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De foodserviceketen ’revolueert’. Succes dwing je af!

Foodservice (en Out Of Home) zijn begrippen die momenteel erg ’hot’ zijn in
de Nederlandse fast moving consumer goods wereld. Dit rapport bevat een
overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de foodserviceketen, alsmede
de visie van vooraanstaande spelers in de Nederlandse foodserviceketen en
van Cap Gemini Ernst & Young. Het is bedoeld om ondernemingen te helpen
bij het nemen van beslissingen. De foodserviceketen kent immers vele kanalen
met een groot aantal onderling verschillende kenmerken. Daarin worden dage-
lijks vele food en non-food producten verkocht. Wij hebben ons in dit rapport
beperkt tot food.

Wij bedanken de volgende bedrijven voor hun uitgebreide medewerking aan
de interviews: Heinz Foodservice, ExxonMobil, Kruidenier Foodservices.nl,
Deli XL, Unilever Bestfoods Nederland, Heineken Brouwerijen, Nestlé,
Compass Group Nederland, Maas International, Autogrill Benelux, Sodexho
Nederland, Friesche Vlag Out Of Home, Campina Foodservice, Sligro, Perfetti
Van Melle, Mars/Masterfoods en RBV Leaf.

Tot slot bedank ik mijn kritische collega’s die bij dit project betrokken waren.

Indien u na het lezen van dit rapport geïnteresseerd bent om met ons van
gedachten te wisselen nodigen wij u daarvoor van harte uit.

Wij wensen u veel leesplezier!

Namens het Cap Gemini Ernst & Young-team,

Enrique Figee

Principal Consultant
(Specialisme: Foodservice)
E-mail efigee@cgey.nl

Voorwoord
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De foodserviceketen ’revolueert’. Succes dwing je af!Inleiding

Dit rapport geeft een beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse foodser-
viceketen. Het is bedoeld om spelers die zich in deze groeiende markt (gaan)
begeven, te helpen bij het nemen van beslissingen.

Onder foodservice wordt de totale buitenhuishoudelijke consumptie verstaan,
alsmede hetgeen kant-en-klaar wordt gekocht maar thuis wordt geconsumeerd. 

De consumentenbestedingen aan voedings- en genotsmiddelen nemen nog elk
jaar toe. Die groei is verreweg het sterkst in het foodservicegedeelte van de
totale markt van voedings- en genotsmiddelen. In Nederland gaat al 35% van
de consumentenbestedingen in de foodservicemarkt om. De verwachting is
dat dit groeit naar 50%. In hoofdstuk 3 worden onze toekomstverwachtingen
van de keten uiteengezet.

De foodserviceketen bedient dagelijks miljoenen mensen en is wereldwijd
goed voor een jaarlijkse omzet van circa 1.300 miljard euro. De foodservice-
keten ‘revolueert’ en blijft groeien in absolute zin alsook in ’share of stomach’.
Daarom wordt het vooral voor spelers in de traditionele fast moving consumer
goods-kanalen steeds belangrijker strategische keuzes te maken om de boot
niet te missen. Dit om hun overall winstgevendheid op peil te houden, risico’s
te spreiden en veel consumentenconfrontaties te realiseren. Maar ook voor de
spelers die nu al een positie hebben in de foodserviceketen is het zaak beslui-
ten omtrent de te volgen koers te nemen op basis van weloverwogen strategi-
sche keuzes. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid stilgestaan bij de definiëring van
en ontwikkelingen in de foodserviceketen.

De foodserviceketen is in vergelijking met de traditionele retailmarkt zeer
gefragmenteerd. Bovendien is de organisatiegraad relatief laag. Een goed kwali-
tatief en kwantitatief inzicht in de verschillende kanalen van deze markt is dan
ook noodzakelijk om keuzes op een verantwoorde wijze te maken. Dit rapport
poogt dat inzicht te verschaffen. Hoofdstuk 5 zal hier verder op ingaan. We
hebben ons op productgebied beperkt tot voedings- en genotsmiddelen. 

1 Inleiding
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De foodserviceketen ’revolueert’. Succes dwing je af!Hoofdstuk 2

Natuurlijk is foodservice interessant. Overal hoor je flinke groeicijfers en hoge
marges. Maar wat verstaan we nu onder foodservice? Wat zijn de ontwikkelin-
gen? Waar gaat het naar toe? Wat moeten de spelers doen? Dit rapport geeft
antwoord op deze vragen. De visie van experts van Cap Gemini Ernst &
Young en managers uit de foodserviceketen worden met elkaar geconfronteerd
en gemeld in dit rapport.

De foodserviceketen zit in een belangrijke fase van ontwikkeling. Het is een
bekend ontwikkelingsproces waar een aantal andere markten (o.a. de traditio-
nele retail) reeds doorheen is gegaan. Hier kan men van leren. Deze ervaringen
moeten huidige en toekomstige spelers in de foodserviceketen helpen bij het
maken van de noodzakelijke keuzes.

In dit rapport geeft Cap Gemini Ernst & Young haar visie op de foodservice-
markt. De belangrijkste pijlers in die visie zijn:
• Foodservice is per definitie niet gelijk aan de traditionele foodretailmarkt.

Erkenning van specifieke karakteristieken van de foodservicemarkt is de
eerste stap en een absolute voorwaarde voor succes in deze markt.

• De omzetgroei van de foodservicekanalen zal in de komende jaren aanmer-
kelijk groter zijn dan die van de traditionele foodretail kanalen. Dit leidt
ertoe dat de foodservicemarkt binnen 10 jaar de foodretailmarkt zal hebben
ingehaald op het gebied van omzet en consumentcontacten.

• Mede gelet op het revolutionaire karakter van de foodservicemarkt zullen
de meeste partijen strategische keuzes gaan maken. Zij die geen keuze kun-
nen of willen maken zullen op termijn het veld ruimen. Op alle niveaus in
de keten zal dan ook een shake-out plaatsvinden. 

• Bij veel producenten in de foodserviceketen is foodservice nog onontgon-
nen gebied en bijzaak. Retail daarentegen levert aantoonbare rendementen
op en bepaalt dus het beleid. Voor groothandels- en outlet-organisaties
daarentegen is foodservice core business. Hun mentale staat van ontwikke-
ling is dan ook veeleer te vergelijken met die van de foodretailmarkt. Het
zijn deze partijen die in staat zullen zijn om de regie (en de macht) in de
keten naar zich toe te trekken. 

11

2 Samenvatting

Als afsluiting van ons onderzoek zijn tijdens interviews met vooraanstaande
partijen in de foodserviceketen stellingen voorgelegd. De uitkomsten zijn
opgedeeld naar de industrie, groothandel, outlets en de consument en worden
respectievelijk in hoofdstuk 6, 7, 8, en 9 besproken. 

Hoofdstuk 10 bevat de belangrijkste constateringen en succesfactoren.

De foodserviceketen ’revolueert’. Succes dwing je af!Hoofdstuk 1
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De foodserviceketen ’revolueert’. Succes dwing je af!Hoofdstuk 2

zien van de retailmarkt worden heroverwogen. Er valt hier dus nog veel werk
te doen. De eerste stap is het maken van een keuze. Daarbij is haast geboden
voor spelers die de macht in de foodserviceketen naar zich toe willen trekken.

Bij dit alles blijft voor alle schakels in de keten de consument ontegenzeggelijk
het uitgangspunt voor de bewerking van de foodmarkt. De consument heeft
geen tijd, behoefte aan gemak en wil vooral genieten. De ontwikkelingen 
op demografisch en socio-economisch gebied alsmede het veranderende 
consumentengedrag hebben verstrekkende gevolgen voor de hele foodmarkt.
Alle spelers in de keten dienen met hun service- en productontwikkelingen
rekening te houden met deze verschuivingen op het consumentenvlak. In de
definiëring van de foodserviceketen gaat het er vooral om dat de consument
niets hoeft te doen, behalve genieten van het gemak en van het eten en 
drinken zelf natuurlijk.

Succes dwing je af
De boodschap is duidelijk: het is nu tijd om overtuigd in de foodservice- 
markt te stappen met een duidelijke missie en visie. Het hiervan afgeleide
organisatorische en financiële beleid dient deze principiële, strategische 
keuze voor de foodservicemarkt te weerspiegelen. 

Er valt een hoop te winnen. De verhalen over de groeicijfers en de marges 
zijn waar. Kijkend naar het ontwikkelingsproces waarin de foodserviceketen
zich begeeft, moet men nu de juiste stappen nemen om succes af te dwingen.
Dat kan; nu nog wel...!

• De markt zal in een hoog tempo evolueren en volwassen worden. Nu is de
tijd om tot actie over te gaan. Afhankelijk van de rol die een partij speelt in
de keten zullen de strategische uitdagingen verschillend zijn.

Outlets
De horeca- en catering-operators, convenience stores en andere retailers 
worden onder de noemer outlets geplaatst. Deze schakel in de keten zit het
dichtst bij de consument en zal naar verwachting het sterkst groeien. Wel
vormt het creëren van klantentrouw een uitdaging. Instrumenten die in de 
traditionele retailwereld gebruikt worden op dit gebied zullen in de foodservi-
ce niet op dezelfde manier en in dezelfde mate werken. Prijs en beloning zijn
ondergeschikt aan service, plezier, kwaliteit en ambiance. De sterkst groeiende
aanbiedingsvormen van de toekomst zijn de ’convenience shops’, ’vending’,
’verstrekking vanuit de grootkeuken’ en de ’fastfood restaurants’. Foodservice
concepten die vanuit de supermarkt worden aangeboden, vragen nogal wat
aanvullende aandacht. De huidige ondernemers in deze rol dienen zich de
kunst van gastvrijheid en flexibiliteit nog eigen te maken. Hun imago is sterk
beneden de maat.

Groothandel
De groothandel heeft het moeilijk. Deze partij in de keten staat aan de 
vooravond van een belangrijke strategische keuze. Gaan ze voor service en
toegevoegde waarde of gaan ze voor cost leadership. Gaan ze nationaal of
internationaal opereren? Als deze keuze gemaakt is, bestaan er wel degelijk
mogelijkheden. Het bestaansrecht voor de groothandel blijft.

Industrie
Net zoals de andere schakels in de keten zal de industrie (en haar toeleveran-
ciers) een aantal strategische keuzes moeten maken. Foodservice zonder stra-
tegische agenda is een verloren race. Vooralsnog heeft de industrie te weinig
prioriteit gegeven aan deze markt, heeft de industrie te maken met een tekort
aan goede mensen en ontbreekt het de industrie aan specifieke consumenten-
kennis. Daarnaast is een benadering nodig ten opzichte van de foodmarkt als
geheel. Dit zal ook betekenen dat de bestaande strategische posities ten aan-

13
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In dit hoofdstuk wordt de visie van Cap Gemini Ernst & Young over de
Nederlandse foodserviceketen gegeven. Basis voor deze visie vormt een onder-
zoek en analyse van de hele keten, interviews met managers en experts uit de
keten en onze ervaring in de totale foodmarkt.

3.1 Foodservice is een andere tak van sport dan foodretail
Foodservice is per definitie niet gelijk aan de klassieke foodretailmarkt.
Foodservice voegt iets toe aan het product, namelijk de service-component.
Enerzijds maakt dit dat, naast het aangeboden product, de aanbiedingsvorm 
in de perceptie van de consument van wezenlijk belang is. Het consumenten-
vertrouwen dat in foodretail veelal uitsluitend gerealiseerd wordt met het
merk/formule en product, wordt in foodservice voor een zeer groot deel
bepaald door de persoonlijke benadering van de aanbieder van het product
ofwel de dienstverlener. Anderzijds is foodservice (meer dan retail) in staat om
producten beter op de behoeften van de individuele consument af te stem-
men. Erkenning van deze specifieke karakteristieken van de foodservicemarkt
is de eerste stap en een absolute voorwaarde voor succes in deze markt.

3.2 Foodservice zal een ongekende groei doormaken
Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie en consumentenge-
drag leiden ertoe dat de consument zijn bestedingen deels zal gaan verleggen
van de klassieke foodretailmarkt naar de foodservicemarkt. Hierdoor zal de
omzetgroei van de foodservicekanalen in komende jaren aanmerkelijk groter
zijn dan die van de foodretailkanalen. Dit leidt ertoe dat de foodservicemarkt
binnen 10 jaar de foodretailmarkt zal hebben ingehaald op het gebied van
omzet en consumentcontacten. Daarbij komt dat in verhouding tot de food-
retail de toetredingsdrempels lager zijn en de marges aanmerkelijk hoger. 
Dit maakt dat foodservice voor veel (potentiële) spelers in de komende jaren
een attractieve markt zal zijn.

