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De out-of-homemarkt kampt met een om-
zetprobleem. Consumenten besteden 
minder aan eten en drinken buitenshuis, 
koken vaker en meer thuis. Waarom? 
Ook omdat dit goedkoper is. “Je moet je 
als speler in de buitenshuismarkt afvra-
gen wie je wil zijn. Een prijsvechter? Dan 
moet je dat waar maken. Wij zitten meer 

aan de bovenkant van de markt. Voor 
ons is het noodzakelijk om de meerwaar-
de over de bühne te brengen met de 
juiste producten, juiste prijs en een be-
leving in de vestigingen die daarbij past”, 
aldus Johan van Maanen van Meester-
bakker Van Maanen’. Meesterbakker 
Van Maanen heeft de afgelopen jaren 

te maken gehad met toenemende con-
currentie van supermarkten. Kwaliteit en 
onderscheid zijn de speerpunten van de 
formule in het spel om de gunst van de 
consument. “Het gaat bij brood toch ook 
vooral om de goede smaakwaardering 
waarvoor consumenten komen en terug-
komen.” “Het is noodzakelijk om de dag 

te stretchen. Van ’s ochtends acht tot ’s 
avonds zes; je moet op elk moment van 
de dag handel hebben en relevant zijn, 
een destination zijn voor de gast”, zegt 
Paul van Rossum, Commercieel Mana-
ger bij Bakker Bart. In de Bakker Bart-
vestigingen wordt dan ook inmiddels 
een ontbijtje voor € 2,50 aangeboden, 
evenals tijdens het avondmoment twee 
stukken pizza en een drankje voor € 5,- . 
De dag stretchen is ook wat Hema doet. 
Categorie Manager Horeca, Carlijn Olt-
hof: “Hema was traditioneel altijd sterk 
na ’s ochtends tien uur. Met het ontbijtje 
voor een euro genereren we inmiddels 
ook eerder op de dag traffic.” Gasten 
vinden het volgens Olthof vooral gezel-
lig om samen een ontbijtje te nuttigen 
bij de warenhuisketen. “Mensen spre-
ken tegenwoordig ’s ochtendsvroeg af 
in onze restaurants. Het samen zijn, de 
beleving om met elkaar een ontbijtje te 

nuttigen, spreekt ze aan.” Hema biedt 
het ontbijtje aan tegen een zeer scherpe 
prijs. Een beproefd model, waarvan ook 

een keten als Ikea gebruik maakt. “Ook 
daar staan ’s ochtendsvroeg drommen 
mensen voor de deur die een ontbijtje 
kopen van een euro. Niet dat dit ontbijt 
Ikea direct geld oplevert, maar men ge-
nereert er wel traffic mee. En de win-
kelketen is zo slim om het restaurant 

achterin de winkel te situeren, waarbij 
de kans groot is dat, als mensen door 
de winkel lopen, ze ook nog snel even 

wat anders meenemen”, zegt Reoe-
wein Niesten van Conceptional. “Het 
gaat niet om de euro”, zegt directeur 
Joos Smaal van Lantmännen Unibake. 
“Bij La Place kost een ontbijt €3,95, 
terwijl bij Ikea en Hema een euro moet 
worden afgerekend. De verwachting 

van de klanten bij het bezoek aan één 
van deze twee concepten ligt dan ook 
uiteen. De beleving speelt daarin een 

rol.” Toch, zo stelt Olthof van Hema, 
wordt de bandbreedte tussen prijs 
en beleving smaller. “Ook waar eten 
en drinken tegen een scherpe prijs 

wordt verkocht, speelt tegenwoordig 
beleving een belangrijke rol. De gast 
wil, ook als die ergens goedkoop eet, 
in een sfeervolle omgeving verblijven.” 
Iets waarop Bavaria is ingesprongen. 
Ze faciliteerden op de Kop van Java 
in Amsterdam een pop-up restaurant 
waar gasten in een ontspannen set-
ting een keuze konden maken uit een 
menu samengesteld op basis van de 
best gewaardeerde Thuisbezorgd-res-
taurants. “Juist de verrassende com-
binatie van twee werelden, het thuis-
bezorgen en het restaurant, maakt het 
net wat leuker. In het restaurant zonder 
keuken konden gasten samen gezellig 
genieten van bijvoorbeeld Italiaanse, 
Japanse, Thaise of Turkse maaltijden 
en dat voor een schappelijke thuisbe-
zorgd prijs. Betaalbare beleving dus”, 
aldus Ralph Bongaerts van Bavaria. 
- lees verder pagina [ 11 ] -

Het thema ‘betaalbare beleving’ stond centraal tijdens het eerste FoodRe-
flection-debat van dit jaar. Deelnemers deze keer waren Raymond Noor-
dermeer (FrieslandCampina Branded Netherands), Joost Smaal (Lant-
männen Unibake), Carlijn Olthof (Hema), Toon Adriaanse (La Place), Paul 
van Rossum (Bakker Bart), Ralph Bongaerts (Bavaria), Matt van der Poel 
(Fresh Forward), Reoewein Niesten (Conceptional), Bas Holshuijsen (ffc) 
en Johan van Maanen van Meesterbakker Van Maanen. Debatleider was 
Enrique Figee van FoodReflection.  

