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Het resultaat telt

Een nieuw beleidsplan maken. Dat was één van de 

opdrachten die ik als nieuwe directeur meekreeg van het 

bestuur. Maar hoe maak je zo’n plan eigenlijk? Voor een 

belangenvereniging is het essentieel dat de leden vertellen 

waar hun belangen worden geraakt. Dat is niet altijd 

even makkelijk te zien en is het niet zo, dat je juist om die 

reden lid geworden bent van die belangenvereniging!  

Kip en ei-verhaal dus. De meest voor de hand liggende 

weg is binnen de vereniging met elkaar in gesprek te 

gaan. Liefst op een inspirerende wijze. Leuk, leerzaam, 

met een duidelijk resultaat dat voor iedereen te volgen  

is. Voor leden, maar ook voor overige organisaties en  

relaties waarmee Frugi Venta te maken heeft. Bij voor-

keur niet teveel tekst want ‘dat wordt toch niet gelezen’.

De Argumentenfabriek bood een methode aan van  

discussiëren, die zou leiden tot een nieuwe visie over de 

rol en richting van Frugi Venta. Welke trends daarbij 

spelen wordt op schematische wijze vastgelegd op een 

tweetal Trendskaarten, zie hiervoor de uitklapkaarten in 

dit boekje. Belangrijkste doel was op deze kaarten 

relevante trends voor u en voor ons als vereniging te 

bundelen. Aan de hand hiervan is de Visiekaart  

ontwikkeld. Het meest concreet worden onze  

werkzaamheden weergegeven op de Actiekaart.

De gekozen aanpak heeft zeer prettig gewerkt. Tijdens 

meerdere denksessies in het land werden in minder dan 

drie uur verschillende relevante onderwerpen door-

gesproken. Wat speelt er bij de leden, wat speelt er bij de 

vereniging en wat zijn de kernvragen voor de toekomst? 

Leuke bijeenkomsten, veel nieuwe ontmoetingen en soms 

verrassende wendingen in de discussie. Het verdwijnen van 

activiteiten als gevolg van de veranderende rol van het 

Productschap speelde een belangrijke rol in de toekomst 

van de eigen vereniging. 

Enkele voorbeelden van zaken die naar voren kwamen:

•  De grenzen tussen bedrijfsactiviteiten in de afzetkolom 

vervagen. Binnen één bedrijf kunnen productie, afzet 

en verwerking plaatsvinden. De logische visie is dat de 

vereniging zich openstelt voor meerdere soorten leden. 

Tegelijkertijd moet je je aandacht richten op de grootste 

gemene deler: de afzetproblematiek van groente en 

fruit. Zorg er als vereniging wel voor dat de afstand tot 

de leden klein blijft en de contacten laagdrempelig;

•  De inhoudelijke kennis die nodig is voor goede  

belangenbehartiging neemt toe doordat tegelijkertijd de 

kennis binnen de overheid en bij de schappen verdwijnt 

of gaat verdwijnen. Dit betekent dat Frugi Venta meer 

moet investeren in de benodigde kennis en netwerken. 

De visie is dat we meer moeten investeren in voedsel-

veiligheid en crisismanagement;

•  De sector is gebaat bij gezamenlijk opstarten en  

financieren van activiteiten, zoals voorheen door het  

Productschap gebeurde. De visie is dat Frugi Venta die 

rol gaat overnemen. Daarbij moet ze samenwerken  

met andere schakels in de keten. Het moet voor minder 

geld, met meer resultaat, meer transparantie en meer 

betrokkenheid van de bedrijven. Welke activiteiten 

moeten blijven, beslissen de leden op de Algemene 

Ledenvergadering;

•  Frugi Venta mag zich van de leden meer activistisch 

opstellen, haar stem duidelijk laten horen. Pragmatische 

aanpak heeft de voorkeur, ook hier telt het resultaat.  

Je komt tot deze conclusies als je de Trendskaarten 

combineert met de Visie en ten slotte de Actiekaart.

Het bestuur en de staf bedanken iedereen die aan het  

resultaat heeft bijgedragen en verwachten een  

succesvolle toekomst voor de vereniging.

Gert Mulder, directeur Frugi Venta



Dit kaartenboek schetst op vier kaarten de strategie van 

Frugi Venta voor de jaren 2012 - 2015.  

