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Marketing & Consument

Samen met vijf andere bedrijven, alle-
maal werkzaam op het vlak van gastvrij-
heid en foodservice, huist Shoot my Food 
in een villa aan de rand van Bennekom. 
Gastvrijheid blijkt uit de bordjes met 
tegelwijsheden bij de parkeerplaatsen 
en het koffiezetapparaat in de hal voor 
een bakje koffie voor de terugweg. Hans 
Steenbergen, foodtrendwatcher 2010, 
steekt meteen van wal. “De trends die 
blijven, zijn duurzaam en dichtbij.”
VMT schreef al eerder over deze trends 
(VMT 25 en VMT 26, 2010). Volgens Steen-
bergen begint de consument nu ook warm 
te lopen voor deze ontwikkelingen. “Het 
klopt dat vooral bedrijven zich hiermee 

bezighouden. Dat moet ook. Bedrijven 
moeten leiden en het voortouw nemen 
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.” 
En dat gebeurt op alle vlakken, van voe-
dingsmiddelenindustrie tot retail. 

Kritische consumenten
Steenbergen ziet dat in Nederland con-
sumenten afwachtender zijn vergele-
ken met hun Duitse en Angelsaksische 
tegenhangers. “Die consumenten zijn 
kritischer op wat ze kiezen. In die landen 
ontstaan meer concepten die inspelen 
op duurzaamheid zoals Wholefoods 
en Traders Joe in de Verenigde Staten 
en Bio-company in Duitsland.” Mon-

diaal signaleert hij een groeiende groep 
wetenschappers, journalisten en consu-
menten die de voedingsmiddelenindus-
trie kritisch volgt. “Deze beweging zal 
machtiger worden. Ze willen weten wat er 
in het eten zit. Ze eisen transparantie van 
de voedingsmiddelenindustrie.”

Die doet wel zijn best, beaamt Steen-
bergen. Hij doelt op de ontwikkelingen 
in duurzame cacao en koffie, de trend 
om onnatuurlijke E-nummers en smaak-
versterkers uit producten te halen en 
om meer gebruik te maken van lokale 
producten. Hij merkt ook dat cateraars 
en fastfoodketens hun verantwoordelijk-
heid nemen en informatie over het eten 
met de consument delen of gezonde 

Shoot my Food is het trendbureau van waaruit trendwatcher 

Hans Steenbergen werkt. Inspiration tours, een digitaal Food 

Inspiration Magazine en een Food Inspiration Day met een 

jaarlijks trendboek vormen de output van het zesman grote 

bedrijf in food en gastvrijheid. 

Trendwatcher Hans Steenbergen vraagt aan voedseltechnologen:

‘Leg maar eens uit wat je met 
ons eten doet’

‘Direct kopen bij de producent 
wordt de trend’

Waku Waku bio-wok concept: binnen 4 minuten staat een verse wok-
maaltijd op tafel.

Door feminisering zullen er meer theebars worden geopend.
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voedingsmiddelen goedkoper maken. 
Steenbergen verwacht dat frisdranken 
het moeilijk zullen krijgen, zeker in leer-
omgevingen zoals scholen. 
Ondanks de goede stappen van de indus-
trie vindt de trendwatcher dat voedsel-
technologen meer moeten vertellen wat 
ze met ons voedsel doen. “Ze hebben een 
grote verantwoordelijkheid omdat ze met 
ons voedsel bezig zijn. Leg maar eens uit 
waar je allemaal mee bezig bent.” 

Boerenmarkten
Volgens Steenbergen zal er meer ruimte 
naast de traditionele retail ontstaan voor 
de verkoop van ambachtelijke producten. 
De angst voor de gevolgen van de globa-
lisering groeit. Consumenten ondervin-
den de nadelen van de financiële crisis 
aan den lijve en krijgen meer vertrouwen 
en interesse in lokaal geproduceerde 
producten. Dit betekent meer streekfesti-
vals en boerenmarkten net als in het bui-
tenland. “Direct kopen bij de producent 
wordt de trend. Dat kan een alternatief 
kanaal worden die naast de supermark-
ten zal bestaan. ” Hier sluiten de under-
ground boerenmarkten die foodtrend-
watcher Marjan Ippel organiseert naad-
loos bij aan. Op deze markten verkopen 
ambachtelijke producenten hun waar. De 
datum en locatie maakt Ippel kort van te 
voren bekend via Twitter.
Steenbergen erkent dat we zowel indus-
trieel geproduceerd voedsel als ambach-
telijke producten nodig hebben. “De 
industriële productie mag, moet zelfs 

bestaan, maar het liefst zo verantwoord 
mogelijk, zonder toevoegingen en zo 
natuurlijk mogelijk. En met aandacht 
voor fair trade.” 

