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Met dank aan

‘Succes is vaak lachen. Succes is gewaardeerd worden door kinderen en wijze mensen. Succes is iets
doen met eerlijke feedback en succes is rustig blijven bij destructieve kritiek. Succes is in staat zijn
eigen schoonheid te zien en te ervaren, en het goede te zien in andere mensen. Succesvol geleefd hebben betekent de wereld verlaten wetende dat hij een beetje beter geworden is omdat jij geleefd hebt.’
(Uit: “Flow en de kunst van het zakendoen” van Jan Bommerez en Kees van Zijtveld).
Volgens recent onderzoek lijdt meer dan de helft van de directeuren en managers in
Nederland aan burnoutverschijnselen. Bovendien is het een algemeen sociaal geaccepteerd
fenomeen dat hard werken o.k. is. ‘De werkverslaving is een moderne epidemie die zich razendsnel verspreidt. In tegenstelling tot andere verslavingen is deze sociaal zeer goed geaccepteerd en
wekt vaak de illusie van succes. Maar op de keper beschouwd kunnen wij vaststellen dat ze alleen
maar de vervreemding van het diepere zelf versterkt.’ (Uit: Leiderschap met hart en ziel van Johan
Verstraeten). Met dit boekje proberen wij een steentje bij te dragen om dat te verminderen
bij hen die dat betreft in de Foodservice branche en daarmee een zetje geven om hun geluk
te vergroten. Echter: dit boekje kan uw leven natuurlijk niet veranderen, dat kunt u alleen
maar zelf…
Ik draag dit boekje met genoegen op aan eenieder die mij vanaf het begin haar (met name
Bertie!) of zijn vertrouwen en steun heeft gegeven bij mijn stap naar het zelfstandig ondernemerschap. Zeer veel dank daarvoor!

Onze hartelijke dank!
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Dit rapport wordt gratis verstrekt door FoodReflection aan haar relaties.
Vormgeving: Janssen.nl reclamebureau – www.janssen.nl
Foto’s: Shoot My Food – www.shootmyfood.com
FoodReflection is zich volledig bewust van haar taak een zo betrouwbaar mogelijk rapport
te verzorgen. Desondanks kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze
uitgave voorkomende onjuistheden.
Uit deze uitgave mag naar hartelust worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder
onze toestemming. Wel stellen wij het op prijs indien u dan even verwijst naar dit rapport van
FoodReflection danwel naar de door ons gebruikte en vermelde bron.
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Voorwoord

Voorwoord
Het heeft maar liefst drie jaren geduurd, maar hier is dan toch het vervolg op de eerste twee
onderzoeken die ik bij Capgemini mocht opzetten, uitvoeren en publiceren met betrekking
tot de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse Foodservice markt.
Ik heb met genoegen tijd vrij gemaakt voor het creëren van dit boekje, niet in de laatste plaats
omdat ik in deel 1 de nodige aandacht heb gevestigd op de kracht van natuurlijk leiderschap.
Dit vanuit de gedachte dat elke innerlijke verrijking in veelvoud zal verschijnen in relaties
met anderen. Het is daarom dat ik de talenten die uniek bij mij passen heb willen gebruiken
en via dit boekje wil delen met anderen die weer hun eigen unieke talenten hebben. Dat gaat
niet alleen leiden tot een trotsere en betere foodservicebranche in ons land, maar vast ook
tot gelukkigere mensen die daar in acteren. Het is leiderschap dat écht het verschil maakt
en daarom moest dit deel eerst geschreven worden. Het is van bijzonder grote importantie
dat u dat eerste deel serieus doorneemt alvorens het tweede deel te lezen dat gaat over het
gehouden onderzoek. Ik spreek op het gebied van leiderschap uit ervaring. Immers heeft
niet alleen FoodReflection een mooie groei doorgemaakt, maar datzelfde geldt voor andere
initiatieven waar ik vanaf het begin bij betrokken ben geweest zoals Foodservice Network,
de CEO Convention ‘Voeding en gezondheid’, het Foodservice Instituut Nederland, The
Improvement Companions en Shoot My Food. In alle gevallen was het creëren van een ambitieuze maar realistische eindsituatie het startpunt van het proces tot de wording van die
organisaties. Door het delen van die eindsituatie en vervolgens op een volhardende manier
toe te werken naar de realisatie ervan ben ik een schare aan interessante mensen tegen
gekomen die allen voor een groter of kleiner deel mijn passie deelden. Het waren stuk voor
stuk mensen die mijn leven hebben verrijkt door hun kennis, enthousiasme en netwerk met
mij te delen. Zij geloofden in mijn dromen om de ‘wereld’ een stukje beter te maken en om
mensen gelukkiger te maken. Zeer veel dank ook aan de heren Bommerez en Van Zijtveld
voor met name hun boeken ‘Kun je een rups leren vliegen’ en ‘Flow en de kunst van het
zakendoen’, alsmede aan Marinus Knoope voor zijn uitgave ‘De creatiespiraal’. De meeste
mensen die sessies volgen bij ons op abdij ‘Mariënkroon’ weten wat voor een fan ik ben van
het gedachtegoed van deze heren. De ISBN-nummers van de genoemde inspirerende boeken
vindt u overigens achterin. Mede door die werken besef ik dat creëren een continu proces
is en dat de genoemde initiatieven als Foodservice Network en Shoot My Food voortdurend
verder moeten worden uitontwikkeld. Bovendien is het mijn wens om –in principe met
anderen die mijn passies delen– nog een aantal initiatieven op te starten in binnen- en
buitenland die mensen, bedrijven en de branche naar een hoger plan tillen en daarmee
gelukkiger en beter maken. Ik heb in dat uitbouwen en opstarten zeer veel zin!
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Voorwoord

De vorige onderzoeken zijn door Capgemini uitgegeven in 2002 (‘De foodserviceketen
revolueert’) en 2004 (‘Kiezen én delen’). U kunt beide rapporten gratis downloaden via
www.foodreflection.nl. Capgemini heeft zonder problemen haar toestemming gegeven voor
herhaling van het onderzoek door ons. Wij zijn de mensen van Capgemini daar dan ook zeer
erkentelijk voor. Voor meer informatie omtrent de diensten van Capgemini verwijzen wij u
graag naar www.capgemini.nl
Ik wil ook de respondenten bedanken die hun medewerking hebben verleend aan het onderzoek dat als basis diende voor het tweede deel van dit boekje. Het waren nagenoeg dezelfde
bedrijven en veelal dezelfde personen als drie jaar geleden. Ik realiseer me als geen ander de
agendadruk van hen allen en hoop dat ze bij het lezen van dit boekje –met mij– concluderen
dat die tijdsbesteding de moeite waard was. Mijn verwachting is namelijk dat dit boekje hen
weer wat verder helpt bij hun beleidsbepaling, maar ook bij hun vorming als leider van een
vooraanstaande organisatie. Dat sluit ook aan bij mijn (reeds in 2001 gestarte) droom om te
komen tot een zeer professionele foodservicebranche in Nederland (en daarbuiten) waarin
mensen werkzaam zijn die trots zijn op wat ze doen. Een branche die de goede mensen en de
juiste zaken als een magneet aantrekt!
Dank tot slot aan Eric Kruidhof (Capgemini) en Joop Egmond (InmensGroeien) voor het
tegenlezen van de teksten in dit boekje.
Veel leesplezier!
Enrique Figee
Directeur FoodReflection
info@foodreflection.nl
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Hoofdstuk 1

1

Inleiding

Inleiding

Tot onze spijt moeten we concluderen dat er in vijf jaar tijd feitelijk nog weinig baanbrekende
dingen zijn veranderd in de Nederlandse Foodservice markt. Het kan liggen aan de economische
malaise van de afgelopen jaren. Daaraan kun je niet zoveel doen. Het kan echter evenzeer
liggen aan gebrek aan leiderschap bij direct en indirect verantwoordelijke managers. Daaraan
kun je wel wat doen. Lef en visie hebben zowel te maken met competenties als met skills. Een
gebrek aan zelfvertrouwen en de continue zoektocht naar (politiek correcte) compromissen
staan echte veranderingen vaak in de weg. Om die reden zijn we dit keer begonnen met het
compact en toch zo compleet mogelijk in beeld brengen van wat ons inziens leiderschap is en
hoe je dat kunt realiseren. Wij willen vooral de heren Bommerez en Van Zijtveld van hun organisatie ‘Nieuwe Dimensies’ (www.nieuwedimensies.nl) bijzonder bedanken voor hun wijsheden en publicaties waarin ze die wijsheden hebben gevat. Ze waren door hun publicaties
inspiratoren bij uitstek bij de totstandkoming van dit deel.
In eerste instantie hebben we verwoord wat wij verstaan onder leiderschap (hoofdstuk 3.1).
Vervolgens zijn we gestart met handvatten die u kunnen helpen bij de zoektocht naar uw
ware aard, uw ‘grote wil’ en ‘bestemd-zijn’ (hoofdstuk 3.2). Pas als u daar een helder beeld van
heeft kunt u verder gaan naar het visualiseren van de door u gewenste situatie (hoofdstuk 3.3).
Vanuit die gevisualiseerde eindsituatie is het mogelijk effectief te werken aan de realisatie ervan gebaseerd op daadwerkelijk geloof in die eindsituatie (hoofdstuk 3.4 en 3.5). We besluiten
dit deel met de constatering dat transformatieprocessen nooit eindigen en dat u voortdurend
ook aan uzelf moet werken om in balans te blijven (hoofdstuk 3.6).
Nadat we u hebben meegenomen naar het thema leiderschap gaan we in dit boekje in op het
onderzoek dat we nu voor de derde keer hebben gehouden. Allereerst zullen we in dit deel
ingaan op ketenontwikkelingen in het algemeen (hoofdstuk 4.2). Hierin wordt duidelijk dat
efficiency en samenwerking nodig zijn om te overleven en/of serieus dingen te gaan veranderen, maar dat dat alles begint met de noodzakelijke toewijding. In hoofdstuk 4.3 besteden we
aandacht aan de industrie die het lastig heeft als schakel in de Foodservice keten. Er worden
nog steeds onvoldoende keuzes gemaakt en er wordt te weinig aan visieontwikkeling gedaan.
Het wordt in dit hoofdstuk duidelijk dat het maken van keuzes op het gebied van strategische
marketing, alsmede op algemeen beleidsniveau kan helpen om het verschil te maken. Aansluitend gaan we in op het belang van de (aflever)groothandel en de kansen op het gebied
van efficiencyverbetering (hoofdstuk 4.4). Tot slot bespreken we de positie van de outlets
in de Foodservice markt (hoofdstuk 4.5). Hierbij kijken we met een schuin oog ook naar de
raakvlakken met Foodretailers. Hoofdstuk 4.6 is het afsluitend stuk van dit deel met daarin de
nodige conclusies.
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Hoofdstuk 2

2

Samenvatting

Samenvatting

Enrique Figee volgt de ontwikkelingen op de Nederlandse Foodservice markt doorlopend. 
Het is nu voor de derde keer dat hij die in beeld brengt in de vorm van een boekje. Een groep van
grotendeels dezelfde respondenten als in 2004 is opnieuw geconfronteerd met de belangrijkste
kwesties en ontwikkelingen in de Nederlandse Foodservice markt. Zij vertegenwoordigen 45 bedrijven als McDonald’s, Avenance, KLM Catering, Douwe Egberts, en La Place. In deel 2 van dit
rapport vindt u de belangrijkste uitkomsten van dat onderzoek met onze visie op de actuele
ontwikkelingen. Hierbij hebben we voor het eerst ook aandacht geschonken aan de rol van de
leiders in de Nederlandse Foodservice markt (deel 1).
De keten wacht op leiders met doorbraakdenken
De respondenten zijn er bepaald nog niet van overtuigd dat er door de meeste spelers serieus
gewerkt wordt vanuit een duidelijke missie die is gericht op de Foodservice markt. Daar komt
bij dat de kennis die producenten en groothandels in zijn algemeenheid hebben van hun klanten als bedroevend wordt ervaren. Er is zelfs een licht verslechterd beeld ontstaan en dit beeld
bestaat bij alle schakels in de keten in nagenoeg dezelfde mate. Hierbij wordt wel aangetekend
dat de verhardende (vaak internationale) opstelling van de outletorganisaties geen goed doet
aan de gewenste structurele verbeteringen. Er lijkt hier behoefte te zijn aan leiderschap van
verantwoordelijken die boven het belang van hun eigen organisatie uitstijgen om zodoende
zowel collectief als individueel vooruitgang te boeken.
Tekenend is ook dat nagenoeg alle schakels vinden dat er een gebrek is aan gerichte investeringen die zijn gebaseerd op heldere keuzes.
Samenwerking wordt als zeer wenselijk ervaren door de respondenten. Voor het eerst zien
we daarbij dat er tevens geroepen wordt om tailormade concepten. Daarbij is een duidelijke
meerderheid overtuigd van de komst van co-branding. Toch blijkt het nog lastig die wensen
en verwachtingen te vertalen in praktische toepassingen. Wellicht dat ook hier leiderschap
vanuit een lange termijn visie gaat helpen.
Hoe dan ook: er zal door menigeen een ‘list’ moeten worden verzonnen, aangezien de margeerosie in de Foodservice keten lijkt door te zetten. Naast het bouwen van toegevoegde waarde
zal efficiency een kritische succesfactor worden. Dit zal eens te meer de noodzaak voor het
maken van strategische keuzes met zich meebrengen. Goed leiderschap zal ketenprojecten op
gang brengen voor kostenbesparingen, data-uitwisseling en tracking en tracing.
Een lichtpuntje is er overigens op dat laatste gebied. Voor het eerst is een meerderheid van
mening dat de Foodservice leveranciers dit goed voor elkaar hebben.
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Hoofdstuk 2

