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Thema: Trends in de toekomst

Hoe ziet de supermarkt van de toekomst eruit? 

Hoe kan de consument worden verleid met verpak-

kingen online? En de voorkeur van die consument 

voorspellen, is dat toekomstmuziek? Dat en meer 

trends in de toekomst komen aan de orde in dit 

themanummer.
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Online toekomst

In de toekomst kunnen Chinese consumenten recht-
streeks voedingsmiddelen kopen bij Nederlandse 
bedrijven. Babyvoeding van FrieslandCampina, bier 
van Bavaria en frisdranken van Refresco; Nederland 
geldt in de wereld als kwaliteitsmerk op het gebied 
van voedingsmiddelen. Die kunnen nu via de virtuele 
winkel Holland Buy op het Chinese online platform 
Alibaba worden gekocht.

Internet maakt het leven van Nederlandse fabrikan  -
ten van voedingsmiddelen en consumenten een stuk 
gemakkelijker. Aalt Dijkhuizen, medeoprichter van 
Holland Buy, denkt dat landen als China en India de 
supermarktfase zelfs geheel zullen overslaan. Slimme-
re, kortere en effi ciënter ketens vormen de toekomst
in de voedingsmiddelenindustrie, voorziet Dijkhuizen. 
E-commerce gaat zorgen voor minder tussenschakels, 
grotere transparantie in de keten en lagere kosten. 
Hoe zit het met e-commerce in Nederland zelf? 

Nederlanders kopen vooral veel non-foodartikelen 
online. Maar ook food is in opmars. Grote spelers als 
Albert Heijn en Jumbo roeren zich steeds meer op de 
digitale snelweg. Eerder dit jaar startte Picnic een 
online supermarkt. Hoe reageren voedingsbedrijven 
op deze ontwikkelingen? Sommige bedrijven verkopen 
een paar producten op hun websites, maar of dit mas-
saal gaat gebeuren, is de vraag. Voorlopig zien consu-
menten de supermarkt – offl ine en online – als het 
kanaal waar ze moeten zijn voor hun dagelijkse bood-
schappen. Voedingsbedrijven zullen wel hun logistiek 
en ook hun verpakkingen aan moeten passen aan de 
online shoppende consument. In dit nummer krijgt u 
een blik in de toekomst: voedselverpakkingen worden 
aangepast voor de online shop (zie pagina 26). 
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