Deze strategie, opgesteld met bestuur, staf en leden in 

het vroege voorjaar van 2012, stelt Frugi Venta in staat 

namens haar leden te handelen.

De Argumentenfabriek gebruikt een eenvoudig model  

om te zorgen dat de strategie van een organisatie een 

consistent geheel is. Startpunt is het in kaart brengen van 

de buitenwereld, het inventariseren van relevante trends 

en factoren. Met staf en bestuur van Frugi Venta hebben 

we nagedacht over twee soorten trends en factoren. 

Ten eerste: trends en factoren op het speelveld van de 

leden. De leden zijn het bestaansrecht van Frugi Venta. 

Trends en factoren die voor de leden belangrijk zijn, zijn 

dit daarom ook voor Frugi Venta. Vervolgens hebben 

we nagedacht over de trends en factoren op het terrein 

van Frugi Venta zelf. Met deze twee Trendskaarten heeft 

Frugi Venta een helder beeld van de wereld waarin ze 

opereert. 

De tweede stap is nadenken over visie. Wat wil Frugi 

Venta bereiken? Op basis van de twee Trendskaarten 

hebben we met bestuur en staf nagedacht over de  

belangrijkste strategische vragen voor Frugi Venta. Dit 

zijn vragen zoals: Moet Frugi Venta lidmaatschap ook 

voor niet-handelsbedrijven mogelijk maken? En zo ja, 

voor wie dan, voor andere bedrijven in de groente en 

fruitketen of juist voor handelsbedrijven in bomen en 

planten of andere versproducten? Een andere belangrijke 

vraag ging over de activiteiten die Frugi Venta ontplooit 

en hoe deze worden betaald. Is een verplichte bijdrage 

bovenop de contributie bijvoorbeeld een goed idee?

Deze vragen stonden centraal tijdens vijf denksessies 

met telkens tien leden, door het hele land. Tijdens deze 

denksessies hebben de leden de verschillende  

strategische keuzes beargumenteerd. Wat is er voor, 

maar ook, wat is er tegen? Nadat alle argumenten voor 

en tegen een bepaald vraagstuk in kaart waren gebracht, 

hebben de leden per vraag gestemd over hun voorkeur. 

Op basis van deze ledensessies heeft De Argumenten-

fabriek met bestuur en staf nagedacht over de visie voor 

de komende jaren. Hierbij gaat het erom hoe Frugi Venta 

wil omgaan met de trends en factoren. Een voorbeeld. 

Een van de trends op het speelveld van de leden is dat 

producenten en handel steeds nauwer samenwerken. 

Frugi Venta kan er voor kiezen om het lidmaatschap toch 

te beperken tot handelsbedrijven. Het alternatief is dat 

Frugi Venta ervoor kiest om het lidmaatschap ook open 

te stellen voor productiebedrijven. Dit laatste is een van 

de uitkomsten van dit strategietraject. 

Op de vierde en laatste kaart schetsen we de manier 

waarop Frugi Venta haar visie in praktijk gaat brengen. 

De Visiekaart is redelijk abstract; op de Actiekaart wordt 

de visie concreter gemaakt. Over het lidmaatschap staat 

op de Actiekaart bijvoorbeeld dat Frugi Venta actief 

nieuwe leden werft.

Bij elkaar geven de kaarten antwoord op de vraag wat 

Frugi Venta de komende jaren wil bereiken. Voor en met 

de leden. 

Wij danken bestuur, staf en leden voor hun denkwerk en 

de plezierige samenwerking. 

Frank Kalshoven

Jenny Kossen

De Argumentenfabriek

De weg naar de nieuwe  
strategie
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Met welke trends 
en factoren op het 

speelveld van de leden 
moet Frugi Venta rekening 
houden bij het formuleren 

van haar strategie 
2012-2015?

CONSUMENT

HANDEL

KETEN

REGELGEVINGLOGISTIEK

De mondiale concurrentie intensiveert

Importeurs strijden vaker op wereldschaal met niet-Europese importeurs om inkoop van producten.
Niet-Europese landen werpen vaker handelsbelemmeringen op om hun eigen producenten te beschermen.
De introductie van koelcontainers versterkt de concurrentiepositie van kleine en middelgrote fruitimporteurs.