Betaalbare beleving noodzakelijk in de strijd om de gunst van de klant

‘Beleving vereist aandacht’
Debat – De foodserviceketen is te complex om op prijs 
met retail te kunnen concurreren. Juist daarom is het 
noodzakelijk om op locaties onderscheid te creëren, af-
stand te nemen van de prijsdiscussie met beleving. Het 

succes zit ‘m in kleine dingen, zo werd duidelijk tijdens 
het eerste FoodReflection-debat van dit jaar onder lei-
ding van Enrique Figee, directeur FoodReflection, met 
als thema ‘betaalbare beleving’.

Betaalbare beleving. Het was het onderwerp van gesprek tijdens het eerste FoodReflection-debat van dit jaar

Bossche bollen; de debat-deelnemers 
lieten het zich goed smaken
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Multirelevant
Ook Kwalitaria doet aan betaal-
bare beleving. Onder meer met 
het ontbijt en brood. Samen met 
Délifrance. De Kwalitaria-vestiging 
in Amersfoort opende onlangs 
als eerste een shop-in-shop van 
het restaurantconcept. “Het vult 
de dal-momenten. Cafetaria’s zijn 
klassiek actief rond het middag-
uur en tijdens de avonden. Met 
Délifrance realiseren we ook ‘s 
ochtends en ’s middag omzet. We 
zijn voor gasten nu multi-relevant”, 
zegt directeur Bas Holshuijsen van 
Kwalitaria. Maar deze multi-rele-
vantie brengt volgens Matt van der 
Poel van Fresh Forward ook ver-
plichtingen met zich mee. “Het is 
eigenlijk heel vreemd dat een Free 
Record Shop ’s ochtends wan-
neer er veel ouderen binnenkomen 

exact dezelfde beleving heeft als 
in de middag wanneer de winkels 
vooral door jongeren worden be-
zocht. Zorg voor een goede pro-
grammering door de dag heen 
en stem deze af op het publiek dat 
binnenkomt in de winkel.” Deze 
programmering zouden onderne-
mers in een winkelcentrum ook 
gezamenlijk kunnen opstellen. 
“Ondernemers moeten de handen 
ineen slaan en bijvoorbeeld met 
Corio, het bedrijf dat in Nederland 
zo’n 45 winkelcentra managet, het 
winkelcentrum leven in blazen”, al-
dus Van de Poel. Hij ondersteunt 
dagelijks bedrijven die van koers 
willen veranderen en hij stelt dat 
‘beleving aandacht vereist’. “Het 
hoeft helemaal niet veel te kosten, 
maar je moet er wel over naden-
ken. Een voorbeeld? Hotelketen 
CitizenM heeft in de douchecabine 
twee soorten zeep staan. Citze-
nAM en CitizenPM. Simpel en heel 
doeltreffend.”

Kleine dingen
Het is iets waarbij Director Out 
of Home, Raymond Noordermeer, 
van FrieslandCampina Branded 
Netherlands zich aansluit. “Bele-
ving zit ‘m vaak in hele kleine din-
gen. Bij de Efteling waar je doch-
ter op het podium wordt geroepen 
bijvoorbeeld of bij de bakker waar 
de kinderen standaard een gratis 
broodje krijgen. De Amsterdamse 
kledingzaak Oger is ook zo’n mooi 
voorbeeld van een bedrijf die be-
grijpt hoe het werkt. Daar boden 
ze je tien jaar geleden al een kop 
koffie aan bij het kopen van een 
maatpak. Nu denk je misschien, is 

dat nou zo bijzonder, maar in die 
tijd was dat echt uniek. Een klein 
gebaar met een groot resultaat. 
Het is iets dat je je herinnert en 

waarvoor je er nu nog terugkomt.” 
Beleving zit ook in het met de tijd 
meegaan. Kwalitaria introduceer-