15
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3.3 Partijen die vooruitlopen in het service-denken kunnen de regie over de
keten naar zich toetrekken
Nieuwe markten/kanalen kennen hun eigen evolutietempo, beginnend bij een
periode van organische groei waarin de markt als vanzelf in omvang toeneemt.
Na deze periode van relatieve chaos zal er een periode van kanaalordening
aanbreken waarin de rol van verschillende partijen in de keten zich geleidelijk
aan uitkristalliseert. Vervolgens zal men ertoe overgaan om speciaal voor de
markt of het kanaal toegesneden producten en diensten te ontwikkelen. 
Ten slotte zal als laatste stap richting volwassenheid worden overgegaan tot 
het ontwikkelen van een consistent merken- en formulebeleid richting de 
consument. Het ontwikkelingspad is schematisch weergegeven in Figuur 1.
De foodservicemarkt als geheel bevindt zich in de fase waarin ordening in de
keten plaatsvindt, in tegenstelling tot de retailmarkt die zich inmiddels in het
laatste ontwikkelingsstadium bevindt. De meeste spelers in de foodservice-
markt hebben geen heldere missie, visie of strategie voor deze markt. Binnen
de foodservicemarkt doen zich echter grote verschillen voor. Producenten zijn
zich, ook al zijn ze reeds aanwezig op de foodservicemarkt, nog onvoldoende
bewust van de grote potentie van de markt en van de strategische keuzes die
ze zullen moeten maken. Foodservice is onontgonnen gebied en bijzaak, ter-
wijl retail aantoonbare rendementen oplevert en dus het beleid bepaalt. Voor
groothandels- en outlet-organisaties daarentegen is foodservice core business.
Hun mentale staat van ontwikkeling is dan ook veeleer te vergelijken met die
van de foodretailmarkt. Het zijn deze partijen die in staat zullen zijn om de
regie (en de macht) in de keten naar zich toe te trekken. Een vergelijking van
foodservice versus retail is weergegeven in Figuur 2.

3.4 Partijen die niet de juiste (of geen) keuze maken zullen buiten de 
boot vallen
Mede gelet op het revolutionaire karakter van de foodservicemarkt zullen de
meeste partijen strategische keuzes gaan maken. Zij die geen keuze kunnen of
willen maken zullen op termijn het veld ruimen. Een deel van de producenten
zal ervoor kiezen om foodservice niet tot hun strategische doel te maken.
Daarnaast zal een groot aantal groothandelsorganisaties onvoldoende in staat
zijn om hun toegevoegde waarde aan te tonen en daarom het speelveld ver-
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Ontwikkelen
consistent
merken- en
formule-
beleid

Ontwikkelen
kanaal-
specifieke
producten
en diensten

Kanaal-
ordening

Het ontwikkelingspad van nieuwe markten/kanalen

Organische 
groei

1 2 3 4

Figuur 1 Het ontwikkelingspad van nieuwe markten en kanalen 

Figuur 2 Bron: Information Resources, Zaltbommel; The World of Foodservice- restaurants 
and catering, The Rabobank Group; Elsevier Food International november 2001

Foodservice Foodretail
Consumentenbestedingen (per jaar) c 17,3 miljard c 31,7 miljard
Marktgroei (per jaar) 7 à 8 procent 2 à 3 procent
Marges in de keten hoog laag
Toetredingsdrempel laag hoog
Ontwikkelingsfase 2-4 4-...

Foodservice versus Foodretail
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Strategische uitdagingen in foodservice

Producenten

• Balans tussen retail
en foodservice

• Organisatorisch en
financieel beleid
toegesneden op 
foodservice

• Consistent
merkenbeleid in de 
gehele foodmarket

• Voedselveiligheid

• Global versus local

Groothandel

• Bepalen functie en
focus

• Fijnmazige 
distributie en hoge 
service versus
cost leadership

• Private labels 
(B to B)

• Voedselveilgheid

• Global versus local

Outlets

C
o

nsum
ent

• Ontwikkelen en
implementeren
formules

• Concept labels 
(B to C)

• Organisatievorm
(bijv. franchise)

• Voedselveiligheid

• Global versus local

Figuur 3 Strategische uitdagingen in de foodserviceketen

laten. En tot slot zal het aantal spelers onder de outlet-organisaties sterk af-
nemen als gevolg van internationale schaalvergroting door formulevorming,
fusies/overnames en toetreding van concurrerende buitenlandse partijen. 
In de gehele keten zal dan ook een shake-out plaatsvinden.

3.5 Nu is de tijd om tot actie over te gaan
Gelet op het voorgaande is de boodschap duidelijk: het is nu tijd om over-
tuigd in te stappen met een duidelijke missie en visie. Het hiervan afgeleide
organisatorische en financiële beleid dient deze principiële, strategische keuze
voor de foodservicemarkt te weerspiegelen. Afhankelijk van de rol die een 
partij speelt in de keten zullen de strategische uitdagingen verschillend zijn.

In figuur 3 vindt u een overzicht van de strategische uitdagingen voor de 
verschillende spelers in de logistieke keten met de consument als einddoel. 

Daarnaast is er een groot aantal factoren die de mate van succes of falen van
de partijen in de keten zullen beïnvloeden. De belangrijkste zijn:
• Voldoende en gekwalificeerde (junior) professionals.
• Verandering naar een meer servicegerichte cultuur (met name in de

industrie).
• Verdere optimalisatie van logistieke processen.
• Voldoende allocatie van budgetten (met name in de industrie).
• Beschikbaarheid en beheersing van ondersteunende informatietechnologie.
• Openheid en samenwerking tussen ketenpartners (bijvoorbeeld in keten-

projecten).
• Kennis van de klant (B to B) en de consument in foodservice.
• Traceerbaarheid van producten in de keten.
• Inzicht in de effectiviteit en het rendement van marketing- en verkoop-

inspanningen.
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3.6 De keten zal in een hoog tempo evolueren en volwassen worden
De bovenstaande ontwikkelingen en strategische dilemma’s zullen veel onder-
nemingen ertoe aanzetten om keuzes te gaan maken. Deze keuzes leiden ertoe
dat de foodservicemarkt van vandaag in schril contrast zal staan met die van
over tien jaar.

Over tien jaar...
• zal het aantal partijen in de markt aanzienlijk zijn afgenomen.
• zal de foodservicemarkt op het gebied van consumentenbestedingen 

de retailmarkt hebben ingehaald.
• zal de foodservicemarkt fors gegroeid zijn; dit zal voor een belangrijk 

deel toe te schrijven zijn aan een drietal aanbiedingsvormen:
- Convenience shops, vanwege de toenemende mobiliteit en de wens 

overal en altijd te kunnen consumeren.
- Fastfoodrestaurants, vanwege de te verwachten upgrading.
- Vending, vanwege de 24-uurs consumptie-behoefte van de consument 

en de relatieve schaarste en hoge kosten van de factor arbeid.
• hebben de grote partijen zich gefocust.
• zullen sterke, internationale, onderscheidende merken en formules zijn 

ontwikkeld.
• zullen de consumentenmerken in de foodservicemarkt dezelfde zijn 

als die in de retailmarkt.
• zullen er sterke private labels zijn ontstaan op het gebied van B to B.
• zullen echte partnerships gesloten zijn tussen een aantal grote partijen 

in de markt.
• zal er nog ruimte zijn voor een beperkt aantal niche spelers en lokaal 

opererende partijen.

Wie ’service’ niet in de genen heeft zitten, zal niet succesvol worden op de
foodservicemarkt. Iedereen snapt ’food’, maar wie snapt nu ’service’...?
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De markt van fast moving consumer goods die niet via de traditionele retail
outlets worden verkocht wordt vaak aangeduid met termen als ’Out of Home’,
’Foodservice’, ’Horeca en catering’, ’grijze kanaal’, ’professionele markt’ en
’grootverbruik’. Door de veelheid aan begrippen en definities is het goed eerst
een keuze te maken voor de benaming en beschrijving van het gedeelte van de
foodketen waarover in dit rapport gesproken wordt. Aansluitend wordt er een
indeling van de markt gemaakt en worden de geïdentificeerde begrippen in die
markt ingedeeld. In dit hoofdstuk worden verder de ontwikkelingen zoals die uit
het onderzoek naar voren zijn gekomen genoemd en besproken. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een beschrijving van de structuur van de foodserviceketen.

4.1 Definiëring van de foodserviceketen vanuit de consument
Met ’foodservice’ wordt vaak de keten bedoeld van partijen die leveren aan
verkooppunten in de horeca en catering markt. De term ’foodservice’ wordt
ook gebruikt als het gaat om kanalen die niet tot de traditionele retail (super-
markten, speciaalzaken en ambulante handel) behoren. Aangezien spelers uit
de traditionele retail en foodserviceketen zich steeds meer op elkaars terrein
begeven, is het lastig duidelijke scheidingen aan te brengen vanuit de aanbod-
kant. In dit rapport is er daarom voor gekozen de hele foodketen in beeld te
brengen met de consument als uitgangspunt. Daarbinnen zijn de consumptie-
segmenten aangegeven die het eindpunt zijn van de totale keten (zie Figuur 4). 

Met de foodserviceketen wordt in dit rapport gedoeld op de drie blauwe 
segmenten in Figuur 4. Dit betekent in elk geval dat de consument in de 
foodserviceketen uitsluitend kant-en-klare producten koopt. Het onderscheid
tussen wel of niet foodservice gaat daarmee in principe over het wel of niet
moeten verrichten van een ’bereidingsdienst’ (= service) door de consument. 

Er bestaan nog veel meer definiëringen die raakvlakken hebben met ’food-
service’. De meeste daarvan komen verderop in dit rapport terug en zijn 
opgenomen in Tabel 1 op basis van vijf verschillende invalshoeken.

Binnen de foodserviceketen bestaat een splitsing tussen ’horeca’ (outlets waar
de consument naar toe komt) en ’catering’ (outlets waar de aanbieder de 

23

4 De foodserviceketen

22



De foodserviceketen ’revolueert’. Succes dwing je af!Hoofdstuk 4

consumenten opzoekt; het publiek wordt in deze situatie een ’captive audien-
ce’ genoemd). Daarnaast is er een mengvorm van foodservice en retail in de
vorm van de zogenaamde convenience outlets (bijvoorbeeld pompshops).

De keuze van consumenten voor een consumptieplaats of situatie (zoals in de
matrix genoemd) wordt bepaald op basis van een veelheid aan factoren, zoals
hoeveelheid tijd, gewenste hoeveelheid maagvulling, afstand, actualiteit,
wachttijd, stemming en uitstraling/perceptie van het verkooppunt. 

De definiëring is vooral van belang omdat specifieke marktsegmenten specifie-
ke eisen stellen op het gebied van logistiek, verpakkingen, producten, prijs-
zetting, marktbewerking enzovoorts. Zo is in de horeca de factor ’personeel’
momenteel positief onderscheidend ten opzichte van catering en retail. Indien
spelers uit deze twee markten ’maagaandeel’ willen afsnoepen van de horeca
zullen ze zich dus onder andere op dit punt moeten aanpassen.

4.2 Kwantiteiten van de foodserviceketen
Wereldwijd wordt de huidige foodserviceomzet geschat op 1.300 miljard euro
per jaar. Deze omzet wordt met name gerealiseerd in de rijke, geïndustriali-
seerde landen.

Uit Figuur 5 blijkt dat de top vijf in de wereldwijde foodservicemarkt een 
aandeel heeft van ca. 7%. Dit is laag in vergelijking met de retailmarkt waar 
de top vijf circa 35% van de wereldwijde omzet in handen heeft. Wereldwijd
vindt plusminus 75% van alle foodserviceuitgaven in restaurants plaats.
Hiervan wordt circa 20% gerealiseerd in ’quick service restaurants’ (met name
in de VS); momenteel de snelst groeiende tak binnen de wereldwijde food-
servicemarkt.