De concurrentiepositie van Nederlandse handelsbedrijven verslechtert

Supermarkten binnen Europa hebben marktmacht omdat ze geconcentreerd zijn en grote volumes afnemen.
De handelssector is versnipperd en heeft onvoldoende antwoord op de marktmacht van supermarkten.
De positie van Nederlandse im-/exportbedrijven verzwakt door opkomst van partijen van buiten de EU.
Het kwaliteitsverschil tussen Nederlandse en in het buitenland geteelde groente en fruit wordt kleiner.

Handelsbedrijven concentreren zich en zoeken nieuwe markten

Door schaalvergroting daalt het aantal kleine handelsbedrijven.
Handelsbedrijven verkennen nieuwe markten omdat traditionele markten verzadigd raken.
Nederlandse handelsbedrijven kopen en verkopen vaker volledig buiten Nederland om.
Online verkoop van groente en fruit staat nog in de kinderschoenen.

Communicatie met de consument is door de hele keten heen voor verbetering vatbaar

De groente en fruitsector doet weinig aan marketing.
De toegankelijkheid van informatie over voedselveiligheid is onvoldoende.
Consumenten maken, in tegenstelling tot bedrijven, intensief gebruik van moderne ICT.
Bij crises verspreidt juiste en onjuiste informatie zich razendsnel via moderne communicatiemiddelen.

Nederlanders zien de groente en fruitsector niet als aantrekkelijke werkgever

De productiesector heeft een slecht imago op de arbeidsmarkt.
De (groot)handel is onbekend als werkgever en heeft geen imago op de arbeidsmarkt.
De sector kenmerkt zich door veel eenvoudig werk dat Nederlanders niet willen doen.
In de sector werken veel Oost-Europeanen en steeds meer Zuid-Europeanen.
Door vergrijzing verliezen handelsbedrijven mensen met verstand van zaken.

Werknemers hebben relatief weinig kennis over groente en fruit

Er is geen beroepsopleiding voor jongeren tot ondernemer in de handel in groente en fruit.
Er zijn weinig bijscholingsmogelijkheden voor mensen in de groente en fruitsector.
Werknemers bij afnemers hebben weinig productkennis van groente en fruit.

Europa en Nederland hebben relatief strenge regelgeving rond groente en fruit

Producenten van buiten Europa mijden Europa steeds vaker in verband met strenge regelgeving.
Nederland vult EU-regels soms strenger in dan vereist, dit verstoort concurrentie en leidt tot hogere lasten.
Van overheidswege worden kwaliteitscontroles soms dubbel uitgevoerd (met dubbele kosten).

Het aantal prijsbewuste consumenten blijft hoog

Consumenten kiezen groente en fruit vooral op basis van prijs, herkenbaarheid en gemak.
Een deel van de consumenten hecht weinig waarde aan de groente en het fruit dat ze eten.

Consumenten hebben doorgaans weinig kennis over (de kwaliteit van) groente en fruit.

Een groeiend deel van de consumenten heeft een voorkeur voor kwaliteit

Een groeiend smaldeel van de consumenten kiest min of meer bewust voor kwaliteit.
Kwaliteitsconsumenten zijn gevoeliger dan anderen voor smaak, beleving en gezondheidswaarde.

Kwaliteitsconsumenten letten op duurzaamheid, herkomst, biologische productie en bestrijdingsmiddelen.

De Nederlandse productie en handelsketen van groente en fruit heeft een wereld te verliezen

De productiesector produceert een veelvoud van de Nederlandse vraag.
Nederland is wereldwijd een van de grootste exporteurs van groente en fruit.

De sector is door het kabinet aangewezen als ‘topsector’.

Groente en fruit zijn veelal bulkproducten, maar de nichespelers rukken op

Groente en fruit zijn producten die veelal uitwisselbaar zijn en waarop winstmarges dus laag zijn.
Innovatieve bedrijven bewegen van bulk naar nicheproducten en halen binnen de sector hogere marges.
Producenten ontwikkelen vaker innovatieve merkproducten die niet vrij verhandelbaar zijn, zoals clubrassen.