Samenvatting

De industrie wacht op leiders met guts
De respondenten zijn negatiever dan ooit tevoren over het lef dat bij fabrikanten heerst
met betrekking tot de Foodservice markt. Het algemene beeld is dat er geen keuzes worden
gemaakt, althans zeker niet voor de lange termijn. Leiders die het beste voor hebben met hun
bedrijf zullen het korte termijn risico echter accepteren in de wetenschap dat het toewerken
naar een gewenste eindsituatie op korte termijn leidt tot pijn, maar op lange termijn tot
tevreden klanten, medewerkers en aandeelhouders. Niet alleen het aanbrengen van focus en
het inzetten van bijvoorbeeld nichemarketing-strategieën dienen daarbij te worden over
wogen. Ook de overweging tot het inzetten van professionele middelen als bijvoorbeeld trade
marketing, category management, loyaltysystemen, het importeren en incorporeren van het
koksvak en co-branding hoort daarbij.
Eindejaarsbonussen, de korte termijndruk van kwartaalcijfers voor de aandeelhouders en de
daarmee samenhangende jacht naar snel resultaat maken echter dat veel goedbedoelende
managers zwichtten. Het leidt tot risicomijdend gedrag in plaats van sustainable ondernemerschap (en dat heb je écht nodig voor rendement op de lange termijn).
De groothandel houdt haar bestaansrecht, maar niet volautomatisch
Een grote meerderheid van de respondenten geeft wederom aan dat de aflevergroothandel
beslist gaat blijven. Wel is er een verdergaande concentratie te verwachten. Die is ook nodig
om aan de toegenomen wensen op het gebied van flexibiliteit in combinatie met de dalende
marges te kunnen voldoen.
De groothandel kan een belangrijke rol spelen bij de gewenste verlaging van de ketenkosten.
Vrijwel alle respondenten verwachten dat er minstens vijf procent op de huidige logistieke
kosten kan worden bespaard bij een serieuze complexiteitsreductie. Hiervoor is lef en visie
nodig bij de leiders van de vooraanstaande groothandels.
De leiders van outletorganisaties moeten nog sneller gaan schakelen
In de strijd om de grillige en steeds meer op vers en op gemak beluste consument rijzen
nieuwe concepten als paddestoelen de grond uit (binnen én buiten de traditionele Foodservice
kanalen!). Outlets moeten daarom steeds sneller investeren om bij te blijven. Er is dan ook
meer twijfel dan tijdens de vorige twee onderzoeken of outlets onder aan de streep ook daadwerkelijk het meest zullen profiteren van de te verwachten groei van de Nederlandse Food
service markt. Visie en ondernemerschap zijn ook hier dus zeer gewenst.
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Procesmanagement vanuit innerlijke kracht leidt tot een beter resultaat

3	Deel 1: procesmanagement vanuit innerlijke
kracht leidt tot een beter resultaat
3.1

Deel 1

Hoofdstuk 3	

Leiderschap is écht een kunst – ook in Foodservice

Wij hebben inmiddels bij FoodReflection de nodige jaren ervaring met het counselen van
managers in de Food(service) wereld. Behalve om de inhoud (strategie en organisatie) draaien
deze sessies ook om het proces. Daarbij komen zaken aan de orde als persoonlijke ontwikkeling, teambuilding, klantrelaties, interne politiek en imagebuilding. Steeds weer blijkt dat
het realiseren van een optimaal resultaat begint bij het weten van wat je wilt bereiken en het
kennen van je échte kracht(en). Om met Bommerez en Van Zijtveld te spreken: ‘Leiderschap
houdt zich bezig met de juiste dingen en management zoekt ernaar de dingen op de juiste
manier te doen’ … ‘Communicatie betekent in essentie iets op een liefdevolle wijze delen en
ook elkaar wederzijds dienen. Communicatie die het hart buitenspel zet, kan nooit echte
communicatie zijn. Dat soort communicatie is niet uit op delen maar op overtuigen, op gelijk
hebben, op iets van de ander krijgen. Topperformers in de zakenwereld gaan helemaal op in
wat ze doen, zonder tijdsdruk of angst voor het niet halen van de order. Ze hebben geen focus
op het krijgen van iets voor hun eigenbelang. Ze zijn er om samen met de klant iets moois te
realiseren. Het proces zelf verschaft hun vreugde en is een soort beloning op zichzelf. Ze willen oprecht de levenskwaliteit van de klant en zijn familie of personeel verbeteren want dat is
hun missie. Winnaars zijn gevers. Ze handelen uit overvloed. Winnaars staan in het centrum.
Ze staan boven de tijd.’ (uit: Flow en de kunst van het zakendoen). Een echte leider geniet van
zijn kwetsbare opstelling. Daarin vindt hij zijn menselijkheid en oprechtheid. Daarmee maakt
hij ook verbinding met anderen. Want voor leiderschap heb je drie dingen nodig: een doel,
een leider en mensen die met hem of haar dat doel willen verwezenlijken. Management is dan
ook niet inspirerend; alleen de (be)ziel(ing) kan dat zijn. Stephen Covey zegt: ‘Manage dingen, leid mensen. Management is formele autoriteit, leiderschap is morele autoriteit. Je hebt
beide nodig. Leiderschap is de hoogste aller kunsten.’ (Management Team 30 januari 2004).
Napoleon Hill verwoordde het als volgt: ‘Wie meer geeft dan hij moet, zal meer ontvangen
dan hij verwacht’. Volgens Stephen Covey kan een leider uitsluitend effectief werken als hij in
een wederzijds afhankelijke positie verkeert met zijn omgeving. Interessant is in dit kader tot
slot ook nog hetgeen Henry Mintzberg schrijft in ‘Managers, maar dan echte’: ‘Wat wij nodig
hebben zijn evenwichtige, toegewijde mensen met een managementstijl die wij ‘betrokken’ of
‘geëngageerd’ noemen. Dergelijke mensen vinden het hun taak een sterkere organisatie achter
te laten in plaats van alleen maar hogere aandelenkoersen. Bij hen zien we niet de arrogante
overmoed die voor leiderschap moet doorgaan. Als business schools echt deden waarvoor ze
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Procesmanagement vanuit innerlijke kracht leidt tot een beter resultaat

zijn opgericht, namelijk waarachtige leiders afleveren, zouden hun afgestudeerden bekend
staan om hun nederigheid in plaats van om hun arrogantie.’.
Persoonlijk leiderschap betekent dat u vaststelt wat belangrijk voor u is; persoonlijk management wil zeggen dat u dat vervolgens op een gedisciplineerde wijze ook in de praktijk brengt.
Het gaat dan wel om de discipline van binnenuit, keuzes maken en daarnaar leven en handelen (en niet volgens de discipline die u van buitenaf wordt opgelegd, want dan laat u zich
meevoeren op/door de belangen van anderen en dat geeft altijd een gevoel dat u niet verantwoordelijk bent voor de resultaten). Het is vervolgens natuurlijk de grote kunst trouw te zijn
en blijven aan uzelf en uw principes. Helaas leven wij te vaak in een cultuur van compromissen, omdat veel mensen onvoldoende vertrouwen hebben in zichzelf en de ander. Om een
win-win situatie te creëren moet u bereid zijn van een ander te leren, die ander te beïnvloeden
en iets voor elkaar over te hebben. Dat is een langdurig proces van interactie dat begint met
zelfvertrouwen. Het is geen techniek! Het is gebaseerd op Covey’s principe van ‘empathische
communicatie’. De meeste mensen luisteren helaas om een antwoord te kunnen geven in
plaats van om te begrijpen wat zich in het hoofd en gevoel van de ander afspeelt. Covey in een
interview in ‘Management Team’: ‘Mensen denken teveel in termen van compromissen. Ze begrijpen de voordelen van synergie niet. Je hoeft niet tegen elkaar te vechten. Wie goed met een
hamer om kan gaan, denkt dat alles een spijker is. Als je goed bent in competitie, ben je daar
steeds mee bezig. Veel mensen wedijveren met hun kinderen, hun echtgenotes of collega’s. Ze
hebben niet door dat het geluk van anderen ook je eigen geluk kan zijn. Mensen hebben geen
wij-mentaliteit, maar een ik-mentaliteit.’.
Het leek ons daarom goed dit boekje te starten met wat bespiegelingen die u als leider en
manager in deze branche –maar óók als mens– kunnen helpen om gelukkiger en succesvoller
te worden. Dit kan zelfs al helpen tijdens het doornemen van het tweede deel, dat volledig
draait om de inhoud.
We hebben er overigens nog onvoldoende de vinger achter wat de verantwoordelijken in
Foodservice nu belemmerd om het échte verschil te gaan maken. Het zou fantastisch zijn als
er een onderzoek komt om dat in beeld te brengen. Wij werken daar graag aan mee!
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Weet wat je wilt en weet wie je bent
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‘Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd’ (Sammy Davis jr.)
Het kan raar klinken, maar onze ervaring is dat veel mensen zowel zakelijk als privé niet goed
weten wat ze nu écht willen. Het beangstigt ook om daarover na te denken. We zijn met bosjes
tegelijk aan het ‘watertrappelen’, wetend dat we nergens naar toe gaan maar doodsbang dat
we verdrinken als we er mee ophouden. Maar als je anderen voor jou wilt laten kiezen dan is
dat jouw keuze. Hoe kun je de bodem immers zien als je niet ophoudt het water te bewegen?
Het is daarom fijn je te beseffen dat wij mensen unieke kwaliteiten hebben als zelfbewustzijn,
geweten, voorstellingsvermogen en vrije wil. Ons gedrag is dus afhankelijk van onze eigen
besluiten en niet van de omstandigheden. Om in termen van Covey te spreken: pro-activiteit
betekent u laten leiden door uw waarden; re-activiteit door gevoelens en omstandigheden van
buitenaf. Vanzelfsprekend is er altijd beïnvloeding door uw omgeving, maar het verschil zit in
de mate waarin u erdoor wordt bepaald.
Velen van ons hebben het idee dat het leven ze overkomt zoals het is en dat ze daar weinig tot geen
invloed op kunnen uitoefenen. Het komt van buitenaf. De situatie bepaalt. Wanneer je om je heen
kijkt of naar je eigen leven, lijkt dit de werkelijkheid te zijn. Want wat je niet bepaalt zijn je afkomst,
je intelligentie, je uiterlijk en of je oud wordt, gezond blijft. Zelfs al doe je er nog zoveel aan. Wat je
niet bepaalt, is dat er van alles op je afkomt wat je niet verwacht. Ook wat je niet wilt. We hebben
dit niet in de hand. Maakt je dat een willoos slachtoffer van de dingen die je overkomen? Nee. Niet
als je die realiteit accepteert. De realiteit dat er van alles op je afkomt. Dan is dat het leven. En dat is
de realiteit. De keuze zit in hoe om te gaan met al die situaties die op je afkomen en in het creëren van
mogelijkheden voor de toekomst. Of je een geslaagde mogelijkheid kunt creëren, een die lukt of uitkomt,
weet je niet, dat kun je niet weten. Dus is het zinvoller om energie te steken in het creëren van mogelijk
heden dan om constant bezig te zijn grip te krijgen op de situatie waarin je je bevindt. En alles is een
situatie. Je werk, mensen, het weer, je relaties, kortom alles van buiten wat gedachten oproept.
(Uit: Gedachtemanagement)
Veel mensen zijn bang straks niet te hebben geleefd, met andere woorden: ze hebben nooit een
hoger doel overwogen, dat dus nooit gevolgd of tenminste een poging gedaan de/hun wereld
te helpen veranderen. Beter is het je kleine wil die onvrij is en door dingen en driften wordt
geregeerd op te offeren aan je grote wil, die vanuit je bestemd-zijn afgaat op de bestemming
(Martin Bubers). Te vaak komen mensen er achter dat hun activiteiten en inspanningen uiteindelijk niets hebben opgeleverd. In dit kader is het overigens zinvol je zorgen te delen met
mensen die dezelfde zorgen hebben. U zult zien dat er op een zeker moment iemand komt met
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een oplossing. Dat gaat echter pas lukken als u een helder beeld heeft van waar u naar toe wilt
en dus van uw zorgen in dat kader.
Wat men niet wil is vaak wel duidelijk, maar dat betekent dat gestart wordt met negatieve
formuleringen. U doet zichzelf echter een plezier te starten met een ‘vindtocht’ naar wat u wel
wenst; Waar gaat u hart van kloppen? Waar wordt u warm van? Wat past bij u en uw fantasieën?
Het is ons inziens een vaststaand feit dat verlangens bij jou horen en dat je ze niet hebt bedacht.
De kunst is er (weer) achter te komen wat die verlangens zijn en ze duidelijk en realistisch te
omschrijven. Jim Collins schrijft in ‘From good to great’: ‘De enige manier om ‘geweldig’ te
worden is om te doen waarin je potentieel de allerbeste kunt zijn’. Winnaars zijn mensen die
het beste zijn in wat ze doen en aanvaarden dat ze sommige dingen niet kunnen. Hierin zit
een verkapte waarschuwing om bij het ontdekken en omschrijven van je wensen niet door te
slaan in onrealistische dromen. Onderzoek van het reclamebureau Benton en Bowles toonde
aan dat meer dan 70 procent van de mensen hun droom heeft ingewisseld voor een fantasie
zoals het winnen van de postcodeloterij. Erik van Vooren: ‘De Lotto-route is de favoriete weg
van de mensen die het leven beschouwen als een loterij: je hebt geluk, of niet. Volgens hen is
succes iets wat je overkomt. Dat is een gemakzuchtige houding, want geluk is een omstandigheid die je zelf moet voorbereiden, cultiveren en verdedigen. Niemand wordt ongelukkig
geboren. We hebben onze ongelukkige gevoelens aangeleerd.’ (Uit: Succesµ zit tussen je oren).
Een echte ambitie is ons inziens dan ook meer dan een droom: het is een droom met een richting en een realistisch doel.
De vraag is in het kader van de ‘Lotto-route’ overigens of je van geld rijk wordt. Als u dat vindt
zou u het boek van Napoleon Hill ‘Denk groot & word rijk’ eens moeten lezen. Hij zei onder
andere: ‘Wie rijk wil worden, moet verlangen naar rijkdom met een geesteshouding die een
obsessie wordt, plannen bedenken om die rijkdom te verwerven en die plannen uitvoeren
met een volharding die geen mislukking toestaat.’. Met andere woorden: droom je leven, leef je
dromen. Onvoorwaardelijk!
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Bij het proces van ‘geweldig’ worden is het zaak om te stoppen met ingewikkeld zijn en doen
en te starten jezelf te ontwikkelen (als de ‘wikkels’ rond je ware persoon zijn afgelegd zie je
wie je bent). Als dit lukt is dat een hele stap. Je moet immers ophouden met ‘vasthouden’.
Als je iets blijft vasthouden ben je onbewust iets aan het doen en dat kost energie die je beter
voor andere dingen kunt gebruiken. Vervolgens is het echter de uitdaging te vechten tegen
veel zaken die onze ‘opvoeders’ (we bedoelen daarmee niet alleen onze ouders, maar ook
familieleden, partners, onderwijzers, vrienden, werkgevers, aandeelhouders, collega’s, etc.)
ons hebben bijgebracht.

foodreflection 2007 – de nederlandse foodservice markt wacht op een geleidelijke transformatie

23

Hoofdstuk 3	

24

Procesmanagement vanuit innerlijke kracht leidt tot een beter resultaat

foodreflection 2007 – de nederlandse foodservice markt wacht op een geleidelijke transformatie

Procesmanagement vanuit innerlijke kracht leidt tot een beter resultaat

‘Wanneer je steeds dezelfde mensen ziet –en dat gebeurde op het seminarie– gaan die tenslotte deel
uitmaken van je eigen leven. En omdat ze deel uitmaken van je leven, willen ze dat ook bijsturen.
Als je niet wordt zoals zij willen dat je wordt, zijn ze boos.’ (Uit: De Alchemist van Paulo Coelho)