In de Verenigde Staten wordt al iets meer dan de helft van de totale foodmarkt-
uitgaven gedaan in de foodserviceketen. Verwacht wordt dat consumenten-
bestedingen in de Amerikaanse foodmarkt tot 2010 met ca. 165 miljard euro
toenemen en dat de foodserviceketen 60% van die groei gaat opeisen.
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Invalshoek :
Wie bereidt? Zelf Iemand anders

= Foodself = Foodservice
Waar wordt Thuis Buitenshuis 
geconsumeerd? = At Home = Out of Home
Wie neemt Consument Aanbieder 
het initiatief? = Horeca/ Retail = Catering
Bij wie wordt Winkelier Elders 
gekocht? = Retailer = Operator

Tabel 1 Het blauwe vlak geeft weer welke definitie in dit rapport gehanteerd wordt

Definitie foodservicemarkt:

On the move

Food

Out of home At home

On premise Ready to eat Home
processed

Home
prepared

Figuur 4 Definitie foodservice gebaseerd op ’Foodservice 2010’ , Foodservice Distributors 
International
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Daarmee wordt het foodservicegedeelte overtuigend groter dan de rest van de
markt (hetgeen met name bestaat uit verkopen via de traditionele detailhandel).

In West-Europa wordt de foodservicemarkt geschat op een grootte van 
ca. 320 miljard euro, ofwel eenderde van de totale foodmarkt in dat gebied.
Jaarlijks groeit de foodservicemarkt in West-Europa met circa 2,75% en de
retailmarkt met circa 0,5%. Verwacht wordt dat tegen 2025 beide markten
even groot zullen zijn.

In Figuur 6 zijn de totale consumentenbestedingen in West-Europa en
Nederland weergegeven, alsmede de verhouding daarvan tussen foodservice
en retail en de respectievelijke groeipercentages.

In Nederland gaat, afhankelijk van het wel of niet meetellen van de groep
’overige convenience outlets’, al 35% respectievelijk 32% van de consumen-
tenbestedingen in de foodservicemarkt om.
Volgens het Bedrijfschap Horeca en Catering/CBS gaf de Nederlander in 1997
gemiddeld 38% meer uit aan eten en drinken dan in 1990. De uitgaven voor
buitenhuisconsumptie groeiden in die periode beduidend harder dan die
gemiddelden (eten + 50% en drinken +56%).

Op basis van de ons ter beschikking staande gegevens zijn wij gekomen tot
een overzicht van de Nederlandse foodmarkt medio 2001, zoals weergegeven
in Figuur 7 en Figuur 8. 

Een exacte kwantificering van de foodservicemarkt is moeilijk te maken en
blijft onderwerp van discussie. Een aantal beschikbare cijfers wordt vervuild
door bijvoorbeeld omzet die gemaakt wordt in overnachtingen en zaalverhuur
(horeca) en door gratis producten als melk, koffie en water (catering).
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Marktaandelen van de vijf grootste spelers op de 
wereldwijde foodservicemarkt

2,82% McDonalds

0,78% Sodexho

0,82% Burger King

0,87% Compass

1,72% Tricon

Note: de vijf grootste spelers bezitten slechts 7% van de wereldwijde foodservicemarkt

Figuur 5 Aandelen in de wereldwijde foodservicemarkt medio 2000 (bronnen: Rabobank 
International, Elsevier, Credit Suisse/First Boston, Promar, jaarverslagen)

Consumentenbestedingen in miljarden euro's

Food-
service/
Groei 2,7%

Retail/
Groei 0,5%

West Europa Nederland

Food-
service/
Groei 7,5%

Retail/
Groei 2,5%
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Figuur 6 Consumentbestedingen, groeicijfers en verhouding foodservice versus retail in 
West-Europa en Nederland
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4.3 Ontwikkelingen in de foodserviceketen
Uit ons onderzoek naar de foodserviceketen en haar omgeving is een aantal
ontwikkelingen geïdentificeerd. Deze ontwikkelingen zullen nu of in de nabije
toekomst van belang zijn voor spelers in de foodserviceketen. De volgende
ontwikkelingen zijn geïdentificeerd:
1. Machtsverschuiving.
2. Toename van de concentratiegraad.
3. Branchevervaging.
4. Opkomst van de private channels.
5. Spelers treden buiten hun traditionele kanalen en consumptiesegmenten.
6. Opkomst van de multinationals.
7. Consolidatie.
8. Crossmerchandising en -selling.
9. Ketenprojecten.
10. Toenemende aandacht voor voedselveiligheid en hygiëne.
11. Formulevorming.

Deze elf punten worden hieronder toegelicht.

Machtsverschuiving
De macht in de keten verschuift in de foodserviceketen momenteel naar de
spelers die de consument bedienen. Dit is een verschuiving die ook zichtbaar
is in de retail.

Toename van de concentratiegraad
Door de fragmentatie, stormachtige ontwikkelingen op het gebied van het
consumentengedrag (zie hoofdstuk 9 ’De Consument’) en de relatief lage con-
centratiegraad is het in ’bezit’ krijgen van de consument in deze markt geen
gemakkelijke opgave. Op alle niveaus in de keten vinden dan ook allianties,
fusies en overnames plaats. 

Branchevervaging
De branchevervaging viert momenteel hoogtij met name door een verruiming
van de openingstijden en ontwikkelingen op het gebied van vakbekwaamheid:
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Figuur 8 De Nederlandse horeca en catering markt in euro’s medio 2001 (Bron: Information 
Resources, Dossier Catering, CBS, Cijfers & Trends, Bedrijfschap Horeca & Catering). 
NB: De groep ’Maaltijdverstrekkers’ bevat ook eetcafés en afhaal-, bezorg- en 
wegrestaurants. De groep ’Overige horeca’ bevat onder andere snackbars, pomp-
shops en lunchrooms. De groep ’Overige catering’ bevat met name scholen-, 
party-, leisure- en vendingcatering. 

Figuur 7 De Nederlandse foodmarkt medio 2001 in euro’s (Bron: Information 
Resources, Dossier Catering, CBS, Cijfers & Trends, Bedrijfschap Horeca & Catering).
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• Wettelijke verruimingen ten aanzien van openingstijden: meer dan 10% 
van de omzet van supermarkten wordt al gerealiseerd na 18.00 uur 
(waarbij het totale volume overigens nauwelijks is toegenomen).

• Vakbekwaamheid: supermarkten brengen meer ’fun’, starten met een 
horeca-corner of een convenienceshop; cateraars bieden een shop aan 
(al dan niet online) voor mensen op het werk; oliemaatschappijen starten
een shop zonder tankstation en fastfood-concerns starten restaurants in
supermarkten en warenhuizen. 

Opkomst van private channels
Vooral fabrikanten starten met zogenaamde ’private channels’; outlets in
beheer en met de branding van de betreffende fabrikant(en). Dit gebeurt met
name via vending. Volgens de Levensmiddelenkrant ’Shops’ van juni 2000
staan er in Nederland 100.000 à 130.000 automaten met warme dranken,
25.000 met frisdranken en 9.000 met zoetwaren. Daarnaast worden
brandshops als ’Suppa’ (soepshop) van Honig, ’Soup Factory’ van Unilever
Bestfoods, ’Jacqmotte’ (koffieshop) van Douwe Egberts en het Bertolli-lunchcafe
van Unilever Bestfoods steeds meer ingezet. 

Spelers treden buiten hun traditionele kanalen en consumptiesegmenten
Bedrijfscateraars zoals Sodexho en ’Convenience-ondernemers’ zoals pompshops
breiden hun aanbod uit richting ontbijtmoment en avondeten. Volgens het 
rapport ’Verkenning Facilitaire Horeca 1998’ zijn er (afgezien van benzine-
stations) in Nederland al zo’n 3.000 ’branchevreemde’ bedrijven die een 
horecavoorziening hebben en dan met name in de traditionele detailhandel.

Opkomst van multinationals
Een van de aansprekende voorbeelden in de foodserviceketen is McDonalds
met een omzet die hoger is dan die van vele multinationals in retail. Door 
hun machtspositie naar de consument domineren zij niet alleen de keten; 
ook pogingen van nieuwe toetreders in dit segment van de foodservicemarkt
(bijvoorbeeld uit de traditionele retail) kunnen daardoor maar moeizaam van
de grond komen. Omgekeerd slaagt McDonalds er wel steeds meer in de con-
sument zeven dagen per week aan zich te binden op alle denkbare plaatsen. 
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’Binnen vijf jaar zal het marktaandeel van supermarkten en speciaalzaken
met 10 procent dalen ten opzichte van andere aanbieders.’
K. Smit (directeur Information Resources) in Misset’s Distrifood 24-02-2001

Nederlanders koken steeds minder zelf. Dit betekent extra omzet voor
restaurants en cateringbedrijven, maar ook voor de groenteboer en de 
slager. Om ons tegen zo laag mogelijke kosten van een maaltijd te voor-
zien, zoeken de genoemde marktpartijen naar efficiënte bereidingswijzen.
Dit mede vanwege het tekort aan gekwalificeerd personeel. Unilever speelt
hierop in door ambachtelijk smakende soepen, sauzen en desserts te 
ontwikkelen. Die zijn al bijna klaar, de kok hoeft ze alleen nog af te maken.
Vrijwel niemand die merkt dat de haute cuisine eigenlijk uit een fabriek komt.

Food management augustus 2001
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Consolidatie
Aan de industriezijde is de overname van Bestfoods door Unilever een recent
voorbeeld van de wijze waarop bedrijven willen consolideren om een groter aan-
deel te krijgen op de foodservicemarkt. Dit lijkt ook nodig gezien de relatief hoge
kosten voor de bewerking van die markt; hoe meer volume per outlet, hoe lager
de relatieve kosten. Voor het afsluiten van internationale contracten met klanten
is het ook min of meer noodzakelijk om een grote speler te zijn.

Cross-merchandising en -selling
Een succesvolle speler in de foodserviceketen is Coca Cola. Deze organisatie
gebruikt een aantal kanalen in deze markt zelfs met name voor branding. 
Zo lopen aanbiedingen en promoties met de Coca Cola-Card door diverse
foodservicekanalen heen. De verwachting is dat zeker in de brouwerijwereld
(waar alle schakels in de keten vaak in handen zijn van de producent; zie
Figuur 9) dit fenomeen sterk zal toenemen.

Ketenprojecten
Momenteel vinden in navolging van de Verenigde Staten, Canada en Duitsland
de eerste EFR-activiteiten (Efficient Foodservice Respons) plaats om de keten
te optimaliseren vanuit de consument. Category management en logistieke
optimalisatie zijn daarbij de belangrijkste onderwerpen. Door de snel toene-
mende technologische mogelijkheden zullen hierbij zaken als e-commerce,
database marketing/CRM (Customer Relationship Management) en e-procure-
ment een belangrijke rol gaan spelen.

Toenemende aandacht voor voedselveiligheid en hygiëne 
Vanuit zowel de consument als de overheid (zowel in Nederland als vanuit
Brussel) is de laatste jaren steeds meer druk op de spelers in de foodmarkt gelegd
om de veiligheid en hygiëne van voedsel te kunnen garanderen. Mede hierdoor
vindt een shake-out plaats, omdat veel kleinere aanbieders niet aan die vereisten
kunnen of willen voldoen. In principe moeten absolute voedselveiligheid en hygi-
ëne een vanzelfsprekendheid zijn, zo niet onderdeel van missie en/of positione-
ring. McDonalds bijvoorbeeld heeft dit goed begrepen en gevat in haar formule
voor succes: ’KSK&W’: Kwaliteit, Service, Kraakhelderheid en Waar voor je geld.
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In het rapport State of the Art in Fresh (Cap Gemini Ernst & Young, 2000)
staat als een van de ’overlevingswetten’ voor versspeciaalzaken al vermeld: 

’Het toevoegen van horeca- en cateringconcepten aan het verkopen van
basisproducten. Dat vereist creativiteit, vakmanschap, apparatuur en een
breed palet aan versingrediënten.’ 

Het is de vraag of deze ondernemersgroep dit tot een succes kan maken,
aangezien het bereiden van (semi-) kant-en-klare maaltijden en het con-
ceptmatig verkopen ervan een discipline is waarover velen niet zullen
beschikken. Indien retailers er echter in slagen hun inkoopkracht te koppe-
len aan consumerfranchise (dat laatste met name door gastvrijheid en flexi-
biliteit) zullen zij een geduchte concurrent worden van de huidige spelers
op de foodservicemarkt.



