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Onderwerp  Fundamental changes in branding 
 
Met   Dino Lobbes   Kruidenier Foodservice 
     Joost Rietveld   Nestlé Professional 
    Eline Vrielink   Servex BV 
   Ton van de Goor  Bonduelle Food Service 
     Eric van Summeren  Sligro Food Group 
     Edo Knoppert   Metro Mcc 
     John-Robin Smith  NykampNyboer 
 
Vanuit    Enrique Figee 
FoodServiceXs Paul Kroon 
     Sandra Munsterman 
 
Over   wat verandert er nu fundamenteel in branding? Wat zijn A- B- en  
   private labels exact?  En verandert hun rol? Wat is het perspectief  
                                       voor formulemerken en co branding? Zeer interessante en  
                                       relevante vragen. De tafelgenoten vormen een 
                                       mooie afspiegeling van de Foodservice bedrijfskolom aangevuld  
                                       met een externe expert op branding. 
 
Voorafgaand  expert interview met Rodger Beekman/Hans van Nood van 60    
                                        layers of cake en een expert interview met Rob Peters van  
                                        Unilever Foodsolutions 
 
Datum                           10 juni 2010 
 
Locatie                          Gasterij Brabant in Haarsteeg 
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Merken kunnen we zonder? 

Nee,  een leven zonder merken bestaat niet begint Dino, mensen groeien op met merken; kinderen vragen om Nike’s. Merknamen zijn op zichzelf producten 

geworden; ‘je wilt een Iphone’. Snel wordt er geschakeld naar foodservice, back of the house en front of the house merken, gemeld wordt dat ook koks merken 

kunnen zijn, neem Jonnie Boer. Een echt merk! De definitie van een merk is de afgelopen jaren veranderd geeft Eline aan, ‘waar het voorheen ging om de 

intrinsieke waarde van een product gaat het nu meer om de filosofie achter de merkwaarde.’  

      

Merksoorten 

Merken zijn een feit. Er zijn A- merken, B-, C- merken, private labels, formulemerken. Verandert hier fundamenteel iets? Ik zie A-merken als merken die 

informatie, inspiratie en vernieuwing brengen zegt Ton, ‘A-merken garanderen vooruitgang’. Hij geeft ook aan dat het onderscheid tussen A-merken en private 

labels veranderd; als een A-merk succesvol is wordt het gevolgd door een private label. Decennia terug was de A-merken leverancier anders ingericht, deze 

bedrijven hadden een productielocatie en bouwden aan merken. Nu is dat anders. Joost: ‘ private labels zorgen ervoor dat producenten een gezonde balans 

moeten vinden tussen het introduceren van nieuwe producten het voeren van commodities’.  

Discussie volgt, wat zijn nu de verschillen tussen de merksoorten? John-Robin is van mening dat het verfrissend kan zijn eens te benchmarken met een andere 

branche, bijvoorbeeld automotive. De verschillen tussen merken als Skoda en Volkswagen zijn dan wellicht makkelijker te benoemen en zo kan je weer een 

parallel trekken naar de foodservicebranche.  
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In Foodservice spelen ook specifieke zaken een rol er valt een indeling te maken in producten die 1 op 1 door de keten gaan en dus zichtbaar zijn voor de 

consument en er zijn producten die bewerkt worden in de keten en dus niet meer zichtbaar zijn voor de consument. Producten in de eerste indeling laten zich 

makkelijker vergelijken dan producten in de tweede indeling. Voor producten die bewerking ondergaan in de keten is een merk nauwelijks relevant voor de 

consument, dat is ook een reden dat Bonduelle het merk het merk vanuit de Foodservice divisie niet zal bouwen richting de consument. Wel richting de chef, de 

kok.  

Co-branding; een andere manier van merken bouwen. Kan prima werken zolang je maar blijft binnen de zogenoemde brand stretch geeft John-Robin aan. Welke 

ruimte heb je binnen je merk? Wat past nog wel en wat niet?  ‘Philips zal nooit een ‘lekker’ merk worden en snapt dus dat ze daar Douwe Egberts voor nodig 

hebben.’ 

Unaniem is men het eens met de stelling: Merken versterken! Private labels kunnen niet zonder A-, B- merken. 
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De consument 

Opvallend is wel dat de Foodservice consument verandert. De Foodservice consument van nu is meer impulsgedreven en nieuwsgieriger dan voorheen, tien jaar 

geleden was het ondenkbaar dat een product groot gemaakt wordt in Foodservice en daarna uitgerold naar retail. Nu is dat heel goed mogelijk.  

