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PILOT ‘BIOLOGISCHE MELK’ BIJ COOP

‘Beetje meer ruimte = veel 
meer verkopen’
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat consumenten vaker biologische melk kopen? Die 

vraag stond centraal in een proef bij twee Coop-winkels. De pilot was een initiatief 

van de provincie Gelderland en werd uitgevoerd door Bart Fischer (voorheen AH). 
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Biologisch boeren – het blijft duwen en trekken. 
Schakelden in 2019 nog 124 primaire produ-
centen in ons land om naar biologisch, in 2020 
waren dat er nog ‘maar’ 96, een afname van 22 
procent, zo blijkt uit de jaarlijkse cijfers van Skal 
Biocontrole, onafhankelijk toezichthouder op de 
biologische keten in Nederland. Ter vergelijking: 
in 2016 stapten maar liefst 245 boeren over.
Er zijn allerlei oorzaken voor de verminderde 
animo, maar uiteindelijk komt het vrijwel altijd 
neer op: te hoge kosten in verhouding tot de te 
verwachten opbrengsten. En dat terwijl de maat-
schappelijke roep om biologisch boeren groeit.
Met onder andere omschakelsubsidies en -cur-
sussen proberen overheden biologisch boeren 
aantrekkelijker te maken. “Maar eerder hebben 
we gezien dat als te veel boeren omschakelen, de 
prijs van biologisch naar beneden gaat zolang de 
vraag naar biologische producten bij de consu-
ment onvoldoende stijgt”, zegt José van Gerven. 
Van Gerven is projectleider bij de provincie 
Gelderland en betrokken bij het initiëren en 
begeleiden van vernieuwende agrifoodprojecten. 
De provincie streeft naar een ‘natuurinclusieve 

kringlooplandbouw met een duurzaam verdien-
model’. “Biologische landbouw is een belangrijke 
vorm van duurzame landbouw, maar nog steeds 
klein in omvang. Marktontwikkeling en financie-
ring zijn belangrijke bottlenecks voor groei geble-
ken. Daarom stelden we onszelf de vraag: kunnen 
we niet via ingrepen aan de vraagkant de afzet 
van biologische producten stimuleren? Ofwel: 
kunnen we de consument zo ver krijgen dat hij/
zij in de supermarkt vaker kiest voor biologische 
producten? En zo ja: hoe?”
Om die vraag te beantwoorden, werd Bart Fi-
scher met zijn bedrijf 7BFT ingeschakeld. Fischer 
is geen onbekende in de sector. Hij was tien jaar 
lang product- en marketingmanager bij Danone, 
daarna werkte hij bijna vijftien jaar bij Albert 
Heijn, in verschillende functies, waaronder die 
van directeur formule-ontwikkeling. Sinds 2018 
heeft hij zijn eigen adviesbureau, waarmee hij 
retailers en fabrikanten helpt bij – onder andere 
– het uitdenken van strategieën en het testen en 
toepassen van nieuwe technologieën.

Fischer en de provincie Gelderland deden eind 
vorig jaar een pilot bij twee Coop-supermarkten 
van ondernemer Edwin Versluijs in Voorst en 
in Eefde. In het zuivelschap werden verschil-
lende ingrepen getest om consumenten ertoe 
te bewegen vaker te kiezen voor biologische in 
plaats van reguliere melk (de Gelderse landbouw 
bestaat voor 70% uit melkveehouderij, vandaar de 
keuze voor zuivel). Belangrijkste conclusie na de 
pilot: de consument is zelfs bij een routinematig 
product als melk te verleiden tot de aankoop van 
meer biologisch. En nee, dat hoeft supermarkten 
niet meteen veel geld te kosten, aldus Fischer.

Bart, allereerst: hoe kom jij – met je AH-verle-
den en je huidige bedrijf, waarmee je je onder 
meer richt op digitale transformaties bij foodbe-
drijven – terecht bij een bio-experiment van de 
provincie Gelderland bij twee Coop-winkels?
Fischer: “Ik ontwikkel onder andere concepten 
in en om de supermarkt en die test ik via sociale 
experimenten: fact based, data driven, om er 

maar twee hippe termen in te gooien. Niet alleen 
praten, vooral ook dóen. Digitale transformatie-
trajecten hebben mijn interesse, maar dat is zeker 
niet het enige waar ik me mee bezighoud.
Met José heb ik in mijn AH-tijd vaker samenge-
werkt, zij was destijds innovatieadviseur bij Syn-
tens. Nu zocht ze vanuit de provincie Gelderland 
iemand die de supermarktsector goed kende.
De keuze om de proef uit te voeren bij Coop 
lag voor de hand: Coop is een echte Gelderse 
formule. Ook wilden we graag samenwerken met 
een ondernemer, dat werkt sneller dan wanneer 
je zo’n pilot met een hoofdkantoor moet afstem-
men. Edwin Versluijs stond erg open voor een 
proef én – en dat vonden we extra interessant 
– had twee winkels met een sterk uiteenlopend 
klantenprofiel. Zijn Coop in Voorst, een plat-
telandsdorp, heeft een aandeel van biologische 
melk dat twintig procent onder het landelijk 
gemiddelde ligt. Eefde daarentegen ligt tegen 
Zutphen aan, het antroposofische centrum van 
Oost-Nederland. Daar heeft zijn Coop een twee 
keer zo hóog aandeel van biologische melk ten 
opzichte van het landelijke gemiddelde.”

Tien weken lang werden in de twee Coops drie 
soorten ingrepen getoetst, in verschillende volg-
orden en op verschillende momenten.
Zo werden in week 44 in Voorst de voordelen 
van biologische melk gecommuniceerd (met 
schapkaartjes als ‘Biolekker voor je’ en ‘goed voor 
de biodiversiteit’) en werd in Eefde meer ruimte 
voor biologische melk in het schap ingeruimd ten 
koste van reguliere varianten – zonder dat dit de 
consument werd gemeld. In week 46 t/m week 48 
werd in beide Coops de prijs van alle biologi-
sche melk verlaagd tot het niveau van de laagst 
geprijsde reguliere melkvariant. Deze ‘gelijke 
prijs’ werd ook gecommuniceerd en daarna werd 
die prijscommunicatie gecombineerd met extra 
ruimte voor biologische melk in het schap. 

Een greep uit de resultaten van de proef:
* Het verlagen van de prijs van biologische melk 
tot de laagst geprijsde reguliere melkvariant én 

Communicatie over de voordelen van biologisch 
voor op jou als persoon (‘Biolekker voor je’) heeft 
aanzienlijk meer effect op de verkopen dan com-
municatie over een abstracter aspect als ‘biodiver-
siteit’. Klanten zeiden ook moeite te hebben met de 
betekenis van de term ‘biodiversiteit’.
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