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FoodReflection is zich volledig bewust van haar taak een zo betrouwbaar mogelijk rapport te verzorgen. 
Desondanks kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende 
onjuistheden.

Uit deze uitgave mag naar hartelust worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder onze 
toestemming. Wel stellen wij het op prijs indien u dan even verwijst naar dit rapport van FoodReflection.

Een deel van de foto’s die in dit boek staan afgebeeld zijn afkomstig van 
Zie voor meer informatie www.shootmyfood.com .

Foreword

Dit boekje bevat het onderzoek naar de 

ontwikkelingen op de Nederlandse Foodservice 

markt, dat we sinds 2001 nu voor de vijfde keer 

hebben uitgevoerd. Wij hopen dat het u enkele 

inzichten verschaft (en tenminste het nodige 

leesplezier biedt)!
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Voorwoord

Het was in 2009 dat we ons onderzoek voor de vierde keer hebben 
uitgevoerd en gepubliceerd. In die afgelopen 4 jaren is er veel 
gebeurd. ‘Roerige tijden’ is een understatement…

Bankencrisis, financiële crisis, eurocrisis, economische crisis, 
producten crisis (EHEC, paardenvlees dat is vermengd in andere 
vleessoorten, schandalen met eieren, het uitbannen van de plofkip, 
gedoe met vis….), etcetera. Allemaal hebben ze geleid tot enorme 
deuken in het consumenten- en producentenvertrouwen.
En nog steeds weten we niet hoe de periode die voor ons ligt eruit 
gaat zien. Die onzekerheid maakt dat ik toch weer het initiatief heb 
genomen tot de herhaling van dit onderzoek. Om te peilen hoe de 
stemming is onder de leidinggevenden in de Nederlandse Foodservice 
branche, maar tevens om te kijken of we richting en houvast kunnen 
vinden voor de komende jaren.

De vorige onderzoeken zijn uitgegeven in 2002 (‘De foodserviceketen 
revolueert’), 2004 (‘Kiezen én delen’), 2007 (‘De Nederlandse 
Foodservice markt wacht op een geleidelijke transformatie’) en 2009 
(‘Vooruitkijken in de achteruitkijkspiegel’). U kunt deze rapporten 
gratis downloaden via www.foodreflection.nl. De herhaling van 
steeds weer dezelfde thema’s via dezelfde statements maakt de 
uitkomsten steeds waardevoller. Ik hoop dan ook van harte dat  
u er iets aan heeft, in welk opzicht dan ook.

Ik wil graag de mensen bedanken die hun medewerking hebben 
verleend aan dit onderzoek. Het waren grotendeels dezelfde bedrijven 
en deels dezelfde personen als bij de eerdere edities, hetgeen de 
waarde ervan eveneens ten goede komt. Ik realiseer me als geen ander 
de agendadruk van hen allen en hoop dat ze bij het lezen hiervan – 
met mij- concluderen dat het die tijdsbesteding echt waard was.  
Mijn verwachting is namelijk dat dit boekje ook hen zelf weer wat  
verder helpt bij hun beleidsbepaling.

Enrique Figee
5 augustus 2013

Dit gehele boekje moet wederom een steentje bijdragen aan mijn 
(reeds in 2001 gestarte) droom om te komen tot een zeer professionele 
Foodservice branche in Nederland (en zo mogelijk daarbuiten) waarin 
mensen werkzaam zijn die trots zijn op wat ze doen. Een branche die 
de goede mensen en de juiste zaken als een magneet aantrekt.

In de afgelopen 4 jaren hebben Bertie 
en ik in onze ‘Gasterij Brabant’ vele 
mensen mogen ontvangen voor een 
regelmatig bezoek. Het was ons een 
genoegen jullie gastvrouw en –heer 
te mogen zijn en op gezette tijden 
ook een rustpuntje in het hectische 
bestaan. Wij hopen velen van 
jullie dan ook nog vaak te mogen 
ontvangen, al was het maar om met 
elkaar -óf met mij- na te denken over 
de uitkomsten van dit onderzoek!
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Inleiding

Dit boekje gaat over de toekomst en is bedoeld voor het geven van richting aan beleidsmakers 
in deze uiterst onzekere tijden.

We bevinden ons momenteel in roerige tijden. De tijden houden vele ondernemers en 
ondernemingen in haar greep.

Dat schreef ik in de inleiding van ons vorige rapport dat in september 2009 uitkwam. Het is 
er niet beter op geworden sindsdien. Het consumenten- en producentenvertrouwen beleven 
historische dieptepunten om alle voor u bekende redenen. Reeds in het rapport van 2007 
schreef ik dat ik me ik me zorgen maakte over de mentaliteit van diverse managers in het 
Westerse bedrijfsleven en de cultuur op vele businessschools die daar voor een belangrijk 
deel debet aan zijn. Ik ben er van overtuigd dat de huidige crisis in dit kader ook positieve/
reinigende effecten met zich meebrengt. Zo wordt er meer gekeken naar wat écht nodig 
en belangrijk is voor ondernemingen in onze sector, doordat organisaties en individuen 
op zoek zijn naar hun identiteit en belangrijkste bestaansgrond. Lef, gezond egoïsme en 
leiderschap zijn nodig om die organisaties en individuen richting en houvast te geven. In 
dit proces worden op ondernemers- en managementniveau de ‘mannen’ gescheiden van de 
‘jongens’. Helaas zijn er ook minder prettige ‘bijwerkingen’. Diverse issues binnen het thema 
duurzaamheid lijken wat vertraging op te lopen qua tijd en budget en de betalingsmoraal in 
de branche is er ook niet beter op geworden. Datzelfde geldt voor de manier waarop doorgaans 
met elkaar wordt omgegaan/samengewerkt. Eerst zelf overleven lijkt momenteel het enige 
motto. Maar als de huidige crisis plaats heeft gemaakt voor een nieuwe realiteit dan zullen 
het echte ondernemerschap en de juiste verbindingen hun vruchten afwerpen. Kortom: blijf 
volharden in de strijd voor de goede zaak! Daarvoor is geen spoorboekje; om met de Spaanse 
dichter Machado te spreken: 

Zwerver er is geen pad, gaandeweg leg jij het pad.
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De recessie doorkomen/consumentenvertrouwen/marge 

Goede prijs/kwaliteitsverhouding

Bedreiging andere kanalen (retail, online, ….)

Duurzaamheid/MVO

Tra�c genereren/gast centraal

Innovatie/conceptdevelopment/beleving/onderscheidend vermogen

Waarde blijven toevoegen

Samenwerking in de keten/echte partnerships

Reputatie sector/voedselveiligheid

Gezondheid

Schaalvergroting/e�ciency 

16,2%

11%

10,4%

9,8%

6,9%

6,4%

5,2%

4%

4%

2,9%

2,9%

We zijn ons onderzoek wederom gestart met een open vraag naar de 3 belangrijkste 
issues in de Nederlandse Foodservice markt voor de komende jaren. De top 10 die 
we op basis daarvan hebben vastgesteld zag/ziet er als volgt uit:

2013     N=58

2013

De recessie doorkomen

Duurzaamheid/MVO

Gezondheid

Consolidatie

Waarde blijven toevoegen

Goede prijs/kwaliteitsverhouding

Innovatie/conceptdevelopment

Operational Excellence

Vinden/binden van juist personeel

Samenwerking/echte partnerships

Authenticiteit

10,7%

10%

8,6%

7,9%

7,1%

7,1%

5,7%

5,7%

4,3%

3,6%

3,6%

De top 10 issues in Foodservice zijn voor de komende jaren: 2009

2009    N=51

1 De recessie maakt meer kapot dan ons lief is!

We zijn ons onderzoek wederom gestart met een open vraag naar de 3 belangrijkste issues in 
de Nederlandse Foodservice markt voor de komende jaren. De top 10 die we op basis daarvan 
hebben vastgesteld ziet u hiernaast.

We kunnen wel stellen dat de economische druk leidt tot lichte paniek. Het ‘doorkomen 
van de recessie’ staat met stip op nummer 1 als het gaat om wat degenen die hebben 
meegewerkt aan ons onderzoek van belang vinden. Koppel dit aan het belang van een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding en de dreiging die momenteel ontstaat door de blurring met 
andere kanalen en het is duidelijk waarom lange termijn onderwerpen als duurzaamheid en 
gezondheid ineens lager op de agenda terecht zijn gekomen.
Het is wel goed nieuws dat de genoemde druk ook leidt tot het besef dat sommige dingen 
écht anders moeten (omdat het niet allemaal meer vanzelf gaat). We willen de gast weer meer 
centraal gaan stellen om meer traffic te genereren en meer gaan innoveren.
Voor het eerst zien we dat een aantal mensen zich echt zorgen maakt om de reputatie van 
onze foodsector. Na alle recente schandalen lijkt ons dit inderdaad een thema om –vanuit 
zingeving- leiderschap op te gaan tonen, ondanks de korte termijn uitdagingen door de 
economische crises.
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  Stelling: Duurzaamheid wordt het nummer 1 thema  

op onze strategische agenda van de  komende 5 jaren.