De voorheen heldere grenzen tussen de verschillende schakels in de keten vervagen

De groothandel werkt steeds nauwer samen met producenten.
Verticale samenwerking tussen detailhandel en productie neemt toe.

Productiebedrijven verenigen zich in coöperatieve handelshuizen, gesubsidieerd door de Europese Unie.

Alle schakels in de keten zijn bezig met gemeenschappelijke thema’s

In de hele keten spelen de thema’s verantwoord ondernemen, duurzaamheid, innovatie en voedselveiligheid.
De behoefte aan snel beschikbare informatie vergt een ketenbreed automatiseringsysteem.

Nederland is goed in logistiek maar de kosten hiervan nemen toe

Nederland heeft een sterke logistieke positie, onder meer door de Rotterdamse haven en Schiphol.
Nederlandse handel kan een breed scala aan producten leveren omdat zij de logistiek goed op orde heeft.

Door nieuwe technieken neemt de houdbaarheid van versproducten toe.
Transport is voor handelsbedrijven een belangrijke kostenpost, die de laatste jaren toeneemt.

Groothandelaren hebben te maken met intensieve controles die steeds hogere kosten meebrengen.
Steeds kleinere bezorgvensters van gemeenten bemoeilijken de bevoorrading van de detailhandel. 

COMMUNICATIE 

ARBEIDSMARKT

TRENDSKAART SPEELVELD LEDEN

Deze kaart geeft samen met de Trendskaart Speelveld Frugi Venta een overzicht van de trends en factoren waarmee Frugi Venta 

rekening moet houden bij het formuleren van haar strategie voor de periode 2012-2015. De relevante trends en factoren laten zich 

indelen in trends bij de leden (het bestaansrecht van Frugi Venta) en trends op het speelveld van Frugi Venta zelf. Deze kaart geeft een 

overzicht van de trends en factoren op het speelveld van de leden van Frugi Venta.



1. TRENDSKAART SPEELVELD LEDEN
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Met welke 
trends op haar eigen 

speelveld moet Frugi Venta 
rekening houden bij het 

formuleren van haar 
strategie 2012-2015?

PARTNERS ACTIVITEITEN 

ROL 

ORGANISATIE LEDEN 

De bekostiging van Frugi Venta staat onder druk

Frugi Venta wordt voornamelijk bekostigd via contributie.
Door het verdwijnen van de schappen is minder geld beschikbaar voor sectorbrede activiteiten.

De organisatie van Frugi Venta is kwetsbaar

Frugi Venta heeft zeven werknemers en is afhankelijk van hun individuele kennis en kunde.
De kennis en kunde van Frugi Venta medewerkers is lastig over te dragen op nieuwe medewerkers.
Frugi Venta maakt maar beperkt gebruik van social media.

De taken van Frugi Venta zijn niet helder afgebakend waardoor het steeds drukker wordt

De bestuurlijke drukte bij Frugi Venta stijgt, er zijn meer tafels waar belangen behartigd moeten worden.
Frugi Venta wordt vaker gedwongen tot crisismanagement maar is hierop nog onvoldoende toegerust.
Frugi Venta houdt behalve comitébijeenkomsten weinig (netwerk)bijeenkomsten.
Frugi Venta ontplooit meer werkgeversactiviteiten rond cao, pensioenen en arbeidsmarktbeleid.

De product- en bedrijfschappen verdwijnen in hun huidige vorm

Door het verdwijnen van de schappen vervallen ook hun collectief gefinancierde activiteiten.
Er verdwijnt kennis en daarmee ook persoonlijke ondersteuning voor de medewerkers bij Frugi Venta.

De positie van Frugi Venta ten opzichte van haar partners verandert

Frugi Venta heeft haar netwerk voornamelijk binnen de tuinbouw.
Grenzen tussen brancheverenigingen in de keten vervagen doordat schakels meer verweven raken.

De overheid trekt zich steeds meer terug.

De invloed van Frugi Venta als belangenbehartiger verandert

De tuinbouwsector heeft zich verenigd in belangenvereniging Greenport Holland voor meer politieke invloed.
De verhouding tussen Greenport Holland en Frugi Venta is nog niet uitgekristaliseerd.

De overheid ziet Greenport Holland als eerste partner om zaken te doen met de groene sector.
Binnen Greenport Holland concurreert de voedingstuinbouw om aandacht met andere groensectoren.

