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Ons rapport ‘De foodserviceketen revolueert’ van twee jaar geleden heeft veel stof doen op-
waaien in de Nederlandse foodmarkt. Gezien de enorme publiciteit in vakmedia en publieks-
media kunnen we rustig stellen dat de ontwikkelingen in de foodservicemarkt sindsdien een
bredere interesse kennen. Reden voor ons om na twee jaar het net weer eens op te halen. 
Niet met de pretentie een wetenschappelijk verantwoord document op te leveren, maar wel 
ter inspiratie voor beslissers in de Nederlandse food(service)wereld.

De in dit rapport opgetekende visie is mede totstandgekomen op basis van schriftelijke inter-
views met experts van maar liefst 45 leidende bedrijven in de foodserviceketen. We hebben
ervoor gekozen om de groep van respondenten flink te vergroten ten opzichte van twee jaar
geleden, zodat de representativiteit verder is toegenomen. U vindt de namen van de bedrijven
waar de respondenten werkzaam zijn achter in dit rapport. Nagenoeg alle respondenten van
twee jaar geleden hebben wederom hun medewerking verleend. Dit gaf ons een goede
controlegroep voor de vergelijking van de huidige resultaten met die van twee jaar geleden.
Van harte wil ik alle respondenten bedanken voor het ter beschikking stellen van hun tijd 
en kennis. Ik weet hoe druk deze mensen zijn en hoe lastig het is om tussendoor aan zo’n
verzoek te moeten voldoen. Het zegt aan de andere kant ook iets over de waarde die zij er 
aan hechten om een actueel beeld van de ontwikkelingen in de foodservicemarkt te krijgen.
Hieraan kunnen zij zich spiegelen zodat ze een indruk krijgen waar zij zelf en hun onder-
neming staan. Dank en hulde!

Ook wil ik onze relaties hartelijk danken met wie wij in de afgelopen periode hebben mogen
samenwerken. Van een aantal interessante projecten hebben onze relaties referenties afgegeven.
Om u een beeld te geven van het type projecten en klanten hebben wij in de bijlage een aantal
referentiesheets mogen opnemen.

Tot slot wil ik graag mijn collega’s Alice van Eekelen en Riemke de Kloet
bedanken voor hun inbreng en ondersteuning tijdens dit project en bij 
de totstandkoming van het rapport. Mede namens hen wens ik u veel
leesplezier!

Enrique Figee
Principal Consultant Cap Gemini Ernst & Young 
efigee@cgey.nl
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Foodservice...



Dit rapport geeft een beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse foodservicemarkt vanuit
een (inter-)nationaal perspectief. Het is bedoeld om spelers die zich op deze markt (gaan)
richten te helpen verantwoorde keuzes te maken op basis van een zo breed mogelijke blik.

Onder foodservice verstaan we alle ready-to-(h)eat/drink-oplossingen voor de consument. Het
maakt in deze definiëring dan ook niet uit via welk kanaal de consument het product heeft
gekocht. Sterker nog, we zien dat traditionele retailers zich steeds nadrukkelijker manifesteren
op terreinen die tot voor kort nog het domein waren van de horeca, cateringorganisaties of
convenience stores. 

De bestedingen aan foodservice-oplossingen zoals gedefinieerd nemen nog steeds toe. Door de
toename van het aantal verkooppunten, de druk op het uitgavenpatroon van de consument,
de huidige economische omstandigheden en de toegenomen inkoopprijzen staan veel
traditionele foodservice-aanbieders momenteel onder druk.Wij verwachten dat traditionele en
nieuwe spelers in de foodmarkt steeds meer in elkaars vaarwater gaan komen. Ondertussen
stellen de consument en de overheid steeds meer eisen op het gebied van transparantie en
voedselveiligheid. Een mogelijke oplossing om te overleven in deze steeds complexer
wordende markt is het aangaan van strategische allianties. In hoofdstuk 1 zetten we deze
ontwikkelingen uiteen.

In vergelijking met twee jaar terug wordt er duidelijk meer samenwerking gezocht in de keten.
In eerste instantie speelt hierbij de druk op de consumentenprijzen een rol. Daarnaast is het in
deze fragmentarische markt uitsluitend mogelijk structureel consumentenonderzoek te doen
indien spelers de handen ineenslaan. De marktgegevens die nu beschikbaar zijn, hebben in
het algemeen betrekking op slechts één kanaal en niet op het consumentengedrag in de totale
foodmarkt. Maar ook het slimmer inspelen op consumentenwensen kan geschieden door
samenwerking in de zin van co-branding, co-making, co- en crossselling c.q. co- en
crossmerchandising. Daarnaast nopen de ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid
tot samenwerking. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van deze kwesties.

De fabrikanten zijn zich sterk aan het roeren op foodservicegebied. Met meer toewijding en
middelen zijn diverse, vaak leidende spelers, zich op deze markt verder aan het ontwikkelen.
Daarbij kunnen zij zich nog meer focussen, bijvoorbeeld door keuzes te maken met
betrekking tot het aantal te bewerken kanalen. Dat is belangrijker dan het (nog) groter
worden. Bovendien kunnen slimme allianties helpen om toch breed in de markt aanwezig te
blijven, zonder zelf alle inspanningen te moeten doen. We verwachten overigens wel dat
internationale producenten en outlets een steeds groter aandeel zullen krijgen van de
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consumentenbestedingen. Als fabrikanten in staat zijn het vak van de kok deels op zich te
nemen en te vertalen naar foodservice-oplossingen biedt dat veel kansen. Meer over deze
onderwerpen vindt u in hoofdstuk 3. 

Hoofdstuk 4 gaat vooral in op de rol van de aflevergroothandel. Deze partij zal zeker blijven
bestaan, zo is de verwachting. Ze komt echter steeds nadrukkelijker voor de keuze te staan
verder te gaan als grossier, dan wel als logistiek dienstverlener. De groothandel zal wellicht de
meest kritische schakel worden bij het praktisch realiseren van ketenprojecten.

De outlets in foodland gaan zich steeds meer op elkaars terrein begeven. Ook hier kunnen
allianties een oplossing bieden om de consument op zoveel mogelijk plaatsen te ontmoeten
c.q. van de drijvers die ten grondslag liggen aan het consumentengedrag te profiteren. De
respondenten in ons onderzoek zijn er overigens nog bepaald niet van overtuigd dat
loyaliteitsprogramma’s een belangrijk instrument zullen worden voor de traditionele
foodservice-operators in de strijd om de consument aan zich te binden. Het landschap van
verkooppunten wordt de laatste tijd nóg complexer, omdat ook retailers en merkfabrikanten
zich op dit terrein zijn gaan begeven. Een overzicht van al deze ontwikkelingen schetsen wij
in hoofdstuk 5.

In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste constateringen nog eens op een rijtje gezet, aangevuld
met enkele aanbevelingen.

11
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Samenvatting

Het onderzoek naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de foodservicemarkt dat 
Cap Gemini Ernst & Young twee jaar geleden heeft uitgevoerd is gepubliceerd in het rapport
‘De foodserviceketen revolueert’. De belangrijkste trends en kwesties die destijds zijn onder-
zocht, worden gevolgd in hun ontwikkeling en zijn opnieuw getoetst onder een grotere groep
vertegenwoordigers van de belangrijkste spelers in de foodservicemarkt (45 respondenten). 
De ontwikkelingen van de benoemde trends en bewegingen kunnen nu of in de toekomst 
van belang zijn voor de spelers in deze markt.

In dit rapport staan de resultaten van het tweede foodservice-onderzoek en geeft Cap Gemini
Ernst & Young zijn visie op de actuele ontwikkelingen in de foodservicemarkt. 

Foodservice
Foodservice is een stroming binnen de totale foodmarkt, die inspeelt op de nog steeds sterk
groeiende behoefte aan ready-to-(h)eat/drink-oplossingen. Overlappingen tussen de traditionele
retailers en foodservicespelers maakt een definiëring op basis van verkoopkanalen onmogelijk.
De bestedingen aan foodservice-oplossingen staan weliswaar onder druk maar zullen, geëxtra-
poleerd over de komende vijf jaar, nog steeds toenemen. Onderstromen in de samenleving,
zoals het ontstaan van meer individuele eetmomenten en de afname van kookvaardigheden,
maken dat gewoontes en verwachtingen van consumenten blijvend veranderen ten gunste 
van foodservice-oplossingen. Maar de toename van het aantal foodserviceverkooppunten, de
huidige economische omstandigheden en de druk op het uitgavenpatroon van de consument
veroorzaken dat foodservice niet langer exponentieel zal blijven groeien. Op korte termijn zal
er een daling in de groei ontstaan, behalve bij sommige kanalen zoals de supermarkten en
convenience stores. De groei in de horeca vertoont op dit moment een sterke daling.

De foodserviceketen
Spelers in de foodserviceketen moeten gaan samenwerken om het hoofd te bieden aan een
volwassen wordende foodservicemarkt. Voedselveiligheid, kostenreductie, risicospreiding en
het aangaan van meer contactmomenten met de consument zijn drijfveren voor samenwerking
in de keten. Samenwerking tussen foodservicespelers speelt zich af aan beide kanten van de
keten. We zien steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan tussen fabrikanten onderling,
tussen fabrikanten en outlets en tussen outlets onderling. Dit zal leiden tot gezamenlijke
product- en conceptontwikkeling, gezamenlijke salesactiviteiten, co-branding, crossmerchan-
dising en -selling. De groothandel zal een cruciale rol spelen bij de realisatie van ketenprojecten. 

Samenvatting
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Besparingen in de keten, die kunnen oplopen tot meer dan 5% van de logistieke kosten,
kunnen sneller gerealiseerd worden door gebruik te maken van retailkennis. 
Marges in de foodserviceketen zullen zich minder positief gaan ontwikkelen. Dit wordt
veroorzaakt door het toegenomen aantal outlets, consolidatie van marktpartijen en de
consument die op zoek is naar meerwaarde. 

De industrie
Fabrikanten zijn de afgelopen twee jaar meer lef gaan vertonen in de foodservicemarkt, maar
deze is (nog) niet gebaseerd op een missie. Om echt succesvol te kunnen zijn in de food-
servicemarkt zijn een heldere missie en het maken van keuzes noodzakelijk. Als er al keuzes
gemaakt worden dan blijkt het moeilijk om deze te vertalen naar een marktstrategie en om te
zetten in de praktijk. Het denken in consumentenbehoeften (consumer needs) in plaats van 
in producten vormt de basis voor de ontwikkeling van een toegewijde food(service)strategie. 

De groothandel
De groothandel moet kiezen, tussen een rol als grossier of service provider, én delen door het
terugdringen van de complexiteit in de keten mogelijk te maken.

Outlets
Het outletlandschap wordt complexer. Traditionele foodservice beweegt zich richting retail en
traditionele retail beweegt zich richting foodservice. Door een toenemend aantal foodservice-
outlets en foodservice-aanbod vanuit de retail, in combinatie met de huidige economische
ontwikkelen en de consument die op zoek is naar value-for-money is er bepaald geen sprake
van groei in de horeca en catering. Spelers in de foodservicemarkt hebben geen beeld bij
loyaliteitsprogramma’s voor catering en horeca.

15
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De cijfers laten duidelijk zien dat de meerderheid van de consumenten verwacht dat het bezoekpatroon in 2004
gelijk zal blijven aan dat van 2003. Echter uitgaande van een aantal consumenten dat een stijging dan wel een
daling verwacht, mag geconcludeerd worden dat de bezoekfrequentie aan de horeca in 2004 met gemiddeld
22% zal dalen.
Bron: Foodstep Nationale Consumentenmonitor Horeca 2003
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In dit hoofdstuk geven wij de visie van Cap Gemini Ernst & Young op de Nederlandse
food(service)keten weer. Deze visie is gebaseerd op deskresearch en analyse, een opiniepeiling
onder experts uit de keten en onze ervaring vanuit diverse projecten in de markt.

1.1 Foodservice is het foodsegment dat inspeelt op de ready-to-(h)eat/drink-vraag
Twee jaar terug omschreven we in ons rapport ‘De foodserviceketen revolueert’ de foodservice-
markt als “de totale buitenshuis consumptie, als mede alles wat kant-en-klaar wordt gekocht
maar thuis wordt geconsumeerd”. Door voortschrijdend inzicht hebben we die definitie verder
kunnen aanscherpen. Onder foodservice verstaan we alle ready-to-(h)eat/drink-oplossingen
voor de consument (figuur 1). Het maakt in deze definiëring dan ook niet uit via welk kanaal
de consument het product heeft gekocht. Sterker nog, we zien dat traditionele retailers zich
steeds nadrukkelijker manifesteren op terreinen die tot voor kort nog het domein waren van
de horeca, cateringinstanties of convenience stores. Wat we ook zien gebeuren is dat concepten
als ‘ready-to-eat’ iets meer afzakken naar ready-to-heat en ready-to-cook (componenten).

Van oudsher kunnen we vier ‘mindsets’ definiëren, drijfveren van consumenten om bood-
schappen te doen: ‘voor de kelderkast’, ‘voor de keukenkast’, ‘voor het aanrecht/koelkast’
(dagfunctie) of ‘voor de mond’ (meteen eten) (figuur 2). De supermarkt is in het gebied links
onderin ontstaan, het aanrecht/koelkastterrein was voor de speciaalzaak en het gebied rechts
bovenaan voor de horeca. Zoals de supermarkt steeds verder naar rechtsboven is geschoven en
het bestaansrecht van de speciaalzaken heeft aangetast, zo zal dat ook met het vroegere terrein
van de horeca gebeuren (figuur 3). Door een beperkter budget van de consument daalt de
horeca-omzet ten gunste van de verkoop van kant-en-klaar maaltijden voor thuisconsumptie
en is daarmee een sterke concurrent van de cafetaria, de convenience store en de afhaalhoreca.
Albert Heijn bijvoorbeeld verkoopt ongeveer een half miljoen kant-en-klaar maaltijden per week. 