De foodserviceketen ’revolueert’. Succes dwing je af!Hoofdstuk 4

Formulevorming
Multinationale spelers op outlet-niveau bevinden zich al in de derde of vierde
fase van het ontwikkelingspad van nieuwe markten en kanalen (zie Figuur 1).
Een voorbeeld is de Compass Group. Zij behoort tot de grote en succesvolle
spelers op de (wereldwijde) foodservicemarkt. Zij is een laatste schakel in de
keten voor de consument en heeft wereldwijd gespecialiseerde bedrijfsconcep-
ten en formules voor allerlei segmenten (bijvoorbeeld Cafe Ritazza voor de
koffiecorner, Eurest voor bedrijfscatering, StopGap voor de convenience shop
en Upper Crust voor de broodshop).

4.4 Structuur van de keten
In tegenstelling tot de meer ontwikkelde ketens is de structuur in de foodservice-
keten nog zeker niet uitgekristalliseerd. Dit is niet alleen het gevolg van de ontwik-
kelingsfase waarin bepaalde kanalen zich bevinden. Ook de branchevervaging en
het gebrek aan focus bij diverse spelers zijn er debet aan. In Figuur 9 is getracht
dit in beeld te brengen. Daarbij is steeds een – niet uitputtend – rijtje genoemd
van belangrijke spelers om een en ander te verduidelijken. De figuur maakt duide-
lijk dat er vele stromen parallel lopen in de richting van de consument.

In de foodserviceketen is onderscheid gemaakt tussen de consumptiesegmenten
’On the move’, ’On premise’ en ’Ready to eat’ (zie hoofdstuk 4). 
Hieraan liggen vraagkarakteristieken ten grondslag. Binnen die segmenten zijn
er nogal wat kanalen die sterk variëren qua karakteristieken. Deze kanalen
worden vaak gedefinieerd vanuit aanbodkarakteristieken. Beide invalshoeken
worden in dit hoofdstuk met elkaar in verband gebracht.
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Foodserviceketen

Producenten

Bavaria, Campina, 
Coca Cola, Friesche 
Vlag, Grolsch, 
Heineken, Heinz, 
Hero, Iglo Mora, 
Interbrew, Mars, 
Nestlé, Perfetti Van 
Melle, RBV Leaf, 
Smith, Sara Lee/DE,
Unilever Bestfoods,
Vrumona etc.

Groothandel

Deli XL, Drankhandels,
Hanos, ISPC,
Kruidenier Food-
services, Lekkerland,
Makro, Van Oers, 
Sligro, Ven etc.

Outlets

C
o

nsum
entAlbert Heijn, Konmar,

AH To Go, Esso, Shell,
Texaco, Burger King, 
Domino's Pizza, Febo,
McDonalds, Pizza Hut,
Servex Autobar, Maas
International, Albron,
Compass, Sodexho,
AC, Accorest, Best
Western, Bilderberg,
Golden Tulip, Novotel,
Van der Valk etc.

Figuur 9 Schematische weergave van de Nederlandse foodserviceketen

’Size matters when your ambition is to become the world’s best and most
successful food provider. ’ 

Cees van der Hoeven in Ahold Insight, voorjaar 2001



5.1 Kanaaldefinities
Een nadere indeling van de foodserviceketen levert al gauw zo’n 40 subkana-
len op. Dit rapport beperkt zich tot negen grote/overkoepelende kanalen. 
In Tabel 2 zijn de kanalen en de daarbij horende doelgroepen weergegeven.

In pararaaf 3.1 is de totale foodmarkt reeds opgedeeld in vijf consumptie-
segmenten. De verkoopkanalen zoals beschreven in Tabel 2 bereiken elk twee
of meer van die vijf consumptiesegmenten. De samenhang tussen de verkoop-
kanalen (verticaal) en de consumptiesegmenten (horizontaal) is weergegeven
in Tabel 3. Deze matrix maakt duidelijk waarom men niet kan spreken van
een strikte scheiding tussen ’retail’ en ’foodservice’.
Omdat het belangrijk is te weten wat nodig is om in een kanaal succesvol te
zijn en wat succes dan kan betekenen in kwantitatieve zin, zijn de kanalen
zowel kwalitatief als kwantitatief in beeld gebracht. 

5.2 Kanaaleigenschappen
Van de negen kanalen die zijn genoemd in de voorgaande paragraaf zijn 
acht kanalen verder uitgewerkt. In bijlage 1 zijn per kanaal de karakteristieken
en ontwikkelingen opgenomen. Een uitzondering vormt het kanaal ’Events &
leisure’. De gegevens die hierover beschikbaar zijn, achten wij te weinig 
concreet en betrouwbaar om in dit rapport op te nemen.

5.3 Kanalen kwantitatief
In kwantitatieve zin leveren met name de parameters van bezoekersaantallen
per dag, het aantal outlets en de jaaromzet een interessant beeld op. Deze zijn
weergegeven in Figuur 10.

5.4 Belangrijkste constateringen
Kijkend naar de ontwikkelingen en de kwantitatieve gegevens van de kanalen,
zijn in deze paragraaf de belangrijkste constateringen op een rijtje gezet.

• De foodservicemarkt kent dagelijks vele miljoenen consumenten en con-
sumptiemomenten. Afhankelijk van de strategische doelen op het gebied
van omzet en consumerfranchise is het ene kanaal interessanter dan het
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andere. ’At school’ is vooral interessant om reden van brandbuilding. ’At
work’ en ’convenience’ zijn bovendien zeer interessant qua volume waarbij
de bewerkingskosten van de outlets relatief laag zijn (mede vanwege de
hoge concentratiegraad). ’Health & Welfare’ is vooral interessant vanwege
het grote aantal consumenten per outlet en de zeer hoge consumptie per
capita. ’Fast- en slow-food’ en ’pubs/canteens’ zijn zeer interessant qua
volume maar vergen veel investeringen op het gebied van bewerking van 
de outlets. 

• De verschillende kanalen zijn nogal divers zodat een gedifferentieerde
marktbewerking en kanaalkeuze noodzakelijk is.

• Het aantal outlets in deze markt is tweeëneenhalf maal groter dan in de 
foodretail, dus de omzet per outlet is veel lager. Bovendien zijn veel 
outlets in de foodserviceketen in handen van zelfstandigen, hetgeen de
bewerkingskosten per outlet erg hoog maakt.

• De verwachte groeipercentages zijn gemiddeld fors hoger dan die in de 
traditionele retail (7 à 8% versus 2 à 3%; tijdelijke dips ten gevolge van 
crisis (MKZ) en economische terugval1 daargelaten).

• Daar waar de concentratiegraad bij de spelers die de consument bedienen
laag is, is de groothandel meestal de belangrijkste factor in de keten.

• Het koksvak verschuift steeds verder stroomopwaarts in de voedselketen
door de vraag naar kant-en-klare producten (in hoofdstuk 9 wordt 
uitgebreid op dit onderwerp ingegaan).
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1 In 2000 werd in de horeca een groei gerealiseerd van 6,8%. In de eerste helft van 2001 
was dit 5,5% (bij sterk opgelopen prijzen). Dit duidt op een (tijdelijk) afnemende groei.

Tabel 2 Overzicht van de gekozen hoofdkanalen in de foodserviceketen

Kanaal Doelgroep
At work Werknemers in profit en non-profit organisaties 

(’blue’ en ’white collar’)
At school Scholieren en werknemers in het voortgezet 

en hoger onderwijs
Convenience Consumenten in ’beweging’ (op reis, aan het winkelen, etc.)
Fastfoodrestaurants Consumenten die weinig tijd nemen om te eten
Slowfoodrestaurants Consumenten die zittend willen eten (en genieten)
Hotels & pensions Consumenten waarbij overnachten de belangrijkste 

reden van bezoek is
Pubs & Canteens Consumenten die drinken/uitgaan/sporten als 

belangrijkste reden van bezoek hebben
Health & welfare Werknemers (’rose collar’), patiënten, bewoners,

gasten en bezoekers in de zorgsector
Events & Leisure Bezoekers van evenementen, pretparken, vakantieparken e.d.

Consumptionsegments and Food Sales Channels

Supermarket • • ••• •••

On the move

Fo
od

 S
al

es
 C

ha
nn

el
s

On premise Ready to
eat

Specialty stores •• ••• •••
At work •• •••
At school •• •••
Convenience stores ••• •• • •
Fastfood restaurants •• ••• ••
Slowfood restaurants ••• ••
Hotels/Pensions • ••• •
Pubs/Canteens • •••
Health & Welfare ••• ••
Events & Leisure •• ••

Home 
processed

Home 
prepared

Consumption
segments

Tabel 3 Matrix van de vijf consumptiesegmenten van de foodmarkt met elf verkoopkanalen. 
Het aantal stippen geeft een indicatie van het relatieve belang per kanaal (maximaal drie)
qua aandachtsgebied

Een ander verschil met de retailmarkt is dat de professionele gebruiker 
bijzondere eisen stelt. (...) Van den Heuvel (Unilever): “Producten in restau-
rants moeten bijvoorbeeld kunnen worden ingevroren en weer opgewarmd,
zonder dat hierbij kwaliteitsverlies optreedt.” (...) “Bij gemaksproducten voor
de horeca is het niet alleen belangrijk als de kok sneller kan werken, het is
ook nuttig als een gemaksproduct de kans op mislukte gerechten reduceert.”
(...) Van der Borst (Spadel): “Elk kanaal krijgt het bijbehorende type verpak-
king, zoals het sportflesje met bidondop bij McDonalds.”

Food Management, augustus 2001
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In persoonlijke interviews hebben managers van 17 vooraanstaande spelers in
de Nederlandse foodserviceketen hun visie gegeven op de door ons gesigna-
leerde ontwikkelingen. De overall resultaten zijn opgedeeld naar de schakels
in de logistieke keten. In dit hoofdstuk wordt de logistieke schakel ’Industrie’
behandeld

2
. 

6.1 Strategische keuzes zijn noodzakelijk
De aandacht voor de foodserviceketen is bij de industrie de laatste jaren sterk
toegenomen. In vergelijking met de aandacht voor retail blijft het echter laag.
De benadering van deze markt is daardoor vaak primitief. Een gebrek aan
inzicht in deze markt en het niet maken van echte keuzes binnen en tussen alle
afzetkanalen (inclusief retail) is vaak mede debet aan de primitieve benadering
van de markt. Gevolg is dat geparasiteerd wordt op de merkinvesteringen in
retail en dat er vaak niets meer gebeurt dan het aanpassen van verpakkingen
voor de foodservicemarkt. Dit maakt de drempel voor nieuwe/andere toetreders
op de foodservicemarkt laag.

In ons onderzoek hebben we de geïnterviewden uitgedaagd met de volgende
stelling:

’Het ontbreekt de industrie in het algemeen aan lef in de 
foodserviceketen’

Slechts weinigen zijn het met deze stelling oneens. Volgens de deelnemers kun-
nen de producenten (nog) succesvoller zijn in de foodserviceketen, door meer
toegewijd te worden (’geen woorden maar daden’). Dat wil zeggen: een andere
ondernemingscultuur waarbij men meer ’out of the box’ denkt, een lange ter-
mijn terugverdienperiode accepteert, serieus onderzoek doet in plaats van emo-
tioneel handelt, R&D specifiek inricht voor deze markt en echte openheid geeft
naar de handelspartners om samenwerkingsverbanden mogelijk te maken. Er
moeten keuzes worden gemaakt, betere mensen komen, meer probleemoplos-

43

6 De industrie in foodserviceland
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2 In onze optiek gaat het begrip ’Industrie’ verder dan alleen de eindfabrikant. Vanuit de keten-
gedachte houden wij binnen het begrip ’Industrie’ ook rekening met de toeleveranciers van 
de fabrikanten. Tijdens de interviews is gefocust op de eindfabrikant.
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sende concepten worden ontwikkeld en serieuze budgetten worden gegenereerd.
Hiervoor zal allereerst diepgaande kennis van handelspartners en consumenten
moeten worden vergaard. Vaak werd nog toegelicht dat dit alles nu niet plaats-
vindt omdat in de retailmarkt sneller rendement kan worden behaald.
Een zeer opmerkelijk resultaat van ons onderzoek is dat de geïnterviewden in
ruime meerderheid aangaven dat spelers in de foodserviceketen niet werken
vanuit een duidelijke missie met betrekking tot die markt. Dit draagt zeker
niet bij tot een meer gestructureerde aanpak en benadering van de markt.