de als eerste cafetariaformule on-
langs een geheel eigen ‘bestellen 
& betalen’ app. Thuis op de bank 
of onderweg bestel je met behulp 
van de app eenvoudig de gerech-
ten. “Je bestelling kan je direct 
snel en veilig betalen waardoor je 
echt nooit meer in de rij hoeft te 
staan”, aldus Holshuijsen. De di-
gitalisering speelt inmiddels in de 
foodservicemarkt ook op andere 
fronten een rol. Neem social me-
dia. Toch vraagt Smaal van Lant-
männen zich hardop af hoe digi-
taal de foodservicemarkt wordt. 
“Bij mij in de buurt zit een online 
verswinkel. Ik bestel er wel eens, 
maar buiten het feit dat het bestel-
len erg lang duurt, wil ik ook graag 
de versproducten beleven, zien, 
voelen en soms ook eerst proeven 
voordat ik het koop. Dat kan online 
niet.” Digitaliseren is volgens Nies-
ten dan ook vooral geen doel, maar 
een tool voor de foodservicemarkt. 
“De toekomst moet uitwijzen of er 
ook harde business uit te halen is.” 
Toon Adriaanse, verantwoordelijk 
voor het store design bij La Place, 
bevestigt dit. La Place is al jaren 
succesvol met het online verkopen 
van maaltijden rondom de feest-
dagen, maar het bezorgen blijkt 
lastig. “Daar stoppen we mee. We 
focussen op wat we zijn en wat 
we kunnen. Bezorging is een vak 
apart. Consumenten kunnen de 
maaltijden straks online bestellen 

en weer gewoon in de La Place-
restaurants ophalen.”

Prikkelen
Met de tijd mee, maar blijf wel bij 
je core business is dus het advies. 
De core business die zich toch 
vooral afspeelt in de outlet zelf. 
“Geur, kleur, smaak; het speelt al-
lemaal een rol in het verleiden van 
de gast en de beleving die hij of 
zij ervaart in de outlet. Ook daar-
mee creëer je, onbewust, ambas-
sadeurs”, aldus Niesten. Van der 
Poel beaamt dit. In zijn periode als 
manager van touroperator TUI Ne-
derland beheerde hij verschillende 
reisbureaus. “Om de traffic te ver-
groten plaatsten we geurdispen-
ser die een kokosgeur verspreiden 
in de reisbureaus. Wat bleek? Er 
kwamen 22 procent meer mensen 
binnen.” Het genereren van traffic 

is volgens Van Rossum van Bak-
ker Bart van essentieel belang. 
“Met beleving creëer je traffic. En 
traffic betekent volume. En volume 
betekent dat je met minder marge 
af kunt en in prijs dus tegenwicht 
kunt bieden tegen onder meer de 
supermarkten die een toenemende 
concurrent vormen.” 

Duur
Beleving is vaak duur. Front coo-
king in bedrijfsrestaurant jaagt 
bijvoorbeeld de personeelskos-
ten flink op. “Deze personeels-
kosten in de hand houden is een 

uitdaging en het is dus het spe l 
van de marge dat gespeeld moet 
worden”, aldus Niesten. Daarbij 
heeft de conceptdeveloper ook 
wel een tip: “Mensen vinden het 

tegenwoordig leuk om zelf dingen 
te doen. Een broodje samenstellen 
of het naar je eigen hand zetten 
van een salade met bijvoorbeeld 
dressings of kruiden.” Holshuij-
sen van ffc zegt dat ondernemers 
bij de strijd om meer marge ook 
vooral verder moeten kijken. “Als 
de inkoopprijs van snacks en friet 

omhoog gaan, dan is het eerste 
wat ondernemers doen de prijsver-
hogingen doorvoeren. Niet doen. 

Kijk bijvoorbeeld eens naar het 
huurcontract, wat kan daarin nog 
worden gedaan? En is er geen ad-
ditionele omzet te realiseren met 
branchevreemde producten?” 
Volgens Noordermeer van Fries-
landCampina is het terugbrengen 
van complexiteit ook een moge-
lijkheid. Met FrieslandCampina 
zit hij middenin dit traject. “Wie 
ben je, wat wil je zijn? Op basis 
daarvan maak je de strategische 
keuzes. En ja, alles heeft conse-
quenties, maar dat hoort er bij in 
het maken van keuzes.” Ook is er 
nog winst te halen in de executie. 
“Lantmännen Unibake wil samen 
met andere partners ondernemers 
helpen. Helpen hun business beter 
te maken”, vertelt Smaal. Dit den-
ken zorgt volgens de directeur van 
de specialist in bake-off producten 
voor een omslag. “Als fabrikant 
heb je een prijs en factureer jij je 

meerwaarde. Hiermee ziet de klant 
ook duidelijk jouw toegevoegde 
waarde, wat zeker in het foodser-
vicekanaal van groot belang is.” 