Belangrijk is dat de consument steeds minder tijd wil/kan besteden aan het bereiden van
maaltijden. Vervolgens komt de vraag aan de orde of men de producten thuis of buitenshuis
consumeert en daarna in welke context. Het ontwikkelen van concepten volgt daarop en pas
dan gaan we kijken wat het meest geschikte kanaal is c.q. of er een nieuw kanaal ontwikkeld
moet worden. Het probleem is dat marktonderzoekbureaus momenteel uitsluitend data 
genereren die kanaalgericht zijn (supermarkt, tankstations, speciaalzaken, catering, etc.). 
We kunnen de segmenten in figuur 1 dan ook nog niet kwantificeren. Wij verwachten dat
marktonderzoekbureaus binnenkort wel gaan starten met breed en structureel marktonder-
zoek vanuit de genoemde consumentensituaties.
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Restaurants en snackbars leggen het af in de maaltijdenmarkt. Ze hebben last van kant-en-
klaar maaltijden die de supermarkten aanbieden. De detailhandel wordt steeds meer
concurrent van de horeca. Naast de concurrentie van kant-en-klaar maaltijden hebben de
restaurants en snackbars ook last van ‘tussendoortjes’ in de pompstations. 
Bron: Out-of-Home Distrifood, 22 augustus 2002

De recessie en de gestegen prijzen in de horeca verleiden steeds meer mensen om zelf te
koken. Het is al het derde achtereenvolgende kwartaal dat restaurants, cafés en hotels
minder klandizie trekken. Intussen speelt de supermarktbranche handig in op deze trend: de
investeringen in gemaksvoedsel betalen zich nu uit. 
Bron: Staatscourant, 22 augustus 2003

De verkoop van koelverse kant-en-klaar maaltijden stijgt in de periode van juli 2002 tot juli
2003 met 19% tot een omzet van 3 225 miljoen. 
Bron: Distrifood nr. 36, 2003

In de periode van oktober 2002 - oktober 2003 stijgt de verkoop van pizza’s bij supermarkten
met 10,7%. De stijging t.o.v. 2000-2001 is 27,8%.
Bron: Distrifood nr. 41, 2003

De meest genoemde redenen om een restaurantbedrijf niet te bezoeken, hebben te maken
met de prijzen in restaurantbedrijven. Hierbij wordt regelmatig gerefereerd aan de invoering
van de euro die de horeca duur heeft gemaakt. In combinatie met een kleiner budget is er
voor veel consumenten een dubbele reden om een restaurant niet te bezoeken. 
Bron: Foodstep; Nationale Consumentenmonitor Horeca 2003

Het aantal huishoudens heeft de grens van 7 miljoen bereikt. Ruim eenderde van deze
huishoudens wordt gevormd door alleenstaanden. Bijna eenderde bestaat uit meer-
persoonshuishoudens zonder kinderen, veelal paren al dan niet getrouwd. Ruim eenderde
wordt gevormd door huishoudens met kinderen. Ruim de helft van de groei van het aantal
huishoudens bestaat uit een toename van het aantal alleenstaanden. Deze groep is sinds
1995 met 300.000 gegroeid naar 2,4 miljoen huishoudens in 2003. 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek www.cbs.nl

Dit jaar zal een nieuw begrip aan het Nederlands worden toegevoegd: koelvers koken. Dat is
snel koken met als ingrediënt een koelverse maaltijd. De consument krijgt het gevoel dat hij
bezig is met het bereiden van een lekkere pot.
Bron: Distrifood nr. 1, 2004



1.2 Foodservice blijft groeien
De bestedingen aan foodservice-oplossingen zullen over de komende jaren heen blijven
toenemen, zij het in beduidend mindere mate dan we de afgelopen jaren gewend zijn. 
We willen nog steeds geld uitgeven voor gemak, maar worden daarin steeds kritischer. 
Groeikansen zijn er in oplossingen voor het toenemende tijdsprobleem, zeker bij eenpersoons-
huishoudens (in Nederland ruim eenderde deel van de huishoudens) en tweepersoonshuis-
houdens met een fulltime baan. Tevens in oplossingen voor de afnemende kookvaardigheden,
vooral bij de jongeren. Daarnaast beschikken ouderen tegenwoordig over een prima conditie,
zowel lichamelijk als in de portemonnee. Bij deze doelgroep liggen absoluut kansen, waarop
momenteel nog amper op wordt ingespeeld. Gevolg van deze ontwikkelingen is het ontstaan
van meer individuele eetmomenten en minder bereiding van traditionele maaltijden.

Door de toename van het aantal verkooppunten van foodserviceconcepten, onder andere 
door retailers, de druk op het uitgavenpatroon van de consument in de huidige economische
omstandigheden en de toegenomen (inkoop)prijzen staan veel traditionele foodservice-
aanbieders momenteel onder druk. Wij verwachten dat traditionele en nieuwe spelers in de
foodmarkt steeds meer in elkaars vaarwater gaan komen.

1.3 Succesvol zijn betekent keuzes maken
Om in deze steeds complexere wereld overeind te blijven, moeten spelers in de foodketen
keuzes gaan maken voor een go-to-market-strategie. Het blijkt dat fabrikanten in relatief 
korte tijd de foodservicemarkt serieus zijn gaan nemen en durven te investeren. De te nemen
beslissingen zijn bepaald niet gemakkelijk, omdat de traditionele outlets en foodservice-outlets
steeds meer in elkaar gaan overlopen en de consument op steeds meer plaatsen foodproducten
verwacht aan te treffen. Het toegenomen aanbod in combinatie met de economisch mindere
tijden maakt dat de consument steeds meer value for money eist. Daarnaast realiseert die
consument zich dat een steeds groter deel van het voedsel de maag ingaat zonder dat die
consument zélf een bereidingsstap heeft moeten doen. Door die bewustwording stelt men
steeds meer eisen op het gebied van verantwoord en gezond eten.

Spelers in de keten moeten het gehele speelveld waarin ze zich begeven in kaart brengen en
vervolgens gaan bepalen wat hun topprioriteiten zijn. Veel spelers ontbreekt het echter nog
aan een duidelijke foodservicemissie; ‘welke rol willen wij spelen in de foodservicemarkt?’.
Dus daar zal eerst aan gewerkt moeten worden. Daarna zullen ze moeten bepalen wat ze zelf
willen gaan doen en wat in samenwerking met andere partijen in de keten. De basis voor
innovatie zal voortaan liggen in het managen van consumentenbehoeften en pas daarna in
productmanagement. 

21
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Nederlanders ontbijten steeds vaker onderweg. 7-12% (vrouwen resp. mannen) ontbijt
onderweg naar werk/school. Kant-en-klaar ontbijten worden voornamelijk gekocht bij het
benzinestation (42%), de supermarkt (36%) en de bakker/broodjeszaak (26%/28%).
Bron: Distrifood nr. 41, 2003; Marketresponse

De lunch wordt van alle eetmomenten per dag het meest buiten de deur genuttigd.
Tussendoortjes komen op de 2e plaats. In totaal vindt van alle eetmomenten 18% buiten de
deur plaats. 40% van de lunches worden buitenshuis gebruikt, 24% van de tussendoortjes,
8% van de ontbijten en 7% van de diners. Bron: Distrifood nr. 41, 2003 

Deze 7% is lager dan in de rest van Europa waar al 24% van de avondmaaltijden buiten de deur
genuttigd worden. 
Bron: High Pressure Cooking, Europees foodservice-onderzoek Cap Gemini Ernst & Young, 2003

Maaltijden van Europeanen bestaan voor 40% uit snacks. Dit gaat ten koste van de reguliere
maaltijden. Consumenten gaan steeds meer letten op de functie van maaltijden in plaats van
de eetmomenten. De bijdrage van de maaltijd aan de dagelijkse voedingsbehoefte en de
voedzaamheid van de maaltijd zijn de belangrijkste factoren waar consumenten op letten.
Regelmaat en formele eetmomenten worden steeds minder belangrijk.
Bron: Media Week, 30 mei 2003; Datamonitor

Grote fastfoodketens introduceren meer gezonde maaltijden. Burger King en McDonald’s
zetten hun gezondheidsoffensief voort: het eerst genoemde bedrijf introduceert drie vetarme
kipsandwiches, terwijl McDonald’s een Happy Meal op de markt brengt met water, salade en
een boekje met lichaamsoefeningen en een pedometer.
Bron: Foodpress nr. 39, 2003

Masterfoods heeft gekozen voor een heldere strategie waarin per kanaal het best passend
merk centraal staat. Rond dat merk wordt vervolgens een sterke merkbeleving gecreëerd.
Binnen elk kanaal is gekeken welk merk in het portfolio het best aansluit en dat merk is
vervolgens in de schijnwerpers gezet. 
Bron: Out-of-Home Distrifood, 21 maart 2003



1.4 Samenwerken in de keten wordt een must
Samenwerking zal plaatsvinden op twee fronten: richting de consument en in de keten zelf.
Om de consument op zoveel mogelijk plaatsen te ontmoeten en in de wetenschap dat de
foodservicemarkt gekenmerkt wordt door veel, relatief kleinschalige outlets kan het interessant
zijn om op zoek te gaan naar strategische allianties. Wij zien deze ontstaan tussen de
verschillende outlets, tussen outlets en fabrikanten, alsmede tussen fabrikanten onderling. Dit
zal leiden tot gezamenlijke product- en conceptontwikkeling, gezamenlijke sales, co-branding
en crossmerchandising en -selling. Ook hier geldt dat eerst een duidelijke missie moet worden
bepaald. Door de druk op de verkoopprijzen zal samenwerking op een breder vlak nood-
zakelijk zijn ín de keten. Als men erin slaagt veel van de huidige complexiteit te reduceren op
het gebied van fysieke distributie en datalogistiek valt er, volgens de respondenten van dit
onderzoek, minimaal 5% te besparen op de logistieke kosten! En dit is nog een conservatieve
schatting. De groothandel zal een cruciale rol spelen bij de realisatie van ketenprojecten. 
Als de groothandel, die de schakel kan worden om de efficiency en transparantie in de keten 
te vergroten, niet kan of wil bijbenen wordt de praktische haalbaarheid enorm vertraagd of
beperkt. Natuurlijk vergt samenwerking een brede basis van vertrouwen. De rol van het recent
opgerichte FoodService Instituut Nederland zal hierin van groot belang zijn.

1.5 Strategische keuzes op het gebied van allianties richting de consument en
samenwerking in de keten moeten nú worden gemaakt

Het lijkt erop dat op alle fronten in de keten de strategische wapens moeten worden gesmeed.
Traditionele en nieuwe spelers op outlet-niveau ruiken hun kansen en datzelfde geldt voor
fabrikanten. Strategische allianties zullen een grote rol gaan spelen (alliantieafspraken worden
meestal voor meerdere jaren gemaakt). Het is dus zaak goed na te denken alvorens te beslis-
sen. Maar jezelf onttrekken aan allianties of minimaal aan samenwerking wordt onmogelijk, al
is het alleen maar omdat de consument en de overheid steeds meer eisen stellen op het gebied
van transparantie en voedselveiligheid. De groothandel komt steeds nadrukkelijker voor de
keuze te staan verder te gaan als grossier dan wel als logistiek dienstverlener. Ook hier zal in
de nabije toekomst een point of no return ontstaan. 
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2002 (n=17)
2004 (n=45)

De meeste spelers in de foodservicemarkt werken vanuit een duidelijke missie 
met betrekking tot de foodservicemarkt

Zeer mee eens Mee eens Mee eens
noch oneens

Mee oneens Zeer mee oneens

Bron: CGE&Y Foodservice onderzoek Nederland
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2.1 Toewijding voor foodservice is een noodzaak om te komen tot de juiste
langetermijnfocus

De meeste spelers in de foodservicemarkt werken (nog) niet vanuit een heldere missie; ‘welke
rol willen wij spelen in de foodservicemarkt’. Omdat er talloze consumentenbehoeften te
benoemen zijn en de verkoopkanalen divers zijn, is een gedifferentieerde marktbewerking en
kanaalkeuze noodzakelijk bij de ontwikkeling van een gerichte foodservicestrategie. Hierdoor
ontstaat focus. Het is niet gemakkelijk voor klassieke food-marketeers die opgevoed zijn in het
supermarktkanaal (marketing gericht op consumenten die ‘boodschappen doen’) om los te
komen van product- en kanaaldenken en een foodservicevisie te ontwikkelen.

“Ik denk dat deze professionalisering nu plaats moet gaan vinden voor die spelers die er nog niet
mee bezig zijn.” (Executive grote A-merkfabrikant)

In het foodservice-onderzoek van 2002 gaf driekwart van de geïnterviewden aan dat
foodservicespelers niet werken vanuit een heldere missie en strategie (grafiek 1a). Vandaag de
dag is die mening minder uitgesproken. Kennelijk werken meer spelers vanuit een missie. Bij
de fabrikanten heeft zich dat nog onvoldoende vertaald in ‘het maken van keuzes’ maar wel in
het tonen van meer ‘lef ’. 

“Door het gebrek aan echte foodservicekennis in de meeste ondernemingen mist een heldere
missie en wordt er regelmatig opportunistisch geacteerd.” (Barto Cleton, Douwe Egberts Coffee
Systems) 

De respondenten uit de groothandel zijn er geen van allen van overtuigd dat spelers in de
foodserviceketen werken vanuit een duidelijke missie. Dit in tegenstelling tot de outlets
waarvan bijna de helft de aanwezigheid van een missie veronderstelt (grafiek 1b).