Het is opvallend dat het aantal mensen dat niet vindt dat duurzaamheid het nummer 1 thema 
op onze strategische agenda wordt sterk is gegroeid. Het aantal mensen dat dit wel vindt is nog 
steeds ruim de helft, maar door de crisis lijkt de aandacht voor dit thema dus relatief minder te 
zijn geworden.

Wij blijven van mening dat – hoe hoog ‘duurzaamheid’ ook staat genoteerd- dit een thema is 
waar je als eindverantwoordelijke van een bedrijf jezelf in zekere mate in moet verdiepen en 
beleid op zult moeten gaan maken. Dit zal gaan verschuiven van ‘moeten’ naar ‘mogen’. 
Als leiders van diverse partijen in de Food(service) keten onderkennen dat ze serieus met elkaar 
verbonden zijn, dan kan niet anders dan de gedachte ontstaan dat huidige businessmodellen 
in gevaar komen. Vanuit dat inzicht kom je vanzelf tot een focus op waardecreatie ipv 
kostenreductie. Er zal ons inziens dan ook een periode aanbreken waarin het bezig zijn met 
duurzaamheid wordt gezien als ‘mogen’ vanuit persoonlijke en maatschappelijke zingeving.

Duurzaam is als basisvoorwaarde noodzakelijk, maar de publicitaire en consumenten waarde 
wordt te hoog ingeschat. Je onderneemt vanuit je genen en niet vanuit een opinie. 
(Rob Hogervorst - Febo)

Duurzaamheid is een must en no-brainer. (Droes Prinsen - La Place)

Duurzaamheid is belangrijk, maar de consument kiest veelal voor ‘value for money’. 
Een belangrijk thema, maar niet het nummer 1 thema. (Huub Postma - Westland Kaas)

Niet persé nummer 1, de verkoopprijs is mijns inziens eerder de nr.1. 
(Hans Oosterdijk - Landal GreenParks) 

Staat nu nog met stip op 2. (Thijs Merks - Postillion Hotels)
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Duurzaamheid wordt het nummer 1 thema op onze strategische agenda van de 
komende 5 jaren.

1

2009 (N=51) 2013 (N=58)

1.1   De druk in de markt leidt tot relatief minder aandacht voor 

duurzaamheid en co-creatie
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Co-creatie wordt de belangrijkste uitdaging voor onze marketeers.2

2009 (N=51) 2013 (N=58)

  Stelling: Co-creatie wordt de belangrijkste uitdaging voor 

onze marketeers

Ook co-creatie wordt iets minder gezien als de belangrijkste marketing uitdaging dan in 2009, maar 
er zijn nog steeds beduidend meer mensen die wel vinden dat dit zo is dan mensen die het er niet 
mee eens zijn. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de economische druk leidt tot 
spanningen in de keten die een goed proces van co-creëren bemoeilijken. Vier jaar geleden vond 
een groot deel van de respondenten nog dat dit instrument paste in het stadium van ontwikkeling 
dat de Foodservice markt op weg naar meer professionalisering doormaakte. Verderop (stelling 4?) 
zult u ook lezen dat de roep om een open en intensieve samenwerking bij alle schakels in de keten 
zeer groot is, hetgeen een basisvoorwaarde is om het maximale rendement te halen uit co-creatie. 
Op dit moment lijkt die voorwaarde er echter onvoldoende te zijn.

Onderscheidend vermogen blijft een belangrijke uitdaging. Co-creatie is daar een onderdeel van 
(of kan dat zijn). (Hans Miete - New York Pizza) 

Onderscheidend vermogen blijft een bestaansrecht. (Droes Prinsen - La Place)

Het is key om de neerwaartse marge spiraal om te buigen. (Joost Smaal - Lantmännen Unibake)

Bedrijven in de Foodservice markt zoeken naar een onderscheidend profiel. Co-creatie is een 
mogelijkheid om dit te verwezenlijken. (Jasper Kooijmans - Heinz Foodservice)

Ik ben het ermee eens; dat heeft namelijk met vertrouwen te maken in samenwerking op langere 
termijn. (Rutger van Dijk - Spa Nederland)

Ja het helpt. Uitgaan en beter uitnutten van je eigen kracht is zeker net zo relevant. 
(Hans van den Bosch - Callebaut Hoogenboom)

Co-creatie kan een oplossing zijn echter niet het laatste redmiddel. (Bas Holshuijsen - FFC)

1.1   De druk in de markt leidt tot relatief minder aandacht voor duurzaamheid en co-creatie
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Gedegen category-management is een randvoorwaarde om te overleven in de 
Foodservice markt.

3

2009 (N=51) 2013 (N=58)

  Stelling: Gedegen category management is een 

randvoorwaarde om te overleven in de Foodservice markt

Gezien het enorme aantal respondenten dat nog steeds van mening is dat category management 
een randvoorwaarde is om te overleven in de Foodservice markt kunnen we niet anders 
dan blijven concluderen dat dit een strategische route is die móet worden bewandeld in het 
salesproces. Het verdiend dus aanbeveling hierop te investeren. De ‘first movers’ hebben de 
afgelopen jaren een kennisvoorsprong opgebouwd, waar ze de komende jaren pas echt profijt 
van zullen gaan krijgen. Voor bedrijven die nog moeten starten met category management 
lijkt haast geboden. Samenwerken met partijen die al een stap verder zijn kan daarbij helpen 
qua tempo en investeringen. Het blijft echter een proces van de lange adem waarin de balans 
gevonden moet worden tussen wederzijds respect, inbreng van kennis en geld. Gezien de 
reacties op onze stelling wordt dit vrij breed onderkend. Misschien helpt het indien er meer in 
de publiciteit wordt gebracht van reeds lopende projecten/uitkomsten. Dat zal de twijfelaars 
zeker inspireren. Het kan ook helpen om bedrijven waar momenteel gedacht wordt aan het 
stoppen met investeren in category management te doen inzien die beslissing nog eens te 
heroverwegen. 

Kennis van de shopper, de consument en de spelers in de keten is essentieel. (Bas Holshuijsen - FFC)

Kennis, kunde en lef gaan samen om de Foodservice markt te veroveren. (Tina Huizenga - Shell)

Zelfs als category manager ben ik het hier niet mee eens. Category management kan ervoor zorgen 
dat je beter presteert dan de rest (outlet, producent, groothandel, voor iedereen in de keten geldt dit), 
maar om te overleven in Foodservice zal je meer moeten doen dan alleen category management. 
Dat moet de basis zijn van je totale commerciële plan. (Eline Tromp-Vrielink - Beckers)

1.2 Category management blijft onverminderd hoog op de  

 agenda staan
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De meeste spelers in de Foodservice markt werken vanuit een duidelijke missie met 
betrekking tot de Foodservice markt.

4

2002 (N=17) 2004 (N=45) 2007 (N=46) 2013 (N=58)2009 (N=51)

  Stelling: De meeste spelers in de Foodservice markt werken 

vanuit een duidelijke missie met betrekking tot de 

Foodservice markt.

Er is een structurele tendens zichtbaar dat mensen het er steeds minder mee oneens zijn dat 
de meeste spelers in de markt vanuit een duidelijke missie werken, maar het baart zorgen dat 
steeds meer mensen hier geen mening over hebben. Voor amper een kwart van de respondenten 
is het duidelijk dat de meeste spelers vanuit een duidelijke missie werken als het gaat om de 
Foodservice markt. De belangstelling van foodbedrijven voor het Foodservice deel van de markt 
is de afgelopen 15 jaar sterk toegenomen. Je zou dan ook verwachten dat –mede gezien de 
toegenomen investeringen- er bij de meeste spelers in de Foodservice markt een duidelijke visie 
aanwezig is op de marktontwikkelingen en de te bewandelen wegen. Helaas blijkt dat dus nog 
steeds niet echt het geval te zijn (óf wordt er te weinig over gesproken).

Helaas is Foodservice nog vaak het verlengstuk van retail en ligt bij retail nog steeds de grootste 
focus. (Rutger van Dijk - Spa Nederland)

De meeste hebben geen duidelijke missie (wij wel)! (Bart Bakker - Royaan)

Er zijn slechts een paar partijen die zich echt richten op de Foodservice markt. De rest pikt een 
graantje mee. (Bas Holshuijsen - FFC)

2 Hebben de meeste bedrijven nou wel of geen missie en   

 klantenkennis?
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De groothandels en producenten die actief zijn in de Foodservice markt hebben 
onvoldoende kennis van hun klanten.

5A

2002 (N=17) 2004 (N=45) 2007 (N=46) 2009 (N=51) 2013 (N=58)

  Stelling: De groothandels en producenten die actief zijn in 

de Foodservice markt hebben  onvoldoende kennis van hun 

klanten.