Deel 1

Hoofdstuk 3	

‘Wanneer je bang bent voor vuil, word je nooit rein… Met ‘reinheid’ wordt niet alleen het afwassen
van vuil bedoeld, maar ook het afwerpen van onnodige ballast, het loslaten van alles waardoor jouw
ziel niet meer kan ademen.’ (Uit: Rituelen voor lichaam en ziel van Anselm Grün)
‘Als het zakenleven de zich volkomen aanpassende persoonlijkheid tot ideaal verheft, blijft weinig
ruimte over voor creativiteit en leiderschap. Uiteindelijk zullen organisaties daarvan het slachtoffer
worden, omdat ze op die manier juist die individuen buitensluiten wier leven bestaat uit investeren in
hun werk en in mensen.’ (Uit: Een levensregel voor beginners van Wil Derkse)
Note: accepteer het verleden en wees dankbaar voor de opgebouwde inzichten. Als u namelijk
weerstand gaat bieden aan uw ‘opvoeders’ en hun overtuigingen wordt alles sterker, omdat u
daar aandacht aan besteed. Beter is het dan ook vergevingsgezind te zijn; dat is het begin van
heling. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat je jezelf zo groots mogelijk gaat zien in plaats van
jezelf klein te maken (‘Je bent zo klein als je dominante beperking of zo groot als je dominante
droom’ – William James) . Ook is het goed te leren beseffen dat schaarste is gecreëerd door
mensen en niet door de natuur. De grenzen die wij stellen zijn denkbeeldig. Ze bestaan niet
echt, wij creëren ze!
Westerse leidinggevenden hebben een te beperkte visie. … Ze laten zich leiden door de korte termijn
van kwartaalcijfers en aandeelhouders, houden bij hun beslissingen weinig rekening met de natuur
en hebben een te mannelijke leiderschapsstijl die gericht is op ego, status, macht en geld. … Maar die
kennis via trainingen overbrengen aan CEO’s heeft niet zoveel zin. Juist CEO’s leren moeilijk nieuw
gedrag aan omdat hun oude patronen zo succesvol zijn: die hebben hen immers gebracht waar ze nu
zijn. (Rolf Winters van Winner in Intermediair van 5 oktober 2006)
Persoonlijke ontwikkeling is goed beschouwd niets anders dan afleren en loslaten; teruggaan
naar de persoon die je als energiek, creatief en onschuldig kind was. Je weet dan weer wie je
bent; je was het ‘even’ vergeten. Onderzoek door Stanford heeft overigens aangetoond dat meer
dan 90 procent van de overtuigingen die later in ons leven ons gedrag bepalen door ons zijn
opgedaan in onze eerste 21 levensjaren en dat de voornaamste basisovertuigingen over jezelf
en relaties worden genesteld in de eerste 7 jaren. ‘Als kind nemen we besluiten die invloed
hebben op de rest van ons leven. Of we mensen vertrouwen of niet. Of we gelijk met iemand
in gesprek gaan of dat we eerst afwachten. Het zijn besluiten die dikwijls zijn ontstaan na een
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lang denkproces. Meestal zijn we het denkproces vergeten, maar de besluiten niet. Ik ga niet
als eerste bijvoorbeeld. Voor je het weet, ga je heel je leven nooit als eerste. … Als iemand ons
heeft beledigd, is het net alsof we onszelf daar nog eens voor straffen door er maar over na te
blijven denken. Dat zijn zinloze gedachten en het is verspilde tijd en energie. Grip krijgen op
je denken kan dit doorbreken.’ (uit: Gedachtemanagement van Herman Beuker). Reden temeer
om serieus terug te gaan kijken in de tijd; een paar passen terug kan immers het begin van een
aanloop zijn. Charles Handy schreef over de zoektocht naar zijn missie: ‘Ik spendeerde mijn
jonge jaren aan hard werken om te proberen iemand anders te zijn. Op school wilde ik een
groot atleet worden, op de universiteit een sociaal bewogen mens, daarna een zakenman en
nog later hoofd van een belangrijke internationale instelling. Al gauw ontdekte ik dat ik niet
voorbestemd was om op die gebieden succesvol te zijn. Maar dat weerhield me er niet van om
toch te blijven proberen. Daardoor was ik voortdurend teleurgesteld over mezelf. Ik probeerde
zo hard om iemand anders te zijn en vergat daardoor me te concentreren op de persoon die
ik kon zijn. … Achteraf gezien besef ik dat ik op de vlucht was voor mezelf. Door introspectie
kunnen we onszelf nochtans ontdekken. … Enkel als we ons goed voelen in ons eigen vel, zijn
we van enige waarde voor de anderen.’.
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Verantwoordelijkheid en afhankelijkheid zijn alibi’s en valkuilen. Ze bestaan niet echt, wij
creëren ze. Macht is tijdelijk en wordt je door anderen toegekend. Kracht is oneindig en komt
uit jezelf. Als je volledig en vrij uitdrukt wie je bent voel je je heerlijk en totaal gesteund. Het
gaat namelijk bij het benoemen en realiseren van je wensen niet om het hebben, maar om het
zijn (= leven). In het ‘zijn’ is niets; geen gedachten, geen emoties. Vrijheid is er voor iedereen
die haar wil ontdekken (dat wil zeggen je bewustzijnsniveau veranderen door op een andere
manier over jezelf te denken). Mensen die problemen hebben met hun zelfbeeld gaan echter
vaak niet op zoek naar hun ware identiteit, maar projecteren hun onvrede over zichzelf op
anderen. Zonde voor beide partijen!
Een argument om niet aan zo’n proces van zelfreflectie en -confrontatie te beginnen is vaak
‘geen tijd’. Dat kán in principe nooit een argument zijn, als je begrijpt wat je er voor terugkrijgt. Om met Oscar Wilde te spreken: ‘We hebben weinig tijd en veel te doen. Laten we
de tijd nemen voor wat we doen.’. Start nu met het realiseren van je hartenwensen. Later is
immers allang begonnen…
‘Niemand kan vluchten voor zijn eigen hart. Daarom is het beter te luisteren naar wat het
zegt. Zodat je nooit verrast wordt. Als je iets met heel je hart wenst, ben je dichter bij de ziel
van de wereld’ (uit: De Alchemist). Het is dan ook niet vreemd dat hartaanvallen het meest
voorkomen bij mensen die alles met hun verstand oplossen en die continu hun omstandigheden
verbeteren en niet zichzelf (hier schiet het citaat van Peter Block door mijn hoofd: ‘Door goede
afscheidingen krijg je slechte buren.’). Vaak ook zijn dat de mensen die wel ‘hart’ hebben
voor de zaak, maar onvoldoende voor zichzelf. Dat zijn ook de mensen die vaak mopperen.
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‘Mopperen werkt in een organisatie als een langzaam en onderhuids werkend sociaal gif.
Mopperen vertroebelt visie, tapt energie af en tast het hart aan. Dat geldt zowel voor ‘inwendig’
als ‘uitwendig’ mopperen. Gelukkig bestaat er een tegengif tegen het mopperen: Blijmoedigheid.
Blijmoedigheid heeft met ‘moed’ te maken – een karakterhouding die niet nodig is wanneer
alles gladjes verloopt, maar pas wanneer er sprake is van barrières, tegenslag, zorg en onzekerheid.’ (Uit: Een levensregel voor beginners). In ‘Management Team’ wordt Stephen Covey geciteerd tijdens een lezing: ‘Er zijn vier soorten ‘kanker’ die geluk en effectiviteit in de weg staan:
kritiseren, klagen, concurreren en vergelijken. Remedie daartegen zijn de principes eerlijkheid,
verantwoordelijkheid, integriteit, samenwerking en respect.’. Wat let je...
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De kracht van de verbeelding
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Om uw wensen te realiseren is het ons inziens noodzakelijk de eindsituatie in beeld te hebben.
Hoe scherper, hoe beter. Wat je je nu verbeeldt zal er straks immers zijn. Einstein zei al dat
verbeelding belangrijker is dan kennis.
Het creëren van een virtuele werkelijkheid is echt werk. Het kost moeite, tijd en concentratie.
Je gaat je voortdurend afvragen welke thema’s in jouw leven steeds weer de kop op steken.
Je denkt hierbij aan voor ú optimale leef- en werkomstandigheden, waarin u doet waar u zin
in heeft in een situatie waarin u uzelf bent. Het helpt enorm om de virtuele werkelijkheid te
creëren in een omgeving van rust en ruimte (uw kantoor zal zich daar naar alle waarschijnlijkheid niet voor lenen).
Het lastige hierbij is dat in onze Noord-Europese cultuur het ongewenst gedrag is om je
verlangens te uiten. Het wordt gezien als materialistisch, idealistisch, egoïstisch, etc. Bedenk
echter dat egoïsten het minst ziek zijn (niet ‘egocentristen’)! Met zo’n ‘egoïstisch’ individu
bedoelen we iemand die totaal is in wat hij zegt of doet. Iemand die innerlijk heel is en van
daaruit handelt. Door het slechten of negeren van de belemmerende omgevingsinvloeden zult
u steeds beter in staat zijn de eindsituatie te zien. Als die helemaal klopt dan zal al uw aandacht
daar volledig naar toe gaan. En: waar aandacht naar toe gaat, daar gaat energie naar toe en
waar energie naar toe gaat, daar gebeurt schepping. Overigens groeit álles waar je energie in
steekt, zowel positief als negatief. Alleen de armen willen rijk worden en hoe meer energie ze
er in stoppen des te armer ze worden. ‘Je moet ze geen geld geven, ze moeten zichzelf liefde
geven.’ (Willem de Ridder in het ‘Handboek Spiegelogie’).
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Geloven = realiseren