2.2 Kennis van consumenten en handelspartners is een belangrijke sleutel tot
foodservicesucces 

Voor een optimale marktbewerking is kennis van de consument het startpunt van alle
activiteiten. Kennis en focus op consumentenbehoeften stimuleren het loskomen van product-
denken, een belangrijke stap binnen de ontwikkeling van een toegewijde foodservicestrategie.
Naast consumentenkennis is ook kennis van de handelspartners belangrijk. Fabrikanten
denken daarbij aan productgerelateerde termen als aanbod, kwaliteit en leveringsbetrouw-
baarheid. Onderzoek dat Cap Gemini Ernst & Young in 2002 in opdracht mocht verrichten,
leerde dat de basis voor een goede klantrelatie gevormd wordt door oprechte kennis van,
begrip voor en interesse in de klant. 
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2002 (n=17)
2004 (n=45)

De groothandels en producenten die actief zijn in de foodservicemarkt 
hebben onvoldoende kennis van hun klanten
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Daarnaast zijn marktkennis, een visie op marktontwikkelingen en een actieve en
meedenkende houding in de vorm van een persoonlijke, continue relatie van belang. 

“Hoewel verbeterd de afgelopen jaren, ‘klappen’ veel producenten nog één op één retailproducten
en -concepten het kanaal in zonder de kritische succesfactoren van de foodservicemarkt
voldoende te kennen.” (Ruud Baljé, Sodexho Nederland B.V.)

Nog steeds geeft ruim de helft van de respondenten aan dat de groothandels en producenten
die actief zijn in de foodserviceketen onvoldoende kennis hebben van hun klanten (grafiek
2a). Er is wel meer focus op de foodservicemarkt, maar deze is niet gebaseerd op klanten-
kennis. De verschillende spelers in de foodserviceketen onderkennen allemaal dat ze te weinig
van hun klanten weten, maar hebben nog geen inspanningen verricht om dit te verbeteren
(grafiek 2b).

“Enkele grote serieuze partijen in de markt durven geld uit te trekken voor R&D (trendsetters). 
De overige volgen en baseren hun visie en strategie op intuïtie.” (Antonio Stroes, Fast Food
Concepts b.v.)

2.3 Investeren in samenwerking leidt tot echte groei in de foodservicemarkt
Echte groei in de foodservicemarkt zal alleen worden gerealiseerd als er op zeer korte termijn
meer geïnvesteerd wordt (grafiek 3). Bijna de helft van de respondenten is het nog steeds met
deze stelling eens, maar het is minder dan twee jaar geleden. Werden in het foodservice-
onderzoek van 2002 professionele medewerkers, voedselveiligheid en productontwikkeling 
als belangrijkste investeringsprioriteiten genoemd, op dit moment wordt als belangrijkste
voorwaarde voor groei de samenwerking tussen de spelers in de foodserviceketen genoemd.
Investeren in samenwerking in de keten lijkt de juiste richting te zijn om echte groei in de
foodservicemarkt te kunnen realiseren.

“Groei is alleen mogelijk wanneer zowel fabrikanten als verwerkers gezamenlijk willen werken aan
optimalisatie van de foodservicemarkt en het introduceren van nieuwe concepten.” (Aad van der
Burg, Beckers Nederland B.V.)

“Er hoeft niet per definitie meer geïnvesteerd te worden, wanneer er goede samenwerking met
gezonde concurrentie plaatsvindt tussen de diverse spelers in de markt en de bedrijfskolom.”
(Raoul Kivits, Compass Group Nederland Holding BV)
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2002 (n=17)
2004 (n=44)

Echte groei in de foodservicemarkt zal alleen worden gerealiseerd als er 
op zeer korte termijn meer geïnvesteerd wordt
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Indien intensief en open wordt samengewerkt in de foodserviceketen wordt het 
veel eenvoudiger om op veranderende wensen van de consument in te spelen
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“Het gaat vooral om de consistentie van de investeringen. Er worden nu veel experimenten
gedaan die na een jaar of maximaal twee jaar gestopt worden. Het gaat om de juiste dingen doen
en de bereidheid tot investeren over een periode van twee tot drie jaar.” (Barto Cleton, Douwe
Egberts Coffee Systems)

Met de oprichting van het FoodService Instituut Nederland worden de randvoorwaarden
geschapen voor efficiënte samenwerking binnen de gehele keten. Het instituut stelt individuele
bedrijven in staat hun bedrijfsvoering te optimaliseren met betrekking tot strategie en keten-
activiteiten.

2.4 Spelers in de foodserviceketen moeten gaan samenwerken om het hoofd te kunnen
bieden aan een volwassen wordende foodservicemarkt 

“De voedingsafzet in de buitenhuismarkt vertoont krimp. Het probleem is dat
voedingsbedrijven alleen bereid zijn tot investeren in productontwikkeling als er goede
afspraken gemaakt kunnen worden met grote afnemers als Sodexho, Compass of Albron.”
Bron: Agrarisch Dagblad, 28 juli 2003

De respondenten zijn het er nog duidelijker over eens dan twee jaar geleden dat door
intensieve en open samenwerking in de foodserviceketen het veel eenvoudiger wordt om op
de veranderende wensen van consumenten in te spelen (grafiek 4). 

“Als alle partijen het belang van de consument erkennen, zal samenwerking gemakkelijker gaan en
wordt het daardoor automatisch gemakkelijker om op de wensen van de consument in te spelen.”
(Raoul Kivits, Compass Group Nederland Holding BV)

Een goed voorbeeld van synergie op commercieel gebied (productontwikkeling en het delen
van consumentenkennis) is de samenwerking tussen Sodexho en Unilever bij het op de markt
brengen van verse lunchmaaltijden onder de merken Unox, Conimex en Bertolli (afb.1). Een
ander voorbeeld is de samenwerking tussen Trittico, TNO, Philips en Duni. Vanuit een
initiatief van de Europese gemeenschap onder de naam HiCS (Highly Customised Solutions)
hebben zij gezamenlijk een concept ontwikkeld om in de zorgmarkt consumenten flexibeler te
kunnen bedienen. Dit ‘Care Catering Concept’ is een integraal maaltijdconcept dat een
assortiment koelverse, voorgeportioneerde en consumptiegerede maaltijdcomponenten biedt,
gekoppeld aan hoogwaardige presentatiemiddelen (afb. 2).
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2002 (n=17)
2004 (n=43)

Samenwerking tussen spelers in de foodserviceketen zal leiden tot co-branding

Zeer mee eens Mee eens Mee eens
noch oneens

Mee oneens Zeer mee oneens

Bron: CGE&Y Foodservice onderzoek Nederland

47%

31%
25% 23%

19%
12%

0%0%

19%
25%

Grafiek 5a 

2002 (n=17)
2004 (n=12)

Samenwerking tussen spelers in de foodserviceketen zal leiden tot co-branding

Zeer mee eens

Vergelijking zelfde respondenten 2002 en 2004

Mee eens Mee eens
noch oneens

Mee oneens Zeer mee oneens

Bron: CGE&Y Foodservice onderzoek Nederland

42%

31%
25%

8%

19% 17%

0%0%

33%
25%

Grafiek 5b 



33

De foodserviceketenHoofdstuk 2

“Samenwerkingsverbanden zijn zeker nodig om innovatiekracht van de ene speler te combineren
met de marktbewerking of logistieke vaardigheden van de ander.” (Barto Cleton, Douwe Egberts
Coffee Systems)

Andere vormen van samenwerking tussen spelers in de foodserviceketen zijn co-making
(productontwikkeling tussen twee of meerdere partijen) respectievelijk co-branding. Het
percentage respondenten dat aangeeft dat samenwerking tussen spelers in de foodserviceketen
zal leiden tot co-branding is duidelijk toegenomen ten opzichte van twee jaar geleden (grafiek
5a). Dezelfde respondentengroep van twee jaar geleden (controlegroep) laat deze toename nog
scherper zien (grafiek 5b). 
Voorbeelden van co-branding tussen twee fabrikanten is de samenwerking tussen Heinz en
Smith’s Food Group (SuperChips met Heinz Tomato Ketchup-smaak (afb. 3), Häagen-Dazs 
en Baileys (Shake afb. 4) en Chupa Chups met Unilever (kinderijsje afb. 5). Ook outlets en
fabrikanten werken samen zoals McDonald’s met Masterfoods, Nestlé en met Sara Lee
(McFlurry, afb. 6) respectievelijk met Friesche Vlag (McBreaker) en Unilever met Plus
supermarkten (Cook-IT, afb. 7). Ten slotte zien we ook verschillende formules gezamenlijk naar 
buiten treden zoals Jamin en Swirl’s (shop-in-shop), Esso en AH to go (afb. 8), Sainsbury’s en
Yo!Sushi in Engeland (o.a. lunchproducten, afb. 9) en McDonald’s samen met La Place (afb.
10). Deze laatste trend zien we ook veelvuldig in het buitenland in de vorm van een ‘food
court’, een soort meubelboulevard van eet- en drinkformules met gezamenlijke tafels en
stoelen in het midden. We kunnen stellen dat het vormen van de juiste allianties een
strategisch issue is geworden.

“Samenwerking tussen spelers in de keten leidt tot lagere investeringsrisico’s en snellere payback
time.” (Harry Stofberg, UBF foodsolutions)

Afb. 1 Unilever & Sodexho verse lunchmaaltijden Afb. 2 Trittico, TNO, Philips & Duni
Care Catering Concept ® Duni Design België
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Afb. 3 Heinz & Smiths Food Group Afb. 4 Häagen-Dasz & Baileys Afb. 5 Chupa Chups & Unilever

Afb. 6 McDonald’s, Masterfoods, 
Nestlé & Sara Lee

Afb. 7 Unilever & PLUS-supermarkt
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Afb. 8 Esso & AH to go

Afb. 9 Sainsbury’s & Yo!Sushi

Afb. 10 McDonald’s & La Place
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2004 (n=31)

In het verhogen van de efficiëntie van de foodserviceketen lopen
we meer dan drie jaar achter op de foodretailketen
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Wanneer we ons actief richten op het implementeren van de best practices van  
de foodretailketen dan kan de foodserviceketen binnen drie jaar een vergelijkbaar 
efficiencyniveau bereiken
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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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De producent zal het grootste voordeel hebben van de efficiency maatregelen 
in de foodserviceketen
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De foodservice-organisatie in Groot-Brittannië, het Optimum Foodservice Supply Chain Initiative (OFSCI), geeft aan dat het daar
mogelijk is £ 450 miljoen te besparen door samenwerking in de keten. De besparingen zullen door de hele keten heen verdeeld
worden en zijn als volgt opgebouwd:

Bar Coding Database Product e-Transactions Sales and forecast exchange Total

Administration 7 15 220 242
Handling 17 41 58
Transportation 40 10 8 58
Inventory 5 87 92
Total 64 25 226 95 450

Bron: www.ofsci.org.uk 
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2.5 Besparingen in de keten kunnen snel gerealiseerd worden door gebruik te maken van
retailkennis

Een ruime meerderheid van de spelers in de foodserviceketen is het eens met de stelling 
dat de foodserviceketen in het verhogen van de efficiëntie meer dan drie jaar achterloopt op 
de foodretailketen (grafiek 6). 
Er is hoop dat wanneer de foodserviceketen zich richt op het implementeren van de best
practises van de foodretailketen de foodserviceketen binnen drie jaar een vergelijkbaar
efficiencyniveau kan bereiken (grafiek 7).

“Drie jaar is echter erg ambitieus. Dit wordt een cultuurwijziging waar een periode van vijf jaar
realistischer zou zijn.” (Antonio Stroes, Fast Food Concepts b.v.)

Both foodservice and retail can and should learn from each other. It is ridiculous that bar
coding is not standard operating procedure in foodservice. Foodservice could also benefit
from the discipline that slotting allowances force on the manufacturer. Too many marginal 
new products are developed and forced through foodservice systems.
The retail distributor could learn a few lessons from their foodservice counterparts. 
Chief among them are nimbleness and a greater sense of entrepreneurship.
Bron: Ed Zimmerman; The Blurring Lines Between Foodservice & Retail

Als spelers in de foodserviceketen de handen in één slaan kunnen zij door reductie van
complexiteit gezamenlijk zeker 5% besparen op de huidige logistieke kosten (grafiek 8). 
Een aantal respondenten heeft aangegeven dat dit een vrij conservatieve schatting is.

“Maar eigenlijk nog veel meer!” (Hans van Duin, Heineken Brouwerijen Drankenhandels)
“Moet wel 10/15% kunnen zijn.” (Harry Stofberg, UBF foodsolutions)
“Ik ben van mening dat deze schatting vrij conservatief is.” (Mario van den Hoeven, Compass
Group Nederland Holding BV)

Men is het voornamelijk oneens met de stelling dat de producent het grootste voordeel zal
hebben van de efficiencymaatregelen in de foodserviceketen. De achterliggende reden is dat
alle partijen in de foodserviceketen mee moeten kunnen profiteren, anders is er geen basis om
efficiencymaatregelen te implementeren (grafiek 9).

“De enige zinvolle en blijvende wijze om dit werkelijk te implementeren is als de totale keten bereid
is de benefits te delen.” (Executive bij een grote A-merkfabrikant)

“Het uitgangspunt moet zijn dat er voor alle partijen sprake moet zijn van voordeel. Er moet
immers gestreefd worden naar een gezamenlijke win-win situatie.” (Aad van der Burg, 
Beckers Nederland B.V.)
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De huidige marges in de foodservicemarkt zullen in de toekomst drastisch afnemen
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2.6 Marges in de foodservicemarkt zullen zich minder positief gaan ontwikkelen
Er is meer verdeeldheid ontstaan over de stelling dat de huidige marges in de foodservice-
markt in de toekomst drastisch zullen afnemen (grafiek 10a). De controlegroep is echter nog
steeds onzeker over deze stelling (grafiek 10b). Bijna driekwart van de outlets is het met de
stelling eens, significant meer dan de fabrikanten en groothandels. Meer dan de helft van de
fabrikanten kan zich niet in deze stelling vinden (grafiek 10c).

