0182576160
0182302160
0182389666
0172727990
0172614205

Carmen
Carmen

Benaderd
Rowena
Rowena
Rowena
Rowena
Rowena
Rowena

Negatief
Negatief

Reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie

Negatief

1a

Rowena

Stationsplein

Geen reactie
Negatief
Geen reactie
Geen reactie

Gouda

Carmen
Carmen
Carmen
Carmen

0182820387
sparcitygouda@despar.info

Koornneef@plussupermarkt.nl
ee@plussupermarkt.nl
Zuidplas@plussupermarkt.nl
Holten@plussupermarkt.nl

Thorbeckelaan
Constatijn Huijgensstraat
Zandplaslaan
Populierenlaan

1
110
184
5

Gouda
Gouda
Waddixveen
Stolwijk

0182512855
0182586208
0182536539
0182613879
0182397160
0182613861
0172210245

Negatief
Negatief
Negatief
Negatief
Negatief
Negatief
Negatief
Negatief

Markt
50
Middenmolenplein
64
Burgemeester dijkesingel
1
Lekkenburg
3
Binnendoor
4
De smidse
16
Koningin wilhelminaplein 42
Koninginneweg
11b

Izaak
Izaak
Izaak
Izaak
Izaak
Izaak
Izaak
Izaak

Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Waddinxveen
Moordrecht
waddinxveen
Boskoop
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Coop
Vuurdoornlaan
Driewegplein
Kranenpoort
Van staverenstraat
Kleine haven

22

10
3
14
12
11

Contactformulier op site

0182696990/DeHeester.Gouda@coop.nl
0182205090/achterwillens.gouda@coop.nl
0182372457/DeHaaij.Gouderak@coop.nl
0182393323/VandenBerg.Reeuwijk@coop.nl
0182502122/kleinehaven.haastrecht@coop.nl

Carmen

Izaak
Izaak
Izaak
Izaak
Izaak

Geen reactie

Geen reactie
Geen reactie
Negatief
Negatief
Geen reactie

Gouda
Gouda
Gouderak
Reeuwijk
Haastrecht

22
23
24
25
26

Goudseweg

Stolwijk

Emté

Negatief
Geen reactie
Negatief
Geen reactie
Geen reactie
Negatief
Positief
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie
Geen reactie

27

Rowena
Rowena
Izaak
Izaak
Izaak
Izaak
Rowena
Carmen
Rowena
Rowena
Carmen
Izaak
Izaak
Rowena
Carmen
Carmen

Lang groenedaal
Lange tiendeweg
Hoogstraat
Korte groenendaal
lekkenburg
Markt
Constatijn huygenstraat
Lem Dulstraat
Willem barendszlaan
Bleulandweg
Rondsseweg
Willem en maria laan
Dunantssingel
Rondlekkenbeurg
Middelmolenplein
Constatijn huygenstraat
Lekkenburg
Kranepoort

Info@natuurwinkelgouda.nl
Info@kaaswinkeltje.com
info@goudskaashuis.nl
0630825021/ contactformulier
Gouda@kaashakker.nl
Info@goudakaas.nl
0182512898/ adm.ch@apotheekgrendel.nl
Info@apotheekneumann.nl
Info@apotheekheerkens.nl
0182698820
Info@apotheekweijer.nl
Info@apotheekgoudanoord.nl
0182520422/ adm.du@apotheekgrendel.nl
ass1@apotheekrond.nl
Infoapotheek@gcgoverwelle.nl
Contactformulier op site
Info@apotheekgoudanoord.nl

Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
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30
1
8
32
35
121a
91
24
10
1
78
27
4
1
121C
8
4

Overige
28 Natuurwinkel gouda
29 t kaaswinkeltje
30 Gouds Kaashuis
31 Kaas van Kees
32 De kaashakker
33 Goudse waag, kaas en ambachtenmuseum
34 Apotheek Grendel gouda
35 Apotheek Neuman
36 Apotheek Heerkens
37 Dienstapotheek Midden-holland
38 Apotheek weijer
39 Apotheek Gouda noord
40 Apotheeken grendel gouda
41 Apotheek rond
42 Zorgpuntapotheek Goverwelle
43 Gezondheidscenterum korte akkeren
44 Huisartenpraktijk Bloemendaal
45 Apotheek servicepunt goudserak
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Geen reactie
Negatief
Positief

27
17
1

60,00%
37,78%
2,22%
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