Deel 1

Hoofdstuk 3	

Geloof is een gedachte die je onderbewustzijn heeft aanvaard. Je onderbewustzijn wil daarbij niet
bewijzen dat de gedachten die je zaait goed of slecht zijn, juist of verkeerd, positief of negatief: het
reageert simpelweg in overeenstemming met de aard van de gedachten die jij gelooft. In tegenstelling
tot je verstandelijk redeneren is je onderbewustzijn niet in staat om keuzes en vergelijkingen te maken.
Je onderbewustzijn zal elke suggestie aannemen, hoe onjuist die ook is. … Geloof –ook in een nietreligieuze context– geeft kracht. Dat heeft alles te maken met de synergie tussen lichaam en geest.
… Als je gelooft zul je het ook zien. Geloof werkt zelfbevestigend. (Uit: Succesµ zit tussen je oren)
Als je werkelijk gelooft dat de gecreëerde eindsituatie jouw leven zal verbeteren is het nog
‘slechts’ een kwestie van realiseren. Je geest moet dan wel gereinigd zijn van twijfels en andere
niet steunende denkbeelden. Als je immers maar enigszins denkt het pijltje niet in de roos van
het dartbord te kunnen gooien dan zal het zeker niet lukken. Er wordt door te veel mensen
energie verkwist in negatieve emoties en defensief leven. Het rare is dat we wél geloven dat
dingen gaan gebeuren die negatief zijn, maar níet geloven dat dingen gaan lukken die positief zijn. Een goede suggestie hierbij is je negatieve denkbeelden om te bouwen in positief
geformuleerde denkbeelden. Vervolgens ga je handelen op basis van mogelijkheden en niet
op basis van de (interpretatie van) bestaande feiten. Angst is daarbij ook een slechte raadgever.
De essentie van angst is: tijd. Alle angst heeft te maken met het verleden of de toekomst. In een
staat van angst zit je vol weerstand en wil je vasthouden. Om u te motiveren uw angst(en) los
te laten quoten wij graag John Henry Newman, die zei: ‘Vrees niet dat het leven zal eindigen.
Vrees dat het nooit echt zal beginnen.’. Angst is dus niet alleen een slechte raadgever, maar
angst en liefde (= de kracht van de delen om te streven naar samenhang, onze staat van innerlijke overvloed en onze originele staat van waaruit we zonder voorwaarden kunnen geven)
kunnen ook niet tegelijk bestaan. Het gaat overigens om de kracht van de liefde, want als je
van iemand houdt wil je altijd beter zijn dan je bent (Coelho). Liefde staat dan ook boven alle
gevoelens; het is een permanente kracht. In een staat van liefde kun je zonder voorwaarden
geven.
Als u ervan overtuigd bent dat u de eindsituatie gaat realiseren, gaat u hier automatisch over
praten. U komt er dan al snel achter welke mensen om u heen iets voor u kunnen betekenen.
Het is handig als die mensen op een of meerdere gebieden beter en sterker zijn dan u zelf. Vaak
blijkt dit overigens doordat ze u op een bepaald punt irriteren. Bedenk dan dat een pijnlijke
ervaring een kans is om je beperkende overtuiging(en) op te geven. Die ‘betere en sterkere’
mensen gaan onwillekeurig bijdragen aan de realisatie van uw wensen door u aan contacten
te helpen, artikelen te mailen, boeken te sturen, etc. Het is prachtig tijdens dit proces te zien
dat de wereld bestaat uit relaties en niet uit dingen. De wereld is open en non-substantieel;
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terwijl ik dit schrijf verandert de natuur (bladeren vallen en worden deel van een andere boom).
Met andere woorden: niets is blijvend, dus hoe zou de toekomst überhaupt vast kunnen liggen?
Alles is onlosmakelijk verbonden met elkaar. Het is onbekend hoe die verbondenheid werkt.
Vast staat dat mensen die deel uitmaken van uw leven dat leven willen bijsturen.
Mensen die niet geloven in uw eindsituatie c.q. in uw realisatie daarvan zullen derhalve
langzaam gaan afvallen in uw omgeving als ze zien dat u onvoorwaardelijk gaat voor het
realiseren van uw droom. U kunt zich voorstellen dat dit een pijnlijk proces is. Het is echter
onlosmakelijk verbonden met het realiseren van uw hogere doel(en).
Om ervoor te zorgen dat de juiste mensen u gaan helpen uw eindsituatie te realiseren is het
noodzakelijk dat u over die situatie geen misverstanden laat bestaan. Wees helder over wat u
verlangt! Individuen zullen zich dan vanuit passie gaan verbinden en er ontstaat een soort van
collectieve passie die gericht is op het realiseren van uw droom. Het mooie aan dit proces is
dat het onvoorwaardelijk steunen van anderen automatisch ook leidt tot het omgekeerde. Het
vertrouwen dat u hebt in anderen zal medebepalend zijn voor het vertrouwen dat die anderen
in zichzelf hebben. Wie inspireert tot goede dingen is in feite groter dan degene die ze volbrengt.
Harry Truman: ‘Je kunt in het leven alles bereiken, zolang je het maar niet erg vindt dat een
ander met de eer gaat strijken.’. Uw wereld gaat dus om meerdere redenen veranderen.
Wellicht kan het u inspireren te weten dat Edison bij elke uitvinding zocht hoe hij de mensheid kon dienen. Hierdoor ontving hij fantastische invallen en inzichten. Hij was een kind van
de natuur en die behandelt haar kinderen als een echte moeder!
Om uw wensen scherp te krijgen is het zaak dat u die op een krachtige en positieve manier
uitschrijft in volzinnen (zogenaamde ‘affirmaties’). Met name ‘De Creatiespriaal’ en –in iets
mindere mate– ‘Succesµ zit tussen je oren’ kunnen u daarbij helpen.
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Realiseren is een uniek proces
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‘Toen leerde ik pas wat stabilitas is: vol vertrouwen en geduldig vasthouden. En op een dag, God weet
waarom, begon het weer te stromen.’ (Uit: Een levensregel voor beginners)
Als u op weg bent om uw eindsituatie daadwerkelijk gestalte te geven zult u er achter komen
dat het een specifieke vindtocht is die uniek is voor u. Of zoals de Spaanse dichter Antonio
Machado het verwoordde: ‘Zwerver er is geen pad. Gaandeweg leg jij het pad.’ Bovendien:
het is niet erg om te verdwalen, want als je verdwaald bent ontdek je ook weer nieuwe wegen.
Zoiets leer je niet op school. Trouwens het businessgerichte onderwijs is over het algemeen
sowieso al niet bezig met dit soort ‘zachte’ vaardigheden. ‘De meeste docenten maken zich er
niet druk over of ze kunnen ze niet onderwijzen, terwijl de meerderheid van de jeugdige studenten de meeste ervan nog niet kan aanleren.’ (uit: Managers, maar dan echte). Het gevolg is
dat sommige managers zich meer bezorgd maken om een kras op hun auto dan om een deuk
in hun mensen. Daarentegen houden veel opleidingen zich erg bezig met inhoud en competitie. Een studie van de universiteit van Warwick toonde aan dat mensen van middelbare
leeftijd die met een universiteitsdiploma voor een groot bedrijf werken zich meestal minder
gelukkig voelen in hun job. Volgens de onderzoekers komt dit door de grote ambities van
universitair geschoolden en de onderlinge concurrentiestrijd tussen de afgestudeerden. Ze
vinden het (nog) belangrijker hoe ze presteren ten opzichte van elkaar dan hoe hun persoonlijke carrière verloopt.
Bij het daadwerkelijk handelen bevindt u zich op het grensgebied tussen fantasie (de virtuele
werkelijkheid) en realiteit. Het is dan zaak de wensbeelden te vertalen in concrete en haalbare
doelstellingen met een realistische tijdsplanning daaronder. Creëren is een proces dat zich
niet laat dwingen, het gebeurt gewoon. Creativiteit wordt niet ‘gedaan’. Zo nu en dan zal blijken
dat u nog niet toe bent aan het nemen van een beslissing. Wacht dan tot dat wel het geval is.
Om met Bommerez en Van Zijtveld te spreken: ‘De vlinder verschijnt als de tijd er rijp voor is,
niet eerder’ (Kun je een rups leren vliegen). Neem de tijd; uw brein neemt zelf zijn beslissingen.
Beslis niet voordat je een beslissing wérkelijk van binnen hebt genomen. Om de dingen goed
te kunnen zien moet je vaak eerst een ‘donkere’ periode doormaken. Zonder donker zie je immers het licht niet! Om met Coelho te spreken (in zijn boek De Alchemist): ‘Het donkerste uur
is het uur voordat de zon opkomt’.
Erik van Vooren spreekt in dit kader over ‘Nuttig Niksen’: ‘Om je innerlijke krachtbron te
benutten, moet jij haar de tijd geven om zich te manifesteren. De natuur laat zich niet zomaar
forceren. Daar knelt het schoentje: we zijn veel te ongeduldig. We leven in het ‘Ik ren, dus ik
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ben’-tijdperk. Je kunt geen baby hebben in één maand, zelfs al maak je negen vrouwen zwanger.
… Nuttig Niksen lijkt een tegenstelling. Hoe kan niets doen nuttig zijn? Technieken als relaxatie,
visualisatie en meditatie vertragen de hersengolven. Daardoor wordt de linkerhersenhelft als
het ware afgesloten en krijg je toegang tot de rechterhersenhelft die onder meer je intuïtie beheerst. Het is een vicieuze cirkel die je moet doorbreken: om aan Nuttig Niksen te doen moet
je geduld hebben. Dat heb je misschien niet, en toch word je precies door het Nuttig Niksen
geduldiger. Dit proces op gang brengen zal sommige –ongeduldige– mensen wat extra moeite
kosten. Vergelijk het met de spanning om een steen van een helling te laten rollen: hoe meer
de steen in beweging komt, hoe geringer de inspanning die er nodig is om hem in beweging
te houden. … Onze samenleving doet er alles aan om het ‘doen alsof je werkt’ aan te moedigen.
De cultus van het uren kloppen kent nog zeer veel volgelingen.’.
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Als u uw beslissing eenmaal genomen heeft is het zaak uzelf helemaal te geven zonder uzelf
te ontzien. Zeg maar zoals een moeder dat doet voor haar kind. Positieve stress is zelfs noodzakelijk om te slagen. ‘Passie bevat ook een dimensie van lijden, van afzien. Denk maar aan
het passieverhaal. Zoals altijd in de natuur ligt de positieve en opbouwende energie dicht bij
de negatieve en vernietigende energie.’ (uit: Succesµ zit tussen je oren). Lijden en vreugde zijn
dan ook een normaal onderdeel bij het proces van realisatie. Verwar het geloof dat je uiteindelijk zult overwinnen daarom nooit met de discipline om de harde werkelijkheid te zien
(Stockdale). Het is daarbij de kunst iedere tegenslag zo te verwerken dat die u ten goede komt
en bijdraagt aan uw kansen op succes. Falen is immers niet het vallen zelf; je faalt pas als je
niet meer opstaat. Een oud Chinees gezegde luidt: sta één keer vaker op dan je valt en je zult
slagen. Het eindresultaat is de moeite waard. Om met Marinus Knoope te spreken: ‘Mensen die
graag op vakantie gaan doen gewoon het verkeerde werk’. Wij zijn ook van mening dat als je
niet uitermate van plan bent van je doel(en) iets uitzonderlijks te maken, je beter iets anders
kunt gaan doen. Daarnaast kun je ook niet van de ene op de andere berg komen zonder door
een dal te gaan. Concentratie op het einddoel is dan ook van het grootste belang. Velen raken
op weg naar dat doel gehecht aan enig speciaal proces en zullen het doel nooit bereiken.
Voor hen is het goed dat iemand als Dale Carnegie ooit zei: ‘Echte belangrijke zaken werden
vaak bereikt door mensen die het bleven proberen, zelfs als er geen hoop meer leek te zijn.’.
We willen u bij de afsluiting van dit hoofdstuk dan ook niet onthouden wat Napoleon Hill
concludeerde na uitgebreid onderzoek als de 3 belangrijkste redenen waarom mensen in de
middelmaat blijven steken:
1) Gebrek aan een overkoepelend levensdoel (bij 95% van de mensen!);
2) Iets doen dat je niet met hart en ziel doet;
3) Verkeerde partnerships.
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Na gedane arbeid is het goed rusten
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Marinus Knoope schenkt in zijn boek ‘De Creatiespiraal’ bewust veel aandacht aan het onderdeel ‘Ontvangen’. In onze cultuur vergeten we namelijk bij het bereiken van succes (=uw eindsituatie) welke opofferingen het heeft gekost om de door ons gewenste leef- en werksituatie
te bereiken. Het zijn echter de complimenten die mensen uitspreken waarin het respect
verscholen zit voor de door u genomen beslissingen en ondernomen stappen. Bagatelliseer die
daarom niet, geef ook niet meteen een compliment terug, maar ontvang ze en geniet ervan!
Niemand anders dan uzelf is immers verantwoordelijk voor wat u beleeft/voor uw werkelijkheid. En ja: genieten ‘kost’ ook tijd.
Natuurlijk ziet die werkelijkheid er iets anders uit dan uw virtuele werkelijkheid. Het gaat
echter om het bereiken van het door u gewenste gevoel en dat is pure energie; een vibratie
die door je hele lichaam trilt! Op dat moment voel je je vrij als de vlinder waar Bommerez en
Van Zijtveld het steeds over hebben. Je hebt in die ‘flow’ situatie ook niet meer de behoefte om
te (ver)oordelen of om gelijk te hebben (je wilt immers ‘geluk’ in plaats van ‘gelijk’). Mensen
die overtuigen proberen hun behoeften te bevredigen door in te spelen op de behoeften van
anderen. Van nature zien ze anderen niet zoals ze écht zijn door hun eigen innerlijke beleving
van wat die anderen bij hun oproepen. Ze zijn dan ook niet bezig te geven, zoals winnaars
dat wel doen (zie de inleiding bij dit eerste deel). Winnaars hebben geleerd om te leven en
zijn niet bang voor de dood. ‘Alleen onbevooroordeeld waarnemen leidt tot de Waarheid.
De Waarheid is levend en nu, nu, nu. In plaats van door ‘de denker waar te nemen’ kun je
de gedachtenstroom ook doorbreken door je gewoon volkomen te concentreren op het Nu.
Word je gewoon intens bewust van het huidige moment. Dat is iets heel bevredigends om te
doen. Op deze manier onttrek je bewustzijn aan de activiteit van het verstand en maak je een
gat van niet-denken waarin je in hoge mate alert en bewust bent, maar niet denkt. Dat is de
essentie van meditatie.’ (uit: De kracht van het nu – Eckhart Tolle). ‘Het verleden is dood, maar
waart nog in ons rond in de vorm van patronen en conditioneringen’ (Flow en de kunst van
het zakendoen). We reageren daardoor zelden op de werkelijkheid. In dit kader kunnen de
volgende woorden van Ralph Waldo Emerson u wellicht inspireren: ‘Het leven bestaat uit de
dingen waar jij je aandacht op vestigt.’. Leven in het nu zal u pas echt lukken indien u in een
staat bent van zelfvertrouwen, van zelfkennis en van innerlijke kracht. Daarbij is het een onlosmakelijk gegeven dat niet alles in een keer lukt. In dit kader zouden wij u willen adviseren
blunders nooit naar uw hart af te laten zakken (en succes niet naar uw hoofd te laten stijgen).
Succes wordt ook wel omschreven als hoe hoog je stuitert nadat je bent gevallen.
Garanties krijgt u niet bij de start van een transformatieproces. Garanties zijn ook niet nodig.
Bezien vanuit angst zijn ze namelijk niet sterk genoeg en bezien vanuit liefde zijn ze overbodig.
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Door het loslaten van oordelen zult u evenwichtiger in het leven staan. Uw transformatie
proces komt dan pas goed op gang. U gaat steeds meer potentieel van uzelf bevrijden en
dus: steeds meer uzelf worden. Dan sta je het leven ook toe door je heen te stromen in plaats
van dat je het ‘beheerst’. ‘Flow’ betekent als het ware dat je volkomen met de levensstroom
meebeweegt en op zoek gaat naar het nieuwe, het onbekende. In een staat van flow voel je je
echt ‘levend’ en gebeuren dingen gewoon. Je handelt vanuit je diepere wezen, niet vanuit je
beperkte menselijke verstand. Het lijkt dan alsof het universum je spontaan te hulp komt met
al zijn oneindige hulpmiddelen. Je trekt dan als een magneet de juiste mensen en dingen naar
je toe (note: een gemagnetiseerd stuk ijzer kan twaalf maal zijn eigen gewicht opheffen!). In de
kern komt het er op aan dat u de dominantie van uw ego moet willen opgeven en een harmonisch deel moet willen worden met het universum.
Als je eenmaal in die ‘stroom’ bent gesprongen is het ook niet meer mogelijk terug te vallen
(Boeddha). Als je je naar die stroomt richt voelt dat vredig en heerlijk en u zult ontdekken dat
energie en liefde synoniemen zijn. Het is voor velen een uitdaging te genieten van het ‘nu’.
Als het u lukt u regelmatig tot het heden te beperken zult u een gelukkig(er) mens worden.
U voelt zich dan innerlijk krachtig en zonder weerstand. Met de woorden van Lao Tze:
‘De wijze leeft zonder weerstand en daarom kan niemand hem weerstand bieden.’.

Deel 1
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‘Wanneer de raket uit het veld van de zwaartekracht van de aarde is losgekomen, heeft ze maar zeer
weinig energie meer nodig om vooruit te komen. Iets soortgelijks gebeurt op weg naar de top. Na een
lange periode van inspanning komt er een wonderbaarlijke staat van moeiteloosheid waarin je tien
tallen malen meer per tijdseenheid kunt bereiken dan zij die nog vastzitten aan hun emotionele ikje en
aan hun beperkende patronen uit het verleden.’ (Flow en de kunst van het zakendoen)
U zult merken dat u na het succesvol realiseren van uw eerste doel(en)/wens(en) de drang
krijgt dit proces (of erger nog de wensen die u voor hen van belang acht) wilt gaan opdringen
aan mensen in uw nabije omgeving. Doe dat niet! Je kunt alleen maar voor jezelf wensen en
realiseren. ‘Probeer de anderen niet te motiveren. Hun motivatie is niet jouw probleem, wel
dat van hen. Motivatie heeft te maken met de drang van elke mens om te creëren, te maken,
te ontdekken, uit te vinden, te realiseren. We zijn altijd gemotiveerd voor iets: het object van
de motivatie.’ (Uit: Succesµ zit tussen je oren).
Het is aan die mensen om uw heen om zelf op zoek te gaan naar dat object en van daaruit vol
overgave een persoonlijk proces op te starten. Pas dan gaan die mensen zich realiseren dat uw
proces écht werk was. Bovendien beseft een ander vaak niet dat iets in één keer goed doen echt
heel moeilijk is.
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‘Helaas’ begint de ‘creatiespiraal’ steeds weer opnieuw. Het helpt u namelijk niet op uw ‘bezit’
te gaan zitten. Dat brengt een gevoel van angst in plaats van vertrouwen. Blijf daarom vanuit
eigen kracht voort-bouwen. Bovendien is er –wat er ook ‘misgaat’– toch altijd wel iemand die
dat al geweten heeft. Belangrijker is het iemand te worden met wie je de rest van je leven graag
zou willen doorbrengen. Dit proces van op- en afbouwen wordt in ‘Kun je een rups leren vliegen’
omschreven als ‘creatieve zelfdestructie’.
De staat van ‘flow’ is een dun gebied tussen teveel en te weinig uitdaging. Daarom moet u blij
zijn als er na een tijdje dan ook vanzelf weer een soort van ‘chaos’ ontstaat in uw leven. Het is
dan zaak om ‘de zaag scherp te houden’ zoals Covey het noemt. In wezen bedoeld hij hiermee:
de tijd nemen voor uzelf. Dat is de belangrijkste investering die u in uw leven kunt doen.
Zelfrespect verkrijgt u immers door macht over uzelf; uw onafhankelijkheid. Uw belangrijkste
bijdrage aan een relatie is wie u bent. Overwinningen op uzelf leiden tot een toename van
zelfvertrouwen. Naarmate u uzelf beter begrijpt en daarvoor gaat staan zult u uzelf minder
vergelijken met anderen en dus uzelf niet spiegelen aan hun kwaliteiten c.q. tekortkomingen,
maar ook geen afhankelijkheid voelen.
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Misschien is dit wel hét moment aan het einde van dit eerste deel om even te relativeren met
de opmerking dat zo’n proces over grote en hele kleine wensen kan gaan. U hoeft immers niet
‘ziek’ te zijn om (nog) beter te worden. Bedenk ook dat chaos betekent ‘nieuw begin’. In dit
kader wil ik u een citaat van T.S. Eliot niet onthouden: ‘We zullen niet ophouden te onderzoeken en aan het eind van al ons onderzoek zullen we aankomen waar we zijn begonnen en
die plaats voor het eerst kennen.’. Geniet dan wel van die ‘reis’, want reizen geeft u altijd een
nieuwe kijk op waar u vandaan komt. Tot slot wil ik u daarom van harte aanbevelen het boek
‘De Alchemist’ (Paulo Coelho) eens te lezen!
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4	Deel 2: kennis van de inhoud helpt eveneens
om tot een beter resultaat te komen
We gaan niet echt vooruit!