Enrique Figee organiseert de 
debatten in samenwerking met 
FoodClicks. Figee is directeur 
en eigenaar van FoodReflection. 
Vanuit dat bureau is hij de spar-
ringpartner van vele directiele-
den. FoodReflection is gevestigd 
in Gasterij Brabant in Haarsteeg, 
met beschikking over drie ruimten 
die geschikt zijn voor bijeenkom-
sten van uiteenlopende groeps-
grootten (www.gasterijbrabant.
nl). Meer informatie over FoodRe-
flection kunt u vinden op 
www.foodreflection.nl. 
Ook kunt u Enrique Figee volgen 
op Twitter via @enriquefigee.

Duurzame beleving

Hoe ver ga je? Hoe ver ga je in de communicatie richting de gast over 
het duurzame karakter van de formule. De meningen liepen erover uiteen 
tijdens het FoodReflection-debat. “Duurzaamheid is voor La Place een 
doelstelling. Maar makkelijk is dit niet, want hoe vertel je het? Hoe laat 
je dit zien? En hoe ver ga je? Draagt een stel windmolens op het dak ook 
bij aan de duurzame beleving die een gast heeft bij het concept?”, vraagt 
Toon Adriaanse van La Place zich hardop af. Reoewein Niesten van Con-
ceptional weet het antwoord. “Het gaat om geloofwaardigheid en het moet 
in alle facetten van de bedrijfsvoering zichtbaar zijn. Het totaalplaatje moet 
kloppen, zoals dat bij bijvoorbeeld het Max Hamburger het geval is.” Deze 
Zweedse hamburgerketen is hét schoolvoorbeeld van succesvol duurzaam 
beleid. Alle restaurants draaien op windenergie en op de menukaart ver-
meldt de keten als eerste en enige fastfoodbedrijf ter wereld de CO2-uit-
stoot van ieder gerecht. Max staat daarnaast te boek als beste werkgever 
dankzij de inzet van mensen met een arbeidshandicap. Maar ook Fries-
landCampina is volgens Director Out of Home, Raymond Noordermeer, 
succesvol met zijn duurzaamheidsbeleid. “Van gras tot glas; de hele keten 
wordt door ons beheerd. Deze is ook transparant. Zo kunnen consumenten 
via een code op het pak online zien bij welke boer in Nederland de melk 
vandaan komt. Dat wordt gewaardeerd, mensen kijken er massaal naar. 
Het gaat er om dat je terug gaat naar essentie van het bedrijf en geeft dat 
richting de consument een vertaling.”

Bas Holshuijsen (ffc)

De juiste producten, juiste prijs en be-
leving; het is allemaal van belang vol-
gens Johan van Maanen van Meester-
bakker Van Maanen 

Matt van der Poel (Fresh Forward) en 
Carlijn Olthof (Hema)

“Met beleving creëer je traffic”,  zegt 
Paul van Rossum, Manager Business 
Development bij Bakker Bart

Reoewein Niesten van Conceptional: 
“Digitaliseren is geen doel, maar een 
tool voor de foodservicemarkt.” Want 
ruiken, proeven en voelen kun je de 
producten niet

Raymond Noordermeer (Friesland-
Campina Branded Netherands)

“Het gaat niet om de euro”, zegt di-
recteur Joost Smaal van Lantmännen 
Unibake

Ralph Bongaerts (Bavaria) vertelt enthousiast over hoe Bavaria beleving toevoegt. 
Toon Adriaanse (La Place) luistert aandachtig

Lantmännen Unibake Nederland BV

Biesbosweg 16-E
NL-5145 PZ Waalwijk
tel. 0416 56 00 88

Geinteresseerd? 
Meer inspiraties 
op onze website: 

> www.pastridor.nl

Maak kennis met de nieuwste
helden onder de broodsnacks

Hartig 
genieten met 
de Handheld 

Heroes!
 

Speel nú in op deze trend met Handheld 
Heroes, de heerlijke hartige snacks van het 
merk Pastridor. Zo hebben we kant-en-klare 
gevulde panini’s en krokante croissants. Er 
zijn dus Handheld Heroes voor elk moment 
en voor iedere behoefte!

Geïnteresseerd?
salessupport@lantmannen.nl 
of bel 0416-560088

De succesfactoren 
van Handheld Heroes:

+  Excellente smaak

+  Hoogwaardige ingrediënten

+  Twee uur houdbaar in warmhoudkast 

+  Makkelijk voor onderweg 
en in de hand

+  Mooie, vlakke bodem, waardoor 
het product stabiel is

Tips en tricks, basisbeginselen, de fi jne 
kneepjes van het vak of inspirerende thema 
workshops. In ons trainingscentrum BakeOFF 
faculty leert u hoe u optimale resultaten 
bereikt met de verschillende producten van 
het merk Pastridor. 

Inschrijven? 
Scan de QR-code:


