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Henri Froeling, directeur Bakerstreet is van mening dat ver nog te veel gedacht 
wordt in patronen. De meeste managers lopen nog te veel in de pas, volgens hem

Hans Steenbergen vindt het concept Café Chocolat van HSMHost op Schiphol 
en Julia’s van NS Stations goede voorbeelden van concepten die aansluiten op de 
wensen van de vrouw

Wordt de vrouw als doelgroep wel voldoende onderkend? Dat was een belangrijke vraag in de tafeldiscussie

Volgens de deelnemers aan de tafeldiscussie  moeten ook supermarkten expres-
siever worden in design. Een supermarkt heeft nu niets met emotie te maken

Alewijn Brouwer, Channel Marketing Manager, Unilever Food Solutions: “Cate-
raars willen wel, maar de vergoedingen stagneren en ze mogen de kassa-aanslag 
niet verhogen”

Jo-Anne van der Laan, Marketing & Salesmanager Kraak-Vers, Zwanenberg 
Food Group: “Als je niet voor de snack gaat is het verantwoorde assortiment nog 
steeds beperkt” 

Wiebe Visser (midden), algemeen directeur Qizini, ziet dat er veel stappen zijn 
gezet de afgelopen tien jaar in hospitality: “Het licht is aangegaan”

In de out-of-homesector moet meer out-of-the-box worden gedacht, vindt Barto Cleton, commercieel directeur bij Lekkerland

Feminisering vraagt om actieve houding; treedt buiten de gebaande paden

‘Minder angst, meer doen’
Feminisering – De vrouw bepaalt tegenwoordig niet alleen thuis, maar 
ook buitenshuis de menukaart. Een belangrijke doelgroep dus, maar 
wordt dit wel voldoende onderkend door partijen in de out-of-home-
markt? Deze en andere vragen over feminisering stonden centraal in 
de eerste FoodReflectie Tafeldiscussie dat Enrique Figee, directeur 
FoodReflection, hield in samenwerking met FoodClicks.

Feminisering, het is een alom be-
kende trend. Iets minder dan 80 
procent van de aankoopbeslissin-
gen wordt tegenwoordig door vrou-
wen gemaakt, 94 procent van de 
aankopen van lifestyle-producten 
bepaalt de vrouw en bij 60 procent 
van de autoaankopen is de vrouw 
doorslaggevend. Daarbij is het vol-
gens trendwatcher Hans Steenber-
gen ook zo dat vrouwen steeds ho-
ger opgeleid zijn en veelal financieel 
onafhankelijk. “Waar vroeger de 
man in het restaurant de rekening 
betaalde, doet de vrouw dit nu zelf. 
Zij is dus de klant en niet standaard 
de man. Daar moet je als speler in 
het buitenshuiskanaal op inspelen.” 
Ondanks dat dit volgens Steenber-
gen slechts mondjesmaat gebeurt, 
loopt Nederland, net als Duitsland, 
Engeland en de Scandinavische 
landen, voorop in Europa als het 
gaat om feminisering. “Zeker in ver-
gelijking met zuidelijke landen waar 
nog veel meer een machocultuur 
heerst. Maar ook daar verandert de 
rol van de vrouw. Vrouwen worden 
wereldwijd in economische zin ge-
lijkwaardig.” 

De wereld verandert. Steenbergen: 
“Korte termijn winstbejag, hiërar-
chie en bazigheid worden ingeruild 
voor een andere manier van bestu-
ren waarbij vrouwen een grotere rol 
spelen.” Dat dit zich vertaalt naar de 
operatie maakt HMSHost in Neder-
land duidelijk. “Het concept Café 
Chocolat mikt specifiek op de vrouw. 
Dames voelen zich hier begrepen. 
De combinatie van elegantie, de 
juiste communicatie, signing en pro-
ductkeuze zorgt er voor dat vrouwen 
zwijmelen bij dit concept.” Een ander 
goed voorbeeld op de treinstations 
is Julia’s van NS Stations. Steenber-
gen: “Een regelrecht succesnummer 
dankzij de vrouwelijke propositie.” 
Alewijn Brouwer, Channel Marketing 
Manager Unilever Food Solutions, 
verklaart het succes van dergelijke 
concepten vanuit de vormgeving. 
Hij zegt dat het grote verschil tussen 
vrouwen en mannen is dat mannen 
willen genieten zonder na te denken. 
“Bij vrouwen is dat anders. Zij zijn 
zich continu bewust van randzaken, 
zoals het design van de verpakking. 
Kort gezegd; bij mannen is niet de 
kwaliteit, maar de kwantiteit door-

slaggevend. Bij vrouwen is het juist 
tegenovergesteld. Ze kiezen eerder 
voor een klein, kwalitatief hapje ver-
pakt in een prachtig doosje.” Jo-An-
ne van der Laan, Marketing & Sales 
Manager Kraak-Vers Zwanenberg 
Food Group verwoordt het anders: 
“Het moet de zonde waard zijn.” 