“Kosten zullen blijven stijgen, producenten vertegenwoordigen onvoldoende toegevoegde waarde
om prijsstijgingen te rechtvaardigen.” (Thijs Merks, Accor Hotels Nederland)

“Samenwerkingsverbanden tussen retailers en grossiers en concentratie van aanbieders zetten de
marges onder druk.” (Executive bij een outlet-organisatie)

“Het out-of-home-kanaal prijst zichzelf door extreem hoge prijzen de markt uit. Nog even en
de consument rijdt voor alle food naar de supermarkt en voor brandstof naar het tankstation.
De handel moet nú een duidelijk prijssignaal afgeven.”
Bron: Shops juli-augustus 2003; R. Pijnenburg directeur PGB Pijnenburg

De bewegingen in de foodservicemarkt onderschrijven de stelling dat de huidige marges in de
foodservicemarkt in de toekomst zullen afnemen. Retailers worden actief in de foodservice-
markt en vormen een bedreiging voor de traditionele foodservicespelers, gelijktijdig betreden
foodservice-outlets de retailmarkt. Sterke A-merken ontwikkelen niet alleen foodservice-
producten maar openen ook outlets. Doordat het aantal outlets toeneemt, wordt de onderlinge
concurrentie groter. In de strijd om de consument, die op zoek is naar value for money,
komen de consumentenprijzen onder druk te staan wat ten koste gaat van de marge. We zien
ook dat door consolidatie de partijen in de markt steeds groter worden. De retailmarkt heeft
ons geleerd dat het uitnutten van inkoopkracht leidt tot scherpe prijsafspraken in de keten 
en druk op de marges. Retail heeft de keten hier al op ingericht en kan met lagere marges
werken. De marges in de foodservicemarkt kunnen alleen in stand gehouden worden door
innovativiteit in combinatie met kostenbesparingen (vooral in de supply chain) en door gericht
category management, waar veel kan worden geleerd van de opgedane kennis in de retail-
wereld.

“Toegevoegde waarde kan altijd verzilverd worden, maar wie geen waarde toevoegt, wordt
gestraft voor te hoge marges.” (Hans van Duin, Heineken Brouwerijen Drankenhandels)
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“Toegevoegde waarde creëren wordt/is het sleutelwoord.” (Ruud Baljé, Sodexho Nederland B.V.)

De klassieke waardepiramide (die we kennen vanuit waarde-gedreven category management)
laat een prijsafstand toe van maximaal 200% (figuur 4). Echte waardevermeerdering wordt
bereikt door het nog verder stretchen van de piramiderichting het het premiumsegment. 
Deze waardevermeerdering moet dan wel in de ogen van de consument echt waardevol 
(en dus relevant) zijn. Bijvoorbeeld Starbucks die de markt van de koffie in diverse landen 
een prijswaardelift heeft gegeven van wel 300% (figuur 5).

2.7 Voedselveiligheid moet binnen korte tijd concreet gaan worden
Er is nog steeds verdeeldheid over de vraag of de groothandels en producenten die actief zijn
in de foodservicemarkt in staat zijn om hun producten in de markt te volgen en om de
batches waarin bepaalde producten geproduceerd zijn te achterhalen (grafiek 11a). De
controlegroep is het er duidelijk minder mee eens geworden (grafiek 11b).

“Zover wij weten een enkele fabrikant. Echter algemeen is de markt toch een groot grijs gebied
omdat men niet weet waar de producten heen gaan, laat staan verkocht worden vanuit de
groothandel.” (Antonio Stroes, Fast Food Concepts b.v.)

“Traceability is voor veel spelers in de foodservicketen nog een onontgonnen gebied.” 
(Frits Visser, Deli XL)

De Europese regelgeving daagt de spelers in de foodserviceketen uit, maar dwingt nog niet tot
samenwerking. Vanaf 1 januari 2005 moeten alle spelers in de foodindustrie een systeem hebben
dat hen in staat stelt om snel te reageren op problemen rondom voedselveiligheid. Het is echter
voldoende om aan te kunnen geven wat de oorsprong van producten en ingrediënten is en aan
welke partij ze verkocht worden. We zien dan ook dat foodspelers eigen tracking- & tracing-
systemen implementeren binnen de grenzen van hun bedrijfsvoering. Als de toekomstige
wetgeving gaat vragen om een bepaalde reactietijd op incidenten dan wordt het noodzakelijk
voor foodspelers in de keten om te gaan samenwerken. De grootste vertraging wordt namelijk
veroorzaakt door communicatie tussen de verschillende bedrijven. Voedselveiligheid wordt dan
ook gezien als een drijfveer voor samenwerking in de keten. Producenten en retailers krijgen te
maken met allerlei initiatieven voor voedselveiligheidstandaarden. Daarom is vanuit de retail het
Global Food Safety Initiative opgericht. De GFSI onderzoekt alle bestaande standaarden. Als deze
goedgekeurd worden krijgen ze een GFSI-certificaat. Binnen het Global Commerical Initiative
werken grote producenten en retailers samen om standaarden te definiëren voor datacommuni-
catie (barcodering, RFID). Grote foodservicespelers hebben niet dezelfde dominantie in hun
supply chain als de grote retailers. 

Het delen van informatie van producenten naar groothandel naar klant is een hele grote
uitdaging in deze sector. 
Bron: Cap Gemini Ernst & Young-uitgave ‘Tracking en tracing in de voedingsmiddelenindustrie’, 2003
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“Onze afnemers eisen van ons dat wij HACCP (Hazard Critical Control Point) en of BRC (Britisch
Retail Consortium) gecertificeerd zijn. Binnen deze certificering is het een must om binnen een
korte tijd een recall-actie uit te kunnen voeren. Of dat per minuut, dag of batch terug te traceren
is, is de keuze en verantwoordelijkheid van de producent zelf.” (Hans Meeussen, Koffiebranderij en
Theehandel De Drie Mollen BV)

The transfer of information from manufacturer to distributor to customer is a very big
challenge in the foodservice sector. It is critical that the right mechanisms are put in place:
1.To facilitate the collection and authentication of the information from manufacturers,

importers and processors;
2.To enable the information to be shared through the chain;
3.To keep the information up to date.
The Optimum Foodservice Supply Chain Initiative (OFSCI) project in Great Britain is striving to
develop a product database for the Foodservice industy which will act as a record of product
information and which can readily accessed and searched.
Bron: Food Standard Agency; Traceability in the Food Chain, maart 2002
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Lef en focus...
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3.1 Producenten leggen de basis voor succes in de foodservicemarkt: lef en de juiste focus
De industrie toont de eerste tekenen van meer lef in de foodservicemarkt. Met meer
toewijding en middelen zijn diverse spelers zich op deze markt aan het ontwikkelen.We zien
dan ook minder bevestiging van de stelling dat het de industrie in het algemeen ontbreekt aan
lef in de foodservicemarkt (grafiek 12a). De controlegroep is echter nog steeds zo uitgesproken
als twee jaar terug op dit punt (grafiek 12b). 

“Het is vooral de lange adem die nodig is voor de industrie om een innovatie succesvol te
introduceren en daar zit nu juist het probleem. De jaarlijkse budgetten worden voornamelijk
toegepast op de doelstellingen van dat jaar.” (Barto Cleton, Douwe Egberts Coffee Systems)

Fabrikanten moeten duidelijke keuzes gaan maken voor de gerichte besteding van
productontwikkelingsbudgetten. Voorbeelden van gedurfde productintroducties op de
foodservicemarkt zijn Breaker in een knijpverpakking van Friesche Vlag (afb. 11), Smoothies
in petfles van Campina (afb. 12), Pickwick Water van DE (afb. 13) en de Cornetto Soft
softijsmachine van Iglo-Mora/Unilever (afb. 14). Deze innovaties zijn zeer gewaardeerd in de
markt. Sterke A-merken ontwikkelen niet alleen foodserviceproducten, maar openen ook
outlets zoals het Bertolli lunchcafé (afb. 15), Café DE (afb. 16), de Soup Factory van Unox
(afb. 17) en de Swirl’s winkels van Iglo-Mora/Unilever (afb. 18). Daarnaast worden ook
kanaalgerichte concepten ontwikkeld zoals ‘David’ het tapsysteem van Heineken (afb. 19) 
en de verse maaltijden van UBF foodsolutions (afb. 1, blz. 33), beide specifiek voor het catering-
kanaal. Niet alle introducties zijn even succesvol, maar ze leveren sowieso veel leergeld op!

“De industrie ziet de foodservicemarkt steeds meer als een aantrekkelijke markt met toekomst.”
(Frits Visser, Deli XL)

Fabrikanten twijfelen zelf nog het meeste of ze nu wel of niet meer lef tonen in de foodservice-
markt. De respondenten uit de groothandel vinden dat er nog wel wat meer lef getoond kan
worden door de industrie, terwijl de helft van de respondenten van outlets de aanwezigheid 
van lef wel durven te onderschrijven (grafiek 12c).

“Te weinig nieuwe ideeën, te veel line extensions, te weinig keuzes.” (Koen Slippens, Sligro B.V.)
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Afb. 11 Breaker, Friesche Vlag Afb. 12 Smoothie, Campina

Afb. 13 Pickwick water, DE

Afb. 14 Cornetto softijsmachine, 
Iglo-Mora/Unilever
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Afb. 17 Unox Soup Factory

Afb. 18 Swirl’s winkel, Unilever Afb. 19 Heineken’s David
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De out-of-home-markt is een groei markt. Een merk kan in deze markt zijn bekendheid flink
uitbreiden. Toch moeten fabrikanten kritisch zijn op welke plekken zij de zichtbaarheid van het
merk willen vergroten. Deze markt heeft onbeperkte mogelijkheden, maar tegelijkertijd zijn er nog
maar weinig gebaande paden en nauwelijks grenzen. Dat maakt het extra lastig en bewerkelijk
voor marketeers. Fabrikanten krijgen te maken met issues, waar ze eerder niet over na hoefden te
denken. 
Bron: Tijdschrift voor Marketing nr. 11, 2003; F.J. van Rongen, Positioneringsgroep Brand Consultancy

3.2 Het samenspel tussen consumer need management en multi-channel management
moet leiden tot focus

De industrie zal keuzes moeten maken met betrekking tot investeringen in de vele kanalen in
de foodservicemarkt. Een grotere meerderheid dan twee jaar geleden is het met deze stelling
eens (grafiek 13a). De controlegroep is er, ten opzichte van twee jaar geleden, nu nog sterker
van overtuigd (figuur 13b). Fabrikanten moeten kiezen en focussen vanuit een heldere
foodservicemissie. Die activiteiten en kanalen die buiten het blikveld vallen, kunnen indien
gewenst toch in de markt aanwezig blijven zonder zelf veel inspanningen te moeten doen,
door het aangaan van slimme allianties. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking van het
Markenteam (in Duitsland) met een gezamenlijke salesforce (afb. 20).

“In elke markt zijn keuzes belangrijk. You can’t have them all.” (Frits Visser, Deli XL)

Het wordt gemakkelijker om een gedifferentieerde marktbewerking en kanaalkeuze te ontwik-
kelen als de consumentenbehoeften waarop men zich gaat richten zijn gedefinieerd en de interne
organisatie daarop ingericht is. Concept- en productontwikkeling, alliantiekeuzes en de keuze
voor de meest geschikte kanalen kunnen daarop worden gebaseerd. Een aan het kanaal en de
consumer need verbonden dedicated team ontwikkelt een gespecialiseerde markt- en account-
benadering op basis van consumentenbehoeften. Door een link te leggen tussen de kanaalbena-
dering en consumer need management (het uitgangspunt van een door consumentenbehoefte
gedreven marketingorganisatie) ontstaat een matrix die inzicht geeft in de sterktes en zwaktes van
een fabrikant op de snijvlakken van consumentenbehoeften en kanalen. Dit alles in het licht van
de consumentenontwikkelingen en de bepaalde strategische doelen. Het geeft intern transparantie,
inzicht en houvast voor het maken van strategische keuzes (figuur 6). Als de focus bepaald is,
wordt het makkelijker invulling te geven aan het belang van verschillende kanalen en producten.

“Focus = Succes.” (Harry Stofberg, UBF foodsolutions)
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Fabrikanten laten kansen liggen op de out-of-home-markt. De fabrikanten zijn wel van
mening dat speciaal ontwikkelde of aangepaste producten nodig zijn voor deze markt, maar
40% van hen heeft nog geen actie ondernomen. Uit onderzoek onder 45 fabrikanten blijkt: 
- 42% heeft een aparte afdeling voor de buitenshuismarkt;
- 24% heeft een speciale businessunit;
- 9% heeft werknemers die zich uitsluitend met deze markt bezighouden.
Bron: Out-of-Home Distrifood nr. 9, 2003; MarketResponse

3.3 Nu de foodservicemarkt substantiële vormen begint aan te nemen, proberen
verschillende foodspelers een marktaandeel te claimen

Consolidatie is een ontwikkeling die al enige tijd zichtbaar is in de foodservicemarkt. Nog
steeds zijn het verkrijgen van een groter (inkoop-)aandeel op de foodservicemarkt en het
genereren van schaalvoordelen de belangrijkste motivatoren. Andere redenen voor consolidatie
zijn gemakkelijker toegang krijgen tot financiering, voordelen van een grotere marketing- en
branding-exposure en beter bestand zijn tegen continue recessie en afnemend
consumentenvertrouwen.

“Het aantal producenten zal afnemen omdat grote ‘retailers’ steeds meer op Europees of
internationaal niveau inkopen. Echter, er blijft door deze concentratie ook meer ruimte over voor
kleiner niche-producenten.” (Raoul Kivits, Compass Group Nederland Holding BV)

Een sterk groeiende markt onder relatief slechte economische omstandigheden trekt
internationale spelers aan, die hun grootschaligheid gebruiken om marktaandeel naar zich 
toe te trekken. Consolidatie aan de achterkant van de markt (schaalvoordelen in productie,
inkoop en logistiek) is echter geen garantie voor meer succes in klant- en consument-
benaderingen aan de voorkant van de markt. Niche-spelers zijn vaak succesvol door een 
korte time-to-market en een hoge mate van flexibiliteit en klantkennis.

“In de regel komen echte innovaties vanuit kleinschalige bedrijven.” (Marc Rynja, Interbrew
Nederland N.V.)