Frugi Venta leert via lidmaatschap van VNO-NCW van andere sectoren.
Frugi Venta maakt meer gebruik van Freshfel om de Europese Commissie te beïnvloeden.

Frugi Venta heeft minder leden, deze worden diverser en stellen andere eisen

Het aantal leden van Frugi Venta daalt maar hun gezamenlijke omzet blijft gelijk.
De heterogeniteit van de leden neemt toe, zowel qua omvang als qua activiteiten en diensten.

Grote leden hebben specifiekere wensen en stellen hogere eisen aan de diensten van Frugi Venta.
Jong inkomend management bij de leden heeft minder met traditionele vormen van collectiviteit.

Leden stellen zich weinig op de hoogte van wat Frugi Venta (voor hen) doet.

FINANCIËN 

Deze kaart geeft samen met de Trendskaart Speelveld Leden een overzicht van de trends en factoren waarmee Frugi 

Venta rekening moet houden bij het formuleren van haar strategie voor de periode 2012-2015. De relevante trends en 

factoren laten zich indelen in trends bij de leden en trends op het speelveld van Frugi Venta zelf. Deze kaart geeft een 

overzicht van de trends en factoren op het speelveld van Frugi Venta zelf. 

TRENDSKAART SPEELVELD FRUGI VENTA
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Vanuit 
welke visie handelt 
Frugi Venta (FV)?

2012-2015

ROL

FINANCIËN

PARTNERS

CULTUUR

ACTIVITEITEN

De leden bekostigen Frugi Venta op vier manieren

Alle leden betalen jaarlijks contributie voor hun lidmaatschap.
Alle leden betalen een verplichte collectieve bijdrage.
Subcollectieven betalen voor aan hen geleverde facultatieve diensten.
Individuele leden betalen voor aan hen geleverde facultatieve diensten.

Frugi Venta zoekt indien opportuun naar aanvullende bekostiging

FV zoekt naar andere geldbronnen zoals subsidies.

Frugi Venta heeft een bestuur en een staf

FV heeft een bestuur, afkomstig uit de leden, dat verantwoordelijk is voor alle activiteiten.
FV heeft een staf die vooroploopt in kennis van specifieke thema’s en ontwikkeling van de sector.
FV heeft een staf die groot genoeg is om de goedgekeurde activiteiten uit te voeren.

Frugi Venta werkt met comités van leden voor inhoudelijke samenwerking

FV werkt met verschillende comités waarin leden elkaar vinden op thema, productgroep of handelsfunctie.
Deze comités leveren een bijdrage aan het beleid van FV en de uitvoering hiervan.
De comités waarborgen de herkenbaarheid voor en betrokkenheid van de leden bij Frugi Venta.

Frugi Venta houdt persoonlijk contact met haar leden

FV beantwoordt e-mail snel en adequaat.
FV is telefonisch goed bereikbaar.
FV organiseert thema- en netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken in het hele land.

Frugi Venta communiceert digitaal

FV zorgt dat haar website actueel en toegankelijk is.
FV maakt voor (medewerkers van de) leden informatie-op-maat elektronisch beschikbaar.

Frugi Venta is van de leden en voor de leden

FV luistert naar de leden en handelt hiernaar voor zover het algemene ledenbelang dit toelaat.
FV verwacht van haar leden actieve deelname aan de vereniging.
FV handelt daadkrachtig als belangen van leden in het geding zijn, het resultaat telt.
FV deelt informatie en kennis met andere organisaties als dit in het belang is van de leden.

Frugi Venta maakt helder waar ze voor staat

FV is open en transparant, onder meer over haar activiteiten en hoe deze betaald worden.
FV heeft een onderbouwde mening over relevante onderwerpen en brengt deze actief naar buiten.

Frugi Venta ziet voor zichzelf een actieve rol in de hele groente en fruitketen

FV streeft naar het aanjagen van samenwerking in en integratie van de hele groente en fruitketen.
FV speelt een rol bij alle onderwerpen die de hele keten aangaan zoals duurzaamheid en logistiek.
FV ziet grotere afzet van gezonde groente en fruit als eigen belang én als maatschappelijk belang.

