
Ruim 150 mensen afkomstig uit
industrie, foodservice en retail
hadden sneeuw en files

getrotseerd om de laatste trends over
de foodservicemarkt te horen, een
markt die zich de laatste jaren sterk
ontwikkelt. Zij werden op hun wen-
ken bediend met onder andere prak-
tijkervaringen in het out-of-home-
kanaal van A-merkfabrikant Coca
Cola en koffiehuis Starbucks, met
informatie over merkenmarketing en

adviezen van foodservice-consul-
tants.

“Denk vanuit de consument en zorg
dat het concept consistent en trans-
parant is”, zo sprak dagvoorzitter
Enrique Figee van Cap Gemini Ernst
& Young aan het begin van de dag.
Feitelijk gaf hij hiermee de kortst

mogelijke samenvatting van de
essentie van foodservice. “De consu-
ment wil graag kopen bij bedrijven
die hij vertrouwt. Een consistent en
transparant concept zorgt voor dit
vertrouwen”, aldus Figee. Als voor-
beeld noemde hij het ‘Pret-a-man-
ger’, een keten van broodjeszaken
afkomstig uit Groot-Brittannië. Hier
worden alle producten onder het oog
van de consument bereid uit verse,
kwalitatief hoogwaardige ingrediën-
ten. Dit wekt vertrouwen.

Zegeltjes
Om consumenten enthousiast te
maken is het belangrijk om te zorgen
dat iedereen over je praat, was een van
de tips van Figee. Zo heeft Pret-a-man-
ger de proefsandwiches, die werden
gemaakt in de tijd voor de opening,
weggegeven aan mensen in de omge-
ving om naamsbekendheid te krijgen.
Opvallende lokkertjes zijn ook de ser-
veerrobot van de Oosters getinte keten
Yo Sushi uit Groot-Brittannië en het
zegeltjessysteem van de Amerikaanse
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fastfoodketen Subway, waarmee je
kunt sparen voor gratis consumpties.

Kijk naar mogelijke allianties met
bedrijven die wederzijds voordeel
kunnen opleveren, zo luidde zijn
tweede tip. Investeringen en kennis
kunnen dan worden gedeeld. Shop-
in-shop, bijvoorbeeld een McDonalds
in C&A, is een mogelijke uitwerking
hiervan. Belangrijk is volgens Figee
ook het kiezen voor een duidelijke
formule (tip drie): “De consument
wil weten waar hij aan toe is. Hij
moet een betrouwbare indruk krijgen
voordat hij zijn vertrouwen schenkt.”

Figee signaleert bij de levensmidde-
lenindustrie nog te weinig interesse
voor de context van hun producten,
zoals verkoopplaats en gebruiksmo-
ment. Hij is daarin niet de enige. Ook
Frans-Jan Rongen van Positione-
ringsgroep deelt deze mening:
“Nieuwe kanalen buiten het gebrui-
kelijke supermarktkanaal worden in
het algemeen slecht begrepen door
het senior management. Ze schenken
hier onvoldoende aandacht aan. De

Kruip in de huid van de consument en denk niet alleen

aan het levensmiddel zelf, maar ook aan

gebruiksmomenten en verkoopkananalen. Deze

omslag in denken is noodzakelijk om te zorgen voor

succesvolle out-of-home-producten, zo bleek op het

2de Nationaal Congres Foodservice van Euroforum op

30 januari in Leiden.

Annemarie Barbier-
Schenk

Nog onvoldoende aandacht voor verkoopkanaal en gebruiksmoment bij foodservice

Denk vanuit de consument! 

GEMAKSVOEDING

De koffieketen Starbucks biedt kwalitatief goede koffie in een sfeervolle omgeving

(buitenshuis thuis) geserveerd door vriendelijke medewerkers. Deze merkemotie

wordt door de consument gewaardeerd. In de toekomst kunnen ook in Nederland

consumenten van Starbucks genieten.

‘Our retail store, one 

customer at time, one cup a time’
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komt dit tot uiting in de cowboy.
Voor producten in het out-of-home-

kanaal is het maken van een zoge-
noemde needstate matrix essentieel
volgens Van Rongen (figuur 1). Hier-
in zijn de eetmomenten afgezet tegen
de verkoopkanalen. “Door het invul-
len van deze matrix kom je te weten
wanneer en waar consumenten eten
en waarom. Daar kun je het aanbod
van je producten op afstemmen. Ook
is het van belang om te kijken naar
de behoefte van de consument: wil
hij een snelle hap (bijvoorbeeld bij
een benzinestation) of heeft hij meer
tijd (in het stadscentrum). Voor deze
verschillende behoeften kun je ver-
schillende producten bereiden.” 