6.2 Transformatieproces binnen de Industrie
Na het formuleren van een heldere missie is een uitgebreid transformatie-
proces nodig. Alle betrokkenen in de organisatie (van hoog tot laag) zullen
overtuigd moeten raken van het belang en de mogelijkheden van de food-
serviceketen. Het ’willen’ met betrekking tot de foodserviceketen zal vergroot
moeten worden, met name het willen investeren van tijd en geld. Uiteindelijk
moet dit in het organisatorische en financiële beleid van de totale onderneming
verankerd worden.

6.3 Tekort aan goede mensen
Zoals vele branches heeft ook de foodserviceketen te kampen met personeels-
problemen, aldus de geïnterviewden. In de fast moving consumer goods-sector
is het bovendien lastig goede seniormensen te vinden die affiniteit hebben met
en inzicht hebben in de foodserviceketen. De industrie acht retail intern al
jaren verreweg het belangrijkst en maakt dit ook kenbaar. Daardoor zijn er
weinig getalenteerde, carrièregerichte medewerkers die zich tot de foodservice-
markt voelen aangetrokken. Deze handicap wordt soms doorbroken als enkele
zwaargewichten uit bijvoorbeeld de traditionele retailhoek (van intern of
extern) zich op deze markt gaan werpen en daar warm voor lopen. En ook
daar schuilt een risico. Retailmensen in de foodserviceketen dienen zich 
sterk bewust te zijn van de specifieke aspecten van de foodserviceketen en 
er niet automatisch vanuit te gaan dat wat goed werkt in de retail ook succes
betekent in de foodserviceketen. 
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’Er zijn absoluut onvoldoende flexibele vormen waarin werknemers food-
producten kunnen verkrijgen omdat de industrie niet begrijpt wat voor
beweging er aan de gang is in de werkomgeving.’

R. Balje, Sodexho Nederland
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6.4 Andere marktbenadering
De pushstrategie die veel producenten vandaag de dag nog steeds hanteren
heeft zijn langste tijd gehad. Volgens de geïnterviewden zal, net als in de tradi-
tionele retail, deze methode ook in de foodserviceketen plaats gaan maken
voor het integrale ketendenken met de consument als uitgangspunt (zie ook
paragraaf 4.3 ’Ontwikkelingen in de foodserviceketen’). 

6.5 Kennis van de consument en klant ontbreekt
Voor een optimale marktbewerking is de consument het startpunt van alle
activiteiten. Daarom is gevraagd of achtereenvolgens de grote respectievelijk
kleine producenten, de groothandel, de horeca en de cateraars voldoende 
kennis hebben van de consument. Men vindt dat uitsluitend bij de horeca vol-
doende kennis is van de consument. Alle andere schakels scoren onvoldoende
waarbij de grote producenten over iets meer consumentenkennis lijken te
beschikken in de foodserviceketen dan de kleine producenten.

Naast consumentenkennis is ook kennis van de handelspartners in de food-
serviceketen zeer belangrijk voor de business-to-business activiteiten. Het 
lijkt zo te zijn dat bij veel spelers zaken als klantwaarden (wat investeren 
we per klant en wat krijgen we daarvoor terug?), klantinzicht, maar ook de
effectiviteit van de buitendienst onvoldoende in beeld gebracht worden.
Wij legden de volgende stelling voor:

’De groothandels en producenten die actief zijn in de foodserviceketen
hebben onvoldoende kennis van hun klanten’

Vrijwel iedereen onderschrijft dit. Vervolgens vroegen we wat zij zouden 
moeten doen om daar een goed beeld van te krijgen. Hier kwamen weer de
issues openheid, samenwerking en het inzien dat begrip van businesspartners
noodzakelijk is voor succes naar voren. 
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”Op enkele uitzonderingen na is er bij alle schakels in de keten onvol-
doende kennis over het consumentengedrag in de diverse kanalen van
de foodservicemarkt.”

H. Stofberg, Unilever Bestfoods
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6.6 Samenwerking binnen de keten is noodzakelijk
Veel van de issues in het kader van ketendenken raken het onderwerp ’samen-
werking’. Wij legden onze geïnterviewden de volgende stelling voor:

’Indien intensief en open wordt samengewerkt in de foodservice-
keten, wordt het veel eenvoudiger om op veranderende wensen 
van consumenten in te spelen’

Deze stelling wordt zeer breed onderschreven. Het afstemmen van merken,
assortimenten, presentatie, promotionele activiteiten, schappenplannen en 
dergelijke op de doelgroepen van de eindafnemers (en op de formules die zij
daar eventueel voor ontwikkeld hebben) zal een kritische succesfactor zijn in
de hele keten. Co-making kan daarbij een serieuze optie zijn (bijvoorbeeld
Senseo Crema van Philips en Douwe Egberts), hoewel niet alle geïnterviewden
die mening zijn toegedaan.

Een mogelijke vorm van samenwerking is het genoemde co-making respectie-
velijk co-branding. Wij legden in ons onderzoek de volgende stelling voor:

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

Deze stelling levert een zeer wisselend beeld op. Co-branding van een fabri-
kant met een foodservice-operator/retailer ziet men zeker zitten. Het bieden
van garantie/vertrouwen aan de consument is hier vooral de oorzaak van. 
De outlet-organisaties spelen hierbij hun machtspositie uit. Co-branding 
tussen twee outlet-organisaties ziet men absoluut niet zitten. 

Over co-branding van twee of meer fabrikanten blijkt nauwelijks te zijn nage-
dacht. Toen we hierop doorvroegen, gaf een aantal geïnterviewden aan dit als
een serieuze mogelijkheid te zien. Gegeven de steeds kortere productlevens-
cycli en de hoge investeringen voor de bewerking van de foodserviceketen kan
dit wel eens een van de belangrijkste marketing opportunities worden voor
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”Samenwerking is of tijdelijk of het voorportaal van overnames”, aldus
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sommige fabrikanten. Daarbij is het grootste obstakel dat men een stukje auto-
nomie van het merk moet prijsgeven.

6.7 Nieuwe marketingtools
Cross-selling3 en -merchandising4 en co-branding5 zijn onderontwikkelde 
marketingtools. Wel vinden de geïnterviewden dat deze marketing tools inte-
ressante mogelijkheden bieden. Om dit met meerdere spelers te realiseren over
diverse kanalen in de foodmarkt (inclusief de traditionele retail) zal er echter
wel een cultuuromslag plaats moeten vinden binnen vooral de producenten-
bedrijven (momenteel is men bang voor het onbekende). Alle mogelijke kana-
len zullen daarbij bekeken en gewogen moeten worden, los van huidige skills
en verantwoordelijkheden. Een forse verschuiving binnen de besteding van
marketinggelden zal het gevolg zijn.

6.8 Voedselveiligheid binnen de keten
Voedselveiligheid wordt door de geïnterviewden als een belangrijk onderwerp
gezien. Wij legden de volgende stelling voor:

’De groothandels en producenten die actief zijn in de foodservicemarkt
zijn in staat om hun producten in de markt te volgen en om de batches
waarin bepaalde producten geproduceerd zijn te achterhalen’

Ondanks dat het onderwerp voedselveiligheid belangrijk is, vinden veel 
geïnterviewden dat er op het gebied van tracking en tracing nog veel zaken
niet goed geregeld zijn. Met name op het gebied van discipline, verantwoor-
delijkheid, betrokkenheid en samenwerking (al dan niet gestuurd door 
brancheorganisaties) valt er nog veel te verbeteren. Praktische zaken die
genoemd werden zijn onder andere: meer investeren in datasystemen,
controleurs aanstellen en het beter benutten van verpakkingen.
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”We zijn vijf jaar geleden begonnen met Bacardi Breezer via slijters en
supermarkten. Achteraf bleek dat niet zo’n succesvolle strategie.(...) Nadat
we via de horeca voldoende volume hadden gegenereerd zijn we nationaal
gegaan.(...) Eerst zochten wij de doelgroep, nu zoekt de doelgroep ons.” 

Jens Tinapp, 
Marketing Manager Bacardi/Martini Nederland

in NieuwsTribune van 13 september 2001

3 Bij cross-selling stimuleert men de verkoop in het ene verkoopkanaal bij een aankoop in het
andere kanaal.

4 Bij cross-merchandising lopen promotionele activiteiten over meerdere kanalen.
5 Een voorbeeld van co-branding is de McFlurrie van McDonalds met Douwe Egberts, Nestlé en

Mars; 2 merken op 1 product.
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6.9 Investeringen en rendement
Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat het maken van keuzes, met een
heldere focus als gevolg, dus zeker noodzakelijk zal zijn.

Wij hebben de geïnterviewden in dit kader de volgende stelling voorgelegd:

’Echte groei in de foodserviceketen zal alleen worden gerealiseerd als
op zeer korte termijn meer geïnvesteerd wordt’

Velen zijn het met deze stelling eens. Om in deze markt (meer dan gemiddeld)
te groeien en serieuze omzetten te scoren zal op specifieke gebieden extra
geïnvesteerd moeten worden. 

Op de vraag waar men verwacht dat spelers in de foodserviceketen (cumula-
tief in de hele keten) als eerste in gaan investeren, gaf men de prioritering van
de geboden mogelijkheden, zoals weergegeven is in Figuur 11.

Belangrijkste motiveringen daarbij zijn:

1. Mensen: de markt gaat in een rap tempo professionaliseren. Een goede
bemensing is niet alleen noodzakelijk om de juiste lijnen uit te zetten, 
maar ook om de (inter)nationale contacten met handelspartners te kunnen
onderhouden. (Zie ”Constateringen op het vlak van de human factor...” 
op de volgende pagina).

2. Voedselveiligheid/product traceability: de consument kookt minder zelf 
en geeft dus een stuk ’vertrouwen’ uit handen. Zowel die consument als
overheden zullen daarom eisen dat de keten inzichtelijk wordt. Bovendien
wordt verwacht dat het aantal claims zal toenemen waardoor de aansprake-
lijkheidskwestie zeer opportuun wordt. 
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”Er zijn vrijwel geen R&D-mensen die zich specifiek op de foodservice-
markt richten.”

P. Hilarides, Campina

Figuur 11 Prioritering van investeringsdoelen (N=15)
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3. Productontwikkeling: producten moeten specifiek ontwikkeld worden voor de
foodservicemarkt (afstemmen op het kanaal/operator en geen line extension
van een retail succes). Bovendien moeten er frequenter producten op de
foodservicemarkt komen en in een sneller tempo (kortere time-to-market). 

4. Consumentenkennis: de kennis over de consument is nu vaak gebaseerd op
datgene wat men weet vanuit de retail business. Dit komt onder andere
omdat marktonderzoek veel geld kost in de gefragmenteerde foodservice-
markt en omdat foodservice tot voor kort geen hoge prioriteit had in de
industrie. Daarnaast richt men zich op de kennis van de operator die als
het ware kiest voor de consument (maar dat vooral doet op basis van 
’fingerspitzengefühl’).

5. Kennis van de klant (= B to B-contact): er moet vooral geld geïnvesteerd 
worden in Customer Relationship Management. Daarnaast moet bovenal
tijd geïnvesteerd worden om meer wederzijds begrip te krijgen. Uiteindelijk
dient er veel meer te worden samengewerkt en moeten toeleveranciers
eventueel zelf gaan participeren in de outlets van operators/retailers. 

Overigens gaven de groothandelaren over het algemeen aan te denken dat er
niet in consumentenkennis geïnvesteerd zal gaan worden. De outlets denken
dat door de industrie niet in kennis van de klant (= zij zelf!) geïnvesteerd zal
gaan worden.
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”Binnen de marketingbudgetten gaat een serieuze verschuiving plaats-
vinden ten gunste van de foodservicemarkt.”

F. Wubben, Masterfoodservices

Indien de industrie succesvol wil zijn op de foodservicemarkt moet er
volgens onze geïnterviewden in het algemeen fors geïnvesteerd worden
in het veranderen van de ondernemingscultuur, in productontwikkeling,
nieuwe marketingtools, logistiek, sourcing, ketenprojecten, flexibiliteit,
salessupport, productsafety and traceability en het werven en opleiden
van goede mensen. ’Alles begint bij het vergaren van kennis van consu-
menten en klanten en het gaan begrijpen van die twee groepen’, aldus
de geïnterviewden. Daarbij zal het zwaartepunt moeten liggen op 
de kanalen ’convenience’, ’at work’, ’events & leisure’, ’at school’ en 
’fast food’. 

Constateringen op het vlak van de human factor naar aanleiding van
de interviews:

Huidige situatie/uitdaging bij de industrie is in het algemeen: 
• onprofessioneel account- en marketing-management 

(inclusief conceptontwikkeling);
• te weinig senior managers, juniors worden opgeleid;
• er wordt te veel gedacht in termen van retail; en
• de managementteams moeten zorgen dat het ’stoffige’ 

imago van de foodservice afdelingen verdwijnt. 

Huidige situatie/uitdaging bij de retail/outlets is in het algemeen:
• er wordt veel te traditioneel gedacht (vanuit de huidige operatie/kok);
• men is onvoldoende flexibel richting consumenten; en
• er is een absoluut gebrek aan creativiteit/vernieuwing.
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Als er meer geïnvesteerd dient te worden, wat gebeurt er dan met de marges?
De marges voor de producenten zijn momenteel in het algemeen aantrekkelijk
door de relatief lage investeringen in met name R&D en marketing. We heb-
ben de geïnterviewden gevraagd of dit ook zo zal blijven door ze de volgende
stelling voor te leggen:

’De huidige marges in de foodserviceketen zullen in de toekomst
drastisch afnemen’

De meningen zijn op dit punt uiterst verdeeld. Men gaf er vaak blijk van hier
nog niet echt over te hebben nagedacht.

Aansluitend hebben we gevraagd wat de belangrijkste aandachtsgebieden zijn
voor het instandhouden van de huidige producentenmarges. De geïnterview-
den noemden de volgende punten: het ontwikkelen van toegesneden produc-
ten/concepten met toegevoegde waarde (daar profiteert de hele keten van),
meer openheid, keuzes maken en focussen, efficiency en meer kennis opdoen
over de markt en de klanten.

In paragraaf 4.3 ’Ontwikkelingen in de foodserviceketen’ is onder andere ’con-
solidatie’ genoemd. Het zou een oplossing kunnen zijn om de kostenstijging
op te vangen door toename van de schaalgrootte. We hebben de geïnterview-
den in dit kader de volgende stelling voorgelegd:

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

De geïnterviewden zijn het met deze stelling niet eens. Dat komt vooral omdat
groot zijn niet als garantie wordt gezien voor succes. Bij groei gaat het vooral
om uitstraling. Er is zeker ruimte voor kleine specialisten. 
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Een andere serieuze optie is het kiezen tussen de vele kanalen van de food-
serviceketen. Wij legden onze geïnterviewden de volgende stelling voor:

’De industrie zal keuzes moeten maken met betrekking tot investeringen
in de vele kanalen in de foodserviceketen’

De resultaten hiernaast geven aan dat een grote meerderheid deze stelling
onderschrijft. Vervolgens vroegen we om door middel van een puntenver-
deling aan te geven op welke van de door ons genoemde kanalen de industrie
zich zal gaan richten. De uitkomsten zijn verwerkt in Figuur 12.

Motivaties voor deze verdeling zijn:
1. Convenience: Hoge omzetten, veel consumentencontacten, de mobiliteit

neemt toe en er wordt de hele dag door geconsumeerd. 

2. At work: Hoge omzetten en veel consumentencontacten. Bovendien heeft de
consument behoefte aan betere kwaliteit en toegevoegde waarde hetgeen
kansen biedt voor merkartikelenfabrikanten. 

3. Events & leisure: Toename van de omzet omdat er een tendens is naar meer
maaltijden en gezondere producten (in plaats van de ’vette hap’ tussendoor)
en omdat kosten geen rol spelen (compensatie voor werkdruk etc.). Ook is
het een zeer interessant kanaal voor marketingactiviteiten in verband met
het groot aantal consumenten per locatie of evenement. 

4. At school: Concentratie van het onderwijs waardoor veel consumentencon-
tacten per locatie in een leeftijdsfase die belangrijk is voor de merkbinding.
Het volume gaat toenemen door een groeiende behoefte aan maaltijden en
betere kwaliteit (o.a. fruitsappen, water). Wellicht zijn er in de toekomst
ook mogelijkheden in het basisonderwijs. 
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Figuur 12 Kanalen waar de industrie zich op zal richten (n=15)
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5. Fast food: Een upgrading zal plaatsvinden zowel binnen de outlets (bijvoor-
beeld ’fast casual dining’; meer gezonde maaltijden) als ook bij het bezorgen
(meer traiteurachtige concepten eventueel geïnitieerd vanuit de retail).
Bovendien zullen steeds meer foodplaza’s ontstaan. 

Opvallend is dat hier wordt gekozen voor kanalen die een relatief hoge graad
van concentratie kennen. Waarschijnlijk is ook dit weer ingegeven door de
cultuur van korte terugverdienperioden.
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In dit hoofdstuk wordt de volgende logistieke schakel in de keten besproken,
namelijk de groothandel. Deze schakel is opgesplitst in twee categorieën: 
aflevergroothandels en afhaalgroothandels (’cash & carry’).

7.1 Bestaansrecht voor de groothandel
Aflevergroothandel
De groothandel heeft het moeilijk. Eisen van de afnemers nemen toe, de 
servicegraad en kwaliteit moet omhoog en afnemers vragen een breder assorti-
ment. Daarnaast zijn deze afnemers steeds minder bereid om meer te betalen
en staat de prijs dan ook sterk onder druk. De rol van de groothandel is aan
het veranderen. We hebben daarom de volgende stelling voorgelegd:

’De aflevergroothandel zal nog lang haar bestaansrecht behouden in
de foodserviceketen’

Een ruime meerderheid is het hier mee eens. De behoefte aan de aflevergroot-
handel blijft bestaan. Onze geïnterviewden denken dat de aflevergroothandel
haar bestaansrecht kan handhaven/uitbouwen door meer een logistiek dienst-
verlener te worden die fijnmazig kan distribueren met een hoge servicegraad. 

Afhaalgroothandel
Voor sommige klanten biedt bezorging geen voordeel. Dit geldt bijvoorbeeld
voor vrijwilligers in sportkantines die niet altijd aanwezig zijn. Zij halen de
goederen liever op een tijdstip dat het hen uitkomt. Er blijft dus ook behoefte
aan de afhaalgroothandel bestaan. Daarnaast blijft de afhaalgroothandel handig
voor het snel aanvullen van tekorten. In die zin blijft er dus altijd ruimte voor
een aantal verschillende spelers. Door de toenemende behoefte aan service en
door de toenemende rationalisatie zal het aantal afhaalgroothandels wel steeds
kleiner worden.

63

7 De groothandel in 
foodserviceland

62



De foodserviceketen ’revolueert’. Succes dwing je af!Hoofdstuk 7

7.2 Strategische keuze voor de groothandel 
Ondanks dat er behoefte blijft bestaan aan de groothandel zullen deze partijen
wel een strategische keuze moeten maken. Gaan ze voor service en onder-
scheidend vermogen of gaan ze voor cost leadership?

Kiezen voor service vraagt echter de nodige investeringen. Als dit niet haalbaar
is (bijvoorbeeld door een bescheiden machtspositie of beperkte middelen),
lijkt de enige mogelijkheid te kiezen om een ’doorgeefluik’ te worden (cost
leader). 

Informatietechnologie wordt in beide gevallen een belangrijk hulpmiddel om
(kosten)efficiënt te kunnen werken en communiceren met andere partijen in
de keten.

Private labelling
Een instrument voor de groothandel om zich te onderscheiden en vaak 
tegelijkertijd cost leader te zijn is het private label. Dit instrument is door de
groothandel uitsluitend inzetbaar naar haar businesspartners en niet naar de
consument gezien de enorme investeringen die dat met zich mee zou brengen.

7.3 Functie in de keten
Op de vraag of fabrikanten de groothandelsfunctie meer naar zich toe zullen
trekken gaf men aan dat dit hooguit gaat gebeuren als de machtsbalans niet in
orde is en de fabrikant absolute controle wil hebben op het outlet. 

De geïnterviewden denken niet dat de afnemers van grossiers de groothandels-
functie meer naar zich toe zullen trekken. Men zal geen eigen distributiecentra
opstarten omdat dit niet tot de core business behoort. Wel denkt men dat de
outlets meer controle zullen krijgen over de supply chain (voorraadbeheersing,
orderstroom, assortimentsoptimalisatie enzovoorts) en dus over de groothandel.
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Te behalen optimalisatieslagen in de keten

Met betrekking tot ketenprojecten vroegen wij onze geïnterviewden
welke optimalisatieslagen er te behalen zijn in de totale keten als er meer
wordt samengewerkt. Hierop kwamen vooral de volgende elementen
naar voren.

Op commercieel gebied: betere servicegraad (kortere time to market,
minder out-of-stocks), optimaliseren van marketinginspanningen 
(promotionele activiteiten, productontwikkeling en delen van consumen-
tenkennis), salesoptimalisatie (o.a. het combineren van buitendiensten). 

Op logistiek gebied: beter beheer van de informatiestroom (beter voor-
raadbeheer en e-procurement), efficiëntere fysieke stroom (lastdragers,
aantallen per omverpakking en soort omverpakking, assortiments-
optimalisatie). 

Op kwaliteitsgebied: betere traceability en lagere kwaliteitskosten. 

Door meerdere spelers werd hierbij benadrukt dat de houding van 
spelers in de keten op dit moment absoluut niet neigt tot voldoende
openheid. Als mogelijke oorzaak werd enkele malen aangehaald dat 
er negatieve ervaringen zijn opgedaan in de retailmarkt.
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7.4 Ketenafspraken
Momenteel worden steeds meer groothandels het ’slachtoffer’ van de afspraken
die rechtstreeks worden gemaakt tussen hun leveranciers en hun afnemers. Dit
vergt nogal wat aanpassingsvermogen want tot voor kort was de concentratie-
graad bij hun afnemers zo gering dat dit soort afspraken nauwelijks gemaakt
kon worden. De grote spelers op groothandelsniveau reageerden door met hun
afnemers afspraken te maken over preferred supplierships. Bij die afspraken
honoreerden de afnemers de afspraken die waren gemaakt met de producenten,
zodat de grossiers zich genoodzaakt zien met beide groepen intensief en goed
samen te werken. Dit biedt mogelijk goede perspectieven voor het opzetten van
ketenprojecten met een diepgaande informatie-uitwisseling.
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In dit hoofdstuk wordt de schakel ’Outlets’ besproken. Onder deze noemer
vallen de horeca, catering operators, convenience stores en retailers.

8.1 Macht in de keten
In de traditionele retailmarkt is de macht in de keten steeds meer verschoven
naar de formules die een sterke consumerfranchise hebben opgebouwd. Het is
de vraag of diezelfde beweging zich zal gaan afspelen in de foodserviceketen.
Daarom legden wij de volgende stelling voor:

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

Een grote meerderheid is het hier (zeer) mee eens, hetgeen verstrekkende
gevolgen heeft voor de toeleveranciers aan die partijen. Men heeft immers
gezien hoe de formule-eigenaren in de traditionele retail de macht in de keten
naar zich hebben toegetrokken in de laatste decennia.

8.2 Creëren van klantentrouw
Het creëren van klantentrouw is een probleem voor veel horeca- en catering-
bedrijven. Een belangrijke marketingtool in de traditionele retailwereld is het
opzetten van loyaltyprogramma’s zoals Airmiles en de AH-Bonuskaart. Of dit
middel ook gebruikt gaat worden in de foodservicemarkt is zeer de vraag. 
De volgende stelling hebben we daarom aan de geïnterviewden voorgelegd:

’Consumentgerichte loyalty programma’s (zoals Airmiles, AH Bonus-
kaart) zullen een belangrijk instrument worden binnen de catering- en
horecawereld’

Men ziet dit middel als ’prijsverlager’ in elk geval niet zitten omdat het in de
catering en horeca markt vooral draait om service, fun en kwaliteit. Prijs en
beloning zijn van ondergeschikt belang. 
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8.3 Aanbiedingsvormen
Bij de outlet-organisaties komen we diverse aanbiedingsvormen tegen. 
We hebben gevraagd welke aanbiedingsvormen in de foodserviceketen 
een vlucht zullen nemen door de volgende vraag voor te leggen:

’Welke van de volgende aanbiedingsvormen zullen het sterkst groeien
in de foodserviceketen (meerdere antwoorden mogelijk) en waarom?’

De geïnterviewden konden kiezen uit de volgende aanbiedingsvormen:
• Convenience shops
• Fastfoodrestaurants
• Slowfoodrestaurants
• Buffet catering
• Vending
• Verstrekking vanuit de grootkeuken
• Hotel(-achtigen)
• Café(-achtigen)

Ze hebben aangegeven dat met name convenience shops, vending, verstrek-
king vanuit de grootkeuken en fast food concepten relatief het sterkst zullen
groeien. De volgende toelichting is hierbij gegeven:

Convenience shops (zoals Shell Select, AH To Go, Soup Factory, C’est du pain)
kiest men vooral vanwege de behoefte om overal en altijd te kunnen consume-
ren op een gemakkelijke manier, in combinatie met de toenemende mobiliteit. 

Vending wordt eveneens gekozen vanwege de behoefte overal en altijd te kunnen
consumeren. Daarnaast zijn argumenten als de kosten en beschikbaarheid van
arbeid, uitbreiding van het aantal verkooppunten en het aankoopgemak bepalend. 

Verstrekking vanuit de grootkeuken ziet men binnen de instellingen zelf 
groeien doordat de consument steeds mondiger wordt en het aantal senioren
toeneemt. Ook het leveren buiten de instellingen ziet men als een groeifactor
eventueel in combinatie met retailers. 
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Fastfood restaurants zullen met name groeien omdat de consument niet alleen
steeds meer behoefte heeft aan snel en efficiënt consumeren, maar ook 
kwaliteit en ambience wil. Hierdoor zal upgrading in de fast food wereld
plaatsvinden en zullen nieuwe formules ontstaan. 

8.4 Foodserviceconcepten via de supermarkt
Supermarkten die zich op de foodservicemarkt willen begeven c.q. daarmee
concurreren krijgen nogal wat kritiek. Een belangrijk argument is dat men 
in die wereld alleen maar kan denken in grote stromen en een korte terug-
verdientijd. Wij stelden daarom het volgende:

’Traditionele retailers als supermarkten kunnen alleen succesvol zijn
met foodserviceconcepten (bijvoorbeeld kant-en-klaarmaaltijden) die in
grote hoeveelheden verkocht kunnen worden’

De geïnterviewden hebben hier een wisselend beeld over. Toch is een meer-
derheid het er mee eens is. Aansluitend is gevraagd met welke uitdagingen 
traditionele retailers worden geconfronteerd bij het succesvol vermarkten 
van foodserviceconcepten. De geïnterviewden antwoordden dat in de retail
veel gedacht wordt vanuit verkoopvloeroppervlakte en schaalgrootte, terwijl
voor het vermarkten van foodserviceconcepten zaken zoals verscheidenheid,
service, betrokkenheid, focus en specifieke kennis nodig zijn. Bovendien is
een langetermijngedachte nodig. Daarnaast werd ook genoemd dat retailers
een imago hebben van niet gastvrij, inflexibel en weinig culinaire kennis. 
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”Een retailer kan foodserviceconcepten uitsluitend succesvol verkopen
als hij nauw samenwerkt met een foodservice-operator.” 

R. Balje, Sodexho Nederland
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In dit hoofdstuk wordt de consument besproken; de belangrijkste schakel in
de keten. Met het definiëren van de foodservicemarkt vanuit de consument
zijn we ons rapport ook gestart bij de consument, zodat de cirkel rond is.

9.1 Tendensen
In zijn algemeenheid worden in Nederland de volgende tendensen waargeno-
men die van belang zijn voor het huidige en toekomstige consumentengedrag
in de food(service)markt.

Op demografisch gebied
• meer en kleinere huishoudens;
• invloed van de ’etnische golf ’;
• vergrijzende bevolking;
• de consument (vooral de wat jongere) is een cosmopoliet geworden hetgeen 

zijn weerslag heeft op het eetgedrag.

Op socio-economisch gebied
• toename van het aantal vrouwen dat deelneemt aan het arbeidsproces;
• realisatie van een carrière door vrouwen;
• toename van het gemiddelde opleidingsniveau;
• verschuiving van de traditionele werktijden;
• toename van het gemiddelde (gezins)inkomen;
• steeds groter vaststaand tijdsbeslag; men wil de beperkte vrije tijd optimaal

benutten (quality time).

Op het gebied van consumentengedrag
• eten moet steeds gemakkelijker bereid kunnen worden;
• eten en drinken moet overal en altijd kunnen;
• de consument wil transparantie in de hele voedingsketen;
• gezond wordt nog belangrijker, maar moet wel lekker smaken;
• de consument handelt steeds impulsiever en inconsistenter; hij laat zich 

leiden door het moment, de plaats en de gelegenheid;
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• ’benefits’ moeten duidelijk en begrijpelijk zijn (’Verrijkt met calcium’ 
volstaat niet meer, de consument wil weten hoe en in welke mate die extra
calcium aan zijn gezondheid bijdraagt);

• ’together but as an individual’; ’I want you to know me’; toenemende
behoefte aan variatie en persoonlijke benadering.

De ontwikkeling zoals beschreven op de linkerpagina (NieuwsTribune) heeft
een grote impact op de ’exposure-’ en productintroductieplannen van de 
spelers op de consumentenmarkt. 
Voeg daar nog aan toe dat iedereen wel graag oud wil worden, maar niet als
zodanig wil worden bestempeld.

Traditionele eetmomenten (ontbijt, lunch, avondeten) in traditionele samen-
stelling (met het hele gezin) verdwijnen. Zo gaat inmiddels 13% van alle
Nederlandse tieners ’s ochtends zonder ontbijt de deur uit. Men wil vandaag
de dag overal kunnen consumeren op elk gewenst moment.

9.2 Implicaties
De hierboven vermelde tendensen hebben met name de volgende implicaties:
• Quality time betekent minder tijdsbesteding aan huishoudelijke zaken en

meer erop uit.
• Senioren hebben meer tijd en hebben relatief veel te besteden. Zij zullen

meer buiten de deur consumeren en zijn relatief prijsongevoelig.
• Convenience (onder te verdelen in ’tijdsbesparing’, ’kant & klaar’ en ’handig

in het gebruik’) is het sleutelwoord om de consument te winnen, maar mag
niet ten koste gaan van ’gezond’ en ’variatie’. Dit is van groot belang voor de
ontwikkeling van nieuwe concepten.

• Meer consumptiemomenten, over de hele dag verspreid. Dit is van 
belang voor formule- en productconcepten.

• De ’afstand’ tot de plaats van aanbieding moet minimaal zijn.
• Hoe individueler het aanbod, hoe beter. Customer Relationship Mana-

gement (CRM) wordt een onmisbare tool voor de marktbewerking in 
diverse kanalen.
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De ’protestgeneratie’ kent maar liefst 560.000 gefortuneerden. Deze
groep vormt straks samen met de ’stille generatie’ de rijke ouderen. Een
interessante groep van ruim 800.000 mensen. Met de groei verandert
tevens de mentaliteit van de bejaarden. Gemiddeld is de huidige groep
senioren maatschappelijk betrokken, milieubewust, gericht op gezond-
heid, huiselijk, weinig hedonistisch en heeft moeite met de informatie-
maatschappij. De vooroorlogse generatie is daarnaast sober en traditio-
neel en heeft behoefte aan strenge regelgeving. De stille generatie is
minder sober en de tolerantie is bij deze groep groter. De mentaliteit van
de protestgeneratie, de aankomende senioren, wijkt meer af. Deze is
meer autonoom, onafhankelijk, kritisch en niet hiërarchisch ingesteld.(...)
De nieuwe generatie 55-plussers is volgens onderzoek vaker van huis,
kijkt minder televisie en gaat regelmatig uit eten en naar musea.

NieuwsTribune, 9 augustus 2001
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De acceptatiegraad van nieuwe technologieën neemt sterk toe. De consument
raakt steeds meer ’in’ voor andere manieren van communicatie en distributie.

Tekenend voor de ontwikkeling van het consumentengedrag in de laatste
decennia is Figuur 13. De Nederlander brengt gemiddeld nog 23 minuten per
dag door in de keuken. In de horeca is echter een gebrek aan (vak-)mensen.
Hier zal de industrie op in moeten spelen. Hierover hebben wij de volgende
stelling in ons onderzoek meegenomen:

’Professionele koks hebben in toenemende mate behoefte aan
gemakkelijke en tijdbesparende producten. Om in te spelen op die
behoefte schuift het vak van die professionele kok steeds verder terug
in de keten. De industrie en de groothandel dienen dat vak daarom 
te gaan beheersen’

Men is het daar zeer mee eens. De deelnemers denken dat groothandelaren en
producenten die eenmaal kennis hebben opgedaan van het koksvak die kennis
kunnen exploiteren door die te benutten in andere communicatiekanalen 
(bijvoorbeeld kookprogramma’s) en andere verkoopkanalen. Zo kunnen zij
werken aan hun imago (bijvoorbeeld door zelf outlets te openen). Daarnaast
kunnen zij nieuwe markten aanboren door die producten bijvoorbeeld in 
portieverpakkingen via de cateraar aan de werknemers te leveren voor thuis-
consumptie c.q. dit te doen via traditionele retailers. 
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’Koken in de eigen keuken dreigt een hobby te worden voor de weekein-
den. De bulk wordt waarschijnlijk uitbesteed aan restaurants en cate-
raars, die op hun beurt de koksmuts gedeeltelijk doorschuiven richting
voedingsmiddelenproducenten.’ 

Food Management augustus 2001

Figuur 13 De dagelijkse kooktijd in de Britse keuken, bron Imperial college, Prof. D. Hughes 
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Het foodservicegedeelte neemt een steeds grotere plaats in op de totale food-
markt. Vooral de concentratie van de bevolking in steden, de almaar toenemende
tijdsdruk, de verschuivende werktijden, de individualisatie, alsmede demografi-
sche wijzigingen en emancipatie van vrouwen (deelname aan het arbeidsproces)
zijn debet aan die groei van de foodservicemarkt. De Nederlandse foodservice-
markt blijkt zeer divers en weinig gestructureerd te zijn. Sommige kanalen die 
de foodservicemarkt bedienen zijn relatief jong, groeien gestaag en staan bol van
vernieuwingen. Andere kanalen zijn traditioneler en evolueren slechts langzaam.
Bovendien vervagen de grenzen tussen de kanalen omdat de spelers zich steeds
meer buiten hun traditionele speelveld begeven.

De meeste spelers hebben het moeilijk met al deze ontwikkelingen en sluiten
vaak hun ogen door voor succes op korte termijn te gaan. Vooral bij de fabri-
kanten manifesteert dit zich. Nu zien zij de foodservicemarkt nog veelal als
een additionele omzetbrenger naast bestaande activiteiten in de retailmarkt. 
In sommige gevallen wordt de foodservicemarkt al gebruikt als proeftuin voor
nieuwe producten. Een bescheiden aantal fabrikanten is al echt toegewijd met
deze markt bezig. Men worstelt daarbij met het maken van keuzes op zowel
bedrijfs- als op ketenniveau. Vaak ontbreekt namelijk het inzicht en krijgt of
neemt men te weinig ruimte om een langetermijnstrategie te ontwikkelen en 
te implementeren op de foodservicemarkt. Er wordt daardoor niet over alle
(potentiële) kanalen heen naar de indrukwekkende verschuivingen gekeken
die zich bij de consument voordoen, maar enkel naar de ontwikkelingen in
die verkoopkanalen waar men het momenteel van moet hebben.
Door maatschappelijke en demografische verschuivingen vinden structurele
wijzigingen plaats in het consumentengedrag. Men wil overal en altijd kunnen
consumeren. Deze verschuiving laat ook de Nederlandse foodmarkt niet 
onberoerd. Inmiddels besteedt de consument al 35% van zijn/haar uitgaven
aan voedings- en genotsmiddelen buiten de traditionele retail-outlets zoals
supermarkten en speciaalzaken. Dit betekent dat er uitdagingen ontstaan 
voor spelers die het vooral van die traditionele retailkanalen moeten hebben.
Tegelijkertijd biedt het kansen voor de spelers die zich op de foodservicemarkt
(gaan) begeven. 
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De spelers die in staat zijn op zeer korte termijn een strategisch beleid te 
formuleren gericht op de foodmarkt in het algemeen en op de foodservice-
markt in het bijzonder en die vervolgens heldere keuzes maken, hebben een
grote kans van slagen. De snelheid en omvang waarmee dit zijn beslag zal 
krijgen, zijn zeer bepalend voor de mate van succes in de foodservicemarkt.
Succes kun je er afdwingen; nu nog wel...!