Er is inmiddels weer een grotere groep aan het ontstaan die van mening is dat de groothandels 
en producenten in de Nederlandse Foodservice markt onvoldoende kennis hebben van hun 
klanten. Dit in tegenstelling tot de ontwikkeling die we 4 jaar terug zagen.
De producenten zelf blijken het hier opvallend mee eens te zijn, hetgeen voor de groothandels 
in veel mindere mate het geval is. Het beeld dat outlet organisaties hebben van de 
klantenkennis van deze 2 schakels die vóór hen in de keten zitten is helder: het kennisniveau 
moet echt opgekrikt worden.

Of ze lijken die kennis niet te (willen) gebruiken. En dat is opmerkelijk  in een markt met klanten 
die mondiger, meer eisend en dus kritischer zijn en die ook overal toegang toe hebben. Een kans 
dus! Content, inspiratie en aanbod is maximaal relevant op klantniveau. 
(Willem-Jan Strijbosch - Sligro)

Wie kent er nu daadwerkelijk de problematiek achter de uitdagingen en komt hier ook met 
oplossingen? Traffic in Out Of Home in het algemeen is de uitdaging. (Bas Holshuijsen - FFC)

Er wordt nog teveel gedacht, verwacht en geredeneerd vanuit oude patronen en gewoontes. 
Die remmen originaliteit en creativiteit. (Jasper Kooijmans - Heinz Foodservice)

Dit blijft mij verbazen... Kom eens achter je bureau vandaan! (Eline Tromp-Vrielink - Beckers)
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De groothandels en producenten die actief zijn in de foodservice markt hebben 
onvoldoende kennis van hun klanten.
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2   Hebben de meeste bedrijven nou wel of geen missie en klantenkennis?
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  Stelling: Echte groei in de Foodservice markt zal alleen 

worden gerealiseerd als er op zeer korte termijn meer 

geïnvesteerd wordt.

Er is een forse toename van respondenten die van mening zijn dat er op korte termijn 
meer geïnvesteerd moet worden indien bedrijven echt willen groeien op de Nederlandse 
Foodservice markt. In combinatie met de huidige economische omstandigheden is dit 
een serieus dilemma voor veel bedrijven. In de inleiding van dit boekje zagen we al dat 
onze respondenten het genereren van traffic, alsmede innoveren en waarde toevoegen 
van groot belang vinden voor de nabije toekomst. Er is namelijk niet alleen een rem op de 
consumentenbestedingen waar we mee kampen, maar tevens dreiging vanuit andere kanalen 
als de foodretail en door online aanbieders als ‘thuisafgehaald.nl’. We spreken daarmee in dit 
geval dan ook over gezamenlijke belangen die individuele bedrijven kunnen overstijgen en 
dus over krachtenbundeling als het gaat om de investeringen die iedereen zo broodnodig vindt. 

Investeringen moeten verlegd worden van traditioneel naar Foodservice. De consument kan het 
geld maar 1 keer uitgeven en in deze tijd wil/kan die consument niet te veel op verantwoorde 
wijze uitgeven. De Foodservice industrie moet beter gaan begrijpen wat de consument eigenlijk 
echt wil. (Tina Huizenga - Shell) 

Unieke ervaringen creëren voor consumenten met de juiste prijs/waarde verhouding wordt de 
uitdaging. (Bas Holshuijsen - FFC)

Je moet durven investeren in innovatie/marketing & sales, dit naast co-creatie of full channel 
approach (kanaal samen met complementaire leveranciers bewerken). 
(Joost Smaal - Lantmännen Unibake)
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Echte groei in de foodservice markt zal alleen worden gerealiseerd als er op zeer 
korte termijn meer geïnvesteerd wordt.

6

2002 (N=17) 2004 (N=45) 2007 (N=46) 2009 (N=51) 2013 (N=58)

3 Intensieve samenwerking is de sleutel tot een ommekeer,  

 maar: wie begint?
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Indien intensief en open wordt samengewerkt in de Foodservice keten wordt het 
veel eenvoudiger om op veranderende wensen van consumenten in te spelen.
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Indien intensief en open wordt samengewerkt in de Foodservice keten wordt het 
veel eenvoudiger om op veranderende wensen van consumenten in te spelen.
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  Stelling: Indien intensief en open wordt samengewerkt in 

de Foodservice keten wordt het veel eenvoudiger om op 

veranderende wensen van consumenten in te spelen.

In toenemende mate gelooft men inmiddels dat intensieve samenwerking de sleutel is tot 
succes. Hoe komt het toch dat die samenwerking zo’n breed gekoesterde wens is, terwijl er 
in de praktijk nog veel teveel vanuit individuele belangen gekeken wordt? Wij vinden dat 
opmerkelijk in een tijd waarin de bedreigingen van alle kanten komen. Je ramen en deuren 
sluiten is dan meestal niet de beste strategie…. Opvallend is wel dat de mate waarin outlet 
organisaties vinden dat intensieve samenwerking een kritische succesfactor is relatief minder 
uitgesproken is ten opzichte van de vorige twee edities van ons onderzoek. 
 

Van achter naar voor en van voor naar achter is er veel te halen door het werkelijk intensiveren 
van de veel te gescheiden delen in de keten. (Jacques Blaauw - KLM Catering Services) 

Eens, het initiatief ligt echter bij de eindverbruiker. Zolang deze geen waarde hieraan hecht gaat 
het niet gebeuren. De wens zal moeten worden geuit door de eindverbruikers(ketens). 
(Bas Holshuijsen - FFC)

Met name groothandels zouden zich meer moeten realiseren dat hun klanten niet alleen geleverd 
moeten worden, maar dat er gezamenlijk met de producenten gekeken kan worden hoe deze 
succesvoller te maken zijn. Een gezamenlijke kanaalstrategie door de hele keten heen kan 
iedereen helpen. Niemand is er bij gebaat als uiteindelijk de outlets failliet gaan. 
(Eline Tromp-Vrielink - Beckers)

Ik ben een groot voorstander van co-creation met handelspartners en eindklanten. De juiste 
selectie van samenwerkingsmodellen en commitment van partners is echter cruciaal. 
(Hans van den Bosch - Callebaut Hoogenboom)

3   Intensieve samenwerking is de sleutel tot een ommekeer, maar: wie begint?
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  Stelling: Samenwerking tussen spelers in de Foodservice 

keten zal leiden tot co-branding. 

Zal die gewenste samenwerking ook leiden tot co-branding? Daar is iets meer twijfel over ten 
opzichte van ons vorige onderzoek, hoewel het merendeel die mening wel is toegedaan. Voor 
echte co-branding is echter een grondhouding nodig van wederzijds respect en kwetsbaarheid. 
Bovendien moet scherp worden gelet op de positionering van de co-brands ten opzichte van 
de single brands. Zolang partijen bereid zijn om samen de ‘Turkse mars’ te doen is er een 
serieuze basis waarop een co-branding traject kan lukken. Is die er niet, dan is elke poging 
zinloos.

Uiteraard. In plaats van nieuwe merken te bedenken zijn twee bekende brands samen veel 
krachtiger. In de hotelwereld zie je dat al veel: Pillows by Sandton. 
(Rogier Braakman - Sandton Hotels)

Ik ben het er zeer mee eens en zie heel veel kansen voor co-branding. (Bart Bakker - Royaan)

Sterke merken zoeken elkaar nu al op. Ik geloof dat er merksamenwerking zal ontstaan tussen 
groothandels en producenten, zoals in retail al gebruikelijk is; bepaalde merken/producten/
concepten alleen verkrijgbaar bij groothandel X. (Eline Tromp-Vrielink - Beckers)

En branding van duurzame labels! (Michiel Meier Mattern - Farm Fresh)
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Samenwerking tussen spelers in de Foodservice keten zal leiden tot co-branding.8
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3   Intensieve samenwerking is de sleutel tot een ommekeer, maar: wie begint?
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  Stelling: De huidige marges in de Foodservice markt zullen 

in de toekomst drastisch afnemen.

Een sterk en consistent groeiende meerderheid is er inmiddels van overtuigd dat de 
bestaande marges in de Foodservice markt in de toekomst drastisch zullen afnemen. Een 
ontwikkeling die al sinds ons onderzoek in 2004 onomkeerbaar lijkt. Vooral de outlet 
organisaties zijn er ten opzichte van de vorige twee edities van ons onderzoek inmiddels 
nogal sterk van overtuigd dat de marges zullen gaan afnemen, terwijl er bij de fabrikanten 
en groothandels een wat minder uitgesproken beeld is op dit punt.