Toen dit onderzoek voor de eerste maal werd gepubliceerd in februari 2002 (De foodserviceketen
‘revolueert’) was de conclusie dat de Foodservice keten in een belangrijke fase van ontwikkeling
zat. Een fase die een aantal andere markten -waaronder de traditionele Foodretail- toen al
enige jaren gepasseerd hadden en daar kon dus lering uit worden getrokken. In februari 2004
(Kiezen én delen) was de overall conclusie dat de spelers in de Foodservice keten moesten gaan
samenwerken om het hoofd te kunnen bieden aan een volwassen wordende Foodservice
markt.
In de tussenliggende twee jaren was er een brede belangstelling op gang gekomen voor de
ontwikkelingen in de Foodservice markt (onder meer in de pers en bij talentvolle werknemers,
alsmede door een succesvol platform in de vorm van Foodservice Network Nederland).
Alle reden dus om na drie jaren het net weer eens op te halen.
Helaas blijkt dat we ten opzichte van drie jaar geleden op een aantal punten weer een stap
terug hebben gezet. Wellicht waren de verwachtingen te hoog gespannen, was het de economische malaise die er debet aan is óf zijn het de gevolgen van de prijsoorlog in de Retail die
dat hebben veroorzaakt. Waarschijnlijk is het een gebrek aan leiderschap in combinatie met
een of meer van die factoren.
Feit blijft dat wij redelijk teleurgesteld zijn in de uitkomsten van dit derde onderzoek. In de
komende hoofdstukken nemen wij u graag mee door die uitkomsten en onze bevindingen.
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stelling 1a

De meeste spelers in de foodservice markt werken vanuit een duidelijke
missie met betrekking tot de foodservice markt.
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De Foodservice keten vraagt om efficiency en samenwerking

4.2.1	De voor lange termijn succes noodzakelijke toewijding voor Foodservice blijft
maar uit

Met name de outletorganisaties zijn zeer negatief. In 2004 veronderstelde bijna de helft van
de outletorganisaties dat de diverse spelers in de Foodservice markt acteren vanuit een missie
en nu is dat nog slechts bij 15% van de betreffende respondenten zo. Dit zal ongetwijfeld te
maken hebben met het feit dat de outletorganisaties zelf nagenoeg uitsluitend actief zijn op de
Foodservice markt, terwijl hun leveranciers grotendeels ook werken in de Foodretail. De groothandel is sterk verdeeld met betrekking tot deze stelling en de fabrikanten zijn vrij negatief.
Deze beide groepen zijn overigens wel iets minder negatief dan in 2004.
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In het onderzoek van 2002 gaf driekwart van de respondenten aan dat de spelers in de Food
service markt niet werken vanuit een heldere missie. In 2004 was men daarover wat optimis
tischer. Op dit moment zijn de experts weer wat negatiever. Men is er bepaald nog niet van
overtuigd dat er serieus gewerkt wordt vanuit een specifieke missie die is gericht op de
Foodservice markt. De nagenoeg unanieme verwachting dat bestedingen door de Nederlandse
consument relatief steeds meer verschuiven van Foodretail naar Foodservice zou echter meer
aandacht verdienen op dit gebied. Aan de visie kan het dan ook in principe niet liggen. Is het
een kwestie van lef?
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stelling 2a

De groothandels en producenten die actief zijn in de foodservice markt hebben
onvoldoende kennis van hun klanten.
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De kennis van klanten is nog steeds bedroevend

Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan dat de groothandels en producenten in
het algemeen te weinig kennis hebben van hun klanten. Vijf jaar terug was dat nog begrijpelijk,
maar wij hadden inmiddels gehoopt op een beter resultaat. Er is zelfs een licht verslechterd
beeld ontstaan. De fabrikanten en outletorganisaties zijn het er namelijk meer mee eens dat er
te weinig klantkennis is dan bij het vorige onderzoek.
Verdieping in de schakel die de consument bedient is echter uitermate noodzakelijk voor het
realiseren van succesvolle ketenprojecten én voor een voortdurend op de actuele behoeften
van klanten afgestemd aanbod. Voor fabrikanten draait het daarbij overigens nog steeds om
productgerelateerde zaken (kwaliteit, aanbod, etc.). Hun klanten noemen echter zaken in de
relationele sfeer als belangrijk (kennis van, begrip voor en interesse in de klant). Bij doorvragen
blijkt dat er op dit punt wel progressie wordt geboekt, maar dat dit vooral beperkt blijft tot
enkele spelers die zich hebben gefocust op de Foodservice markt. Opmerkelijk is ten opzichte
van de vorige twee onderzoeken dat nagenoeg alle schakels in de keten aangeven dat zij wel
over meer marktkennis beschikken en streven naar meer samenwerking. Daarbij wordt aangetekend dat de verhardende (vaak internationale) opstelling van de eindschakel in de kolom
dit proces ernstig vertraagd. Er lijkt hier behoefte aan leiderschap van mensen die boven het
belang van hun eigen organisatie uitstijgen en de aanwezige kennis zodanig laten kanaliseren
dat er zowel collectief als individueel vooruitgang wordt geboekt!

Deel 2

‘Daarnaast is er een probleem bij fabrikanten: er wordt vaak niet voldoende
nagedacht over de presentatie van het betreffende product in de schappen van de
verschillende partijen in het buitenshuiskanaal. Daar moet meer energie en tijd in
worden gestoken.’ Chris de Groot van Lekkerland in Shops Out Of Home juli-augustus 2006.

Producenten doen in het algemeen niet wat de horeca nodig heeft om voldoende synergie uit de keten te
halen. (Paul Bringmann – La Place)
Dit (= onvoldoende kennis – red.) was enige jaren geleden een terechte opmerking. Als ik nu naar ons
bedrijf kijk en naar enkele grote producenten dan is dit absoluut achterhaald. (Dick Slootweg – Deli XL)
Veelal worden marktonderzoek en productintroducties voor Retail ook toegepast op Foodservice.
De Foodservice markt vraagt steeds meer om eigen oplossingen en loopt voor op Retail.
(Jan Kooiker – Servex)
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Echte groei in de foodservice markt zal alleen worden gerealiseerd als er op
zeer korte termijn meer geïnvesteerd wordt.
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Kennis van de inhoud helpt eveneens om tot een beter resultaat te komen

Er is nog steeds een gebrek aan focus bij het plegen van investeringen

In 2004 was weliswaar een groot deel van de respondenten van mening dat er op korte termijn
fors meer in de Foodservice markt geïnvesteerd zou moeten worden, maar was dat percentage
minder dan twee jaar daarvoor. Nu is de score grosso modo hetzelfde gebleven als in 2004, met
dien verstande dat men wat minder uitgesproken is.
Met name investering in samenwerking werd in 2004 gezien als belangrijke voorwaarde voor
groei. Dat is nu nog steeds het geval. De kritische geluiden over de noodzakelijke investeringen
gaan met name over het gebrek aan focus bij het aanwenden van de betreffende middelen.
Ook het niet klant- en consumentgericht investeren wordt als een tekortkoming gezien.

Er moet geïnvesteerd worden in totaaloplossingen per categorie, gericht op de consument.
(Robert-Jan Vreeburg – Shell)

Deel 2

Er zal zeker groei kunnen worden gerealiseerd, maar dan moet er doelgerichter worden
geïnvesteerd. Er wordt nu met hagel geschoten. (Peter Kruidenier – Kruidenier Foodservices)

Slim investeren in de breedste zin van het woord: in slimme middelen én in slimme mensen!
(Teun Leijten – Sodexho)
Investeringen op korte termijn in de totale Foodservice value chain zijn nodig - voornamelijk op het
gebied van markt informatie - om de slagkracht en effectiviteit van de totale commerciële operatie te
verhogen en groei te accelereren. (André Hendriks – Nestlé)
Enerzijds kan worden gesteld dat investeringen nodig zijn maar veel belangrijker zijn goede,
creatieve ideeën. Dat is niet alleen een kwestie van veel geld. Dat is ook vooral een kwestie van de
marktkennis en goed luisteren naar klanten. Afnemers en producenten zullen elkaar meer moeten
gaan opzoeken en in die synergie meer voor de eindgebruiker gaan betekenen. (Paul van Wageningen
– Kentucky Fried Chicken)
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stelling 4a

Indien intensief en open wordt samengewerkt in de foodservice keten
wordt het veel eenvoudiger om op veranderende wensen van consumenten
in te spelen.
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Samenwerking blijft wenselijk

Horecaondernemers moeten nadenken over samenwerking met andere bedrijven,
zowel binnen als buiten de branche. Dat is belangrijk om het matig groeiperspectief
en de stijgende energiekosten het hoofd te bieden. Dat zei voorzitter Hajé de Jager
van Koninklijke Horeca Nederland tijdens de nieuwjaarsreceptie. Uit: Shops Out Of
Home – januari 2006.

land in Misset Catering van mei 2006.

Deel 2

Wie vandaag een concurrent is, is morgen een alliantiepartner. Elke dag ben ik op
zoek naar kansen. De wederzijdse afhankelijkheid van bedrijven onderling wordt
groter. Daarom moet je ogen en oren openhouden. Irene Baltus van Compass Group Neder

Diep van binnen hebben de meeste respondenten het gevoel dat in de snel veranderende
food markt -waarin de diverse kanalen steeds meer op elkaars terrein komen- samenwerking
onontbeerlijk is. Wel zien we daarbij dat de roep om tailormade concepten bij diverse klanten
steeds luider wordt. Dit biedt tevens kansen voor merkfabrikanten om hun visibilty naar de
consument in stand te houden of uit te breiden. In 2004 waren de respondenten het er –nog
meer dan in 2002– over eens dat het door intensieve en open samenwerking veel eenvoudiger
wordt om op de wensen van de consumenten in te spelen. Op dit moment is dat beeld onveranderd duidelijk. Toch blijkt het nog praktisch lastig die intrinsieke wens tot intensieve en
open samenwerking te vertalen in de praktijk; een enkel lichtpuntje daargelaten.
Uit grafiek 4B valt af te leiden dat de outletorganisaties nog het hardst roepen om samenwerking
van alle schakels in de keten. Wellicht omdat zij de consument elke dag ontmoeten...
Gebundelde consumentenkennis vanuit de hele keten is essentieel om (potentiële) gebruikers te vinden,
boeien en binden. (Teun Leijten – Sodexho)
Nog steeds zien we in de Foodservice (maar ook Foodretail) dat er veel langs elkaar heen wordt
gewerkt, soms bewust vanuit eigenbelang, soms onbewust. In dat laatste geval vaak omdat we
onvoldoende breed naar de kans of problematiek kijken. Onnodige logistieke kronkels, onnodige
assortimentsdoublures met alle ellende van dien, diverse schakels in de keten veel te laat of helemaal
niet bij product- en conceptontwikkeling betrekken, etc. (Koen Slippens – Sligro)
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De correcte en tijdige afstemming van capaciteiten aan de producentenkant op de wensen en behoeften
van de consumenten vraagt om een transparante transfer van informatie in de keten. Een goede
samenwerking gebaseerd op vertrouwen, zal de efficiëntie in het proces vergroten. (Ruud van Erp
– Delifrance)

Als producent zit je niet boven op de verkoop aan de consument. Met marktonderzoek probeer je dit
op te lossen maar dit werkt nooit 100% (of je bent te laat). Aan de andere kant is het niet altijd 100%
duidelijk voor een afnemer wat er technologisch allemaal mogelijk is (of de afnemer is niet 100%
gefocussed op verkoop aan de consument). Snel informatie analyseren en aan elkaar door spelen kan
deze situatie verbeteren. (Jeroen van Douveren – Smilde Bakery)

Deel 2

Ik ben erg optimistisch over de samenwerking in de Foodservice keten. Er is in onze branche meer
bereidheid om gezamenlijk aan projecten te werken dan in de meeste andere branches en in het
buitenland. Mooi voorbeeld is onze samenwerking om de consument te helpen gezonder te eten en
drinken. Denk aan de CEO convention rond dit thema en het initiatief van de Veneca en een aantal
grote fabrikanten rond het “Ik Kies Bewust” logo. (Harry Stofberg – Unilever Foodsolutions)

Servex ziet warme en koude dranken als één categorie. Na een bijeenkomst met diverse leveranciers
melden Coca Cola en DE dat ze samen met voorstellen zouden komen om de business van Servex
verder te helpen ontwikkelen. Wie had dat vooraf voor mogelijk gehouden? (Jan Kooiker – Servex)
Bundeling van krachten binnen de Foodservice levert een completer en vollediger beeld op van consu
mentenbehoeften. Verschillende partijen binnen de keten bekijken de consument vanuit een specifiek
relevant perspectief en kunnen door gebruik te maken van elkaars informatie omtrent consument
of consumentengedrag elkaar versterken. Daarnaast ben ik van mening dat de verschillende keten
participanten zich doorgaans richten op een specifiek onderdeel van het eindproduct of -concept:
de ene partij levert een product, de andere distributie en de laatste overdracht aan de klant. Het op
voorhand gezamenlijk invulling geven aan al deze aspecten leidt tot afstemming en derhalve een
beter op de consumentenbehoefte afgestemde marktpropositie, terwijl een grotere operationele af
stemming leidt tot een betere afstemming in productie en productontwikkeling voor alle partijen.
Dat zal uiteindelijk leiden tot kostenverlaging. Hiervan profiteert de consument. (Ernest van de Voort
– Fast Food Concepts)
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stelling 5a

Samenwerking tussen spelers in de foodservice keten zal leiden tot co-branding.
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In 2004 was er een duidelijke toename van respondenten die aangaven dat samenwerking
tussen spelers in de Foodservice keten zal leiden tot co-branding. Vandaag de dag is men het
daar overwegend nog steeds (zeer) mee eens. Sterker: er zijn nauwelijks nog respondenten die
het er niet mee eens zijn. Wel is de score van de twijfelaars (eens/noch oneens) toegenomen.
Relatief gezien zijn het vooral de fabrikanten die twijfelen. De outletorganisaties lijken over
het algemeen zeer overtuigd van de opkomst van co-branding.
Het is in de Nederlandse markt desondanks nog behoorlijk zoeken naar serieuze voorbeelden
van co-branding. We zien dit dan ook als een fantastische kans voor de leiders met durf en
visie in deze markt!