Als randvoorwaarden voor succes worden in ons onderzoek met name
genoemd: cultuurwijzigingen in organisaties (van hoog tot laag) en dan met
name bij de industrie, meer openheid in de keten, toegewijd opereren en het
maken van strategische keuzes. Dat alles vanuit een missie die specifiek voor
de foodservicemarkt geldt. Door de weinige spelers die zo’n missie hebben,
wordt er vaak nog niet echt naar gehandeld omdat de visie achter de missie
niet organisatiebreed in praktijk wordt gebracht.

Door de industrie zal fors geïnvesteerd moeten worden in: de ondernemings-
cultuur, mensen, nieuwe marketingtools, productontwikkeling, ketenprojecten,
logistiek, sourcing, flexibiliteit, sales(support), productsafety en producttracea-
bility. Dit alles op basis van de nog te vergaren kennis van de consumenten en
klanten in de te bewerken foodservicekanalen.

De aflevergroothandel zal haar bestaansrecht in de foodservicemarkt zeker
behouden. Zij zal echter moeten kiezen voor de functie van logistiek dienst-
verlener die fijnmazig kan distribueren en een hoge servicegraad heeft. Als dit
niet haalbaar is, moet zij ervoor kiezen ’doorgeefluik’ te worden (cost leader).
Informatietechnologie wordt in beide gevallen een kritische succesfactor.

De partijen die in de keten het dichtst bij de consument staan (horeca- en
catering operators, convenience retailers) zullen in de toekomst het sterkst
gaan profiteren van de groei in de foodservicemarkt. Met name convenience
shops, vending, (kwalitatief hoogstaande) fast food concepten en verstrekking
vanuit de grootkeuken zullen aan die groei bijdragen.

De consument ten slotte besteedt het koken steeds vaker uit. Datzelfde geldt
inmiddels voor een groot gedeelte van de professionele koks. Hierdoor schuift
de kennis van het koksvak naar de industrie en groothandel. Zij kunnen deze
kennis benutten in voor hen nieuwe communicatiekanalen zoals kook-
programma’s en in andere verkoopkanalen. Zij krijgen tegelijkertijd een grote
verantwoordelijkheid ten aanzien van de voedselveiligheid. Hierdoor zal de
behoefte aan traceerbaarheid sterk toenemen, niet in de laatste plaats onder
druk van consumentenorganisaties en de overheid.
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1 Karakteristieken en ontwikkelingen per kanaal
In hoofdstuk vijf zijn negen belangrijke kanalen gekozen die verder uitgewerkt
zijn. In deze bijlage zijn de karakteristieken en ontwikkelingen per kanaal
weergeven.

1.1 At school

Karakteristieken
• Captive audience.
• 12 – 25 jaar.
• Aanbod is beperkt, varieert dagelijks.
• Consumptiemomenten: traditioneel en tussendoor.
• Afzet fluctueert sterk.
• Prijsniveau is relatief laag omdat markt redelijk prijsgevoelig is.

Ontwikkelingen
• Aanbod en ambiance groeien richting horeca.
• Voorzieningen in eigen beheer worden steeds meer uitbesteed aan contract-

cateraars.
• Cateraars ontwikkelen formules (per schooltype).
• Merchandising en ’Inhouse marketing’ nemen toe.
• Veramerikanisering (onder andere grotere porties).

Opmerkingen
• Fusies/geldgebrek bespoedigen het proces van uitbesteding.
• Doelgroep van de toekomst.
• Kansen voor A-merk fabrikanten.
• De toename in bestedingen op scholen leidt tot afname van bestedingen in

de snackbar en de pompshop.
• Opdrachtgever kan beperkende factor zijn.

87

Bijlagen

86



De foodserviceketen ’revolueert’. Succes dwing je af!Bijlagen

1.3 Health & welfare

Karakteristieken
• Captive audience.
• 0 – 100 jaar.
• Aanbod is beperkt, varieert dagelijks.
• Consumptiemoment: traditioneel.
• Consumptie 7 dagen per week.
• Prijsniveau: laag, markt is in het algemeen zeer prijsgevoelig (B to B).

Ontwikkelingen
• Aanbod aan bezoekers en personeel groeit richting horeca.
• Op termijn naar verwachting ook voor patiënten/bewoners.
• Bereiden/verstrekking gaat van eigen beheer naar contractcateraars.
• Meer kant-en-klaar en voorverpakt, minder zelf bereiden.

Opmerkingen
• Groothandel is sterk bij de niet geclusterde vestigingen.
• Probleemgebieden cateraars:

- kennis van met name diëten;
- aansprakelijkheid;
- financiële regelgeving (met name richting overheid); en
- besluitvorming/bureaucratie.

• Lage concentratiegraad. 

1.2 At work

Karakteristieken
• Captive audience.
• 16 – 60 jaar.
• Aanbod is beperkt, varieert dagelijks.
• Consumptiemoment: traditioneel van maandag tot en met vrijdag.
• Prijsniveau is laag omdat de markt redelijk prijsgevoelig is. 

Ontwikkelingen
• Aanbod en ambiance groeien richting horeca.
• Behoefte aan consumptie op niet traditionele momenten groeit sterk.
• Subsidie werkgever neemt af, hetgeen leidt tot meer vercommercialisering.
• Meer ’gezond’ (natuur, eco, bio, authenticiteit), meer variatie en betere 

kwaliteit van de producten.
• Cateraars ontwikkelen formules.
• Merchandising en ’Inhouse marketing’ nemen toe.
• Ruimte wordt multifunctioneler (ontmoeten en ontspannen); 

randvoorwaarden: volwassen en zakelijk.
• Verlaging arbeidstijd in verband met personeelsdruk.

Opmerkingen
• Kansen voor A-merk fabrikanten (met name in profitsector is men bereid

daar meer voor te betalen).
• Opdrachtgever is vaak een beperkende factor.
• Overheid wil subsidie werkgevers gaan belasten.
• Eten/drinken op het werk = spanning ontladen; daardoor is er behoefte 

aan een verrassend en verwennend aanbod. Dit is ook van belang voor
reclame-uitingen en product-trial.

• Grootste ergernissen: drukte (voor buffet en kassa) en out of stocks.
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1.5 Fastfoodrestaurants

Karakteristieken
• ’Vrij’ publiek.
• 12 – 55 jaar (ma – vrijdag veel business people bij ketens).
• Vast en beperkt aanbod.
• Consumptiemomenten: traditioneel en tussendoor.
• Consumptie 7 dagen/week, maar onregelmatig bezoek.
• Prijsniveau: medium, markt is redelijk prijsongevoelig.
• Verwachte omzetgroei komende jaren: 5 à 7% 

(vrijwel uitsluitend bij de ketens).

Ontwikkelingen
• Meer ’gezond’ (natuur, eco, bio, authenticiteit).
• Meer ’complete maaltijden’ (liefst zelf ’gemaakt’).
• Meer retail-achtige promotions.

Opmerkingen
• Lage concentratiegraad op outlet-niveau.
• In dit kanaal probeert men van zowel Convenience, 

als Slowfood, als At work/School omzet af te snoepen.
• 2/3 van de Nederlanders bezoekt regelmatig een cafetaria.
• Sterke daling van het aantal cafetaria’s.
• Frequente wijzigingen in management/eigenaren.
• Groothandel is sterk bij de zelfstandige outlets.

1.4 Convenience stores

Karakteristieken
• ’Vrij’ publiek (qua keuze voor aankoopplaats).
• 16 – 75 jaar.
• Vast en beperkt aanbod.
• Consumptiemomenten: traditioneel en tussendoor.
• Consumptie vooral van maandag – vrijdag.
• Prijsniveau: medium tot hoog, markt is prijsongevoelig.

Ontwikkelingen
• Meer en actievere senioren.
• Aanbod groeit in de richting van retail (vergeten boodschappen).
• Shop in de shop neemt sterk toe (DE, Delifrance, Febo, etc.).
• Marketingactiviteiten op primaire niveau zijn vooral gericht op het 

verhogen van de ’capture rate’ (% dat food koopt) en het neerzetten 
van formules.

Opmerkingen
• Kansen voor A-merk fabrikanten, maar vaak kleine volumes per outlet.
• Verkoop van alcohol langs autowegen is sinds kort taboe.
• ’Inflight’, ’inboat’ en ’intrain’ is in handen van de contractcateraars.
• Verhouding winstbijdrage brandstof versus shop is 2/3 : 1/3.
• Wegrestaurants zijn opgenomen onder ’Slowfood’.
• Groothandel is sterk bij de zelfstandige outlets.
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1.7 Hotels & Pensions

Karakteristieken
• Publiek ’semi-vrij’.
• 25 – 80 jaar.
• Vast aanbod; ’s avonds uitgebreid, ’s ochtends beperkt.
• Consumptiemomenten: ’s avonds en ’s ochtends.
• Consumptie 7 dagen/week, maar infrequent bezoek.
• Prijsniveau: medium tot hoog, prijs van food is echter 

ondergeschikt aan de totaalkosten.
• Verwachte omzetgroei komende jaren: 6% per jaar 

(vrijwel uitsluitend door de ketens).

Ontwikkelingen
• Meer kant-en-klaar kopen, minder zelfbereiding.
• Meer ’gezond’ (natuur, eco, bio, authenticiteit).

Opmerkingen
• Netheid/frisheid (kamer en sanitair) en ’aantrekkelijkheid’ 

(uitstraling) zijn van belang voor de keuze van de consument.
• Groothandel is sterk bij de zelfstandige outlets.

1.6 Slowfoodrestaurants

Karakteristieken
• ’Vrij’ publiek.
• 25 – 80 jaar.
• Vast en uitgebreid aanbod.
• Consumptie met name ’s avonds.
• Consumptie 7 dagen/week, maar infrequent bezoek.
• Prijsniveau: hoog, markt is redelijk prijsongevoelig.
• Verwachte omzetgroei komende jaren: 3% per jaar.

Ontwikkelingen
• Meer kant-en-klaar kopen, minder zelfbereiding.
• Meer ’gezond’ (natuur, eco, bio, authenticiteit).
• Groei van de tweedeling tussen de toprestaurants (’Luxe’) 

en de populaire restaurants (’Menu 19,95 euro’).
• In het bedieningsgedeelte zal een assortimentsrationalisatie

plaatsvinden; bij de zelfbediening outlets juist uitbreiding.
• Innovatie via La Place-achtige concepten.

Opmerkingen
• Lage concentratiegraad op primaire niveau.
• Van de 5.000 restaurants met bediening zijn er slechts 

circa 180 georganiseerd in een keten (met name AC en Van der Valk).
• Het blijkt erg moeilijk mensen aan een outlet te binden.
• Groothandel is sterk bij de zelfstandige outlets.
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1.8 Pubs & Canteens

Karakteristieken
• ’Vrij’ publiek.
• 16 – 60 jaar.
• Vast en uitgebreid aanbod (dranken).
• Consumptiemoment: ’s avonds.
• Consumptie 7 dagen/week.
• Prijsniveau: medium, markt is redelijk prijsongevoelig.
• Verwachte omzetgroei de komende jaren: 3 à 5% per jaar 

(uitsluitend door de niet-traditionele cafés).

Ontwikkelingen
• Druk op de brouwerijcontracten.
• Groei van thema-/conceptaanbieders (met name om klanten 

langer binnen te houden). Mede hierdoor worden steeds vaker 
kleine spijzen en maaltijden aangeboden.

Opmerkingen
• Zeer frequente wijzigingen in management/eigenaren.
• Consument kiest op basis van het publiek, de bediening en de sfeer.

95

De foodserviceketen ’revolueert’. Succes dwing je af!Bijlagen

94