Merken
Volgens Steenbergen is het oorspronke-
lijke idee van eten dat het energie, kracht 
en voedingswaarde aan de mens geeft. 
“Dat klinkt zweverig, maar zo moeten we 
wel tegen eten aankijken. Het moet niet 
iets zijn wat we gewoon maar naar bin-
nen werken.” 
Hij windt zich op over de eetcultuur in 
Nederland. “Het is toch te gek dat we 
een godsvermogen uitgeven aan een 
hypotheek of een LCD-televisie, maar als 
we uit eten gaan is twintig euro al te veel 
geld voor een goede maaltijd.”
‘De merken van Moeder Aarde’, zo formu-
leert Steenbergen zijn visie over voedsel 
in het trendboek van Shoot my Food jaar-
gang 2011. “Deze zijn anders dan de mer-
ken uit de industrie. Het gaat om vlees, 
brood, vis, zuivel en groente & fruit met 
merken als Elstar, Kernhemmer, Noord-
zee garnalen of Oosterschelde kreeft”
Een citaat uit het boek: Moeder Aarde is 
duidelijk: wat je ziet, is wat je krijgt. Geen 
gepimpte verpakkingen, geen toevoe-
gingen, geen grote beloftes. Vers, echt, 
eerlijk, authentiek, duurzaam, zonder 
grote voetafdruk.

Fast Fresh
Tijdens de trendtours die  Shoot my 
Food organiseert, ontdekt Steenbergen 

concepten die aansluiten bij zijn visie op 
eten. Het bio-wok concept Waku Waku 
in Hamburg is een goed voorbeeld. Het 
fastfoodrestaurant is een idee van een 
aantal ex-managers van Burger King 
waarbij groenten afkomstig van telers uit 
de omgeving van de Noord-Duitse stad, 
biologisch vlees en vlees van koeien met 
weidegang, op een snelle manier in de 
elektrische wok worden bereid. Binnen 
vier minuten staat er een verse maaltijd 
op tafel met groente als hoofdingrediënt.
De feminisering van de maatschappij 
heeft veel invloed op de trend van gezond 

en duurzaam voedsel. “Vrouwen hebben 
meer geld te besteden dan voorheen. Ze 
stuwen de vele initiatieven op het gebied 
van gezondheid.” Julia’s Pasta is hiervan 
een voorbeeld. Op Amsterdam Centraal 
Station opende twee jaar geleden de eer-
ste vestiging van dit fast pasta concept: 
snelle pastamaaltijden met keuze uit drie 
soorten pasta’s en zeven soorten saus. 
Het aantal groeit de komende jaren door 
naar 25 vestigingen. 
De juicebars van Chiquita spelen in op de 
trend van verse fruitdranken en smoot-
hies. Steenbergen: “In Duitsland staan 
al twaalf vestigingen. Ze willen de Star-
bucks van de sappen worden.” De trend-
watcher verwacht ook dat onder invloed 
van de feminisering meer theebars 
geopend zullen worden. “Nu drinken, 
met name vrouwen, thee vooral thuis. 
Dat zal veranderen.”

Trendwatcher Hans Steenbergen vraagt aan voedseltechnologen:

‘Leg maar eens uit wat je met 
ons eten doet’

2011
food eventvmtvmt5 jaar5 jaar

Dionne Irving

Trendwatcher Hans Steen-
bergen spreekt op het VMT 
Food Event op 22 maart. 
Hij zal u in een wervelende 
presentatie door de laatste 
trends in food loodsen. 
•	 www.foodinspiration.nl 

www.shootmyfood.com 
www.vmt.nl

Hans Steenbergen live zien?

‘Ze eisen transparantie van de 
voedingsmiddelenindustrie’

De juicebars van Chiquita spelen in op de trend van verse fruitdranken.
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