De marges zullen dalen onder druk van dalende verkoopprijzen. 
(Hans Oosterdijk - Landal GreenParks)

Buitenlandse intreders in de markt scheppen nieuwe verkoopprijsniveaus. 
(Droes Prinsen - La Place)

Er is nog ruimte om “meer” te kunnen vragen, maar indien er geen waardetoevoeging komt zal 
verschraling van marge optreden. (Bert Bargboer - Bakker Bart)

Er komt een simpele overgang naar een commodity situatie. Volumegroei zal gepaard (moeten) 
gaan met margedaling. (Hans Miete - New York Pizza)

Er komt geleidelijk meer druk door schaalvergroting en kanaaltransparantie. 
(Hans van den Bosch - Callebaut Hoogenboom)

Gezien de prijsafstand versus retail kan het niet anders dan dat marges in Foodservice zullen 
afnemen. Liever hoge bezoekers aantallen dan hoge marges. (Bas Holshuijsen - FFC)
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De huidige marges in de Foodservice markt zullen in de toekomst drastisch afnemen.9A
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4   De overtuiging groeit jaar op jaar dat de marges af zullen nemen

Kunnen marges nog verder afnemen of zullen ze nog verder afnemen? Foodservice is vaak 
fijnmazig met alle kostengevolgen van dien. (Marc de Swart - SuperTrade)

Vanuit de gedachte dat het geld wordt verdiend binnen onafhankelijke outlets en minder binnen 
formules (ketens) ben ik het hiermee eens. Eerlijk gezegd geloof ik niet in het inkoopmodel om 
prijzen in Foodservice op retail niveau te krijgen maar veel meer in de vraag wat moet ik doen 
om aantrekkelijk te blijven voor de consument. (Bert de Jong - PepsiCo)

Inkoopprijzen zullen stijgen, mede door verbetering van producten en hogere ingrediëntkosten. 
Echter de consument wil hier ook steeds meer voor gaan betalen wanneer het oprecht en eerlijk 
ingezet wordt. Daarnaast ontstaan er andere verdienmodellen door op andere gebieden zoals 
logistiek en duurzaamheid in non-food of no waste samen te werken. 
(Eric Habraken - Hutten Catering)

De vraag is in hoeverre er nog ruimte is voor margedaling. Maw als de marges dalen is er dus 
nog minder ruimte om te investeren. Ik denk dat er ruimte is voor (zeer) innovatieve concepten 
en die zullen ook een gezonde marge kunnen hebben. 
(Paul Schoon - Douwe Egberts Professional)

Het is afhankelijk van het aanbod, alternatieven op inkoop maar ook van het beter leren sturen 
op waste, shrink en andere kosten (arbeid etc). (Tina Huizenga - Shell)

Convenience en service zal betaald worden, bottom-line profit is niet hetzelfde als marge. 
(Ruud van Erp - Délifrance)
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  Stelling: Wat zal het groei- of krimppercentages zijn wat 

betreft uitgaven van de consument in de Foodservice in 2014?

De meeste respondenten verwachten voor het komende jaar een beweging die zal uitkomen 
ergens tussen 5% krimp en 3% groei. Dit toont eens te meer hoe de spelers in de Nederlandse 
Foodservice markt leven tussen hoop en vrees. De meerderheid verwacht een daling van de 
bestedingen van consumenten in de Nederlandse Foodservice markt. Geen best vooruitzicht 
voor een branche die inmiddels al geruime tijd onder druk staat –met alle spanningen van 
dien- en waar juist (al op korte termijn) behoefte is aan investeringen voor de lange termijn en 
aan het gaan bouwen aan intensieve en diepgaande relaties….

Ik verwacht 2% groei in 2014 na een nog zwak 2013. (Droes Prinsen - La Place)

Ik heb ondanks de licht positieve signalen mbt economisch herstel in 2014 nog niet direct het 
gevoel dat het zijn impact zal hebben mbt de uitgaven in Foodservice. 
(Rutger van Dijk - Spa Nederland)
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6 De industrie moet lef tonen en keuzes maken
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Het ontbreekt de industrie in het algemeen aan lef in de Foodservice markt.10A
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  Stelling: Het ontbreekt de industrie in het algemeen aan lef 

in de Foodservice markt.

In zijn algemeenheid zijn nog steeds veel respondenten het er mee eens dat het de industrie 
in de Foodservice markt ontbreekt aan voldoende lef. Deze groep is groeiende en sterk in 
de meerderheid. De eindklanten zijn in minderheid weliswaar wat positiever geworden ten 
aanzien van de guts bij de industrie, maar zowel bij die groep als bij de groothandel is het 
overgrote deel van de respondenten van mening dat het de industrie ontbreekt aan voldoende 
lef. Opvallend is dat meer dan de helft van de fabrikanten dat zelf ook vindt. Dat is vreemd, 
omdat onze observatie is dat er in de periode 2001 (ons eerste onderzoek) tot nu een hogere 
kwaliteit aan mensen, innovaties en overige investeringen in de markt is gestroomd. Mogelijk 
dus dat de nieuwe generatie leidinggevenden/respondenten ook een kritischere groep is dan 
hun voorgangers… 

Te weinig innovatie; teveel roll out ipv vernieuwing. (Bert Bargboer - Bakker Bart)

De industrie heeft moeite om te innoveren op productniveau (smaak- en verpakkingsinnovaties 
overheersen nog steeds). Daarnaast wordt er weinig gedaan aan de juiste kosten/baten balans; 
inkoop vs verkoop. (Tina Huizenga - Shell)

Ze zijn snel tevreden, niet onderscheidend en weinig veranderingsgezind. 
(Jacques Blaauw - KLM Catering Services)

Het ontbreekt niet alleen aan lef maar vooral ook aan visie. (Peter de Ries - Maxxam)

Men blijft de bekende paden bewandelen. (Droes Prinsen - La Place)

Ik denk dat er steeds meer lef zichtbaar wordt. Het kan altijd meer maar er is een generatie 
jonge creatievelingen die zijn nek durft uit te steken. (Coen Schelfhorst - Efteling)
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In tijden van crises besparen consumenten op out of home consumptie. Initiatieven komen dan 
ook onder druk binnen Foodservice. Investeringen in innovaties leiden daar dan ook onder 
omdat er veelal vanuit volume wordt gedacht. (Gregor Hesselink - Cono Kaasmakers)

Regelgeving, wantrouwen in de keten en ROI-druk op innovaties door korte levenscycli zijn 
barriers waardoor dit gebrek aan lef vaak wordt gepercipieerd. (Henk Dollekamp - McCain)

Innovaties blijven vaak bestaan uit het anders positioneren van het product door een ander 
uiterlijk of aanpassing erin aan te brengen (bijv. een andere smaak of extra noten erin als 
communicatie). Dit is geen innovatie, men dient zich met hun producten meer te gaan richten 
op wat men kan toevoegen en betekenen voor de maatschappij en haar ontwikkelingen. Op die 
manier bind je en creëer je gasten die dit geloof naleven, ondersteunen en hierom je producten 
kopen. Hoe kun je van betekenis zijn...? (Eric Habraken - Hutten Catering)

6   De industrie moet lef tonen en keuzes maken
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  Stelling: De industrie zal keuzes moeten maken m.b.t. 

investeringen in de vele kanalen in de Foodservice markt.

Bijna 80% van de respondenten is van mening dat de industrie keuzes zal moeten maken met 
betrekking tot hun investeringen in de vele kanalen in de Nederlandse Foodservice markt. Van 
de nieuwe generatie leidinggevenden bij deze schakel in de keten wordt dus net als vier jaren 
geleden verwacht dat ze meer focus aanbrengen in hun bestedingen. 

De huidige omstandigheden dwingen tot het maken van scherpe keuzes. Niet alleen in hoe de 
markt wordt bewerkt en door wie, ook met welk aanbod. De nadruk zal nog meer komen te 
liggen op samenwerking van partijen in de keten. (Jasper Kooijmans - Heinz Foodservice)

De markt is zo gefragmenteerd en divers dat keuzes, prioriteiten en focus onontbeerlijk zijn: 
liever 100% performance in 1 marktsegment dan 55% in elk van twee andere segmenten. 
(Henk Dollekamp - McCain)
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De industrie zal keuzes moeten maken m.b.t. investeringen in de vele kanalen in de 
Foodservice markt.
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6   De industrie moet lef tonen en keuzes maken
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Producenten in de Foodservice markt zullen het alleen redden indien deze 
producenten fors groter worden.

2002 (N=17) 2004 (N=45) 2007 (N=46) 2009 (N=51) 2013 (N=58)

  Stelling: Producenten in de Foodservice markt zullen het 

alleen redden indien deze  producenten fors groter worden.

Men vindt doorgaans niet dat de producenten het in de Nederlandse Foodservice markt alleen 
zullen redden indien ze fors groter worden. Dit past natuurlijk bij de ontwikkeling die we in 2009 
ook al constateerden dat er langzaam maar zeker meer sympathie komt voor kleinschaligere 
vormen van productie (dichter bij de natuur, flexibel, lokaal produceren, transparantie/herkomst). 