Consistent
Denken vanuit de consument was
ook de kern van de boodschap van
Mark McKeon van Starbucks: “We
verkopen geen koffie, maar we ver-

kopen koffie in een omgeving van
mensen.” Bij Starbucks gaat het om
de combinatie van een vriendelijke
barista (medewerkster), prima koffie
en zitgelegenheden als thuis. De
merkbelofte wordt waargemaakt vol-
gens de aandachtspunten “Our retail
store, one customer at a time, one
cup a time” (onze winkel, één klant
tegelijk, één kop koffie tegelijk). De
klantgerichtheid komt ook tot uit-
drukking bij de bestelling: de klant 

toegenomen mobiliteit van de consu-
ment maakt de out-of-home-markt
steeds belangrijker.” 

Positionering
Van Rongen ging verder in op het
bouwen van een merk. Om een merk
te kunnen positioneren, is eerst posi-
tionering van het bedrijf noodzake-
lijk, zo legde hij uit. Daarbij gaat het
om de vragen: welke producten ga ik
verkopen, voor welke markt en via
welke distributiekanalen? Als een-
maal deze vragen zijn beantwoord,
komt de ‘brand romance’ of ‘merke-

motie’ aan de orde. Het gaat hierbij
om identiteit en positionering van
het merk, die het onderscheiden van
andere producten op de markt. Als
voorbeeld noemde hij Philip Morris,
dat met zijn filtersigaret Marlboro
mikt op de doelgroep jonge mannen.
De merkemotie richt zich op avon-
tuur, vrijheid en stoerheid. Is eenmaal
de merkpositionering bekend, dan
kan de bijbehorende communicatie-
strategie worden uitgewerkt. Hierbij
gaat het om de keuze van de stijl, de
media en de middelen die de merk-
creatie ondersteunen. Bij Marlboro

Trends in foodserviceland
Foodservice is het segment binnen de

levensmiddelenmarkt dat buitenshuis

wordt geconsumeerd, inclusief de

kant-en-klare producten die worden

gekocht om thuis te consumeren. Bij

out-of-home gaat het om producten

die klanten ook daadwerkelijk bui-

tenshuis opeten.

De consument

De consument wil een ruime keuze

aan verse en authentieke producten,

bereid met ingrediënten van topkwali-

teit. Eten moet gezond zijn, maar ook

lekker en gemakkelijk te bereiden.

Daarnaast is de consument op zoek

naar menselijke waarden als eerlijk-

heid, respect, betrouwbaarheid en

vriendelijkheid. Hij verwacht ook hel-

derheid en transparantie in deze tijd

met een overvloed aan informatie.

Buitenshuis kiest de consument voor

‘een snelle hap’ of voor beleving,

waarvoor hij bereid is te betalen. Jon-

geren vormen een aparte doelgroep,

zij zijn zelden thuis.

De markt

De markt van foodservice is sterk in

beweging. De totale omzet van de vijf

belangrijkste spelers in de Verenigde

Staten (McDonald’s, Yum! Brands, Bur-

ger King, Wendy’s, Aramark) bedroeg

het afgelopen jaar circa 1 55 mrd, in

Europa (McDonald’s, Compass, Sodex-

ho, Elior, Yum!) 1 26,6 mrd. Ter verge-

lijking: bij de vijf grootste retailbedrij-

ven wereldwijd (Walmart, Carrefour,

Kroger, Metro, Ahold) ging afgelopen

jaar 1 431mrd om en bij de levensmid-

delenproducenten 1 149 mrd. De

omzet van de foodservicebedrijven  is

(nu nog) kleiner dan die van de retail,

wel is foodservice de sector met auto-

nome groei en ontwikkeling van nieu-

we concepten.

Diverse sprekers op het symposium

wezen op het belang van allianties tus-

sen merken (bijvoorbeeld levensmidde-

lenproducent en foodservice) en aan-

passing aan lokale omstandighedenn.

‘Consumenten denken in merken,

consumenten denken niet in

verkoopkanalen’
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Fig. 1   In de needstate matrix worden verkoopkanalen uitgezet tegen

gebruiksmomenten. Zo krijgen levensmiddelenfabrikanten inzicht in de

wensen van de consument. Met deze kennis is het mogelijk om

marktgerichter te produceren.

Fig. 2   Consistent vasthouden aan je eigen merkemotie is een voorwaarde

voor succes in nieuwe markten. Dat geldt voor bewegingen vanuit de

merkgestuurde aanpak van out-of-home richting retail (zoals Cup-a-soup en

Douwe Egberts) en ook voor de systeemgestuurde aanpak van out-of-home

richting retail (bijvoorbeeld Starbucks).
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Brand Romance & Romance Drivers

Lees verder op pagina 17.