“Enerzijds vragen bepaalde partijen om samenwerking met grote organisaties in verband met.
investeringen, voldoende mogelijkheden van ondersteuning, de aanwezigheid van bepaalde
certificaten etc. Anderzijds kan een doordachte, klantgerichte invulling door kleine en middelgrote
producenten zeer interessant zijn voor een bepaald segment.” (Aad van der Burg, Beckers
Nederland B.V.)

53

De industrie en foodserviceHoofdstuk 3



54

Kiezen én delen

2004 (n=44)

Professionele koks hebben in toenemende mate behoefte aan gemakkelijke en 
tijdsbesparende producten

Zeer mee eens Mee eens Mee eens
noch oneens

Mee oneens Zeer mee oneens

Bron: CGE&Y Foodservice onderzoek Nederland

23%

52%

0%

14% 11%

Grafiek 15

2002 (n=17)
2004 (n=45)

Producenten in de foodservicemarkt zullen het alleen redden indien deze 
producenten fors groter worden

Zeer mee eens Mee eens Mee eens
noch oneens

Mee oneens Zeer mee oneens

Bron: CGE&Y Foodservice onderzoek Nederland

11%
19% 19%

31%

53%
62%

0%0% 0%
4%

Grafiek 14a

2002 (n=17)
2004 (n=14)

Producenten in de foodservicemarkt zullen het alleen redden indien deze 
producenten fors groter worden

Zeer mee eens

Vergelijking zelfde respondenten 2002 en 2004

Mee eens Mee eens
noch oneens

Mee oneens Zeer mee oneens

Bron: CGE&Y Foodservice onderzoek Nederland

14%
19% 19%

36%

50%

62%

0% 0%0% 0%

Grafiek 14b



Nog steeds is het merendeel van de respondenten het niet eens met de stelling dat
producenten in de foodservicemarkt het alleen zullen redden indien deze producenten fors
groter worden. Wel is er meer twijfel ontstaan (grafiek 14a). Zowel de controlegroep als de
totale respondentengroep is meer gaan twijfelen (figuur 14b). Opvallend is dat respondenten
in het Europese foodservice-onderzoek van Cap Gemini Ernst & Young ‘High Pressure
Cooking’, aangeven dat consolidatie noodzakelijk is voor alle partijen. Zou dit niet voor de
Nederlandse markt gelden of is het blikveld van de respondenten uit dit onderzoek beperkt
tot de Nederlandse markt? Consolidatie door fusie en overname is één manier om als bedrijf
groter te worden. Daarnaast is het aangaan van allianties en/of samenwerkingsverbanden
tussen producenten en tussen spelers in de keten een manier om schaalvergroting te bereiken
(hoofdstuk 2.4).

3.4 Als de markt voor levering van ‘halffabrikaten’ aan de out-of-home-markt gerichter
bewerkt wordt, biedt deze veel kansen

Professionele koks hebben in toenemende mate behoefte aan gemakkelijke en tijdsbesparende
producten. Deze stelling krijgt bijval van meer dan de helft van de respondenten (grafiek 15).
Steeds meer restaurants en cateraars willen een deel van de gerechten als ‘halffabrikaat’
aangeleverd krijgen.

“Er blijft ruimte voor professionele en vakkundige koks, echter een groot deel van de markt zal
overschakelen op het toepassen van ontkoppelde productie, assemblage en bereiding.” (Raoul
Kivits, Compass Group Nederland Holding BV)

Fabrikanten moeten een andere bril opzetten bij de ontwikkeling van consumentenproducten
dan bij de ontwikkeling van producten voor horeca en catering. Een product dat wordt aan-
geleverd aan catering en horeca, is probleemoplossend voor gebrek aan tijd, personeelstekort,
personeelskosten, constante kwaliteit, voedselveiligheid en convenience. Een kenmerk van
dergelijke producten is dat de consument de fabrikant niet (her)kent, maar dat het merk voor
de gebruiker (professionele kok) wel van belang is. De professionele kok stelt het eindproduct
samen, persoonlijke touch en ambachtelijkheid zijn hierbij de toegevoegde waarde. 

“Ik ben het in principe eens met de stelling, hoewel authenciteit en ambachtelijke uitstraling een
belangrijke rol zullen blijven spelen richting de consument.” (Ruud Baljé, Sodexho Nederland B.V.)

“Een snelle groei van het volume in convenience-producten en een kwalitatieve beleving van
convenience-producten zijn alleen mogelijk door inzet van de juiste apparatuur.” (Richard Levens,
Levens Group B.V.)
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4.1 Kiezen én delen
De groothandel kan worden opgesplitst in twee categorieën: aflever- en afhaalgroothandels. 
De aflevergroothandel speelt verreweg de grootste rol in de foodservicemarkt. Het merendeel
van de ondervraagden is het dan ook nog steeds met deze uitspraak eens zij het iets minder
stellig dan twee jaar geleden (grafiek 16). Het bestaansrecht van de aflevergroothandel voor de
foodservicemarkt ontleent zich aan een fijnmazig distributiestelsel en een noodzakelijk hoog
servicelevel in vergelijking tot traditionele retailsegmenten in de foodmarkt. 

“Zolang de drop-grootte klein is en de frequentie hoog blijft in foodservice zullen zowel de retailers
als de producenten het belang erkennen van een logistieke partner.” (Raoul Kivits, Compass
Group Nederland Holding BV)

Klantentrouw bij grossiers;
40% van de horeca, catering en zorgoutlets is al ruim tien jaar klant bij dezelfde grossier. Het
is gebruikelijk om meerdere grossiers te laten beleveren. De belangrijkste grossier levert het
merendeel van de producten, maar gemiddeld krijgt men ongeveer 26% van de productgroep
via een andere grossier. Het assortiment, de levering aan huis en de prijsstelling zijn de
belangrijkste redenen voor de keuze van een grossier.
Bron: Foodstep; Foodservicemonitor Grossier 2002

In het verhogen van de efficiency in de foodserviceketen zal de groothandel het initiatief
moeten nemen. Minder dan een kwart van de respondenten is het eens met deze stelling 
en bijna de helft is het oneens (grafiek 17). De dienst wordt op dit moment uitgemaakt door
A-merken en outlets. Afspraken kunnen niet waargemaakt worden als de tussenschakel niet
meewerkt. Dit is dus een noodzakelijke randvoorwaarde. Als de groothandel wordt uitgerust
met data-uitwisselingssystemen om de complexiteit in de keten terug te dringen, dan kunnen
er door de hele keten heen afspraken worden gemaakt en gerealiseerd.

“De groothandel kan leading zijn in leveringsfacts and -figures en daarmee transparantie in de
keten = basis voor optimalisatie.” (André Hendriks, Nestlé Nederland bv) 
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Spelers in dit deel van de keten zullen nu de strategische keuze moeten maken voor een rol
als groothandel of distributeur. Omdat groothandel en distributie verschillende business-
modellen kennen, is de kans om op beide segmenten te excelleren klein.

“Ze zullen zich splitsen in efficiënte logistieke dienstverleners voor grote ketens en cateraars en als
grossier voor onafhankelijke outlets.” (Barto Cleton, Douwe Egberts Coffee Sytems)

Groothandels moeten zich beter organiseren. Ze moeten zich meer verdiepen in de problemen
in het out-of-home-kanaal. Zo vormt de levering van versproducten in het petrol-kanaal een
probleem. Ook de introductie van nieuwe producten verloopt moeizaam. Tevens moeten
groothandels de moed hebben om een bepaalde ondergrens in ordergrootte vast te stellen.
Bron: Shops juni 2003; M. van Tol, exploitant twaalf pompshops

De rol van groothandel is breder dan alleen het distribueren van een zo ruim mogelijk
assortiment. Voorbeelden van waardetoevoeging door groothandels zijn fijnmazige distributie
en innovatieve bestelsystemen. Geautomatiseerde, interactieve bestelmogelijkheden hebben
als kenmerk dat informatie altijd actueel is en op maat gesneden.
Bron: Shops juni 2003; G. Sterkenburg, Deli XL
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Afb. 21a Ikea corner

Afb. 24 Pizza-corner in PLUS-supermarktAfb. 23 Plus Café in PLUS-supermarkt

Afb. 25 Starbucks ijs

Afb. 21b Ikea restaurant Afb. 22 La Place thuismaaltijden

Afb. 26 Maaltijden van Thank God 
It’s Friday’s



5.1 Blurring: tradionele foodservice beweegt zich richting retail en traditionele retail
beweegt zich richting foodservice

Het aantal outlets in de wereld van catering, horeca en convenience is sterk gefragmenteerd 
in vergelijking met de retailmarkt. Het aantal outlets neemt nog steeds toe, omdat er meer
(nieuwe) partijen in de markt gekomen zijn. Retailers betreden de foodservicemarkt met
nieuwe concepten binnen en buiten de deuren van hun bestaande outlets. Voorbeelden zijn:
AH to go, IKEA-restaurants (afb. 21), La Place-thuismaaltijden (afb. 22) en boekwinkels met
een koffiecafé. De PLUS-supermarkt heeft een Plus Café (afb. 23) en een eigen Pizza-corner
(afb. 24). 

Het Cook-it meubel bij PLUS is zo succesvol dat het een formule-uitgangspunt wordt. 
Cook-it is inmiddels bij ruim honderd van de tweehonderd PLUS-winkels terug te vinden.
Sperwer heeft Cook-it samen met Unilever ontwikkeld en een aantal maanden geleden
geïntroduceerd in de supermarkt. Naast het meubel is er ook het Cook-it concept: twee keer
per week een nieuw recept, in het schap of in het ‘Keukenblad’.
Bron: Levensmiddelenkrant nr. 49-50, 2003. 

De traditionele foodservice op haar beurt ontwikkelt zich richting retail met name door 
in-store verkooppunten en kant-en-klaar producten (Starbucks ijs - afb. 25, maaltijden van
Thank God It’s Friday’s - afb. 26).
Daarnaast komen sterke A-merken niet alleen met specifieke foodserviceproducten op de
markt, maar openen ook eigen foodservice-outlets (Bertolli lunchcafé, Café DE, Ben & Jerry’s,
Häagen-Dazs). Deze blurring van spelers in de foodserviceketen onderstreept dat we niet meer
kunnen spreken van retail versus out-of-home/foodservice, maar van foodservice als een
stroming binnen de totale foodmarkt. 

Food distribution, be it foodservice or retail, is the business of buying a product, storing it at
the proper temperature, merchandising it through the customer base and then delivering it at
the proper temperature, billing it and following up. At the end of the day it is business that
creates value by bulk breaking and satisfying the unique needs of the customers.
Bron: Ed Zimmerman: The Blurring Lines Between Foodservice & Retail
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2002 (n=17)
2004 (n=45)

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

Zeer mee eens Mee eens Mee eens
noch oneens

Mee oneens Zeer mee oneens

Bron: CGE&Y Foodservice onderzoek Nederland
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Traditionele retailers als supermarkten kunnen alleen succesvol zijn 
met foodserviceconcepten die in grote hoeveelheden verkocht kunnen worden
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Bron: CGE&Y Foodservice onderzoek Nederland

60%

47%

7%
12%

30%27%

2%7%
0%

7%

Grafiek 19a

2004 fabrikanten (n=26)
2004 groothandel (n=7)
2004 outlets (n=12)

Traditionele retailers als supermarkten kunnen alleen succesvol zijn met 
foodserviceconcepten die in grote hoeveelheden verkocht kunnen worden
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5.2 Retailers hebben volume nodig voor foodserviceconcepten en foodservice-outlets
hebben volume nodig om hun toegevoegde waarde te financieren

Er is duidelijk minder bijval dan twee jaar geleden voor de stelling dat de partijen die in de
foodserviceketen letterlijk het dichtst bij de consument zitten, onder andere horeca en catering
het sterkst zullen groeien (grafiek 18). Juist op dit moment hebben de traditionele
foodservice-outlets het harder te verduren dan de fabrikanten. De meeste toegevoegde waarde
(arbeid in de vorm van service en ambachtelijkheid) zit aan de kant van de traditionele
foodservice-outlets. Bij afnemend volume in de markt ondervindt het outlet dan ook de
grootste margederving. Het toegenomen aantal foodservice-outlets veroorzaakt een grotere
onderlinge concurrentie, het aanbod groeit wel maar de omzet niet. In combinatie met de
huidige economische ontwikkelingen, het toenemende foodservice-aanbod vanuit retail en de
consument die op zoek is naar value for money is er maar beperkte groei mogelijk in de
horeca en catering.

“Als de keten door samenwerking het juiste biedt aan de consument bij de juiste ‘need-
state’(plaats/tijd-combinatie) zal de hele keten groeien. Groei in de outlets zal automatisch leiden
tot groei in de keten.” (Barto F. Cleton, Douwe Egberts Coffee Systems)

Een grotere meerderheid van de respondenten dan twee jaar geleden is het eens met de
stelling dat traditionele retailers als supermarkten alleen succesvol kunnen zijn met
foodserviceconcepten die in grote hoeveelheden verkocht kunnen worden (grafiek 19a).
Fabrikanten-, groothandel- en outlet-respondenten onderschrijven in dezelfde verhouding
deze stelling (grafiek 19b).

“Afhankelijk van de verpakkingswijze; voor pre-packed producten is volume zeer belangrijk, bij een
flexibele productie (op locatie) kan variatie de sleutel tot succes zijn!” (Frank Wubben, Délifrance
Nederland BV)

De bekende massaproducten en -concepten (pizza, tomatensoep, koffie, hotdog en dergelijke)
kunnen prima door retailers zelf worden ontwikkeld en aangeboden. Maar in het geval van
specifieke foodserviceconcepten lukt dat niet, daarvoor moeten ze samenwerken met
foodservicespecialisten. Bijvoorbeeld verse soepen in samenwerking met de Unox Soup
Factory, een vershoek in samenwerking met Subway of een cateraar.
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2002 (n=17)
2004 (n=43)

Specifiek ontwikkelde consument gerichte loyaliteitsprogramma’s zullen 
een belangrijk instrument gaan worden binnen de catering- en horecawereld

Zeer mee eens Mee eens Mee eens
noch oneens

Mee oneens Zeer mee oneens

Bron: CGE&Y Foodservice onderzoek Nederland 

20%

6%

16%
25%

60%

50%

2%6%2%

13%

Grafiek 20

Afb. 27 Zegelsysteem
Subway



5.3 Spelers in de foodservicemarkt hebben geen beeld bij loyaliteitsprogramma’s voor
catering en horeca

Meer dan de helft van de respondenten gelooft nog steeds niet dat consument-gerichte
loyaliteitsprogramma’s een belangrijk instrument zullen gaan worden binnen de catering- en
horecawereld (grafiek 20). Er is meer geloof in de kracht van een concept om loyaliteit op te
bouwen dan in een spaaractie. 