Er zal altijd een plek zijn voor kleine, meer flexibele en innovatieve producenten.  
(Hans Miete - New York Pizza)

Er komt veel ruimte voor niche spelers en lokale aanbieders. (Bert Bargboer - Bakker Bart)

Juist niches zullen groeien. (Droes Prinsen - La Place)

Het groter worden gaat er niet voor zorgen dat men het gaat redden. Veel kleinschalige goede, 
gezonde en duurzame initiatieven zullen juist gesteund worden door de consument. De nieuwe 
generatie consumenten heeft veelal genoeg van de grote merken, aangezien deze jarenlang hen 
met “nemen”/ eigenbelang tegemoet hebben getreden. (Eric Habraken - Hutten Catering)

Ik verwacht aan de ene kant schaalvergroting voor commodity producten maar aan de 
andere kant het ontstaan van kleine nichespelers die inspelen op toegevoegde waarde en 
conceptontwikkeling en zo de prijsspiraal ontlopen. Met deze kleine producenten is een outlet in 
staat te sturen op traffic en toegevoegde waarde, waar de bulk en massaproducten zorgen voor 
een solide financiële basis. (Eline Tromp-Vrielink - Beckers)

Economies of scale, technologies of scale & geographies of scale worden belangrijker en 
belangrijker. Om in backoffice de kosten te reduceren, maar zeker ook om in de frontoffice sneller 
en grootschaliger te groeien. En power te genereren tegen andere snel groeiende schakels in de 
keten. (Henk Dollekamp - McCain)

Grootte kan voordeel hebben aan de inkoopkant. Maar lage inkoop is geen garantie om het te 
kunnen redden. (Ruud van Erp - Délifrance)

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

13

2004 (N=45) 2007 (N=46) 2009 (N=51) 2013 (N=58)

  Stelling: Professionele koks hebben in toenemende mate 

behoefte aan gemakkelijke en tijdsbesparende producten. 

Om in te spelen op die behoefte schuift het vak van  

die professionele kok steeds verder terug in de keten.  

De industrie en de groothandel dienen dat vak daarom  

te gaan beheersen.

 Steeds meer mensen twijfelen eraan of het vak van de professionele kok steeds meer wordt 
overgenomen door grootschaligere partijen vóór in de keten. Toch blijft nog steeds tweederde 
van de respondenten die mening wel toegedaan. De acceptatie van dit issue gaat echter 
duidelijk langzamer dan in 2004 werd verwacht.

De gemiddelde ondernemer zal hier meer en meer voor kiezen, bij gebrek aan betaalbare profs. 
(Droes Prinsen - La Place)

Klopt. Door stijgende loonkosten en minder handling in de keukens dient mise en place steeds 
sneller gemaakt te kunnen worden. Minder tijd aldus voor de preparatie en de aangeleverde 
kwaliteit dient minimaal gelijk te blijven. (Rogier Braakman - Sandton Hotels)

High quality & high convenience zullen meer het verschil gaan maken. Respect en aandacht 
voor smaakvolle en verleidelijke producten blijft echter bovenaan staan. 
(Hans van den Bosch - Callebaut Hoogenboom)

Het koksvak beheersen is goed, begrijpen is beter. 
(Hans van Leeuwen - Zwanenberg Food Group)

De industrie wel, de groothandel niet. (Alex Kruiter - Smilde Bakery)

6   De industrie moet lef tonen en keuzes maken
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  Stelling: De aflevergroothandel zal nog lang zijn 

bestaansrecht behouden in de Foodservice markt.

Nog steeds vindt een meerderheid dat de aflevergroothandel nog lang zijn bestaansrecht zal
houden in de Nederlandse Foodservice markt. Het aantal mensen dat dit onderschrijft is echter
structureel aan het dalen tot inmiddels 63%. Dat blijft een ruime meerderheid, maar toch heeft 
deze groep sinds 2002 nog niet zo laag gescoord. De oorzaak lijkt vooral te liggen in het
onvoldoende meedenken met leveranciers en klanten. Het aantrekken en opleiden van mensen
die conceptueel kunnen (mee)denken en creatief zijn lijkt een vereiste voor de aflevergroothandel
 Ook (verdergaande) voor- en achterwaartse integratie lijken noodzakelijke strategische moves 
die nodig zijn om het bestaansrecht als aflevergroothandel te verstevigen.

De aflevergroothandel zal meer moeten meedenken en meewerken aan de juiste invulling van 
het kanaal en de keten, anders worden zij er door leveranciers en het verkoopkanaal tussenuit 
gesneden. (Tina Huizenga - Shell)

Dat is twijfelachtig. Vanwege operational excellence en gestroomlijnde processen zal het 
bestaansrecht zeker nog aangetoond blijven, maar de rol zal wel veranderen; van dozenschuiver 
naar samenwerkingspartner. (Coen Schelfhorst - Efteling)

Niet in haar traditionele vorm. Ik voorzie een tweedeling naar full service groothandels 
die voorwaarts en achterwaarts gaan integreren en daarnaast een tendens naar logistieke 
dienstverleners. (Bas Holshuijsen - FFC)

De aflevergroothandel zal meer een rol krijgen als distributeur/transporteur. (Bas Alblas - Lamb Weston)

Deze groothandels zijn op weg om distributeur te worden. (Hans van Leeuwen - Zwanenberg Food Group)

Ondernemers willen ontzorgd worden en hun tijd besteden aan ondernemen in plaats van zelf de 
functie van logistiek dienstverlener invulling te gaan geven. Rutger van Dijk - Spa Nederland)
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De a�evergroothandel zal nog lang zijn bestaansrecht behouden in de Foodservice 
markt.
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  Stelling: Als spelers in de Foodserviceketen de handen ineen 

slaan kunnen zij door reductie van complexiteit gezamenlijk 

zeker 5% besparen op de huidige logistieke kosten.

Er lijken nog steeds enorme besparingen mogelijk op de logistieke kosten. Hiervoor is 
integraal denken nodig en daarmee leiderschap. ECR- en GS1-achtige processen worden 
nauwelijks opgepikt in de Nederlandse Foodservice markt. Het zou goed zijn als leidende 
spelers het initiatief nemen en het proces dan uit handen geven aan onafhankelijke partijen.

Als partijen hun logistieke kosten onder de loep houden en besluiten tot samenwerking is er 
tussen 5 en 10% te besparen. (Tina Huizenga - Shell)

5% Op logistiek besparen is niet veel... de lat kan nog hoger liggen. 
(Jan Aaltzen Linde - Ad van Geloven)

De grotere worden groter en willen daarvoor ook beloond worden... als je een kilo koopt krijg je 
meer korting dan bij een pond (opmerking Sander van der Laan). 
(Gregor Hesselink - Cono Kaasmakers)
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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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2004 (N=45) 2007 (N=46) 2009 (N=51) 2013 (N=58)
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De investeringen die nodig zijn voor de implementatie van één systeem dat 
data-uitwisseling door de keten mogelijk maakt zijn te hoog ten opzichte van 
de bene�ts (papierloos orderen/factureren, tracking en tracing, online voorraad-
inzicht door de keten, etc.)

16

2007 (N=46) 2009 (N=51) 2013 (N=58)

  Stelling: De investeringen die nodig zijn voor de 

implementatie van één systeem dat data-uitwisseling door 

de keten mogelijk maakt zijn te hoog ten opzichte van 

de benefits (papierloos orderen/factureren, tracking en 

tracing, online voorraad-inzicht door de keten, etc.)

In het verlengde van de reductie van logistieke kosten lijkt het ook verstandig als die leidende 
partijen het voortouw nemen voor een traject met betrekking tot de ontwikkeling en 
implementatie van één systeem dat data-uitwisseling in de hele keten mogelijk maakt (voor 
papierloos orderen/factureren, tracking en tracing, online voorraad inzicht door de hele keten, 
etc.). Een kleine meerderheid van de respondenten verwacht dat de investeringen die nodig 
zijn voor zo’n systeem zeer zeker zullen opwegen tegen de besparingen. 

Volgens mij gaat de wedstrijd  in de toekomst juist om samenwerking in de keten. Buitenlandse 
voorbeelden te over. Een investering doe je met een doel. Bepaal eerst het hogere  doel en 
“bereken” dan pas of de investering commercieel  “uit” kan. (Willem Jan Strijbosch - Sligro)

Probleem is niet de investering. Het daadwerkelijk achter een initiatief gaan staan door iedereen 
in de keten is het probleem. (Bas Holshuijsen - FFC)

Er zijn te veel verschillende systemen die het onnodig duur maken (applicaties). 
(Erik van Dijk - Slagharen)

Investeringen lijken hoog. Door verdere integratie en intensieve samenwerking zijn hier ook 
flinke kostenvoordelen te behalen. Automatiseren van order- en factuurstromen leidt immers 
direct tot efficiëntie in de keten (minder fouten, klachten en verrekeningen). 
(Jasper Kooijmans - Heinz Foodservice)

7   Minder overtuiging ten aanzien van het bestaansrecht van de aflevergroothandel



61tussen hoop en vrees...  -  FoodreFlection 201360

8 

Horeca lijkt 

de grip op de keten 

te moeten gaan 

delen met retail

B
R

O
N

: W
W

W
.S

H
O

O
TM

Y
FO

O
D

.C
O

M



63tussen hoop en vrees...  -  FoodreFlection 201362

  Stelling: Partijen die in de Foodserviceketen letterlijk het 

dichtst bij de consument zitten (horeca, catering) zullen het 

sterkst groeien.