Frugi Venta vervult voor afzonderlijke schakels in de keten diverse rollen

FV is primair de brancheorganisatie voor ondernemingen gericht op de afzet van groente en fruit.
FV vervult voor de andere schakels voornamelijk een rol als kennis- en netwerkorganisatie.

FV handelt activistisch op onderwerpen die belangrijk zijn voor haar leden zoals markttoegang.

Frugi Venta brengt structurele samenwerking tot stand met alle brancheorganisaties in de keten

FV organiseert structureel overleg met andere organisaties in de keten om deze te versterken.
FV werkt daartoe samen met onder meer LTO, DPA, CBL, ADN, Foodservice-organisaties, Plantum en Vigef.

Frugi Venta zoekt internationale samenwerking binnen de sector actief op

FV organiseert structureel overleg met internationale organisaties die relevant zijn voor de keten.
FV werkt daartoe samen met bijvoorbeeld Freshfel en Greenport Holland International.

Frugi Venta houdt intensief contact met nationale en Europese overheden

FV ziet Greenport Holland als een belangrijke schakel in relatie tot de Nederlandse overheid.
FV zet zich in om de effectiviteit van Greenport Holland te verbeteren.

FV houdt rechtstreeks contact met de Nederlandse overheid over handelspecifieke onderwerpen.
FV houdt via Freshfel contact met de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Frugi Venta zoekt samenwerking met andere partners per thema of gelegenheid

FV werkt samen met niet-gouvernementele organisaties op thema’s zoals gezondheid.
FV werkt samen met partijen die het maatschappelijk belang inzien van groente- en fruitconsumptie.

Frugi Venta onderneemt jaarlijks vaste activiteiten vanuit de contributie

FV behartigt de belangen van handelsbedrijven: nationaal, Europees en wereldwijd.
FV onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden voor handelsbedrijven.

FV verzamelt en verspreidt kennis over ketenbrede onderwerpen en kennis die van buiten de sector komt.
FV vertegenwoordigt leden in organisaties die voor de sector van belang zijn, zoals het KCB.

FV neemt verantwoordelijkheid voor crisismanagement als dit relevant is voor het algemene ledenbelang.
FV organiseert een helpdesk voor de beantwoording van korte vragen van de leden.

Frugi Venta onderneemt jaarlijks wisselende activiteiten vanuit verplichte collectieve bijdragen

Vanuit de verplichte bijdrage financiert FV projecten en ontwikkelt zij kennis (voorheen PBO-activiteiten).
Het bestuur van FV ontwikkelt met de leden jaarlijks een voorstel voor de wisselende activiteiten.

Het bestuur zorgt dat de activiteiten door de jaren heen eerlijk gericht zijn op alle groepen van leden.
Dit zijn activiteiten zoals voorlichting over groente en fruit en een beter imago van de voedingstuinbouw.

Frugi Venta levert op vraag diensten aan subcollectieven en beperkt ook aan individuele leden

FV organiseert diensten voor (groepen van) leden die hier vraag naar hebben.
FV levert deze diensten zelf of koopt deze (collectief) in bij andere organisaties.

Deze diensten worden betaald door de leden die hiervan gebruik maken.

ORGANISATIE

COMMUNICATIE

Frugi Venta behartigt belangen in de groente en fruitketen ter bevordering van afzet en consumptie en versterkt de keten als geheel.

MISSIE

LEDEN Frugi Venta maakt lidmaatschap mogelijk voor alle bedrijven in de groente en fruitketen

FV beschouwt als haar kernleden de bedrijven die zich bezighouden met de afzet van groente en fruit.
FV maakt lidmaatschap ook mogelijk voor producenten en detailhandel, nationaal en internationaal.

VISIEKAART FRUGI VENTA

Op deze kaart staat de visie van waaruit Frugi Venta tot 2015 handelt. In de visie 

staat op hoofdlijnen beschreven welke positie Frugi Venta inneemt ten aanzien van 

de relevante trends. De relevante trends, zowel op het speelveld van de leden als 

van Frugi Venta zelf, staan op de twee aparte Trendskaarten.
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Hoe start
Frugi Venta (FV)
in 2012 met het
uitvoeren van

haar visie?