Je moet je wel afvragen of/wanneer co-branding toegevoegde waarde heeft, met andere woorden:
het moet wel om waardevolle en elkaar aanvullende merken gaan. (Peter Kruidenier – Kruidenier
Foodservices)

Deel 2

Ik ken nog weinig goede voorbeelden van co-branding! Naar mijn gevoel is het meer samenwerking
tussen de Foodservice markt en partners buiten de Foodservice. Daar zijn ook de sterke, waarde toe
gevoegende merken te vinden. (Mark Haak Wegman – Center Parcs)

Co branding is een mogelijkheid om de ultieme combinatie van de kracht van een merk in een
kanaal te combineren met de kracht van een merk voor de consument. Bepalende voorwaarde is
wel dat de merkassociaties gelijk zijn of elkaar aanvullen. Onderzoek bij de consument in het
gekozen kanaal is dan essentieel. Het is daarmee mijns inziens ook de ultieme uitdaging in een
partnership. (John Smit – Bel Nederland)
Combinaties van sterke producentenmerken en sterke formules geven volgens mij geloofwaardigheid
aan consumenten. Formules moeten daarbij niet de fout maken merken te onzichtbaar te maken en
teveel private label of eigen branding toepassen op producten van merkfabrikanten. (Rob Besseling
– Coca Cola)
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De huidige marges in de foodservice markt zullen in de toekomst
drastisch afnemen.
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De marge-erosie gaat door

De Foodservice markt gaat de retail snel achterna als het gaat om de verharding van
inkoopgesprekken. Volgens de leveranciers komt dat doordat steeds meer managers
van de supermarktsector overstappen naar de Foodservice markt. Shops Out Of Home
– maart 2006.

Ruud Baljé van Sodexho Nederland in Shops Out Of Home van februari 2005.

Deel 2

De Nederlandse cateringsector moet de strijd aanbinden met de negatieve omzetontwikkeling door de bedrijfskantine multifunctioneler te maken. Niet alleen op
het traditionele lunchmoment, maar van 7 tot 7 moet het personeelsrestaurant
naast een uitgebreid assortiment food en drinks ook entertainment en sfeer bieden.

‘Er is budgetdruk en we hebben te maken met Europese aanbestedingen, die veel
onrust veroorzaken.’ Dick Slootweg van Deli Xl in Shops Out Of Home van september 2006.

‘Moeten wij als branche niet veel meer de boer op gaan en het verschil duiden?
Moeten we niet de tenderhype bestrijden? … Zou een opdrachtgever niet veel meer
moeten gaan voor het concept en de cateraar, waarbij er voorafgaand aan een tender
eerst een conceptvisie moet komen waarin begrippen naar voren komen als gastvrijheid, onderscheidend vermogen, creativiteit, cultuur en kernwaardes?
Bob Hutten van Hutten Catering in Misset Catering van september 2006.

Het percentage respondenten dat het er (zeer) mee eens is dat de marges drastisch gaan dalen
is serieus toegenomen en voor het eerst groter dan het percentage dat het er niet mee eens is.
In 2004 was bij de outletorganisaties duidelijk zichtbaar dat zij verwachtten dat de marges in
de Foodservice markt zouden gaan afnemen. Nu is het vooral díe groep die sterk van mening
is veranderd en verwacht dat de marges niet drastisch zullen afnemen. De fabrikanten zijn
echter veel negatiever geworden.
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Gezien de beweging van met name de fastfood-, catering- en on the move- kanalen naar meer
concentratie (vaak internationaal) lijkt een margedaling haast onontkoombaar en de mening
van de fabrikanten wat realistischer. Naast samenwerking en het bouwen van toegevoegde
waarde oplossingen voor klanten en consumenten zal efficiency dan ook een kritische succesfactor worden voor veel spelers in de Foodservice markt om het hoofd boven water te houden.
Welke leiders zetten de eerste stap?

Als handel en industrie niet veel intensiever gaan samenwerken teneinde samen business te bouwen
en kosten uit de keten te halen, zullen de marges binnen Foodservice de komende jaren enorm ver
schralen. (Mario Velt – Campina)

Deel 2

Marges kunnen bijna niet verder naar beneden. De veerkracht van de business is van dien aart
dat er nu ook vernieuwend gekeken zal worden naar productie processen, overhead en het verkoop
apparaat om marge te verbeteren. De wil om te overleven in combinatie met een groeiende (Out Of
Home) markt zal er uiteindelijk voor zorgen dat de marges weer zullen verbeteren. Waarschijnlijk
niet tot het niveau van vroeger. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er tot nu toe te gemakkelijk geld werd
verdiend. Nu komt er een waterscheiding tussen de echt creatieven en durfallen en de technocraten.
(Paul van Wageningen – Kentucky Fried Chicken)

Zolang consumenten bereid zijn een meerprijs te betalen voor service, convenience en kwaliteit,
zal dit (= margedaling red.) niet het geval zijn. Dit vraagt natuurlijk wel om voortdurende aandacht
van alle spelers. (Rob Besseling – Coca Cola)
Als we gezamenlijk bouwen aan oplossingen voor de consument dan kan iedereen een rendabele
business houden. (Robert-Jan Vreeburg – Shell)
Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en attractieve consumentgerichte innovaties zijn dé
antwoorden om de kwaliteitsslag te winnen! (Teun Leijten – Sodexho)
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De groothandels en producenten die actief zijn in de foodservice markt zijn
in staat om hun producten in de markt te volgen en om de batches waarin
bepaalde producten geproduceerd zijn te achterhalen.
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Tracking en tracing staat nu écht op de kaart

De voedselproducenten en -groothandels beseffen onvoldoende het belang van de
nieuwe General Food Law die op 1 januari van kracht is geworden. Nog niet eens de
helft van alle bedrijven weet met deze wet om te gaan. Fred Moerkerken van Exact Software

Tijdens beide vorige onderzoeken bleek een enorme verdeeldheid te bestaan als het gaat om
tracking en tracing in de Foodservice markt. Per definitie was men beide keren niet uitgesproken
positief op dit voor de consument toch zo belangrijke punt. Voor het eerst in vijf jaren is een
meerderheid van mening dat de Foodservice leveranciers in staat zijn om hun producten in de
markt te volgen en om de batches waarin bepaalde producten zijn geproduceerd te achterhalen.
Een kwart van de respondenten is deze mening echter nog niet toegedaan, dus is er zeker nog
ruimte voor verbetering.

Deel 2

in Shops Out Of Home van februari 2005.

Producenten zullen dit over het algemeen wel kunnen. Ik vraag me af of alle groothandels hiertoe in
staan zijn, laat staan de partijen verderop in de keten. De vraag is of distributie van vele producten
naar iedere hoek van de straat ooit gevolgd kan worden. (Rob Besseling – Coca Cola)
Ik vind het gewoon een basiseis dat leveranciers hun producten in de markt kunnen volgen en de
productiebatches kunnen achterhalen. (Robert-Jan Vreeburg – Shell)
Producenten kunnen dit reeds. Groothandels nog niet. (Wouter Jansen van Velsen – Heinz)
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stelling 8a

Het ontbreekt de industrie in het algemeen aan lef in de foodservicemarkt.
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4.3

De industrie en Foodservice: no guts, no glory!

4.3.1

Er is geen keus... behalve die voor leiderschap

In 2004 toonde de industrie in de ogen van de respondenten al meer lef in de Foodservice
markt door daar met meer toewijding en middelen op actief te zijn dan twee jaar ervoor.
Nu -drie jaar later- is men daar negatiever over en zélfs nog negatiever dan in 2002! Wellicht
heeft de hoop/overtuiging van drie jaar terug plaats gemaakt voor een gevoel van teleurstelling.
Vooral de outletorganisaties zijn negatiever dan ooit te voren, maar ook de fabrikanten zelf
zijn niet overtuigd van het lef van hun schakel in de keten. Is het wachten op grote leiders die
het voortouw nemen in de vaak moeilijke discussies met hun collega’s die verantwoordelijk
zijn voor de Retail business?
Het maken én volgen van duidelijke keuzes is in onze ogen niet iets vrijblijvends: óf je kiest
voor costleadership, óf voor het bouwen van specifieke toegevoegde waarde concepten; óf
je kiest voor de beste BtoB propositie danwel voor consumentgerichte concepten, etc. Geen
keuzes maken zal zeker leiden tot een ‘stuck in the middle-positie’ en op den duur leiden tot
nutteloze B-merken of te dure me too-proposities, net als we een tijd terug hebben gezien in
de retailmarkt. Een leider die het beste voor heeft met zijn bedrijf op de lange termijn (en niet
gaat voor zijn eindejaarsbonus of zwicht voor de druk van de kwartaalcijfers ten behoeve van
de aandeelhouders) zal naar wij hopen vanuit die visie gaan acteren!

Deel 2

Hoofdstuk 4	

Er wordt door de industrie teveel vanuit het productiebelang geredeneerd in plaats van dat de gast
het bezielde vertrekpunt is. (Henri Froeling – Bakerstreet)
De industrie is redelijk risico avers. Een beetje meer lef levert prachtige zeperds maar ongetwijfeld ook
briljante productintroducties op. (Wouter Jansen van Velsen – Heinz)
De industrie wil wel innoveren. Veel partijen (de klanten van de industrie) kiezen echter vaak veilig
voor (in retail) gevestigde A-merken, waardoor nieuwe producten niet altijd een faire kans krijgen.
(Rob Besseling – Coca Cola)
De fabrikanten hebben slechte ervaringen in de retail, waardoor ze in Foodservice dingen niet doen óf
overslaan. (Peter Kruidenier – Kruidenier Foodservices)
Er is bij veel fabrikanten nog steeds een sterke retail focus en een laag besef dat de Foodservice markt
bij uitstek geschikt is om met nieuwe oplossingen te pionieren. (Harry Stofberg – Unilever Foodsolutions)
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De industrie zal keuzes moeten maken m.b.t. investeringen in de vele kanalen
in de foodservice markt.
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Focus is de sleutel tot succes

Fabrikanten moeten beter meedenken en minder gefocust zijn op volume.
De markt voor Foodservice is erg divers en dat betekent veel verschillende wensen.
Fabrikanten zouden daarom veel actiever moeten nadenken over welke producten
waar in de schappen moeten worden gelegd. Peter Visscher van Albron in Shops Out Of Home

In de vorige onderzoeken werd de roep (lees: het advies) richting fabrikanten om te gaan
focussen steeds groter. Ook nu weer blijkt –meer dan ooit tevoren– dat respondenten in zeer
grote mate vinden dat de industrie keuzes zal moeten maken met betrekking tot investeringen
in de vele kanalen in de Foodservice markt.
Wij zijn inmiddels wel positief over het besef van fabrikanten om te komen tot focus, aangezien er steeds meer gewerkt wordt met professionele mensen in een op de markt toegesneden organisatie-inrichting. Wij verwachten onder andere dat zaken als trade marketing en
category management de komende jaren van de grond zullen komen. De enige remmende
factor is het volume denken bij een aantal directies (zeg maar: de angst voor het ‘hockey-stick
principe’). Toch zal het op de lange duur beter zijn enkele kanalen en/of categorieën te laten
lopen (eventueel door die als cash cow te zien) en de mensen en middelen in te zetten op die
gebieden waar je het verschil kunt maken (ook in de ogen van je klanten). Dat laatste kan
overigens ook gebeuren door het aangaan van slimme allianties. Het is de kunst voor grote
spelers om bepaalde domeinen te kiezen, een stukje dominantie prijs te geven en de druk
los te laten van het altijd maar de grootste te moeten/willen zijn. Kleine succesvolle spelers
winnen het overigens altijd op relatie/sympathie, keuze voor een niche en/of hun flexibiliteit.

Deel 2

van oktober 2005.

De Foodservice markt is een containerbegrip. Ongeschikt c.q. onvoldoende specifiek om beleid op
te bepalen. De wijze waarop je de consument kunt bereiken verschilt aanzienlijk per Foodservice
kanaal/segment en daarmee kosten, opbrengsten en benodigde tijd. Vergelijk convenience retailing
zoals bij het travelsegent maar eens met traditionele horeca: beide markten vragen om een een totaal
verschillende aanpak... (Raymond Noordermeer – Friesland Foods)
Niet alle combinaties van klant, concept en kanaal zijn rendabel te bewerken. Een keuze zal moeten
worden gemaakt in marketing-, maar vooral salesinvesteringen. Hierbij zullen industrie en grossiers
elkaar kunnen aanvullen. (Gijs Weterings – Unilever Out Of Home)
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De industrie zal gericht moeten investeren in de gefragmenteerde Foodservice markt, in plaats
van “alle ballen in de lucht te willen houden”, om de gekozen kanalen te laten groeien.
(Mario Velt – Campina)
Gezien de diversiteit van de behoeften van de consument in de specifieke kanalen kan duurzame
waarde alleen gegenereerd worden door toepassing van gedetailleerde kennis van die kanalen. Voor
de meeste fabrikanten betekent dit dat er keuzes gemaakt gaan worden. (John Smit – Bel Nederland)

Deel 2

In de gefragmenteerde Foodservice markt met zijn vele kanalen en segmenten is het belangrijk om
te bepalen welke kanalen de winnaars zijn van de toekomst qua groei en rendement om de return
on investment te maximaliseren. Nu is er vaak veel “verdeelde” aandacht over de vele kanalen
waardoor investeringen niet gericht genoeg ingezet worden en hun maximale rendement missen.
(André Hendriks – Nestlé)
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stelling 10a Producenten in de foodservice markt zullen het alleen redden indien deze

producenten fors groter worden.
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Groot betekent niet per definitie succesvol

Ik geloof veel meer in kleine dedicated producenten dan in grote generalisten die redeneren vanuit
productie in plaats van vanuit consumentenoverwegingen. (Paul Bringmann – La Place)
Er moet in elk geval grensoverschrijdend gedacht en gewerkt kunnen worden.
(Robert-Jan Vreeburg – Shell)

Deel 2

Voor de derde keer op rij is het merendeel van de respondenten van mening dat groot zijn of
worden niet persé noodzakelijk is om te overleven in de Foodservice markt. In 2004 begon
men echter wel iets genuanceerder te reageren op dit onderwerp. Met name de internationalisatieslag met bijbehorende zaken als consolidatie door fusie en overname was debet aan die
nuancering. Ook vormen van samenwerking als allianties werden toen genoemd om de te
verwachten schaalvergroting het hoofd te bieden.
Tijdens dit onderzoek bleek echter dat 70 procent van de respondenten niet vindt dat producenten fors moeten groeien om het te gaan redden in Foodservice; een hogere score dan
ooit te voren! Vooral de groothandels, maar zeker ook de outletorganisaties zijn deze mening
toegedaan.

Creativiteit én authenticiteit daarmee maak je het verschil. Kleine, exclusieve, niche leveranciers
voor specifieke producten zullen altijd een belangrijke complementaire rol blijven vervullen.
(Teun Leijten – Sodexho)
In de Foodservice ga je geld verdienen als je niches kunt invullen.
(Peter Kruidenier – Kruidenier Foodservices)
Dit (= fors groter worden – red.) is niet noodzakelijk. Een goed idee en goede partners
kunnen de basis zijn voor succes in de Foodservice markt. (Rob Besseling – Coca Cola)
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Professionele koks hebben in toenemende mate behoefte aan gemakkelijke
en tijdsbesparende producten. Om in te spelen op die behoefte schuift het vak
van die professionele kok steeds verder terug in de keten. De industrie en de
groothandel dienen dat vak daarom te gaan beheersen.
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Blijft de kok koken?