Het aantal respondenten dat van mening is dat partijen die in de Foodserviceketen letterlijk 
het dichtst bij de consument zitten -zoals horeca en catering outlets- het sterkst zullen groeien 
ten opzichte van de schakels die eerder in de keten zitten is significant gegroeid en inmiddels 
weer iets meer dan de helft. Na een periode van twijfel lijkt nu de mening dus weer post te 
vatten dat de eindschakels steeds meer de regie in de keten op zich zullen nemen. Er is echter 
ook een aantal mensen die dat vooral niet verwachten, onder meer door de druk van andere 
kanalen van aanbod en dan met name de foodretail. Binnen de traditionele gedachte over 
de omschrijving van ‘Foodservice’ zullen horeca en catering dan mogelijk de ketenregisseur 
worden, door de branchevervaging lijken ze die positie te moeten delen met de retail.

Of het sterkst dalen. “De amplitude is het grootst aan het eind van de slinger”. 
(Peter de Ries - Maxxam)

Integendeel, retailers zullen in staat zijn meer en meer gebruik te maken van het 
gedecentraliseerde aanbod uit nieuwe kanalen (bijv. www.thuisafgehaald.nl). 
(Jacques Blaauw - KLM Catering Services)

Ik ben het er mee oneens. De b-to-b markt kan nog veel harder groeien door echt kwalitatieve 
halffabrikaten te leveren (kijk naar het Vlaamsch Broodhuys zakelijk) aan die horeca en 
catering. (Rogier Braakman - Sandton Hotels)
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Partijen die in de Foodserviceketen letterlijk het dichtst bij de consument zitten 
(horeca, catering) zullen het sterkst groeien.
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  Stelling: Traditionele retailers als supermarkten kunnen 

alleen succesvol zijn met Foodservice concepten 

(bijvoorbeeld kant-en-klaarmaaltijden) die in grote 

hoeveelheden verkocht kunnen worden.

 Er is nog steeds veel verdeeldheid onder de respondenten over de vraag of traditionele 
retailers ook succesvol kunnen zijn met kleinschalige Foodservice concepten. Wellicht ruiken 
ze inmiddels kansen door factoren als de aandacht die er momenteel is voor locale producten 
en de zoektocht van de consument naar betaalbare alternatieven voor de traditionele vormen 
van eten buiten de deur.

Niches zijn juist het meest succesvol, zie ook blurring. (Droes Prinsen - La Place)

Inspelen op consumentenbehoeftes kan ook met niche producten. Dit maakt de bedreiging voor 
Foodservice (vanuit retail red.) alleen maar groter en daarmee de noodzaak tot innovatieve 
concepten die alleen in Foodservice toegepast kunnen worden. (Huub Postma - Westland Kaas)

Foodservice concepten in retail zijn vaak bedoeld ter ondersteuning van het retailconcept (en niet 
als stand alone business concept); denk aan nieuwe store van Jumbo in Breda. 
(Jan Aaltzen Linde - Ad van geloven)
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Traditionele retailers als supermarkten kunnen alleen succesvol zijn met Foodservice 
concepten (bijvoorbeeld kant-en-klaarmaaltijden) die in grote hoeveelheden 
verkocht kunnen worden.
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Speci�ek ontwikkelde consumentgerichte loyalty programma’s (denk aan Airmiles, 
AH Bonuskaart in de retailmarkt) zullen een belangrijk instrument gaan worden 
binnen de catering- en horecawereld.
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2002 (N=17) 2004 (N=45) 2007 (N=46) 2009 (N=51) 2013 (N=58)

  Stelling: Specifiek ontwikkelde consumentgerichte loyalty 

programma’s (denk aan Airmiles, AH Bonuskaart in de 

retailmarkt) zullen een belangrijk instrument gaan worden 

binnen de catering- en horecawereld.

Er zijn nog niet eerder zoveel respondenten geweest die bij ons onderzoek van mening waren 
dat op de consument gerichte loyalty tools -die al jaren worden toegepast in retail- ook wel 
eens een belangrijk instrument kunnen gaan worden in Foodservice. Door de komst van social 
media lijkt het succesvol inzetten ervan ineens binnen handbereik.

Wat mijns inziens wel gaat werken zijn aanbiedingen via de social media.  (Peter de Ries - Maxxam)

Customer loyalty is in deze tijd de heilige graal. Loyalty gaat echter hand in hand met customer 
intimacy. Het een kan niet zonder het ander bestaan. Social media zullen hierin een voorstaande 
rol vervullen. (Jasper Kooijmans - Heinz Foodservice)

Consumenten aan je binden is ultiem belangrijk in deze tijd en dan vooral trouwe klanten 
(continue) belonen in plaats van nieuwe klanten (incidenteel) belonen. (Tina Huizenga - Shell)

Binden en blijven boeien, van vaste gast naar ambassadeurs. (Droes Prinsen - La Place)

Enige vorm van loyalty programma’s zal zijn nut aantonen. Echter de vent in de tent zal gelukkig 
het verschil blijven maken in Out Of Home. (Hans van den Bosch - Callebaut Hoogenboom)

Consumenten zijn kaart-moe. Je krijgt overal al een pasje tegenwoordig. Ik geloof wel dat de 
analyse van deze data meer zijn intrede zal krijgen in Foodservice, de kassa zal een belangrijk 
inzicht gaan verschaffen in het aankoopgedrag. In eerste instantie voornamelijk op productniveau 
(wat, wanneer, hoeveel etc), pas later gekoppeld aan het type consument (waarna de loyalitycard 
zijn intrede moet maken). Foodservice loopt nog erg achter met data analyse. Ik denk dan ook dat 
de stap naar een loyaltycard te snel is. (Eline Tromp-Vrielink - Beckers) 

8   Horeca lijkt de grip op de keten te moeten gaan delen met retail
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  Stelling: De groothandels en producenten die actief zijn 

in de Foodservice markt zijn in staat om hun producten 

in de markt te volgen en om de batches waarin bepaalde 

producten geproduceerd zijn te achterhalen.

In de inleiding (hoofdstuk 1) zagen we al dat de respondenten bij het begin van onze 
vragenlijst bij de beantwoording van een open vraag spontaan aangaven dat ze zich 
zorgen maken over de reputatie van onze sector. Het grootse deel van hen geeft aan dat de 
producenten en groothandels momenteel niet of onvoldoende in staat zijn om hun producten 
in de markt te volgen en om de productiebatches te achterhalen. Als dat zo is, dan is dat 
natuurlijk zorgwekkend. Mogelijk is over die processen echter gewoon te weinig bekend….

Dat is nog onvoldoende ontwikkeld in algemene zin, uitzonderingen daargelaten. 
(Jacques Blaauw - KLM Catering Services)

Vanuit voedselveiligheid is dit een eis, maar deze wordt nog onvoldoende nageleefd. 
(Tina Huizenga - Shell)

Dat is nu al deels het geval en met de voortschrijdende technologie is het mogelijk om producten 
te volgen tot in de voorraadkast van de klant. (Jasper Kooijmans - Heinz Foodservice)

Ik ben het er mee eens dat ze dat wel kunnen volgen en achterhalen. In ieder geval geldt dit voor 
de grotere groothandels en logistiek dienstverleners. (Jan-Willem Schrijver - Vroegop Windig)
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De groothandels en producenten die actief zijn in de Foodservice markt zijn in 
staat om hun producten in de markt te volgen en om de batches waarin bepaalde 
producten geproduceerd zijn te achterhalen.
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  Stelling: Wat zal het groei- of krimppercentage gemiddeld 

per jaar zijn wat betreft uitgaven van de consument in de 

Foodservice in de komende 5 jaar?

Verreweg de meeste respondenten die hebben meegewerkt aan ons onderzoek verwachten dat 
de consumentenbestedingen binnen de Nederlandse Foodservice markt de komende 5 jaren 
gemiddeld zullen groeien. De jaarlijkse groei zal liggen tussen de 1 en 5 procent volgens de 
meeste van onze experts. Een mooi gegeven (hoewel sommigen er nog aan twijfelen). Groei 
is namelijk broodnodig voor vernieuwingen en vernieuwingen zijn nodig voor energie en 
innovatie. Dat moet de basis zijn voor intensievere en kwetsbare samenwerking, voor het 
aantrekken van nog meer talent en voor het doorzetten van de professionaliseringsslag die 
begin deze eeuw is begonnen op de Nederlandse Foodservice markt!

