
Achtergrond

Enrique Figee presenteert rapport ‘Vooruitkijken in de achteruitkijkspiegel’

‘Foodservice is structureel in trek’
■ FoodsErVicE

HAARSTEEG - ‘Vooruitkijken in de achteruitkijk-

spiegel’. Het rapport van Enrique Figee met deze titel 

geeft de ontwikkelingen weer van producenten, 

dis tributeurs en outletorganisaties in de foodservice-

branche en werd deze maand gepresenteerd in 

Gasterij Brabant, het nieuwe onderkomen van 

Foodreflection in Haarsteeg. Hieronder een aantal 

belangrijke conclusies op een rij.

Door Martijn Louws
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❰❰ Net als bij de drie voorgaande 
onderzoeken in de afgelopen acht 
jaar is het aantal respondenten 
dat het er zeer mee eens is dat de 
aflevergroothandel nog lang zijn 
bestaansrecht houdt, ruim in de 
meerderheid.

❰❰ De beslissers in het foodser-
vicekanaal verwachten een toene-
mende druk op de marges. Figee: 
“Momenteel heeft het foodser-
vicekanaal last van de crisis. Con-
sumenten besteden minder bui-
tenshuis, kiezen voor minder luxe 
of mijden het out-of-homekanaal. 
Gevolg voor de korte termijn is 
dus minder omzet en marge.” En 
er is nog een andere ontwikkeling. 
“De klanten die nu naar de outlets 
komen, worden getrokken met het 
instrument prijs. Uiteraard heeft 
ook dit gevolgen voor de marge.”

❰❰ Foodservice is, ondanks een tij-
delijk druk door de recessie, 
structureel in trek. Steeds meer 
bedrijven hebben een toenemende 
belangstelling voor het foodser-
vicedeel van de markt. Hoewel dit 
heeft geleid tot een verdere pro-
fessionalisering van de out-of-
homemarkt, ontbreekt toch ook 
nog vaak een duidelijke missie. 
Figee: “Bedrijven hebben vaak wel 
een missie, maar meer omdat het 
zo hoort. Ze leven er echter onvol-
doende naar.”

❰❰ Duurzaamheid breekt definitief 
door in foodservice en wordt één 
van de belangrijkste thema’s op 
de strategische agenda van be-
drijven de komende vijf jaar. Het 
onderwerp wordt een noodzakelij-
ke voorwaarde om zakelijk mee te 
kunnen doen en bedrijven zien 
duurzaamheid in toenemende 
mate als een business opportuni-
ty. “Duurzaamheid is momenteel 
na ‘het doorkomen van de reces-
sie’ het belangrijkste onderwerp 
voor beslissers in de foodservice-
markt en streeft nu het onderwerp 
‘gezondheid’ in belangrijkheid 
voorbij”, aldus Figee. Andere 
belangrijke issue’s de komende 
jaren zijn consolidatie, prijs-waar-
de verhouding en innovatie.

Kostenbesparing is zeker in deze 
tijden een belangrijk onderwerp in 
de foodsevicemarkt. Op logistieke 

kosten kan bijvoorbeeld nog fors 
worden bespaard, zo blijkt uit het 
rapport. Als partijen goed samen-

werken in de keten kan volgens de 
meerderheid (55%) van de respon-
denten de kostenreductie oplopen 

tot wel 5 procent. ❱❱

❱❱

Het ontbreekt de industrie aan lef, 
zegt 40 procent van de ondervraag-

den in het onderzoek. Twee jaar 
geleden was dit nog 55 procent.

❱❱

Groei door investeringen op korte 
termijn; nog altijd is een meerder-
heid het hiermee eens.