“Kortingen begrijpt deze markt, maar voor zegeltjes plakken is deze markt in zijn algemeenheid te
professioneel.” (Frits Visser, Deli XL)

Wat betreft de at-home consumptie is de consument loyaal en bezoekt vaak dezelfde
supermarkt onder andere vanwege loyaliteitssystemen als Airmiles en Rocks. In het out-of-
home-kanaal echter is de consument niet trouw en bezoekt bewust verschillende
horecagelegenheden. Subway werkt wereldwijd echter al jaren en naar grote tevredenheid met
een zegeltjessysteem (afb. 27). Subway ziet dit systeem als een beloning voor trouwe klanten
die op deze manier de gemiddelde aankoopprijs kunnen verlagen. Kritische succesfactor van
het systeem is dat het makkelijk is, het gaat snel en de consument hoeft er niets voor te doen
of te betalen. Bovendien zijn de zegels wereldwijd geaccepteerd. Het blijkt dus toch te
kunnen. Wellicht zouden ook hier allianties een uitkomst kunnen bieden.

5.4 Consumer need management geeft nieuwe inzichten
Net als bij de fabrikanten kunnen ook outlets geholpen worden door het denken in consumer
needs. Door minder te denken vanuit bestaande producten en activiteiten en meer vanuit de
consument en context, ontstaan nieuwe inzichten voor productontwikkeling en het aangaan
van allianties.

Een nieuwe stap van McDonald’s. Het concern kondigde de lancering aan van een compleet
assortiment retailproducten voor kinderen en jong volwassenen onder de naam McKids. De
McKids retaillijn biedt ‘action-oriented’ speelgoed, vrijetijdskleding, boeken en interactieve
video’s. Volgens McDonald’s komt het initiatief voort uit het strategisch plan het merk
McDonald’s verder te verstevigen en een flinke opfrisbeurt te geven. 
Bron: Shops out of home nr. 11, 2003
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Het is vooral interessant om te zien dat fabrikanten in relatief korte tijd de foodservicemarkt
serieus zijn gaan nemen en durven te investeren. Beslissingen hieromtrent zijn er bepaald niet
gemakkelijker op geworden, omdat de outlets steeds meer in elkaar gaan overlopen en de
consument op steeds meer plaatsen foodproducten verwacht aan te treffen. Sociologische en
demografische trends, die de groei van de foodservicemarkt de afgelopen periode hebben
gestimuleerd lopen gewoon door. Het toegenomen aanbod in combinatie met de economisch
wat mindere tijden maakt dat de consument steeds meer value for money eist. Daarnaast
realiseert de consument zich dat een steeds groter deel van het voedsel de maag ingaat zonder
dat hij zélf een bereidingsstap heeft moeten doen. Door die bewustwording stelt men steeds
meer eisen op het gebied van verantwoord en gezonde voeding. 

De genoemde ontwikkelingen maken dat we niet meer kunnen spreken van retail versus out-
of-home/foodservice. Foodservice is een stroming binnen de totale foodmarkt die inspeelt op
de nog steeds sterk groeiende behoefte aan ready-to-(h)eat/drink-oplossingen. Een en ander
betekent wel dat het traditionele productmanagement- en traditionele kanaal-denken steeds
meer plaats gaat maken voor ‘consumer need’-denken in samenhang met multi-channel
management; een enorme uitdaging voor de diverse aanbieders in de keten.

In de titel van dit onderzoek hebben we dit samengevat als ‘Kiezen én delen’. Kort en krachtig
geven we nog een keer aan met welke onderwerpen spelers in de foodservicemarkt volgens
Cap Gemini Ernst & Young op dit moment bezig zouden moeten zijn.

Kiezen
• Voor een duidelijke missie; ‘welke rol willen wij spelen in de foodservicemarkt?’
• Voor het vaststellen van consumentenbehoeften die de basis vormen voor de organisatie-

inrichting in plaats van productmanagement.
• Voor focus op bepaalde consumentenbehoeften (fabrikanten).
• Voor de propositie van logistiek dienstverlener of grossier (groothandel).
• Voor het zelf ontwikkelen van foodserviceproducten, dan wel het uitbesteden van

foodserviceproducten en -concepten (outlets).
• Voor alliantiepartners.

Delen
• Van marketing- en salesinspanningen in de vorm van allianties, co-branding en -making, 

co- en crossselling, co- en crossmerchandising.
• Van besparingen door het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit in de (data) logistieke keten.
• Van informatie over transparantie en voedselveiligheid in de keten.
• Van kennis en de best practices uit de retail.
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Interviews met 45 experts uit de Nederlandse foodservicemarkt

Agrarisch Dagblad, 28 juli 2003

Centraal Bureau voor de Statistiek www.cbs.nl

Cap Gemini Ernst & Young:
- De foodserviceketen ‘revolueert’. Succes dwing je af!, 2002
- Tracking en Tracing in de voedingsmiddelenindustrie, 2003
- High Pressure Cooking, Europees foodservice-onderzoek, januari 2004
- Collega’s Jan Willem Grievink en Gertjan de Ruijter 

Distrifood nr. 36, 2003
Distrifood nr. 41, 2003; Marketresponse
Distrifood nr. 1, 2004

Food Standard Agency, Traceability in the Food Chain, maart 2002

Foodpress, nr. 39, 2003

Foodstep; Foodservicemonitor Grossier 2002
Foodstep; Nationale Consumentenmonitor Horeca 2003

Levensmiddelenkrant, nr. 49-50, 2003

Media Week, 30 mei 2003, Datamonitor

Out-of-Home Distrifood, 22 augustus 2002
Out-of-Home Distrifood, 21 maart 2003
Out-of-Home Distrifood, nr. 9, 2003; MarketResponse

Shops juni 2003; M. van Tol, exploitant twaalf pompshops
Shops juni 2003; G. Sterkenburg, Deli XL
Shops juli-augustus 2003, R. Pijnenburg directeur PGB Pijnenburg
Shops out of home, nr. 11, 2003
Staatscourant, 22 augustus 2003
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Tijdschrift voor Marketing, nr. 10, 2003
Tijdschrift voor Marketing, nr. 11, 2003; F.J. van Rongen, Positioneringsgroep Brand
Consultancy

The Blurring Lines Between Foodservice & Retail, Ed Zimmerman

www.ofsci.org.uk
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Wij hebben ons zeer verheugd in de medewerking van 45 experts van leidende bedrijven uit
de Nederlandse foodserviceketen waaronder:
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Case
• Coca-Cola verkoopt frisdranken onder

bekende merken, op het juiste moment
voor iedereen beschikbaar.

• Coca Cola heeft deelgenomen aan een
benchmark-onderzoek uitgevoerd door
Cap Gemini Ernst & Young samen met
nog vijf andere belangrijke spelers uit de
Europese foodservicemarkt waaronder
Unilever Bestfoods Foodsolutions. 

Coca-Cola heeft door haar deelname aan de foodservice-
benchmark inzicht in en feedback gekregen op haar performance in
de foodservicemarkt.

Aanpak
• Een aantal fabrikanten heeft de interesse uit-

gesproken voor deelname aan een benchmark
waarin processen, resultaten en percepties
van verschillende fabrikanten in de food-
servicemarkt worden vergeleken met als doel
potentiële verbeterpunten voor de eigen
organisatie te identificeren.

• De foodservice-benchmark heeft zich gericht
op drie aandachtsgebieden: commerciële

”Uitstekende handvatten voor verdere

strategiebepaling.”

Erik van Elderen

Trade marketing manager
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Bevindingen van de klant
De aanpak van Cap Gemini Ernst & Young is
zeer professioneel en grondig. Daarom hebben
we besloten om voor 2003 mee te doen aan de
retail sales benchmark, die eveneens vele,
goede, nieuwe inzichten heeft opgeleverd.
Uitstekende begeleiding en uitvoering van het
onderzoek. Daarnaast zijn we ook zeer tevreden
over de mogelijkheid om het onderzoek meer
tailormade uit te voeren. De benadering van
specifieke klanten heeft ons veel inzicht opge-
leverd.
De waarde van de uitkomsten van het onder-
zoek heeft ons doen beseffen dat er nog een
aantal punten te verbeteren zijn in de wijze
waarop we met onze klanten de consument
kunnen bereiken.

relaties, kanaalgerichte productontwikkeling
en de supply chain.

• In de benchmark-studie zijn meer dan 
50 interviews gehouden met grossiers en
spelers uit de segmenten catering, horeca en
convenience. Daaraan voorafgaand zijn een
aantal medewerkers van Coca-Cola geïnter-
viewd.

• Er is gekeken naar feitelijke werkwijzen en
processen, concrete resultaten en meningen/
percepties van de deelnemers. Ook is er
gekeken naar perceptie en waardering door
de belangrijkste klanten van de deelnemers. 

• Op basis van de resultaten van de bench-
mark-studie zijn er vergelijkingen gemaakt
tussen de uitkomsten van de verschillende
deelnemende fabrikanten en tussen de inter-
ne en externe resultaten van iedere deelnemer
op zich. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve
resultaten werden gemeten en gerapporteerd.

Eindproduct
• Naast de overall resultaten van de bench-

mark heeft Coca-Cola een samenhangend, 
op maat gesneden rapport ontvangen.

• In dit rapport zijn de resultaten van de inter-
views, de vergelijkingen tussen de deelnemers
en potentiële verbeterpunten gecombineerd
met een complete studie van de markt op de
drie genoemde aandachtsgebieden.

”Er is weer eens duidelijk aangegeven

waar we op moeten focussen in onze

klantrelatie.”

“Een zeer professionele klantbenadering,

Cap Gemini Ernst & Young waardig.”
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Case
• Unilever Bestfoods foodsolutions is 

een Europese producent van horeca-
oplossingen.

• UBF foodsolutions heeft deelgenomen
aan een benchmark-onderzoek, uitge-
voerd door Cap Gemini Ernst & Young
samen met nog vijf andere belangrijke
spelers uit de Europese foodservice-
markt waaronder Coca-Cola.

Ook Unilever Bestfoods foodsolutions heeft door haar deelname
aan de foodservice-benchmark inzicht en feedback gekregen op
haar performance in de foodservicemarkt.

Bevindingen van de klant
De resultaten van de benchmark-studie zijn
goed ontvangen en openlijk besproken binnen
UBF foodsolutions. De uitkomsten zijn meege-
nomen in lopende projecten. De aanbevelingen
om kennisdeling met klanten te verbeteren is
opgenomen in het sales effectiveness program-
ma. In het ‘reconnect with de customer’ pro-
gramma heeft UBF foodsolutions bepaald hoe
accountmanagers bewuster kunnen worden 
van de verlangens en behoeftes van klanten
zodat zij nog beter voorbereid zijn op klanten-
bezoeken.

Harry Stofberg

Foodsolutions Director
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Lessons learned
UBF foodsolutions heeft afgelopen jaar een 
aantal opmerkelijke conclusies ontvangen uit
het benchmark-onderzoek. 
• Klanten vragen om het delen van consumen-

tenkennis.
• Sommige klanten zijn in verwarring door de

organisatiestructuur van UBF. Bijvoorbeeld
door de additionele out-of-home organisatie
voor Lipton Ice Tea en Cup-a-Soup.

• Medewerkers van UBF hadden verwacht een
hogere score te krijgen van hun klanten op
de verschillende onderwerpen uit de bench-
mark-studie.

• De leveringsbetrouwbaarheid kan verbeterd
worden.

• Klanten die niet binnen de betalingstermijn
betalen, worden minder correct behandeld 
in vergelijking tot hun concurrenten.

“De samenwerking met Cap Gemini

Ernst & Young smaakt goed! Er is zeker

een basis gelegd voor toekomstige

samenwerking.”
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Case
• UNIQ, een Europese producent van 

chilled convenience food, wilde een 
verfrissende nieuwe organisatie voor 
de Benelux die het mogelijk maakt om
nieuwe ambitieuze groeidoelstellingen
waar te maken. De huidige landenorga-
nisatie voldeed in onvoldoende mate.

• Zij vroegen Cap Gemini Ernst & Young
om gezamenlijk met een aantal key-
medewerkers te komen tot een nieuwe
marktbenadering met bijbehorende
organisatie-inrichting.

UNIQ beschikte na drie maanden over een nieuwe commerciële
marktbenadering en organisatieblauwdruk waarmee de strate-
gische doelstellingen gehaald kunnen worden.

Aanpak
• Cap Gemini Ernst & Young heeft met een

team van zes mensen drie maanden samen-
gewerkt met key-medewerkers van de klant-
organisatie.

• Het project kenmerkt zich door een gecom-
bineerde focus van commerciële markt-
benadering, organisatieblauwdruk en 
organisatieverandering en -mobilisatie.

Arnoud van Os

Regional Director Benelux
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Het resultaat is een modulaire opzet met een
organisatiemodel gebaseerd op gemeenschappe-
lijke uitgangspunten en onderbouwd met feiten.
Het organisatiemodel heeft als meerwaarde dat
het in veranderende omstandigheden goed en
snel kan worden aangepast.

Lessons learned
• “Introductie van consumer needs-denken

binnen een marketingomgeving is een
waardevol maar moeizaam proces omdat 
het fundamenteel vernieuwend is.”

• “We beschikken nu over een gedifferentieer-
de klantbenadering, gebaseerd op ‘value
mapping’ met bijbehorende klantbedienings-
concepten.”