Design
De smaak en het design als door-
slaggevende factoren. Het inspelen 
op de vrouwelijke consument moet 
breder worden gedragen. “Het 
wordt wel eens vergeten, maar de 
vrouwelijke consument is de bewa-
ker van het goede eten. Health food 
buitenshuis is dankzij hen ontstaan. 
Geen zware maaltijden, maar houd 
het licht verteerbaar. Fruit, thee en 
salades is wat vrouwen aanspreken. 
Zeker theeconcepten zien we nog 
weinig, maar bieden volop kansen”, 
aldus Steenbergen. Wil je als onder-
nemer de vrouw optimaal bedienen 
dan moet verder netheid hand in 
hand gaan met elegantie. “Vrouwen 
zijn heel emotioneel gedreven, ter-
wijl mannen juist functioneel zijn in-
gesteld. Je ziet dat bijvoorbeeld aan 

supermarkten. De schappen staan in 
één lijn en de tl-lampen zijn netjes ge-
centreerd. Het heeft niets met emotie 
te maken. Ook supermarkten zullen 
veel expressiever moeten worden 

in het design”, vertelt Steenbergen. 
Dit geldt min of meer ook voor de 
tankstations in Nederland. Steen-
bergen: “Nog te vaak zie ik de porno 
op ooghoogte, smerige toiletten en 
gehaktstaven die het assortiment 
domineren. Vind je het gek dat de 
gemiddelde besteding van vrouwen 
op deze plek gemiddeld een euro la-
ger is dan die van mannen. Ze zijn er 
het liefst zo snel mogelijk weer weg, 
terwijl vrouwen in andere sectoren, 
neem mode, big spenders zijn.” Ook 
cateraars kunnen stappen zetten. Zo 
zijn er steeds meer vrouwen die stu-
deren, maar daar wordt niet voldoen-
de op ingespeeld. Brouwer weet wel 

de reden. “Cateraars zitten in de ver-
drukking. Ze willen wel, maar de ver-
goedingen stagneren en ze mogen 
de kassa-aanslag niet verhogen.”

Nuance
Wiebe Visser, algemeen directeur 
van sandwichproducent Qizini, on-
derkent het probleem bij sommige 
tankstations, maar stelt ook dat er 
flinke stappen zijn gezet. “Tien jaar 
geleden was het echt schrikbarend. 
Maar het licht is aangegaan. Het zo-
genoemde hospitalitydenken, is er 
gemeengoed geworden. Goede kof-
fie en prachtige koffiecorners die uit-
nodigen. Toiletten zijn tegenwoordig 
vaak inpandig en bovendien schoon. 
En verse producten, zoals salades 
hebben hun intrede gedaan in het 
assortiment.” Van der Laan van Zwa-
nenberg ziet de ontwikkeling, maar 
hoopt op een doorontwikkeling. “Als 
je niet voor een warme snack gaat, 
dan is de verantwoorde keuze nog 
steeds beperkt. Het enige dat je 
ziet is een paar appelpartjes in een 
zakje.” Directeur Henri Froeling van 
Bakerstreet zegt dat deze beperkte 
keuze alles te maken heeft met het 

patroondenken. ”De meeste mana-
gers lopen, ondanks het enorme po-
tentieel dat vrouwen bieden, netjes in 
de pas en durven nauwelijks daarbui-
ten te treden. Dat is funest. Je hebt 
leiders nodig die geloven in deze 
trend en er ook vol voor gaan. Minder 
angst, meer doen.” Froeling is met 
Bakerstreet nauw betrokken bij het 
foodconcept Deli2Go van Shell. “Het 
geloof dat vrouwen een belangrijke 
doelgroep is, is er volledig. Neem het 
toiletconcept 2theloo, waarbij een 
schoon en net toilet is gegarandeerd. 
Shell heeft hiermee van het toilet een 
delight gemaakt in plaats van een dis-
satisfier.” 

Angst
Barto Cleton, commercieel directeur 
van Lekkerland herkent de angst om 
out-of-the-box te denken. “De angst 
voor het onbekende. De angst om 
omzet te verliezen op bestaande con-
sumenten wordt vaak als alibi gebruikt 
om niet te hoeven veranderen. Ook 
is er veel angst op de factor derving. 
Vrouwen houden van verse producten, 
maar bij vers hoort derving. Heel ver-
velend, maar het hoort bij het proces. 
De restaurants zijn dat gewend, maar 
de ondernemers in het buitenshuiska-
naal moeten dit nog leren.” Brouwer 
van Unilever Food Solutions benadrukt 
dat inspelen op de vrouw niet betekent 
dat mannen buitenspel staan. “Nee, 
zeker niet. Ook mannen zijn op zoek 
naar punten die vrouwen aanspreken, 
zoals yoghurt met fruit, salades en 
schone toiletten. Goed voorbeeld doet 
volgen. Mannen drinken tegenwoor-
dig ook vaker een cappuccino.” Het 
gaat er volgens Alewijn Brouwer van 
Unilever ook om dat je meerwaarde 
creëert voor de vrouw. “Voeg wat toe. 
Vermeld bijvoorbeeld de herkomst van 
de ingrediënten en vermeld de kilo-
calorieën duidelijk op de verpakking.” 

Barto Cleton van Lekkerland is het 
daarmee roerend eens. “Je moet in de 
conveniencemarkt echt iets doen om 
de waarde waar te maken. Doe iets 
unieks met het product of de verpak-
king, maak het onderscheidend. De 
consument gaat niet snel een euro 
betalen voor een losse appel. Een 
mooi voorgesneden en verpakte fruit-
mix trekt de consument veel meer.” 
Bovendien is volgens Froeling ook 
de connectie tussen gast en mede-
werker op de locatie essentieel. “De 
verbinding, de connectie is ook een 
belangrijk element waarom vrouwen 
niet op plek X, maar op plek Y stop-
pen. Is het leuk, word ik er blij van?” 
Van der Laan bevestigt: “In Duitsland 
stop ik op bepaalde plekken waarvan 
ik weet dat de toiletten schoon zijn en 
het aanbod eten en drinken ruim is. 
De brandstof die daar wordt aange-
boden en de prijs is aan dit alles on-
dergeschikt.” Cleton van Lekkerland 
vult aan: “Hierbij moet je ook de factor 
mens niet onderschatten. Bij steeds 
meer tankstations kennen ze de klan-
ten bij de voornaam. Dit geeft een 
soort van thuisgevoel. Connectie is in 
mijn ogen ook intermenselijk.”

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.
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