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Economie & Bedrijven

Dagvoorzitter Pieter Hilhorst stelde aan 
elke spreker de vraag: Wat eet u in 2025? 
Volgens Frits van Eerd, directeur van 
supermarktketen Jumbo (sponsor van 
deze bijeenkomst), biedt de supermarkt 
in de toekomst een op de persoon toege-
sneden aanbod. “Stel, een consument 
heeft honger en gaat naar de super-
markt. In de toekomst beslist hij of hij 
terplekke consumeert, of het klaarge-
maakte eten meeneemt of dat hij verse 
spullen koopt om thuis zelf te koken.” 
Volgens Van Eerd zijn er in 2025 nog wel 
supermarkten, maar zullen consumenten 
steeds meer via internet bestellen.

De invloed van internet
Dat consumenten enthousiast zijn over 
digitale ontwikkelingen, blijkt uit de test 
die spreker Randy Jagt van adviesbureau 
Deloitte uitvoert met de aanwezigen. 
“Wie heeft een iPad?” 90% van de aan-
wezigen steekt zijn hand op. “Wie heeft 
er twee?” Tien procent steekt nogmaals 

zijn hand op. Volgens Jagt zal de digitale 
revolutie de wereld van food drastisch 
veranderen. Daar is Hans Blom van UPC 
het mee eens. Hij gaat nog een stapje 
verder en stelt in zijn lezing dat internet 
de eerste levensbehoefte is van de consu-
ment. “De consument van de toekomst is 
altijd connected.” Volgens Blom is online 
verkoop meer dan alleen een webshop. 
Het is een plek waar je de consument op 
de hoogte kan brengen van acties. Hij 
verwacht veel van Google Wallet, waar-
mee je via een mobiele applicatie digitaal 
kan betalen in de winkel in plaats  van 
aan de kassa.
 
De waarde van data
Jagt van Deloitte betoogde dat er niet één 
type consument is, maar dat er wel 
trends zijn die alle soorten consumenten 
aangaan. Veranderingen in de mondiale 
economie is een van de belangrijkste. 
“De balans zal switchen naar opkomende 
economieën.” Ook de demografische 

veranderingen zijn van belang; dalende 
geboortecijfers en de wereldwijd groei-
ende koopkracht van vrouwen hebben 
impact op het aanbod van voedingsmid-
delen. Veranderingen in het eetpatroon, 
de noodzaak tot duurzaamheid en de 
digitale revolutie zijn andere trends die 
consumenten aangaan. Data-analytics is 
een belangrijke technologie die bedrijven 
volgens Deloitte moeten gebruiken om 
succesvol te kunnen groeien. “Data- 
analyse van de enorme hoeveelheid 
gegevens die wordt gemeten, biedt  
kansen zoals kostenbesparing en  
omzetverhoging.” 

Bijzondere coalities
Trendwatcher Adjiedj Bakas publiceert in 
het najaar een boek over de Future of 
Food. Op enthousiaste wijze voorspelde 
Bakas dat outsiders de branche zullen 
veranderen. Een voorbeeld? De ontwikke-
ling van een zonnebrandpil door Nestlé 
samen met een farmaceutisch en een 
cosmeticabedrijf. Ook betoogde hij dat 
verrassende coalities worden gevormd. 
Hij gaf als voorbeeld de samenwerking 
tussen de activisten van Wakker Dier en 
de boerenorganisatie ZLTO vanwege de 
plofkip. 
Bakas roemde de makkelijke opening 
van het HAK-potje als ontwikkeling 
geschikt voor ouderen. Marketing gericht 
op deze groep zal steeds belangrijker 
worden. “Oudjes eten steeds vaker Olva-
rit babyvoeding vanwege hun slechte 
gebit.” 
Bakas voorspelt dat ook de ‘terug naar de 
natuur-trend’ doorzet. “Kruidenvrouwtje 
is het beroep van de toekomst.” De trend 
‘natuurlijk’ kan ook door technologie 
worden gedreven. Bakas: “Het is moge-
lijk om een minikas met groente op het 
aanrecht te plaatsen die op afstand wordt 
aangestuurd, zodat de consument thuis 
zijn eigen verse groente kan kweken.” 

Wat en hoe eet de consument in 2025? Het antwoord op deze 

vraag werd geformuleerd op de bijeenkomst Food Vision: 

Consumententrends in Veghel. Conclusie? De invloed van 

internet neemt toe, net als de noodzaak tot duurzaamheid. 

Foodvision over consumententrends:

‘Internet is eerste levens-
behoefte consument’

Dionne IrvingDe consument van de toekomst is altijd connected. 
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