• “In een effectieve organisatie zit inherente
spanning tussen teams/afdelingen inge-
bouwd.”

• “Actieve betrokkenheid van klantmede-
werkers in een organisatie redesigntraject
leidt tot diepgaand commitment.”

• Het organisatie-ontwerpproces heeft gefa-
seerd plaatsgevonden; macrodesign op
hoofdlijnen, microdesign met alle details 
tot op functieniveau.

• De nauwe samenwerking met medewerkers
van de klantorganisatie (ontwikkelaanpak)
heeft geleid tot commitment en draagvlak.

Eindproduct
• Nieuwe commerciële marktbenadering: 

- gedefinieerde consumer needs als alter-
natief voor productindeling, die een 
bredere en onconventionelere marktfocus
mogelijk maakt;

- gedefinieerde verkoop-channels die op
basis van consumentengedrag zijn
geclusterd.

• Organisatieblauwdruk waarin ondernemer-
schap, procesgerichtheid en internationalisa-
tie als nieuwe centrale thema’s concreet zijn
uitgewerkt.

• Een gemobiliseerde organisatie die klaar is
voor verandering.

Bevindingen van de klant
We hebben gekozen voor een projectmatige
aanpak, vertaald naar werkstromen met key-
functionarissen van UNIQ in samenwerking 
met lead consultants van Cap Gemini Ernst &
Young. Aandachtspunten werden in workshops
uitgewerkt. Deze structuur maakte het mogelijk
om de betrokkenheid van de organisatie te
maximaliseren.

De projectgroepen in de verschillende werk-
stromen van het project werkten specifieke 
aandachtspunten uit en rapporteerden deze
terug aan de projectleiding in tweewekelijkse
bijeenkomsten. Maandelijks vond terugkoppe-
ling naar de stuurgroep plaats. 
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Case
• Jamin, retailer die zich richt op de ver-

koop van zoetwaren door middel van
franchise-outlets, wil een strategisch
plan opstellen in lijn met de ontwikke-
lingen binnen de food(service)markt.

• Cap Gemini Ernst & Young heeft Jamin
ondersteuning geboden bij de eerste
aanzet om te komen tot een strategisch
vijfjarenplan.

Jamin heeft een gedegen eerste stap gezet en tevens draagvlak
gecreëerd voor de verdere invulling van een strategisch plan.

Aanpak
• Jamin heeft een werksessie gepland met een

aantal kernspelers uit de organisatie om
gezamenlijk te komen tot een strategisch
plan.

• Ter voorbereiding op deze werksessie heeft
Jamin samen met consultants van CGE&Y
een externe en interne analyse uitgevoerd 
op basis van modellen en door Cap Gemini
Ernst & Young verricht onderzoek naar
trends en ontwikkelingen in de foodservice-
markt. Deze analyse heeft extra verdieping
gekregen door het sparren met een food-
serviceconsultant van CGE&Y.

Mark Koster

General Manager



89

• De opbouw en voorbereiding van de werk-
sessie (workshop), alsmede de facilitering is
uitgevoerd door Cap Gemini Ernst & Young.

Eindproduct
• Inzicht in de sterke en minder sterke punten,

de kansen en bedreigingen voor Jamin in de
foodservicemarkt.

• Succesvolle werksessie met een aantal kern-
spelers uit de organisatie.

• Formulering van opties voor een strategische
richting.

• Draagvlak en gevoel van betrokkenheid in de
organisatie.

Bevindingen van de klant
Wat betreft de wijze van werken zijn wij vooral
tevreden over de samenwerking vanaf de op-
start. In de eerste periode hebben wij vanaf
twee kanten goed samengewerkt en kennis bij-
eengebracht wat heeft geleid tot een gedegen
interne analyse. Dit gaf ons als Jamin de basis
om te komen tot de juiste opties en keuzes voor
ons strategisch plan.

“Cap Gemini Ernst & Young heeft een

waardevolle bijdrage geleverd aan het

toevoegen van kennis over de food-

servicemarkt.”



“Enrique Figee is een echte sparring-

partner. Hij geeft je het gevoel dat het

een gemeenschappelijk probleem is 

dat je samen oppakt.”
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Case
• Iglo Mora (net als UBF foodsolutions

onderdeel van de Unilever-familie) wil
beter inspelen op consumenten- en
klantbehoeften en zowel teams als 
individuen optimaal aansturen.

• Cap Gemini Ernst & Young biedt onder-
steuning door middel van Personal
Counseling door een van haar food-
service-experts.

Unilever’s Iglo Mora en Unilever Bestfoods foodsolutions maken elk
structureel gebruik van Personal Counseling, net als enkele andere
bedrijven uit de foodketen.

Aanpak
• Succesvol korte- en langetermijndoelen

bereiken betekent in de eerste plaats keuzes
maken ten aanzien van beperkte budgetten
en aanwezige competenties. Dit vraagt veel
van een manager op het gebied van change
drivers, businessissues en het bepalen van
scenario’s met organisatorische consequenties
en het maken van keuzes.

• Door hierover met een vakgenoot te sparren
worden nieuwe inzichten verkregen en ont-
staat er meer zelfvertrouwen bij de manager
en vervolgens bij zijn team ten aanzien van 
strategische en operationele vraagstukken,

Joop Egmond 

Sales Manager Out of Home
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nog veel te verbeteren, waarbij de hulp van
externen een belangrijke bijdrage kan leveren.
Zaken die we in dat licht hebben besproken
met Cap Gemini Ernst & Young zijn onder
andere: efficiency en effectiviteit van de buiten-
dienst, grossiersstrategie en customer relation-
ship management. Samen met Cap Gemini Ernst
& Young heb ik deze verbeterprocessen in onze
organisatie op een succesvolle manier een plaats
kunnen geven. Daarnaast was het erg prettig dat
de counselor, in dit geval Enrique Figee, veel
ervaring heeft in de foodservicebusiness. Dit
maakt het praten over deze onderwerpen een
stuk makkelijker, omdat hij de markt maar ook
de omgeving (FMCG-bedrijven) goed kent.

De gesprekken vonden plaats op het kantoor
van de IMG. Aan het eind van iedere sessie
werden afspraken gemaakt wat de onderwerpen
waren voor de volgende sessie. Dit had als groot
voordeel dat we dezelfde verwachtingen hadden
over de sessie en ruim voldoende tijd hadden
om zaken voor te bereiden. Ik heb bewust 
collega’s bij sessies betrokken om zo het draag-
vlak op onderwerpen te vergroten en ook hen

te laten profiteren van 
de kennis en kunde
van Cap Gemini 
Ernst & Young.

alsmede op het gebied van politieke en 
veranderingsvraagstukken.

• De Cap Gemini Ernst & Young-consultant
komt gemiddeld 10-12 keer per jaar een 
dag langs om de door de klant ingebrachte
kwesties met zijn counterpart gezamenlijk 
te analyseren met behulp van de juiste
modellen en technieken. Oplossingen wor-
den gezamenlijk gezocht en gevonden.

• De samenwerking met de consultant bestrijkt
minimaal een periode van twee jaar, de con-
sultant werkt gedurende deze periode op
exclusiviteitsbasis.

• Door het tailormade karakter van de op-
dracht wordt de opzet volledig bepaald door
de onderwerpen die door de klant worden
aangedragen.

Eindproduct
• Optimale aansturing en beheersing als mana-

ger van de interne organisatie-omgeving.
• Adequate inrichting van die organisatie.
• Steeds beter in staat zijn om vanuit andere

invalshoeken te kijken naar oplossingen 
voor zowel strategische als operationele
vraagstukken.

• Nog beter in staat zijn om in te spelen op
consumenten en klantbehoeften in bestaande
en nieuwe kanalen.

• Optimale sfeer en rendement.

Bevindingen van de klant
De reden waarom ik heb gekozen voor counse-
ling door Cap Gemini Ernst & Young is twee-
ledig. De Iglo Mora Groep heeft in 2002 een
reorganisatie achter de rug gehad. Voor Out of
Home betekende dit dat we de OOH met een
nieuw en verbeterd marktbewerkingsmodel gin-
gen benaderen en onze basisprocessen beter op
orde hadden. Toch valt er na zo’n reorganisatie

“De kracht van Enrique is zijn out-of-

home-praktijkkennis, gebracht vanuit 

een consultant perspectief.”
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Case
• Trittico richt zich op de foodservicemarkt

met als drijfveer om te ondernemen,
zowel in profit- als non-profitorganisaties
en bezit uitgebreide en deskundige
knowhow binnen elke discipline met
betrekking tot inkoop, logistieke en 
voedingsvraagstukken.

• Trittico wil beter inspelen op consumen-
ten- en klantbehoeften en zowel haar
teams als individuen optimaal aanstu-
ren. Cap Gemini Ernst & Young biedt
ondersteuning door middel van Team
Counseling door een van haar food-
service-experts.

Trittico is door het klankborden met een vakgenoot van Cap Gemini
Ernst & Young steeds beter in staat met een uitgebalanceerd team
oplossingen te vinden voor zowel strategische als operationele
vraagstukken (Team Counseling).

Aanpak
• De basis van een succesvol team ligt vaak in

een goed uitgebalanceerd team dat gedragen
wordt door de organisatie. Het bepalen van
strategische scenario’s met organisatorische
consequenties en het maken van de juiste
keuzes is een belangrijk onderdeel van het
succes van een team.

Peter Heisen

Directeur
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Bevindingen van de klant
Cap Gemini Ernst & Young heeft een plezierige,
effectieve aanpak. Cap Gemini Ernst & Young
weet van doorpakken!
Het proces dat we hebben doorlopen kent grote
betrokkenheid doordat continu de spiegel
wordt voorgehouden.
De klantbenadering van Cap Gemini Ernst &
Young zou ik willen omschrijven als ‘vrienden’.
De waarde van het resultaat is voor ons zeer
waardevol!

• Door middel van sparren onder begeleiding
van een vakgenoot worden nieuwe inzichten
verkregen en ontstaat er meer zelfvertrouwen
in een team ten aanzien van strategische en
operationele vraagstukken, maar eveneens 
op het gebied van politieke en veranderings-
vraagstukken.

• De Cap Gemini Ernst & Young-consultant
komt gemiddeld 10-12 keer per jaar langs
om de door de klant ingebrachte kwesties
met het team te analyseren met behulp van
de juiste modellen en technieken.
Oplossingen worden gezamenlijk gezocht en
gevonden.

• De samenwerking met de consultant bestrijkt
minimaal een periode van twee jaar, de 
consultant werkt gedurende deze periode 
op exclusiviteitsbasis.

• Door het tailormade karakter van de
opdracht wordt de opzet volledig bepaald
door de onderwerpen die door het team
worden aangedragen.

Eindproduct
• Een uitgebalanceerd team, dat elkaar niet

alleen qua functiegebieden, maar ook qua
rollen uitstekend aanvult.

• Nog beter in staat zijn om in te spelen op
consument- en klantbehoeften in bestaande
en nieuwe kanalen.

• Optimale aansturing en beheersing als team
van de interne organisatie-omgeving. 

• Adequate inrichting van die organisatie.
• Optimale sfeer en rendement.

“Prima om te klankborden met een 

persoon die je verstaat en nog 

belangrijker, de markt als geen 

ander kent.”
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Case
• Campina Foodservice houdt zich bezig

met het ontwikkelen en vermarkten van
zuivelproducten in de out-of-home-
markt.

• Cap Gemini Ernst & Young kreeg de
opdracht van Campina een business-
plan te ontwikkelen voor een nieuw
marktsegment en middels een business-
case inzicht te geven om een beslissing
te kunnen nemen over toetreding tot
deze markt.

Campina Foodservice heeft inzicht gekregen in een nieuw marktseg-
ment en kon op basis van een businessplan, waarvan de business-
case onderdeel uitmaakte, een beslissing nemen over toetreding tot
dit segment.

Aanpak
• De haalbaarheidsstudie die is uitgevoerd

door Cap Gemini Ernst & Young is opge-
bouwd uit een aantal stappen:
- scoping; afbakening van de haalbaarheids-

studie, het opstellen van hypothesen en
een werkplan;

- externe validatie; hypothesen toetsen in
de externe markt, het verzamelen en 
analyseren van externe informatie en het
identificeren van best practices;

Piet Hilarides

Divisiedirecteur
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Bevindingen van de klant
De aanpak in vijf fasen, toewerkend naar een
businessplan, heeft de problematiek heel helder
in beeld gebracht en op deze manier is structu-
reel naar een begrijpelijke case toegewerkt.
Het proces was in het begin moeilijk te volgen
omdat concrete resultaten even op zich lieten
wachten. Terugkijkend is het een helder proces
naar het gedefinieerde einddoel.
De grondslagen waarop keuzes gemaakt konden
worden zijn in de uiteindelijke businesscase
helder in kaart gebracht, waardoor Campina
Foodservice een heel goed onderbouwde keuze
heeft kunnen maken. De jaarplannen en stra-
tegische plannen hebben we op grond hiervan
kunnen valideren en invullen.

- scenario-ontwikkeling; definiëren en 
analyseren van de verschillende scenario’s,
de haalbaarheid hiervan onderbouwen en
keuzes maken;

- businesscase; het opstellen van een busi-
nesscase voor de financiële onderbouwing
van de gekozen scenario’s inclusief een
risicoanalyse;

- businessplan; eindrapportage met con-
clusies en aanbevelingen.

• Cap Gemini Ernst & Young heeft in de haal-
baarheidsstudie nauw samengewerkt met de
marketingafdeling van Campina en aandacht
geschonken aan het interne draagvlak binnen
de divisie Foodservice.

• De procesmatige aanpak vormde voor
Campina Foodservice een toekomstige basis
waarlangs ook andere projecten op een
gestructureerde, snelle wijze kunnen worden
geanalyseerd.

Eindproduct
• Businessplan met een aantal financieel

onderbouwde scenario’s.
• Eindworkshop waarin met de betrokkenen

van Campina Foodservice de conclusies
getrokken zijn voor de verschillende 
scenario’s.

