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Kansen in online 
verkoop van food
Hoe voedingsmiddelenbedrijven inhaken 
op de verschuiving naar online verkoop

De meeste voedingsmiddelenbedrijven gebruiken sociale media 
om klanten te binden. Maar hoe maakt een bedrijf de vertaal-
slag naar het daadwerkelijk verkopen van producten? Nestlé 
haakte hier op in door de introductie van Nestlé Marktplatz, 
Makro opende een succesvolle webshop. De online verkoop   
van levensmiddelen is groeiende. 

media van Nestlé te vinden op de website 

om de conversatie met Nestlé zelf open te 

houden.

Interactie met consumenten
Nestlé geeft de consument de mogelijkheid 

om via Nestlé Marktplatz producten te 

beoordelen en te becommentariëren en 

advies te vragen aan Nestlé of aan andere 

consumenten. Op deze manier betrekt de 

multinational consumenten bij de verschil-

lende merken. Om deze conversatie te sti-

muleren integreerde Nestlé de sociale 

media op de website en ontwikkelde het 

een forum. Zo kan de consument navragen 

of de Nestlé Gold Praline uit Spanje de 

moeite waard is, of kiest de consument eens 

voor variatie bij het eten door de chilisaus 

uit Maleisië te bestellen. 

De groeiende klantenbinding hoopt Nestlé 

door dit concept terug te zien in de omzet-

cijfers. Maar buiten de harde cijfers verkrijgt 

Nestlé ook inspiratie door te communiceren 

met consumenten. Gerhard Berssenbrugge 

van Nestlé Duitsland verklaart: “We moedi-

gen de communicatie tussen bedrijf en con-

sument aan. Dit doen we door de consu-

ment in staat te stellen om ons te vertellen 

wat zij willen, maar ook door hen de moge-

lijkheid te geven om verbeterpunten voor 

ons aan te stippen. We willen geïnspireerd 

raken door de ideeën van mensen en willen 

hen betrekken bij de toekomst van al onze 

De pilotversie van Nestlé Marktplatz.

Web 2.0, de term die een paar jaar geleden 

werd geïntroduceerd, staat voor de ver-

hoogde interactiviteit tussen bedrijf en con-

sument. Door een verbeterde communica-

tie met de consument binden meer klanten 

zich aan een bedrijf, zo is de veronderstel-

ling. Zo introduceerde Nestlé de Nestlé 

Marktplatz: een online marktplaats voor 

voedingsmiddelen. Op dit moment draait 

Nestlé hier een pilot van in Duitsland. De 

consument heeft de mogelijkheid om ver-

schillende Nestlé producten – die alleen in 

het buitenland te verkrijgen zijn – te kopen, 

ontdekken en te delen. Dat laatste doet 

men uiteraard met elkaar, zoals hoort bij 

een online community. Ook zijn de sociale 
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producten.” Velen dichten de sociale markt-

plaatsen waar vraag en aanbod bij elkaar 

komen een grote toekomst toe. Zo ook Mar-

co Derksen. “Ik geloof absoluut in dit soort 

platformen”, zegt Derksen, oprichter/part-

ner van Upstream, een bureau gespeciali-

seerd in online marketing. “Overigens zijn 

dit ontwikkelingen die we ook in Neder-

land zien. DeliXL heeft dit jaar bijvoorbeeld 

de website Vers 24/7 gelanceerd.”

Derksen vervolgt: “Bedrijven moeten zich 

realiseren dat de verschuiving naar online 

een feit is. Jarenlang hebben bedrijven dit 

genegeerd, maar we zien steeds meer voor-

beelden van bedrijven die hier te laat op 

zijn ingesprongen en daardoor hun 

bestaansrecht hebben verloren. Steeds meer 

bedrijven maken daarom de stap naar 

online verkoop. Dit zal ook gebeuren in de 

foodmarkt.”

Online bestellen
Hoewel online verkoop op het gebied van 

voedingsmiddelen in Nederland nog in de 

kinderschoenen staat, is er wel een aan-

zienlijke groeipotentie. De verwachting is 

dat over vijf jaar ongeveer 20% van de 

Nederlanders zijn eten online besteld. 

Albert Heijn speelde op deze trend in door 

jaren geleden te beginnen met het thuisbe-

zorg-concept Albert.nl. Daarmee was Albert 

Heijn de eerste supermarkt in Nederland 

die ook aan thuisbezorging deed. “Helaas 

voor Albert Heijn was het tot nu toe nauwe-

lijks een winstgevende activiteit. Maar de 

ervaring met Albert.nl gaat de foodmarkt 

naar verwachting een prima springplank 

opleveren voor de volgende fase in de 

online verkoop”, verwacht Nando van 

Essen, partner van DeliveryMatch, dat zich 

richt op e-commerce.

De thuisbezorging zal naar verwachting 

blijven. Maar vooral het Drive-Inn concept, 

naast de thuisbezorging, zien veel Neder-

landse consumenten zitten, schreef het Pro-

ductschap Tuinbouw eerder dit jaar als con-

clusie van het onderzoek naar de online 

verkoop van food. Bij het Drive-Inn concept 

is het voor de consument mogelijk om voe-

dingsmiddelen online te bestellen en deze 

bij een afhaalpunt op te halen. Steeds meer 

winkels zullen kiezen voor speciale afhaal-

balies waar consumenten terecht kunnen 

voor hun online bestelde boodschappen. 

Albert Heijn heeft dit als eerste geïntrodu-

ceerd. Supermarktketen DekaMarkt heeft er 

zelfs de speciale website, www.dekadrive.

nl, voor in het leven geroepen. In Engeland 

en Frankrijk zijn de supermarkten al een 

stap verder wat betreft het ophalen van 

boodschappen: een supermarkt Drive-

Through. In een door de 

consument aangegeven tijd-

vak is het mogelijk om de bood-

schappen af te halen zoals je je 

hamburger haalt bij de Mac Drive. Snel. 

Efficiënt. Maar bovenal: effectief. 

Voor de consument die toch liever thuis-

blijft is de webshop een gemakkelijke 

manier om de boodschappen te doen. 

Bedrijven zien steeds meer kansen om voe-

dingsmiddelen via de webshop te verko-

pen, alhoewel het succes hiervan eerst in 

twijfel werd getrokken. De consument zou 

mogelijk de band met het product verlie-

zen. Het halen van een tros bananen is in 

de supermarkt, waar je in één oogopslag de 

versheid van het product kan beoordelen, 

toch anders dan via het web. Makro bewijst 

met een kersverse webshop echter dat dit 

toch een winstgevende activiteit kan zijn.

Webshop Makro
Eind oktober lanceerde Makro zijn eigen 

webshop. Met een keuze uit 2.000 voe-

dingsmiddelen (voornamelijk in product-

groepen als koffie, dranken en snacks) heeft 

de consument keuze te over. Uit de eerste 

cijfers die bekend zijn blijkt dat 

circa de helft van de inkomsten 

komt uit de verkoop van food. 

Dit succes wijst op de mogelijk-

heden voor food in het online 

tijdperk. Derksen adviseert wel: 

“Kijk wat de doelgroep doet en investeer op 

tijd om met die doelgroep mee te bewe-

gen!”

‘ De verschuiving naar 
online is een feit’

Versheid van de producten is 

voor de consument online  

moeilijk te beoordelen.
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