
“Op inkoopgebied zijn nog
veel besparingen moge-
lijk door aandacht voor

product en receptuur. Vooral als
inkoop onderdeel wordt van een
interdisciplinair verband met R&D en

marketing kan veel voordeel worden
behaald”, licht Anton Boonstra van
Jansen MI Consultants toe. Hij signa-
leert het belang van strategische
inkoop: “Het aantal inkopers dat
rechtstreeks aan de directie rappor-
teert, neemt toe.”

Van 500 naar 12
Ook bij Unilever is inkoop een
belangrijk aandachtspunt, al spreekt
Wim Dressel, managing director sup-

ply management van Unilever Best-
foods Europe, liever van supply
management. Van 500 verschillende
specificaties en 40 verschillende leve-
ranciers voor margarinekuipjes in
West-Europa is Unilever nu terug-
gaan naar 12 specificaties en zes leve-
ranciers. Van deze bedrijven verwacht
Dressel dat ze op een open manier
kunnen en willen communiceren en
dat ze meedenken. Praten over de
inhoud vindt hij belangrijker dan
praten over de centen. “Van een glas-
verpakking wilden we de veiligheid
van het product en de efficiency ver-
hogen. Dat levert veel op. Met de
leverancier hebben we goede afspra-
ken gemaakt. Dan ga ik echt niet zit-
ten zeuren of ik een halve cent kor-
ting kan krijgen.” 

De foodsector loopt niet voorop als
het gaat om supply management, de
auto-industrie bijvoorbeeld is al veel
verder. Traditioneel speelt de aan-
dacht voor de productkwaliteit bij
levensmiddelen een hoofdrol, aan-
dacht voor inkoop als onderdeel van
de totale keten is een nieuwe manier
van kijken. De productkwaliteit blijft
echter essentieel. Om deze reden kij-
ken veel levensmiddelenproducenten
ook sceptisch aan tegen marktplaat-
sen op internet. Een goede relatie
met een leverancier biedt meer
garantie voor de gewenste kwaliteit,
zo is de algemene gedachte.

Hét thema
Out-of-home is hét thema de komen-
de jaren, daar zijn alle geïnterview-
den het over eens. Ze verwachten een
enorme groei en goede marges.
Bedrijven zijn ook van plan om te
investeren in deze groeimarkt, maar
de manier waarop is niet duidelijk
geworden uit dit onderzoek. Veel
bedrijven gaan uit van bestaande
recepturen en producten, die worden
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verpakt in andere verpakkingen. Tot
nu toe wordt alleen het verkoopkanaal
als ‘anders’ gezien dan bij producten
voor de retail.

Luc Dahlhaus, lid van de concerndi-
rectie van Friesland Coberco Dairy
Foods, wijst erop dat out-of-home
een andere tak van sport is: “De orga-
nisatie moet leren om anders te den-
ken. Denk in eerste instantie in con-
cepten en niet in prijzen.” Hij ver-
wacht veel van de out-of-home markt,
ook als het economisch wat minder
gaat. “Het succes van out-of-home
staat los van de economische ontwik-
kelingen. Het succes hangt meer af
van de manier van leven van de consu-
ment.”

Juridische aangelegenheid
In tegenstelling tot de verwachting
blijkt voedselveiligheid niet echt een
thema. “Bedrijven doen wat ze moe-
ten doen omdat het verplicht is, maar
een integrale aanpak is nog zeld-
zaam”, signaleert Boonstra. Een aan-
tal grote bedrijven zijn koploper op
dit gebied, brancheorganisaties zijn
in het algemeen afwachtend en kijken
naar de overheid. 

Gert van Dijk, hoogleraar Theorie
en Praktijk van de Coöperatie aan
Wageningen Universiteit, constateert
dat de levensmiddelenindustrie voed-
selveiligheid vooral ziet als juridische
aangelegenheid. “Niemand wil aan-
sprakelijk zijn als het onverhoopt een
keer echt fout mocht gaan, dus steken
bedrijven veel geld in het afdekken
van risico’s. Investeren in technologi-
sche oplossingen gebeurt nu alleen
door enkele voorlopers. Dat is
logisch, want op dit moment is geen
geld te verdienen met voedselveilig-
heid. De consument ziet het als voor-
waarde en is niet bereid extra te beta-
len.” Hij ziet een schone taak voor
Europa weggelegd. ■

Welke veranderingen en ontwikkelingen staan de

levensmiddelensector te wachten in de komende

jaren? Deze vraag heeft Jansen MI Consultants

voorgelegd aan bedrijven uit de sector. De

antwoorden zijn te vinden in het onlangs

gepresenteerde rapport ‘Food over food’. Dat out-of-

home als dé trend wordt gezien voor de komende

jaren was te verwachten. Dat inkoop een ‘hot item’ is,

verraste de onderzoekers.

Annemarie Barbier-
Schenk

Out-of-home is in, inkoop is hot
VOEDING

Food over food
Het onderzoek van Jansen MI Consultancy over ontwikkelingen in

de levensmiddelenbranche is opgehangen aan de vijf thema’s:

inkoop, voedselveiligheid, innovatie, ‘every day low prices’ en out-

of-home. In totaal hebben 49 Nederlandse bedrijven hieraan mee-

gewerkt. Informatie is verkregen via schriftelijke enquêtes, aange-

vuld met (telefonische) interviews. In het rapport zijn naast de

onderzoeksresultaten ook de meningen van vijf vooraanstaande

personen te vinden over de vijf onderwerpen (ir. Wim Dressel, Uni-

lever, over inkopen; prof. dr.ir. Gert van Dijk, Wageningen Univer-

siteit en Nijenrode, over voedselveiligheid; dr. Jaap Vink, CSM,

over innovatie; drs. René Bakker, Schuitema, over every day low

prices; drs. Luc Dahlhaus, Friesland Coberco Dairy Foods, over out-

of-home).

Informatie: Jansen MI Consultants, Amersfoort, 033-4505800,

office@jmi.nl, www.jansenmi.com.

‘Het succes van out-of-home 

hangt meer af van de manier van leven

van de consument’

Out-of-home wordt de trend voor de komende jaren. Deze nieuwe markt biedt

ruimte voor bestaande producten in nieuwe verpakkingen en voor hele nieuwe

concepten.
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