Er speelt een interessant dilemma: enerzijds nemen de kookvaardigheden binnen
contractcatering steeds verder af, anderzijds wil de consument een rijker en verser
aanbod, meer keuze en luxe producten. Unilever, maar ook andere producenten,
kunnen cateraars helpen geld te verdienen door met producten te komen die
gemak, variatie en versheid uitstralen. Harry Stofberg Unilever Foodsolutions in Distrifood Out

Meer dan tachtig procent van de Nederlandse (bedrijfs)restaurants gebruikt kanten-klaarproducten bij het bereiden van gerechten. Aanprijzingen als ‘ambachtelijk’
of ‘huisgemaakt’ moeten daarom vaak met een flinke korrel zout worden genomen.
Dit blijkt uit onderzoek van de Hoge Hotelschool in Maastricht. Het onderzoek
onder 4500 restaurants wijst uit dat in steeds meer keukens sauzen uit een pakje
worden gebruikt. Ook het aantal soepen dat niet door koks zelf wordt bereid is
stijgende. Shops Out Of Home juli-augustus 2006.

Deel 2

Of Home van 25 februari 2005.

Net als bij de vorige edities blijkt ook tijdens dit onderzoek dat het vak van de kok in de ogen
van de respondenten steeds meer wordt overgenomen door schakels die eerder in de keten
zitten. Het vak van de kok verschuift daarmee meer naar ‘creatief afmaker’ en ‘frontcooking
entertainer’. Maar liefst 78 procent van de respondenten is het er (zeer) mee eens dat de pro
fessionele kok in toenemende mate om gemakkelijke en tijdsbesparende producten vraagt.
Net als in 2004 geven respondenten aan dat het daarbij gaat om: gebrek aan tijd, personeels
tekort, personeelskosten, constante kwaliteit, voedselveiligheid en convenience.
Wij zien dat de trend naar meer convenience in de keuken niet te stoppen is. Enerzijds komt dat door
gebrek aan goed geschoolde koks die bereid zijn de klok rond te werken maar anderzijds door het sterk
verbeterde aanbod in halfklare maaltijdcomponenten, soepen, sauzen etc. De innovatiedruk blijft dan
ook hoog en dat is het goede nieuws, niet alleen voor de Foodservice ondernemer maar juist ook voor
handel en industrie. Wij gaan meer waarde toevoegen per maaltijdmoment en die groei komt
bovenop de autonome groei van de Foodservice markt als gevolg van de aantrekkende economie.
(Harry Stofberg – Unilever Foodsolutions)
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De toegenomen eisen ten aanzien van voedselveiligheid, kwaliteit, traceerbaarheid van grondstoffen
maken het noodzakelijk om het bereidingsproces van maaltijden of maaltijdcomponenten te vervroegen
in de keten. Voorwaarde voor acceptatie van de klant is dat dit een efficiencywinst (lees geen kostenstijging) oplevert en de kwaliteit minimaal gelijk of beter is. Dit kan alleen door een professioneel
inzicht en kennis van de industrie en de groothandel om aan de eisen van de professionele maaltijdbereider te voldoen. (Ruud van Erp – Delifrance)
Als gespecialiseerde convenience producent moeten wij de taal spreken van de professionele koks.
Door ruime kennis en toegevoegde waarde te bieden fungeren wij als het ware als verlengstuk van
de keuken. (Ad van Olphen – Henri)

Deel 2

Het nadeel van meer convenience producten moet gecompenseerd worden met inbreng van expertise.
Hoe voorkom je dat de convenience producten niet verrassend zijn. Hoe help je afnemers met verrassende
presentaties etc.? (Mark Haak Wegman – Center Parcs)
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De aflevergroothandel zal nog lang zijn bestaansrecht behouden in de
foodservice markt.

71%
64%

38%

38%

16% 17%

Zeer mee eens

Mee eens
2004 (N=44)

7%

Mee eens nog oneens

12%

7% 5%

Mee oneens

0% 0% 0%
Zeer mee oneens

2007 (N=46)

foto’s: www.shootmyfood.com

2002 (N=17)

12% 14%

78

foodreflection 2007 – de nederlandse foodservice markt wacht op een geleidelijke transformatie

Hoofdstuk 4	

Kennis van de inhoud helpt eveneens om tot een beter resultaat te komen

4.4

De groothandel en Foodservice: schaalvergroting én flexibiliteit

4.4.1

De aflevergroothandel gaat beslist blijven

De aflevergroothandel behoud zijn bestaansrecht indien hij toegevoegde waarde kan creëren op
het gebied van efficiency (vanuit zijn volumekracht) en innovatie voor de klant en leverancier.
(Peter Kruidenier – Kruidenier Foodservices)

Deel 2

Evenals in de vorige twee onderzoeken geven respondenten ook nu weer aan dat de aflever
groothandel absoluut een functie heeft in de Foodservice keten en daarom nog lang zijn
bestaansrecht zal behouden in de Foodservice markt. Het vereiste hoge serviceniveau in Food
service (dagelijkse en flexibele leveringen, veel vers, kleine drops per stop) is daar debet aan.
Wel zien we inmiddels concentratie op nationaal (bijvoorbeeld de overname van Karsten door
Kruidenier Foodservices en de overname van Ven en Inversco door Sligro) en internationaal
niveau (overname Deli XL door Bidvest). Het is onze overtuiging dat deze concentratie zal
doorzetten gezien de toenemende eisen van klanten en de druk op de marges in de keten.

De aflevergroothandel zal zeker bestaansrecht behouden. Gezien de ontwikkeling in Nederland en
andere Europese landen zal dit verreweg de belangrijkste groothandelsvorm zijn in de Foodservice
markt. (Dick Slootweg – Deli XL)
Op basis van klantbehoefte zal het altijd noodzakelijk blijven een gedeelte van de goederen bij de klant
af te leveren. Hopelijk blijft het aandeel Cash & Carry (kijken, ruiken, voelen, proeven) de komende
jaren doorgroeien. (Edo Knoppert – Metro)
De kostenfocus in de hele branche zal ertoe leiden dat steeds verder op de core business wordt
geconcentreerd. Dit zal ook voor de aflevergroothandel gelden en deze zal daarom zijn bestaansrecht
houden op dat type activiteit (John Smit – Bel Nederland)
Terecht gaf Edo Knoppert van Metro nog aan dat we het belang van de afhaalgroothandel
niet uit het oog moeten verliezen, zeker als het gaat om het traditionele horecakanaal binnen
Foodservice. Hij verwoordde dit als volgt: Op basis van de klantbehoefte zal het altijd noodzakelijk
blijven een gedeelte van de goederen bij de klant af te leveren. Desondanks blijft het aandeel Cash &
Carry waarschijnlijk de komende jaren stijgen, vanwege een groeiende behoefte van de horecaonder
nemer om te kijken, ruiken, voelen, proeven en aan intensief persoonlijk contact. Uit onderzoek komt
naar voren dat de horecaondernemers nu al bijna 30% van de food inkopen bij de C&C haalt. Er wordt
nog maar slechts 50% van de inkoopwaarde via de traditionele bezorggroothandel besteld. De lokale
detaillist neemt ook al ruim 15% voor zijn rekening.
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Als spelers in de foodserviceketen de handen ineen slaan kunnen zij door
reductie van complexiteit gezamenlijk zeker 5% besparen op de huidige
logistieke kosten.
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Efficiencyverbetering kan vooral komen uit verlaging van de logistieke kosten

Convenience groothandel Lekkerland start met RFID-proefprojecten door heel Europa... ‘Binnen distributie en logistiek heeft Lekkerland een leidende positie in de
zin van procesefficiëntie en kwaliteit. Christian Berner van Lekkerland in Shops Out Of Home
van juni 2006.

‘Horeca is voor ons het grootste groeisegment, omdat ondernemers meer dan ooit
nadenken over het hele bedrijfsproces. Te denken valt aan managementinformatie,
het assortimentsbeleid per segment en category en het beheersen van leveranciers.’.

De roep om kostenverlaging door reductie van complexiteit in de keten is net als in 2004 erg
hoog. Maar liefst 88 procent van de respondenten geeft aan dat ze verwachten dat er minstens
5% op de huidige logistieke kosten kan worden bespaard bij een serieuze complexiteitsreductie
(was 84 procent drie jaar geleden). Toen tijdens een bijeenkomst van Foodservice Network
Nederland het Britse OFSCI-project werd toegelicht (zie ook pag. 43 van het rapport ‘Kiezen
én delen’) bleek er nog steeds grote behoefte te bestaan aan zo’n aanpak in Nederland. Het
wachten lijkt dan ook op een goede initiatiefnemer op dit gebied, aangezien zo’n project óók
gaat leiden tot de gewenste efficiency.
Diverse respondenten geven aan dat de besparingen wel behoorlijk verdeeld moeten worden
over de diverse schakels in de keten, aangezien anders de basis voor medewerking aan een
‘OFSCI-achtig project’ zal ontbreken. Hier is moed (lees: leiderschap) voor nodig! Ook stellen
meerdere respondenten dat het verstandig lijkt relatief kleinschalig te starten met een aantal
toonaangevende spelers. Daarmee blijft zo’n project behapbaar en houdt je de snelheid er in.
Een aanvullend argument dat zij noemen is dat de grotere spelers bovendien ook in staat zijn
de benodigde middelen te investeren in zo’n aanloopproject.

Deel 2

Dick Slootweg van Deli XL in Shops Out Of Home van september 2006.

De logistiek in de Foodservice keten kenmerkt zich door complexiteit: fijnmazig, dagelijks, vers,
HACCP, kleine hoeveelheden, wisselende assortimenten. De Retail heeft in de laatste twintig jaar
bewezen dat er grote voordelen te behalen zijn. Er wordt natuurlijk ook een prijs betaald in de vorm
van dreigende standaardisatie en uniformiteit. (Henk Voormolen – Albron)
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stelling 14a De investeringen die nodig zijn voor de implementatie van één systeem

dat data-uitwisseling door de keten mogelijk maakt zijn te hoog ten
opzichte van de benefits (papierloos orderen/factureren, tracking en tracing,
online voorraad-inzicht door de keten, etc.)
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Er is minimaal 5% te besparen op logistieke kosten; als we echt samenwerken en we slaan dubbel
slagen dan is dat zeker 10% of meer! (Peter Kruidenier – Kruidenier Foodservices)
De Foodservice branche wordt in snel tempo professioneler. Ik verwacht dat toeleveranciers en handel
nu echt gaan beginnen met category management zoals dit in retail al jaren gewoon is. Daardoor
gaan wij de Foodservice ondernemer beter bedienen met produkten en service, onnodige complexiteit
wegnemen en dus kosten. (Harry Stofberg – Unilever Foodsolutions)

Door het gebrek aan transparantie in de keten vindt er op dit moment (ongetwijfeld) veel inefficiëncy
plaats. Het gezamenlijk delen van informatie en het vastleggen in een centraal systeem zal ervoor
zorgen dat de inefficiënties transparant gemaakt worden en daardoor slimme optimalisaties door
gevoerd kunnen worden die voor alle partijen in de keten rendabel zijn. (André Hendriks – Nestlé)

Deel 2

Iets meer dan de helft van de respondenten is het er (zeer) mee oneens dat de benefits van één
data uitwisselingssysteem niet opwegen tegen de investeringen die nodig zijn voor de implementatie ervan. Tegelijkertijd is een derde het er (zeer) mee eens. Het zijn overigens met name
de outletorganisaties en fabrikanten die van mening zijn dat de benodigde investeringen zeker
worden terugverdiend. Gaan zij gezamenlijk de kar trekken?

Op basis van het vertrouwen (data integriteit) en strikte regels van vele (beursgenoteerde) bedrijven
zal er nog niet worden meegewerkt aan een geïntegreerd systeem door de keten heen. De investering is
qua tijd en moeite dus te hoog en heeft op dit moment geen kans van slagen. (Edo Knoppert – Metro)
Vanzelfsprekend is het nuttig om spelregels af te spreken om op een bepaald abstractieniveau goed,
snel, foutloos en efficient met elkaar samen te kunnen werken. Zeg maar de verkeersregels voor tal
van data uitwisseling. Probeem met dit soort trajecten is dat het vaak de cash cow voor consultants
dreigt te gaan worden die allerlei zaken gaan bouwen waar niemand op zit te wachten maar die wel
gevoelig liggen (vertrouwelijkheid, eigen identiteit) en dus bereidheid om mee te werken limiteren.
Kortom hou het eenvoudig en pragmatisch! (Koen Slippens – Sligro)
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stelling 15

Partijen die in de foodserviceketen letterlijk het dichtst bij de consument
zitten (horeca, catering) zullen het sterkst groeien.
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4.5

Outlets en Foodservice: steeds meer op het scherpst van de snede

4.5.1

De consument vraagt, de aanbieder draait

Albron probeert met lage prijzen en kortingsacties meer bezoekers in de bedrijfs
restaurants te krijgen. ‘Voorheen zag je mensen met twee boterhammen naar beneden komen en een karnemelk nemen. We verleiden ze nu om het goedkope menu
te nemen en de boterhammen thuis te laten. Misschien nemen ze de volgende dag
een snack of een gerecht.’ Peter Visscher van Albron in Catering Magazine van mei 2006.

Deel 2

Shell maakt meer ruimte voor gezonde voeding als worteltjes, groentemix en voorgesneden appel. Daarnaast komt de oliereus met een afdeling koelverse kant-enklaar maaltijden, variërende van stamppotten, pannenkoeken, Oosterse maaltijden
tot kant-en-klare soep. Ook hebben sommige Shell Shops een aparte afdeling met
medicijnen. Distrifood Out Of Home 25 februari 2005.

Het aantal consumptiemomenten, de aard van de consumentenbehoeften en de wijze van
besteden door consumenten wordt steeds grilliger en veranderlijker. Als paddestoelen rijzen
nieuwe concepten dan ook uit de grond (zie ook www.shootmyfood.com). In de slag om die
wispelturige consument moeten outlets steeds sneller investeren om bij te blijven. Hieruit zou
je kunnen afleiden dat er meer geld nodig is bij die outlets en dat het om die reden logisch is
dat (wederom) het gros van de respondenten aangeeft dat die outlets sterker groeien dan de
rest van de schakels in de keten. Het bestedingsniveau van de consument moet immers in de
pas lopen met het investeringsniveau van de outletorganisatie. Als je kijkt naar het verloop
van de respons over de drie onderzoeken, dan valt het tegelijkertijd op dat het percentage
respondenten dat niet denkt dat outlets het meest profiteren van de groei van de Foodservice
markt structureel is gegroeid in de afgelopen 5 jaren en inmiddels al 30 procent bedraagt.
De benodigde investeringen om bij te blijven bij de snel veranderende consumentenbehoeften
zullen in hun ogen deels ten koste te gaan van de marge.
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stelling 16a Traditionele retailers als supermarkten kunnen alleen succesvol zijn met

foodservice concepten (bijvoorbeeld kant-en-klaarmaaltijden) die in grote
hoeveelheden verkocht kunnen worden.
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Retail heeft even geen focus op Foodservice

De strijd om het ontbijt is gestreden. Het gevecht om de avondmaaltijd begint nu.
De grote vraag voor consumenten wordt: waar ga ik mijn avondeten kopen?
Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden. Denk maar eens aan de benzinepomp,
het station, de drive in en natuurlijk de supermarkt. Paul Bringmann van La Place in Distri

Supermarktketen Dirk van den Broek opent volgend jaar restaurants en koffieshops
in en bij de eigen supermarkten. De restaurants worden door externe partijen geëxploiteerd. De ‘voedselpleinen’ op de winkelvloer worden in eigen beheer gelanceerd
bij de grote vestigingen. In de nieuwe horecaconcepten spelen kwaliteit en lage
prijzen een grote rol. Shops Out Of Home december 2005.