Er zal weer voorzichtige economische groei zijn, de Foodservice markt zal een inhaalslag 
kunnen maken. (Jacques Blaauw - KLM Catering Services)

De verschuiving naar retail zet verder door, het besteedbaar inkomen neemt af, het 
consumentenvertrouwen blijft laag, het spaarsaldo neemt toe , de werkeloosheid neemt verder 
toe. Besparen op de luxe zaken waaronder uit eten gaan, pretparken bezoek, etc. zal daardoor 
voorlopig blijven. (Bas Holshuijsen - FFC)

Ik verwacht gemiddeld +2% in omzet, dus circa -5% in volume. (Henk Dollekamp - McCain)
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11 

Overall conclusies: 
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Wat ons betreft zijn samengevat de belangrijkste conclusies van dit onderzoek met betrekking 
tot de Nederlandse Foodservice markt:

 >  Het is niet duidelijk of de Nederlandse Foodservice markt op korte termijn groeit
  Voor de komende 5 jaren wordt er wel een groei in consumentenbestedingen   
  verwacht van 1 – 5% per jaar

 >  Tegelijkertijd verwacht men meer druk op de marges in de keten
  Dit zal mede afhankelijk zijn van de reactie op concurrentie uit andere kanalen als  
  foodretail en online

 >  Ook zal het verbeteren van de reputatie van de sector van groot belang zijn
  Voor dit alles is een intensievere samenwerking nodig in de keten, maar de recessie  
  legt momenteel druk op de relaties tussen de diverse spelers

 >  Mede daardoor is er weinig duidelijkheid over elkaars missie, kennis en systemen, 
waardoor gezamenlijke strategieën voor marktbewerking, kostenbesparingen in de 
keten of omtrent voedselveiligheid uitblijven

 >  Er wordt daarnaast enigszins getwijfeld aan het toekomstige bestaansrecht van de 
aflevergroothandel

Kortom: veel bedrijven en hun leiders leven op dit moment tussen hoop en vrees. Maar…
zolang er hoop is, is er leven en optimisten leven niet alleen langer, ze geven ook betere 
sturing aan hun organisatie...!

11 Overall conclusies:  

 Zorgen om geld en het imago van de sector
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 Bedankt!

Het is meer dan op zijn plaats dat ik nog eens mijn welgemeende dank uitspreek aan alle 
respondenten die hun mening hebben geventileerd tijdens dit onderzoek. Van vrijwel alle 
organisaties hebben we toestemming gekregen om het logo hier te vermelden. Fijn dat jullie 
wat tijd hebben vrijgemaakt om te midden van alle werkzaamheden in deze lastige tijden je 
medewerking te verlenen!
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FoodReflection en 

haar activiteiten
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 FoodReflection: de activiteiten

Met FoodReflection zijn we inmiddels alweer zo’n 10 jaar actief als trusted advisor van enkele 
tientallen ondernemingen. Dat komt met name omdat markten en consumenten zich in een 
steeds sneller tempo ontwikkelen en leidinggevenden op zoek zijn naar houvast. Zij worden 
geacht zich steeds sneller te ontwikkelen en aan te passen aan de veranderende omgeving 
en omstandigheden. Hierdoor willen steeds meer mensen en bedrijven aan zichzelf werken. 
Nadenkend over de zingeving en de kwaliteit van het leven en werken zijn ze op zoek naar de 
juiste balans. Steeds vaker kiest men daarbij voor een sparringpartner om hem of haar, het team 
of bedrijf te begeleiden en om de aanwezige talenten te ontwikkelen en de gestelde doelen te 
realiseren. Wij als FoodReflection zijn zo’n sparringpartner die werkt op basis van wederzijds 
commitment en lange termijn afspraken. Wij spiegelen met name door middel van counseling, 
maar brengen ook leidinggevenden uit de keten bij elkaar voor debatten en organiseren diepte-
interviews met ze in samenwerking met het vakblad FoodClicks.
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Personal counseling

Ons ‘paradepaardje’ en een beproefd recept, waarbij wij in een serie van minimaal 36 maanden 
steeds de mouwen opstropen om samen met de betreffende manager / directeur aan de slag te 
gaan. Door te analyseren en sparren worden nieuwe inzichten verkregen en ontstaat er meer 
zelfvertrouwen, zicht, richting en inhoud bij u en vervolgens ook bij uw team ten aanzien 
van strategische en operationele vraagstukken. De door u ingebrachte strategische en actuele 
kwesties worden gezamenlijk geanalyseerd. Oplossingen worden vervolgens ook gezamenlijk 
gezocht en gevonden, waardoor de juiste keuzes voor de toekomst mogelijk worden gemaakt. 
Door het tailormade karakter wordt de opzet volledig bepaald door de onderwerpen die voor u, 
uw team en uw bedrijf van belang zijn.

Deze Counselingsessies leiden tot een optimale aansturing en beheersing van uw 
organisatieomgeving, omdat u steeds meer vanuit kracht zult gaan opereren. Ook zult u steeds 
beter in staat zijn om vanuit andere en vernieuwende invalshoeken te kijken naar oplossingen 
voor zowel strategische als operationele vraagstukken en nog beter in staat zijn om in te spelen 
op consumenten- en klantbehoeften in bestaande en nieuwe kanalen. Uiteindelijk zal dit leiden 
tot een optimale sfeer, aanbod, marktbewerking en rendement!

FoodReflection en haar activiteiten
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Team counseling

Met uw team zullen wij ook in dit geval in minimaal 36 maanden komen tot een 
uitgebalanceerd team dat gedragen wordt door de organisatie, elkaar respecteerd en aanvult 
en voortdurend nieuwe successen boekt. Het bepalen van strategische scenario’s met 
organisatorische consequenties en het maken van de juiste keuzes is een belangrijk onderdeel 
van het succes van u en uw team. Uiteindelijk zal het team met meer zelfvertrouwen, 
efficiënter, toekomstgericht en succesvoller gaan opereren.

FoodReflection en haar activiteiten
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Strategische workshops

De markt en de consument ontwikkelen zich sneller en sneller. Steeds dient u uzelf, uw team 
en bedrijf aan te passen om tegemoet te komen aan de eisen van de hedendaagse tijd en de 
toekomst. Door de specialistische kennis en ervaring die wij hebben kunnen wij in 2 á 3 dagen 
(afhankelijk van de complexiteit en de groepsgrootte) ervoor zorgdragen dat u en uw team, 
het beleid en uw organisatie weer op scherp staan. Het gezamenlijk bepalen van de toekomst, 
de producten en of diensten en werkelijke prioriteiten op basis van onze gezamenlijke 
kennis van uw markt leidt tot focus, commitment en resultaat. De aanwezige (maximaal 12) 
personen worden in een proces meegenomen waarin we maximaal gebruik maken van de 
aanwezige kennis en talent door eerst divergerend en daarna convergerend te werken naar het 
eindresultaat. Muren worden geslecht, nieuwe inzichten en visies verkregen, doelstellingen 
en acties bepaald en het vizier op scherp gesteld.

FoodReflection en haar activiteiten
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Specialisatie: coaching van familiebedrijven

In de afgelopen jaren hebben we ons steeds meer toegelegd op het begeleiden van 
familiebedrijven. Bedrijven van de eerste of tweede tot zelfs de zevende generatie en alles 
wat er tussen zit. Grote en kleine bedrijven. En steeds blijkt het daarbij te gaan om een 
goede balans tussen management, familie en aandeelhouders (en het managen van die 
balans), alsmede over een goede rolverdeling tussen de paternalisten, de ondernemers en de 
managers in het bedrijf. Dit lijdt tot typische dynamieken en keuzes die familiebedrijven zo 
anders maken als het gaat om de mix van bezieling en bedrijfseconomisch handelen. Het is 
voor ons een zeer dankbare rol om dat te mogen begeleiden bij de nodige families. Door het 
‘andere’ gevoel dat er in familiebedrijven zit ontstaan intense relaties voor de lange termijn. 
Dit maakt onder meer dat familiebedrijven de ruggengraat vormen van onze economie. 
Thema’s als innoveren, je onderscheiden, groeien/meegroeien/inspelen op, het tempo van 
ontwikkelen, het daadwerkelijke doel van je handelen, de verbinding met in- en externe 
relaties en persoonlijke ambities worden vanuit een andere grondhouding benaderd. Dat leidt 
tot andere manieren van denken, acteren, communiceren en investeren. Uiteraard leiden 
andere behoeften en belangen ook tot een ander soort van spanningen in familieorganisaties 
in vergelijking tot die in niet-familiebedrijven. Het is dankbaar werk om die mede in goede 
banen te mogen leiden.

FoodReflection en haar activiteiten
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 FoodReflection: de locatie

In de loop der jaren hebben wij vanuit FoodReflection de nodige ervaring opgedaan met het 
verzorgen van sessies in een rustige en ‘basic’ omgeving. Deze hebben wij gebruikt bij het 
ontwerp en de inrichting van onze locatie ‘Gasterij Brabant’ in 2009 in Haarsteeg.