• Op basis van het eindrapport heeft Cap
Gemini Ernst & Young een aanbeveling
gedaan.

“Cap Gemini Ernst & Young heeft blijk

gegeven van hoge betrokkenheid met

zowel de case als onze business.”
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Case
• Unipro Professional Bakery (onderdeel

van CSM), producent van plantaardige
vetten en oliën, bakkerij-ingrediënten,
diepvriesbrood en confectionary, heeft
het gevoel dat zij efficiënter in de supply
chain naar de markt toe kan zijn.

• Middels het doorlichten en benchmar-
ken van de organisatie heeft Cap Gemini
Ernst & Young de verbeterpunten met
een businesscase onderbouwd en
Unipro geholpen twee verbeterprojecten
uit te voeren.

Unipro weet op welke punten de organisatie zich moet verbeteren
om efficiënter in de supply chain naar de markt toe kunnen zijn.

Aanpak
• Middels de Supply Chain Maturity-matrix

heeft Cap Gemini Ernst & Young Unipro
inzicht gegeven in de mate van volwassen-
heid van de supply chain. Bij het bespreken
van de matrix is het gat tussen de huidige
situatie en de gewenste situatie op een aantal
aspecten inzichtelijk gemaakt.

William Klinkenberg

Managing Director
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Bevindingen van de klant
Intuïtief wisten we dat de historisch gegroeide
organisatie met betrekking tot demand-plan-
ning en productieplanning tot sub-optimalisatie
leidde in de supply chain. 

Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee: 
•  de efficiëntie en accuraatheid kunnen 

verhogen in het werk en in de output 
van onze medewerkers;

• klantgerichter zullen werken; 
• onnodige kosten (voorraden, destructies,

etc.) uit de keten kunnen verwijderen;
• verantwoordelijkheden beter dan tevoren

vastgelegd hebben;
• een instrument hebben om bij te dragen 

aan de gewenste cultuurverandering.

• Om de specifieke problemen nog beter
boven tafel te krijgen is een supply chain
quick scan uitgevoerd om verbeterpotentieel
te identificeren. Het onderzoek richtte zich
op de primaire processen in de supply chain
en met name de afstemming tussen de
demand en supply.
- middels interviews, analyse van cijfer-

materiaal en een validatieworkshop zijn
gegevens over de supply chain verzameld
en gevalideerd;

- op een aantal gebieden zijn de prestaties
van Unipro vergeleken met benchmark-
gegevens van Cap Gemini Ernst & Young.

• Aansluitend is een businesscase uitgevoerd
om de verbetergebieden beter te kwantifi-
ceren en de verbeterprojecten te definiëren.

• Cap Gemini Ernst & Young heeft Unipro
ondersteund bij het definiëren van de 
blauwdruk voor de gewenste situatie Sales
Forecasting en Planning.

Eindproduct
• Supply chain quick scan met analyse van 

de probleemgebieden, benchmarks en 
verbetergebieden.

• Businesscase van de verbetergebieden met
uitgewerkte projectplannen.

• Blauwdruk van het Sales Forecast-proces 
en -organisatie met transformatieplan.

• Blauwdruk van het Planning-proces en 
-organisatie met transformatieplan.

Dankzij de input en de aanpak van 

Cap Gemini Ernst & Young hebben 

we niet alleen het momentum kunnen

vasthouden, maar zijn we tevens tot 

een nauwkeurige beschrijving van de

ideale business-processen gekomen,

inclusief de te verwachten opbrengst. 
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Case
• UBF foodsolutions is een Europese 

producent van onder andere horeca-
oplossingen. UBF staat aan het begin
van een programma om een nieuwe
manier van marktbewerking te veran-
keren in de organisatie met een CRM-
systeem voor de verkooporganisatie.
Financieel maakt het een groot verschil
of er met de ontwikkeling en roll-out
wordt begonnen met de huidige versie
of met de nieuwe release van de in een
aantal landen al gebruikte CRM-tool.

Unilever Bestfoods foodsolutions kon, op basis van een business-
case-gedreven decision-document, beslissen wanneer het CRM-
systeem te upgraden naar een nieuwe versie.

Aanpak
• Cap Gemini Ernst & Young heeft met twee

consultants in vier weken tijd de ‘nu-en-later’
scenario’s voor de migratie vergeleken.

• In het onderzoek waren de commerciële
managers van vijf landen betrokken.

Harry Stofberg

Foodsolutions Director

Cap Gemini Ernst & Young heeft als

externe expert objectief duidelijkheid

gecreëerd, die nodig was voor behoud

van het momentum in de organisatie. 
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Lessons learned
• “Een release-wissel van een applicatie heeft

naast IT-aspecten belangrijke businessimpli-
caties door aspecten als salesforce down-time
en fit met beoogde commerciële processen.”

• “Het verschil in integrale kosten op zowel
business- en IT-vlak tussen beide scenario’s 
is zeer significant.”

• “Draagvlak en betrokkenheid van probleem-
eigenaren in de landenorganisaties versneld
de beslissing.”

• De vergelijking was gebaseerd op onder
andere:
- in de toekomst te ondersteunen processen

in het nieuwe marktbewerkingsconcept
voor de foodservicemarkt;

- beschikbare functionaliteit van de bestaan-
de en de nieuwe release van de applicatie;

- kostenaspecten als onderhoud, infrastruc-
tuur, complexiteit en training van mensen.

Eindproduct
• Als resultaat is aan de Europese board een

beslissingsdocument opgeleverd
• Op basis van dit document kon de stuur-

groep weloverwogen een objectieve keuze
maken om eerst te migreren naar de nieuwe
release

• De keuze om nu te migreren minimaliseerde
salesforce down-time en IT-kosten.

• Tevens maakte dit een aantal zaken mogelijk
voor de ondersteuning van de verkoop, die
in de vorige release wegens complexiteit
waarschijnlijk niet gerealiseerd zouden 
worden.

• De snelheid van deze beslissing in de 
internationale omgeving was hoger door 
de betrokkenheid van voldoende landen-
organisaties.

Bevindingen van de klant
De gekozen aanpak van Cap Gemini Ernst &
Young is duidelijk resultaatgericht; een gecon-
denseerde aanpak die snel tot het gewenste
resultaat leidde.
Er vond een goede mobilisatie plaats van con-
sultants in de UK en Nederland. Er werd snel
en flexibel geschakeld in verband met agenda’s
van alle betrokkenen.  

Cap Gemini Ernst & Young werkt 

professioneel en klantgericht. Ze zijn

altijd bereikbaar en prettig om mee

samen te werken. 
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Case
• Friesche Vlag Out of Home, onderdeel

van zuivelfabrikant Friesland Coberco
Dairy Foods, ziet dat een van de markt-
segmenten waarin zij actief is, sterk aan
het veranderen is.

• Friesche Vlag wenst het inzicht op de
beïnvloeders en beslissers binnen deze
markt te vergroten en vraagt zich af hoe
om te gaan met de veranderende markt-
omstandigheden.

Friesche Vlag Out of Home heeft in korte tijd een helder beeld 
gekregen van de veranderingen binnen een van de marktsegmenten
waarin het actief is en wat dat betekent voor de toekomst.

Aanpak
• Cap Gemini Ernst & Young heeft in een

doorlooptijd van acht weken een onderzoek
uitgevoerd naar de ontwikkelingen in een
veranderend marktsegment en de mogelijke
invloed daarvan in de toekomst voor
Friesche Vlag.

Gustaaf van den Brand

Directeur Out of Home
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Bevindingen van de klant
De aanpak die we in overleg gekozen hebben is
helder, structureel, en daadkrachtig.
Het proces dat we doorlopen hebben, kenmerkt
zich door een goede timing en tussentijdse
feedback.

• Er is een aantal externe interviews gehouden
met medewerkers van klanten van Friesche
Vlag die op de verschillende functies binnen
de (veranderende) markt werkzaam zijn.
Daarnaast zijn interviews gehouden met 
vertegenwoordigers en managers uit de
Friesche Vlag-organisatie.

• De uitkomsten van de interviews zijn geana-
lyseerd en de resultaten zijn gerapporteerd
en gepresenteerd aan de opdrachtgever.

Eindproduct
Friesche Vlag heeft een helder inzicht gekregen
in:
• de veranderingen binnen het onderzochte

marktsegment; wie zijn de beïnvloeders,
welke samenwerkingsverbanden ontstaan etc.;

• de perceptie van de prestaties van Friesche
Vlag binnen dit marktsegement;

• welke mogelijke impact de veranderingen
hebben voor Friesche Vlag in de toekomst.

“Om de toekomst te voorspellen, moet

je toch op z’n minst het heden kennen.”

Cap Gemini Ernst & Young heeft 

een professionele maar ook heel 

persoonlijke klantbenadering.
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Case
• Heineken Convenience is een nieuwe

verkoopafdeling binnen Heineken naast
Modern Trade en Horeca, die zich richt
op de  bewerking van outlets, groot-
handels en consumenten binnen het
(voorheen) ‘grijze’ kanaal. 

• Heineken Convenience heeft de doel-
stelling zich zowel intern als extern 
duidelijker op de kaart te zetten en meer
duidelijkheid te creëren met betrekking
tot de te volgen strategie en de priori-
teiten daarbinnen.  

Heineken Convenience heeft na twee dagen intensief samenwerken
draagvlak voor haar strategie gecreëerd en deze vertaald naar 
concrete, persoonsgebonden acties.

Aanpak
• Cap Gemini Ernst & Young heeft een twee-

daagse externe workshop geïnitieerd, voorbe-
reid met de klant en vervolgens gefaciliteerd,
waarbij vertegenwoordigers aanwezig waren
uit alle disciplines die te maken hebben met
de Convenience Unit.

• Door het hele programma van de workshop
heen was de strategie van de Convenience
Unit leidend.

Fred Valk

Manager Convenience Unit  
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Bevindingen van de klant
Aan de hand van verschillende workshop-
modules is gewerkt met een vol maar dyna-
misch programma waarbij een open en directe
manier van werken vooropstond.  

De tweedaagse workshop heeft ons inzicht
gegeven in waar wij als afdeling staan circa acht
maanden na oprichting. We zijn gekomen tot
een duidelijkere verdeling van taken en verant-
woordelijkheden, een beter afgestemde strategie
en duidelijkere keuzes in onze aanpak. Kortom,
belangrijke winstpunten die nagenoeg allemaal,
direct na de workshop, konden worden toege-
past in de dagelijkse praktijk van onze
Convenience-afdeling. In die zin heeft deze
workshop ons geholpen om ook succesvoller 
te kunnen opereren in de markt.

• De verschillende creatieve en teambuilding-
tools en -technieken werden ingezet om
draagvlak voor de strategie te creëren en
Heineken Convenience een definitief gezicht
te geven zowel extern als binnen de eigen
organisatie.

• Project Charters en RACI-modellen werden
gebruikt om de strategie te vertalen naar
concrete persoonsgebonden acties.

Eindproduct
• Een belangrijk resultaat van de workshop 

is het draagvlak dat gecreëerd is voor de 
strategie van de Convenience Unit en de
gestelde prioriteiten. 

• Dit resultaat is bereikt binnen een korte 
tijdspanne van een tweedaagse sessie en
enkele voorbereidende activiteiten.

• Het materiaal dat is aangereikt tijdens de
workshop (Project Charters, RACI-modellen)
is een basis waarmee de klant vaker en ver-
der kan werken binnen de eigen organisatie

Cap Gemini Ernst & Young heeft zich

goed ingeleefd in de issues die voor

Heineken speelden en daarop goed

geanticipeerd met een toegespitst

workshopprogramma.  



Hielke Zanberg

CFO Kruidenier Foodservices
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Case
• Kruidenier Foodservices, fullservice

leverancier die zich richt op bedrijfs-
restaurants, instellingen en horeca, zoekt
naar oplossingen om haar integrale
bedrijfsprocessen optimaal te onder-
steunen.

• Cap Gemini Ernst & Young begeleidt het
proces om te komen tot de juiste oplos-
sing, waarmee de toekomstige synergie-
en groeidoelstellingen van Kruidenier
Foodservices kunnen worden onder-
steund.

Kruidenier Foodservices heeft in samenwerking met Cap Gemini
Ernst & Young gewerkt aan oplossingen op vraagstukken rondom
de synergie- en groeidoelstellingen van het bedrijf.

Aanpak
• Cap Gemini Ernst & Young heeft de kern-

en onderscheidende processen van
Kruidernier Foodservices op hoofdlijnen 
in kaart gebracht.

• Op basis van de geïdentificeerde processen 
is in samenwerking met Kruidenier Food-
services een inventarisatie gemaakt van de
eisen die gesteld worden aan de oplossing,
die de integrale bedrijfsprocessen moet gaan
ondersteunen.
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Bevindingen van de klant
De impact van implementatie van uniforme
processen is voor Kruidenier Foodservices vele
malen groter dan de impact van een techno-
logische implementatie.
Kruidenier Foodservices heeft haar systemen en
processen sterk afgestemd op de wensen van de
klant. Hierdoor ontstaat een gezond spannings-
veld tussen enerzijds het zoeken naar synergie
en anderzijds het instandhouden van maatwerk
richting klant.

• Het proces, om tot voldoende inzicht te komen
om een keuze te kunnen maken tussen de 
verschillende oplossingen, is ondersteund 
door Cap Gemini Ernst & Young vanuit zijn
generieke marktkennis.   

• Aan de hand van een aantal scenario’s zijn 
de verschillende oplossingen geëvalueerd en
is er een advies uitgebracht door Cap Gemini
Ernst & Young.

Eindproduct
• Inzicht in de verschillende oplossingen waar-

mee de integrale bedrijfsprocessen en groei-
doelstellingen optimaal ondersteund kunnen
worden.

• Argumenten en aanbevelingen om te komen
tot de keuze voor een bepaalde oplossing.

Cap Gemini Ernst & Young heeft een

goede, degelijke manier van aanpak 

voor deze probleemstellingen. 

Cap Gemini Ernst & Young heeft 

absoluut toegevoegde waarde in 

dit soort processen.
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