Welke merksoorten hebben toekomst? En wie bepaalt dat? 

Edo geeft ook aan dat het belangrijk is de klant voor ogen te houden, ‘wat wil de klant?’. En past het binnen een marktsegment, is een Sanday’s sandwich te 

hoog gepositioneerd voor het petrol segment? Heeft een Sanday’s een betere fit in de airline industry dan een KLM sandwich? Welke merken de toekomst 

hebben wordt bepaald door de klant, rationalisatie en fit met het segment. De enorme hoeveelheid merken die we nu voeren op een categorie als koffie  

bijvoorbeeld is lastig te handhaven. Een grote hoeveelheid merken op een categorie zorgt voor veel derving, veel data beheer en vereist veel kennis. En dit zorgt 

er voor dat de Foodservice branche duur wordt.  

Dat category management belangrijk is en steeds belangrijker gaat worden, wordt door iedereen bevestigd.  

Foodservice in Nederland heeft een grote diversiteit aan merken en merksoorten. Grossiers voeren op veel categorieën eigen labels naast de A-merk spelers. 

Nodig zegt Eric, ‘voor onze marktsegmenten willen we voor ieder segment het juiste aanbod bieden, en daarvoor heb je verschillende merken nodig’. Dino, ook 

aan de distributiekant, denkt hier heel anders over. Waarom al die private labels? Onderlinge uitwisselbaarheid van private labels is enorm groot. De primaire 

kennis van de categorie ligt en hoort bij de producent, distributiepartners worden geselecteerd op logistieke kwaliteiten en zouden niet de rol van  categorie 

expert moeten gaan invullen, compleet andere rol. Ook vanuit Edo een visie hierop, een die tussen de vorige twee in lijkt te staan. Volgens Edo moet je per 

categorie goed kijken waar je kosten toevoegt en waar je waarde toevoegt.  

Formules zijn in opkomst, kijk naar La Place. Formules beheren steeds vaker hun eigen logistieke proces en bouwen aan formulemerken. Ook Eline geeft aan dat 

Servex steeds meer richting het laden van het eigen merk wil, daar heeft zij wel degelijk A-merken of push merken voor nodig. Het gaat om het vinden van de 

juiste merksoorten per categorie binnen onze formule. ‘Voor de ene categorie zijn merken functioneel en voor de andere weer emotioneel’.  

Voor A-merken is een ontwikkelrichting naar tailormade oplossingen voor marktsegmenten te overwegen. A-merken kunnen onderscheidend vermogen leveren 

als ze een juiste  aansluiting hebben op de behoefte vanuit de product/markt combinatie. Met andere woorden customisation. Maar zijn A-merk producenten 

flexibel genoeg en laat hun business model dat toe? Is het ontwikkelen op PMC’s rendabel genoeg en kan het productieproces hierop aangepast worden?  
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Keten 

Bedrijfskolom breed nadenken over mogelijkheden is zeer zinvol. Al tijdens deze discussie is veel openheid naar elkaar getoond. En blijkt veel kennis aanwezig. 

Edo geeft aan dat hij soms verbaasd is over het kennisniveau van markten aan de producentkant. Joost meldt dat dit te verklaren is door de beschikbaarheid van 

marktkennis; voor fabrikanten is deze kennis alleen te verkrijgen via marktonderzoek en omdat de tussenhandel direct contact heeft met de eindklant, is deze kennis 

voor hen logischerwijs beschikbaar. De fabrikant is in foodservice dan ook vooral de kenner op het gebied van product, merk en categorie.’ 

Gaandeweg de discussie lijkt kennis samen te komen in de keten. Is een professionele, open samenwerking tussen producent (category expert) en 

handelspartners, formule eigenaren  (markt kenners) hier het toverwoord voor de komende jaren? 

Elkaar vroegtijdig betrekken in ontwikkelingsprocessen gaat er zeker voor zorgen dat de branche verder professionaliseert. En dat er goede en betaalbare 

oplossingen worden geboden voor de klant.  

Voor dat professionaliseren van de branche wil FoodserviceXs graag de  facilitator zijn.  
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 Merken 

 brengen investeringen met zich mee 

 versterken 

 voegen waarde toe aan de keten 
 

Wat opvalt 

 door de keten heen enorm veel kennis 

 Foodservice consument meer in voor impuls dan voorheen 

 gezamenlijk merken bouwen is een mogelijke route 
 

 

 

 

 

 