De typisch Brabantse langgevelboerderij beschikt over diverse sfeervolle ruimten, die wij ook 
verhuren voor bijeenkomsten van derden. De boerderij uit 1897 is in 2009 door ons verbouwd 
met respect voor het verleden. Hierdoor proeft u de ziel van dit gebouw, terwijl u ontspannen 
kunt werken met alle moderne middelen ter ondersteuning. Dit alles in een huiselijke en open 
sfeer die garant staat voor ‘gemoedelijk ontmoeten’. Interesse voor uw vergadering, brainstorm 
of heisessie buiten de deur? Stuur ons even een e-mailtje aan info@gasterijbrabant.nl .

FoodReflection en haar activiteiten
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 FoodReflection: de andere initiatieven

FoodReflection is ook betrokken bij een aantal initiatieven die ieder voor zich -maar vaak 
gericht op andere doelgroepen- zijn ontstaan om de kwaliteit van de Nederlandse Foodservice 
branche te verbeteren.

CEO Convention  ‘Voeding, gezondheid en duurzaamheid’

Eenmaal in de circa anderhalf jaar organiseert FoodReflection een conventie voor de algemeen 
leidinggevenden in de Nederlandse food wereld (Foodservice en Foodretail). In samenwerking 
met het comité van aanbeveling komen we tot een optimaal programma voor de aanwezige 
zwaargewichten. Topsprekers uit de politiek, wetenschap, ngo’s of van binnen danwel 
buiten de branche leiden discussies in die aan tafel worden voortgezet door uitstekende 
discussieleiders. De locatie is van een bijbehorend topniveau. De conventie kent steeds 
wisselende actuele onderwerpen die de branche en samenleving raken binnen het domein 
‘gezondheid en duurzaamheid’.

Op www.ceoconvention.nl vindt u impressies van de voorbije edities.

FoodReflection en haar activiteiten
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Foodservice Network

Foodservice Network is een netwerkorganisatie vóór en dóór toonaangevende spelers 
uit de wereld van Foodservice. Foodservice Network Nederland beoogt middels diverse 
bijeenkomsten, themadagen, trendtours en masterclasses de deelnemers te voorzien van 
essentiële marktinformatie en inspiratie. Dit met behulp van toonaangevende sprekers en 
niet in de minste plaats door de deelnemers zelf, die de belangrijkste rol vervullen binnen 
Foodservice Network Nederland. In ruim tien jaar zijn we uitgegroeid tot dé ontmoetingsplek 
voor managers van Foodservice bedrijven in Nederland met 135 bedrijven die zich hebben 
aangesloten en circa 340 persoonlijke leden. Dit zeker ook dankzij onze partners Arjan de Boer 
en Theo van Brussel met wie we al meer dan 10 jaar samenwerken.

U vindt alle wetenswaardigheden op www.foodservicenetwork.nl

FoodReflection en haar activiteiten
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Shoot My Food

Shoot My Food verzamelt, verrijkt en verspreid de meest actuele wereldwijde  
ontwikkelingen in de foodmarkt op een continue basis. Ze bouwt die om in tastbare 
producten als presentaties, studiereizen, trendtours, databases, enz. Onze mensen en 
betrokken ambassadeurs reizen wekelijks door de wereld om alles vast te leggen wat  
hun oog als bijzonder interessant waarneemt. De rijke ervaring en kennis die in de  
loop der tijd is opgebouwd wordt sinds kort ook gebruikt om individuele bedrijven  
en organisaties te helpen met hun communicatie. Daarbij wordt met name nagedacht  
over digitale communicatie, maar ook over hardcopy visualisatie én over events door  
de mensen van ons communicatiebureau Shoot My Food Communications. 

Meer info? Ga naar www.shootmyfood.com

FoodReflection en haar activiteiten
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Foodservice Xs

FoodserviceXs is een kennis- en inspiratienetwerk dat is geïnitieerd door Foodstep, Datlinq  
en FoodReflection. Het is primair bedoeld voor marketeers maar ook andere professionals  
zijn van harte welkom. De leden herkennen zichzelf in het volgende profiel
  > ze zijn werkzaam in een Foodservice bedrijf in Nederland
  >  ze zijn verantwoordelijk voor de marketing van een of meerdere categorieën/merken  

danwel de trade of channels
  >   ze geloven dat kennis een must is om te excelleren als bedrijf
  > ze begrijpen dat je nooit bent uitgeleerd

Kennis delen is fantastisch en verrijkt. Vanuit deze gedachte  is  FoodserviceXs  opgericht.  
In de gefragmenteerde Foodservice markt is kennis vaak moeilijk te verkrijgen. Kennis komt 
meestal tegen relatief hoge kosten beschikbaar en in een statische, niet te bewerken vorm. 
Nieuwe technologieën en inzichten kunnen dit veranderen. Dankzij het digitale tijdperk  
is informatievergaring en informatiedeling uitstekend mogelijk. De organisatie van 
FoodserviceXs initieert, organiseert en faciliteert dit.

Lid worden? www.foodservicexs.nl

FoodReflection en haar activiteiten
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Food Inspiration

Food Inspiration is een multimediaal inspiratieconcept, onmisbaar voor iedere foodprofessional 
die actief is binnen de wereld van eten, drinken en slapen. Food Inspiration biedt inspiratie, 
kennis en inzicht in trends, concepten en ontwikkelingen op de Foodservice markt van 
morgen. Food Inspiration rust op de volgende peilers:

  >  Food Inspiration Magazine 
een driewekelijks gratis digitaal inspiratiemagazine voor  foodprofessionals 

  >  Food Inspiration Days 
een tweedaags inspiratie-evenement voor de Foodservice markt 

  >  Health and Care Day 
een inspiratie-evenement voor de zorgmarkt 

  >   Food Inspiration Trendreport 
een onmisbaar jaarlijks rapport met nieuwe inzichten, feiten en cijfers over  
de Foodservice markt 

  >   Food Inspiration Pioneers 
een netwerkclub van innovatieve en nieuwsgierige foodprofessionals 

  >   Food Inspiration Talents 
een ontmoetingsconcept tussen aanstormend talent en het bedrijfsleven

Onze partners Hans Steenbergen en Arjan de Boer zijn de boegbeelden van al deze activiteiten 
en Susan Koenders heeft de Talent Day onder haar hoede.

Uitgebreide info is te vinden op www.foodinspiration.nl

FoodReflection en haar activiteiten
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FoodReflection en haar activiteiten
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The Improvement Companions

The Improvement Companions is een organisatie die leiders en managers zowel collectief als 
individueel ondersteunt met gerichte interventies. De inspiratie voor hun werkzaamheden 
vinden de companions Joop Egmond en Enrique Figee zowel door studie als in de praktijk.  
We hebben een aantal diensten ontwikkeld die steeds het karakter van een interventie hebben. 
Joop en ik ontwikkelen ons daarvoor niet alleen vakinhoudelijk, maar ook op emotioneel 
en spiritueel gebied. Wij prijzen ons gelukkig dat we regelmatig met onze diensten mensen 
mogen ondersteunen op weg naar (meer) geluk en succes. Dat doen we vooral door te 
werken met het ‘Innerlijk Kompas’ van Joop’s bedrijf InMens Groeien. Met behulp van dat 
kompas gaan we op zoek naar de ware aard, unieke talenten, belangrijkste overtuigingen 
en hartenwensen van degenen die we mogen begeleiden. Na onze interventie is het altijd 
duidelijk wat de bestemming van de persoon in kwestie is als hij/zij zijn/haar hart gaat volgen.

FoodReflection en haar activiteiten
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Enrique Figee is meer dan 16 jaar werkzaam geweest 
voor ‘leading players’ in de FMCG-industry, voordat hij 
bij Capgemini werkzaam werd als Principal Consultant 
in 2001. In bijna 30 jaar heeft hij zich gespecialiseerd 
in Foodservice. Enrique heeft in 2004 FoodRe� ection 
opgericht.

Markten en consumenten ontwikkelen zich in 
een steeds sneller tempo. Bedrijven groeien hierin 
mee en hun belangrijkste kapitaal is ‘de mens’. 
Steeds dient de mens zich sneller te ontwikkelen 
en aan te passen aan de veranderende omgeving 
en omstandigheden. Hierdoor willen steeds 
meer mensen en bedrijven aan zichzelf werken. 
Nadenkend over de zingeving en de kwaliteit 
van het leven en is men op zoek naar de juiste 
balans. Steeds vaker kiest men bewust voor een 
sparringpartner om hem of haar, het team of bedrijf 
te begeleiden en om de aanwezige talenten te 
ontwikkelen en de gestelde doelen te realiseren. 
FoodRe� ection helpt daarbij.  

Geïnteresseerd? 
Kijk op www.foodre� ection.nl of bel 06 30 16 55 96.

FoodRe� ection

Postadres 
Meidoornstraat 2
5253 EB Nieuwkuijk

Bezoekadres
Haarsteegsestraat 26
5254 JR Haarsteeg

Telefoon  06 30 16 55 96
E-mail info@foodre� ection.nl
Twitter @enrique� gee

www.foodre� ection.nl
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