INHOUD NETWERKEN 

ACTIVITEITEN 
EN KOSTEN

VERENIGING 
EN LEDEN

Frugi Venta verstevigt de eigen werkorganisatie

FV ontwikkelt zich tot organisatie voor collectieve innovatie en ontwikkeling.
FV profileert haar politieke lobby en versterkt haar public relations.
FV versterkt haar rol als kenniscentrum.  
FV draagt zorg voor continue kennisverdieping en ontwikkeling van haar staf.
FV verbetert kennisoverdracht door archivering en ICT.
FV kiest de rol van regisseur en gaat meer delegeren, via gerichte uitbesteding met resultaatverplichting.
FV werkt bedrijfsmatig, praktisch en is wars van procedures: het resultaat telt.
FV maakt keuzes in wat wel en wat niet te doen.
.................................................................................................................................................

Frugi Venta is helder over activiteiten en kosten

FV maakt concreet wat leden krijgen voor de contributie.
FV maakt concreet wat leden krijgen voor aanvullende financiële bijdragen.
FV maakt concreet welke diensten ze aanbiedt aan (collectiviteiten van) leden en tegen welke prijs.
FV communiceert haar activiteiten middels jaarverslag, website, nieuwsbrieven en social media.
FV presenteert jaarlijks een activiteitenplan op de algemene ledenvergadering en legt hier 
verantwoording over af.
FV voert een adequate activiteitenadministratie.
.................................................................................................................................................

Frugi Venta bouwt aan andersoortige netwerken

FV vermindert de ‘bestuurderitus’ door bedrijfsmatige aanpak en efficiëntere overlegstructuren.
FV ontwikkelt een internationaal netwerk met zusterorganisaties om kennis en activiteiten uit te wisselen.
FV bouwt directe contacten op in derde landen ten behoeve van de markttoegang.
FV bouwt kennis en een netwerk op rond fytosanitair beleid, voedselveiligheid en crisismanagement.
FV zoekt in andere branches naar bruikbare ideeën voor de leden.
FV verzamelt en verspreidt ‘best practices’, met name op het gebied van MVO.
FV verbreedt haar netwerk naar kennisinstellingen en organisaties buiten de sector zoals NGO’s.
FV wordt selectiever in het medebestuur van allerlei organisaties.
.................................................................................................................................................

Frugi Venta richt haar aandacht bij voorrang op de volgende inhoudelijke onderwerpen 

Bevorderen van de afzet via kwaliteit, smaak en houdbaarheid; de snelheid in de keten; en promotie.
Toegang voor leden tot buitenlandse markten.

Innovatie die bijdraagt aan verbetering van het rendement in en duurzaamheid van de sector.
Voedselveiligheid en crisismanagement. 

Fytosanitaire risico’s.
ICT en (keten)logistiek.

Marktinformatie in binnen- en buitenland.
Goed werkgeverschap.

.................................................................................................................................................

Frugi Venta verbreedt de werkingssfeer van de vereniging en versterkt de band met de leden

FV gaat door met de bijeenkomsten van de comité’s, per productgroep en handelsfunctie.
FV verstevigt de band met de jongere generatie door bijzondere programma’s.

FV organiseert bijeenkomsten over actuele thema’s.
FV vraagt vaker inbreng van leden op specifieke thema’s.

FV maakt ieder bestuurslid verantwoordelijk voor een (actueel) thema en contactpersoon voor de staf.
FV biedt op maat nieuws aan alle (werknemers van) leden.

FV maakt gegevens online toegankelijk voor de leden.
FV ontwikkelt een social media strategie.

.................................................................................................................................................

Frugi Venta werft actief leden

FV stelt zich open voor telers, telersverenigingen, retail en foodservice-bedrijven.
FV werft actief leden die zich bezighouden met de afzet van groente en fruit.

FV maakt lidmaatschap financieel aantrekkelijker door meer collectief in te kopen voor de leden.
.................................................................................................................................................

WERKORGANISATIE

Met deze Actiekaart maakt Frugi Venta haar visie concreet. De kaart geeft 

een overzicht van de eerste acties die Frugi Venta gaat ondernemen om haar visie 

in de praktijk te brengen. Frugi Venta zal jaarlijks de Actiekaart aanpassen 

aan actuele thema’s. 
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