Deel 2

food Out Of Home van 25 februari 2005.

Albert Heijn introduceert eind deze maand een nieuw huismerk onder de naam AH
Express. … Het assortiment bestaat voornamelijk uit ontbijt-, lunch- en tussendoor
producten als sandwiches, vruchtendranken en snacks. Shops Out Of Home november 2005.

Jumbo Euroborg lanceert een speciale bedrijfsservice voor bedrijven op en rond
het Euroborg-terrein in Groningen. Bedrijven en kantoren kunnen bij de grootste
Jumbo van Nederland terecht voor onder meer gebak, bloemen, broodjes, snacks,
salades en maaltijden. Distrifood 15 november 2006.

Dit keer is de mening van respondenten als het gaat om de stelling dat retailers slechts succes
vol kunnen zijn met Foodservice concepten die in grote hoeveelheden verkocht kunnen worden
sterk verdeeld. Drie jaar terug gaven respondenten overwegend aan het hier mee eens te zijn
en dat retailers slechts succesvol kunnen zijn met massaproducten en -concepten als pizza,
tomatensoep, koffie en hot dogs. Bovendien was men toen de mening toegedaan dat ze voor
specifieke Foodservice oplossingen zouden moeten samenwerken met Foodservice specialisten.
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In de tussentijd heeft zich echter een prijsoorlog afgespeeld in de Nederlandse Foodretail.
Hiermee is de focus duidelijk verlegd qua strategie en hebben Foodservice concepten nauwelijks aandacht gekregen. Wij zijn zeer benieuwd hoe zich dat de komende jaren gaat ontwikkelen als de foodretailers wellicht weer meer gaan werken aan toegevoegde waarde concepten.
Overigens heeft zich met name bij de groothandels een wijziging van opinie voorgedaan:
zij zijn het sterkst van positief naar negatief verschoven op deze stelling.

De prijzenoorlog in de supermarkt heeft geleid tot een slag om het (volume)marktaandeel. Alles wat
kan leiden tot vergroten van de traffic bij een retailer zal ingezet kunnen worden en daar hoort zeker
de mogelijkheid van de introductie van een Foodservice concept bij. (John Smit – Bel Nederland)
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Deel 2

Mensen bereiden hun maaltijden steeds minder vaak zelf. Een geweldige kans voor supermarkten en
Foodservice. Door de manier waarop ze zijn georganiseerd en de noodzaak van schaalgrootte kunnen
supermarkten hier alleen in voorzien door elders geproduceerde producten te verkopen. Het Food
service kanaal is veel kleinschaliger en daardoor in staat terplekke te produceren en de supermarkt
te verslaan op versheid, kwaliteit en smaak. (Jan Kooiker – Servex)
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stelling 17

Kennis van de inhoud helpt eveneens om tot een beter resultaat te komen

Specifiek ontwikkelde consumentgerichte loyalty programma’s (denk aan
Airmiles, AH Bonuskaart in de retailmarkt) zullen een belangrijk instrument
gaan worden binnen de catering- en horecawereld.
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Loyalty programma’s en Foodservice lijken niet samen te gaan

Het nieuwe horecaprogramma werd de afgelopen maand gepresenteerd bij de
opening van de Makro in Groningen… De extra aandacht voor de horeca komt
ondermeer tot uiting in de HorecaCard, die de klant veel privileges biedt.

Net als in de vorige onderzoeken zien de respondenten consumentgerichte loyalty programma’s
niet zitten in de Foodservice markt. In 2004 gaven wij aan dat loyaltysystemen desondanks
mogelijk een instrument zouden kunnen worden in de Foodservice marketingmix indien dit
zou worden opgepakt in alliantievorm. Tot op heden komen loyaltysystemen echter nog maar
mondjesmaat van de grond, in welke vorm dan ook. Wellicht een kans voor een ‘first mover
advantage’ door leiders met lef en visie... of toch gewoon een onhaalbare (loyalty) ‘kaart’?
Het is verleidelijk om er mee aan de gang te gaan in de horeca. Voor de fast food zal het de service
snelheid niet ten goede komen en die staat met het groeien van het assortiment toch al onder druk.
Tegelijkertijd is de behoefte om meer te weten van gedrag van gasten ook in de horeca groeiende.
Electronische spaarsystemen zullen waarschijnlijk een rol gaan spelen. (Paul van Wageningen –
Kentucky Fried Chicken)

Deel 2

Shops Out Of Home oktober 2005.

Loyalty programma´s hebben hun hype weer even gehad. Dat heeft ook te maken met de economie
en dus komen ze wel een keer terug, maar voorlopig even niet. (Henk Voormolen – Albron)
Onze samenleving, dus onze gasten, vraagt om ankers/binding. Loyalty zal daarom verder gaan
dan functionele programma’s, denk aan ‘Proef de wereld/La Place’ en het ‘third place’-gevoel van
Starbucks bij Coffee United in Groningen. (Henri Froeling – Bakerstreet)
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Ergo: visie, lef en keuzes maken!

Bij de totstandkoming van dit rapport zijn we steeds nieuwsgieriger geworden wat de verantwoordelijken in Food(service) nu belemmerd om het échte verschil te gaan maken. Het zou
fantastisch zijn als er een onderzoek komt dat zich daar op richt (waarom/waarmee hebben
de huidige leiders het moeilijk, welke specifieke kansen worden niet benut, wat moet je in
Foodservice ‘hebben’ als leider, etc., etc.). Wij zullen daar graag aan meewerken.
Om zowel collectief alsook als individuele organisatie serieuze vooruitgang te boeken is het
immers noodzakelijk dat er leiderschap wordt getoond door mensen die boven het belang van
hun eigen organisatie durven uit te stijgen. De intentie tot samenwerking is er zeker, maar
wordt vaak gedwarsboomd door de belangen van individuen (als persoon c.q. bedrijf). Het belemmert het maken en consequent/consistent opvolgen van heldere keuzes, het serieus investeren in klantkennis en -concepten en het optuigen van sustainable ketenprojecten. Nieuwe
strategieën als nichemarketing c.q. costleadership en het bouwen van tailormade oplossingen
komen daardoor ook niet van de grond. Ook nieuwe technieken als category management,
trade marketing en co-branding staan nog steeds in de kinderschoenen.

Deel 2

4.6

Kennis van de inhoud helpt eveneens om tot een beter resultaat te komen

Leider: de Foodservice wereld wacht op u!
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Symbiose: Geleidelijke transformatie in Foodservice: Leiderschap is gewenst

5	Symbiose: Geleidelijke transformatie in
Foodservice – leiderschap is gewenst
Het zal u inmiddels zijn opgevallen dat op cruciale plaatsen in het tweede deel van dit boekje
de termen leiderschap, visie en lef zijn gevallen. Het is onze diepste overtuiging dat indien
er mensen opstaan die boven de belangen van hun eigen bedrijf (en zeker ook van zichzelf!)
uitstijgen, de Foodservice keten als geheel (maar ook de één- of meerdimensionale relaties tussen
bedrijven onderling) zodanig zal gaan transformeren dat het tot mooie dingen gaat leiden
voor hun organisatie en daarmee ook voor henzelf. Voor serieuze ketenprojecten (kosten
besparingen, data-uitwisselingssystemen, tracking en tracing), voor vernieuwende taktieken
(co-branding, loyaltysystemen, trade marketing en category management) en voor strategische
ommezwaaien (zoals focus op basis van heldere keuzes door bijvoorbeeld tailormade klantconcepten en nichemarketing als cornerstones van het beleid) zijn visie en lef nodig. Dan zal
een geleidelijk proces op gang komen dat werknemers in de Foodservice markt energie gaat
geven en zal vanuit die zelfmotivatie de transformatiepijn worden doorstaan in een markt
die weliswaar verhardt, maar tegelijkertijd openstaat voor ondernemende mensen en voor
organisaties met veranderingsbereidheid en lef. En: zonder het eigenbelang voorop te stellen.
Er is overigens niets mis met een eigenbelang. Als iets niet goed is voor jezelf houd je namelijk
vroeg of laat op met het te doen. We willen echter vooral een pleidooi houden voor het ver
beteren van de wereld van anderen. Winnaars in het bedrijfsleven zijn er immers om samen
met hun mensen en de klant iets moois te realiseren. Het proces zelf verschaft hen vreugde en
is een soort beloning op zich. Ze willen oprecht de levenskwaliteit van de klant en zijn familie
of personeel verbeteren want dat is hun missie. Winnaars zijn immers gevers. Winnaars hebben
succes. Succes is vaak lachen. Succes is gewaardeerd worden door kinderen en wijze mensen.
Succes is iets doen met eerlijke feedback en succes is rustig blijven bij destructieve kritiek.
Succes is in staat zijn eigen schoonheid te zien en te ervaren en het goede te zien in andere
mensen. Succesvol geleefd hebben betekent de wereld verlaten wetende dat hij een beetje
beter geworden is omdat jij geleefd hebt.
Dat is ook het succes waarvan ik droom en waar ik de komende jaren aan wil blijven werken:
een Foodservice markt met leiders die als een magneet de juiste mensen en de goede zaken
aantrekken en daarmee succes op succes boeken en zodoende een stukje bijdragen aan het
geluk van heel veel mensen! En zo’n leider wil ik ook graag zijn!!
Indien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande conclusies, aanbevelingen en
gedachten is het ons een genoegen daarover met u van gedachten te wisselen.
Dank voor het lezen van dit boekje!
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Kun je een rups leren vliegen
Jan Bommerez en Kees Van Zijtveld
ISBN 90-805-1563-9

Denk groot & word rijk
Napoleon Hill
ISBN 90-5513-131-8

Flow en de kunst van het zakendoen
Jan Bommerez en Kees Van Zijtveld
ISBN 90-77341-16-1

Een levensregel voor beginners
Wil Derkse
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Leiderschap met hart en ziel
Johan Verstraeten
ISBN 90-209-5255-2

Managers, maar dan echte
Henry Mintzberg
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De Creatiespiraal
Marinus Knoope
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Succesµ zit tussen je oren
Erik van Vooren
ISBN 90-5466-650-1

Synchroniciteit
Joseph Jaworski
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Gedachtemanagement
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Handboek Spiegelogie
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De kracht van het Nu
Eckhart Tolle
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De Alchemist
Paulo Coelho
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‘Betrokken mensen hoeven
niet gemanaged te worden’
Management Team
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Rituelen voor lichaam en ziel
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Good to great
Jim Collins
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Het doel van The Improvement Companions is om mensen
gelukkiger en succesvoller te maken. Dit doen we door middel
van gerichte interventies. Hierdoor kom je zakelijk en privé
meer tot je recht.

www.theimprovementcompanions.nl

inspireren, innoveren, archiveren
eten, drinken, slapen
foto’s, films, verhalen
door professionals van over de hele wereld

T H E V I S U A L W O R L D O F F O O D , B E V ERAGES AND OVERNIGHT STAY;
A L W A Y S A N D E VERYWHERE

www.shootmyfood.com
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Met dank aan
Bij de totstandkoming van het tweede deel van dit boekje hebben wij ons verheugd in de
medewerking van vele experts van leidende bedrijven in de Nederlandse Foodservice keten,
waaronder:
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‘Succes is vaak lachen. Succes is gewaardeerd worden door kinderen en wijze mensen. Succes is iets
doen met eerlijke feedback en succes is rustig blijven bij destructieve kritiek. Succes is in staat zijn
eigen schoonheid te zien en te ervaren, en het goede te zien in andere mensen. Succesvol geleefd hebben betekent de wereld verlaten wetende dat hij een beetje beter geworden is omdat jij geleefd hebt.’
(Uit: “Flow en de kunst van het zakendoen” van Jan Bommerez en Kees van Zijtveld).
Volgens recent onderzoek lijdt meer dan de helft van de directeuren en managers in
Nederland aan burnoutverschijnselen. Bovendien is het een algemeen sociaal geaccepteerd
fenomeen dat hard werken o.k. is. ‘De werkverslaving is een moderne epidemie die zich razendsnel verspreidt. In tegenstelling tot andere verslavingen is deze sociaal zeer goed geaccepteerd en
wekt vaak de illusie van succes. Maar op de keper beschouwd kunnen wij vaststellen dat ze alleen
maar de vervreemding van het diepere zelf versterkt.’ (Uit: Leiderschap met hart en ziel van Johan
Verstraeten). Met dit boekje proberen wij een steentje bij te dragen om dat te verminderen
bij hen die dat betreft in de Foodservice branche en daarmee een zetje geven om hun geluk
te vergroten. Echter: dit boekje kan uw leven natuurlijk niet veranderen, dat kunt u alleen
maar zelf…
Ik draag dit boekje met genoegen op aan eenieder die mij vanaf het begin haar (met name
Bertie!) of zijn vertrouwen en steun heeft gegeven bij mijn stap naar het zelfstandig ondernemerschap. Zeer veel dank daarvoor!

Onze hartelijke dank!
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Leiderschap is gewenst!

en met behulp van de modernste consultancytechnieken organiseert FoodReﬂection sessies die
managers in de foodbranche versterken in hun acteren.
De meeste van deze sessies worden gehouden op
Abdij Mariënkroon in het Brabantse Nieuwkuijk.
Een unieke locatie die het mogelijk maakt tijdens
onze sessies volledig ‘los’ te komen van belemmerende
denkbeelden en die de rust herbergt die broodnodig
is gedurende onze bijeenkomsten.
Geïnteresseerd?
Kijk op www.foodreﬂection.nl of bel 06 30 16 55 96.

Postadres
Meidoornstraat 2
5253 EB Nieuwkuijk

Bezoekadres
Abdijlaan 8
5253 VP Nieuwkuijk

Telefoon +31 (0)6 30 16 55 96
E-mail info@foodreﬂection.nl
Website www.foodreﬂection.nl

FoodReﬂection | Enrique Figee

FoodReﬂection

De Nederlandse Foodservice markt wacht op een geleidelijke transformatie

Op basis van ruim 20 jaar ervaring in de foodbranche

Enrique Figee Januari 2007

