
Imago Onderzoek Vriesvers
Ontwikkeling van positie Vriesvers vs Koelvers



Achtergrond

2

• Doel VriesVers Platform: consument meer vriesvers producten te 

laten kopen. 

• Dit gebeurt niet zomaar: imago- en actie campagnes om de 

consument enthousiast(er) te maken voor vriesvers.

• Maar...wat zijn de effecten (kennis, houding, gedrag)? 

• Welk beeld heeft men van ‘vriesvers’ tov ‘koelvers’? 

• Wat zijn de meest onderscheidende en voorspellende imago 

aspecten – zowel functioneel als emotioneel – op basis 

waarvan het imago verbeterd kan worden (en omzet kan 

stijgen)?

Onderzoeksvragen



Onderzoek
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n=600

Man & vrouw

18-65 jaar

Boodschappers

April 2012 Januari 2017
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Vriesvers, wat is dat?



29% van de consumenten geeft aan een duidelijk beeld te hebben wat vriesvers inhoudt. Bij iets 

meer dan de helft is dit beeld positief. 

Het beeld van koelvers is meer ingevuld en positiever. Het beeld van diepvries is significant gedaald

Beeld vriesvers
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In welke mate positiefIn hoeverre een beeld

Q: Kunt u omschrijven wat uw algemene indruk is 

van de volgende termen – vriesvers en koelvers? 

Getoond: % met (zeer) positief beeld. 

Q: Kunt u aangeven in hoeverre u een beeld heeft van de 

volgende termen – vriesvers en koelvers? Getoond: % met (zeer) 

duidelijk beeld.

27%

49%

75%

29%

49%

66%

Vriesvers

Koelvers

Diepvries

Vorige meting Huidige meting

51%

70%

59%

54%

67%

59%

Vriesvers

Koelvers

Diepvries

Vorige meting Huidige meting

Significant hoger/lager ten opzichte van de vorige meting.

2012 2017 2012 2017



De primaire associatie bij de term ‘vriesvers’ laat zich samenvatten in de beschrijving ‘Direct 

vers ingevroren producten’.

Beschrijving begrip vriesvers

6Q: Kunt u in uw eigen woorden aangeven wat u verstaat onder de term ‘vriesvers’?

“Na ontdooien nog 

steeds vers?”

“Dat ze zo van 

het land vers zijn 

ingevroren .”

“Producten die 

vers worden 

ingevroren maar 

beperkt houdbaar 

zijn.”

“Levensmiddelen 

die vanaf de 

productie of 

bijvoorbeeld vanaf 

de oogst zo snel 

mogelijk worden 

ingevroren.”

“Producten waren vers 

toen ze werden ingevroren. 

Ik hoop trouwens dat alle 

diepvries producten dat 

zijn en dat geen oude 

producten worden 

ingevroren.”

“Bijvoorbeeld tuinkruiden 

die vers zo worden 

ingevroren.”



Bij vriesvers producten is groente top-of-mind. Met name spinazie maar ook vis, vlees, fruit en pizza 

worden veel genoemd. 

Fruit en maaltijden worden vaker genoemd dan in 2012. Ook ‘Iglo’ komt regelmatig naar voren.

Productassociatie vriesvers

7Q: Als u denkt aan vriesversproducten, aan wat voor producten denkt u dan?

Vorige meting

Huidige meting
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Welk gevoel roept 

‘vriesvers’ op? 

(moodboards om naast 

functionele ook 

emotionele aspecten 

op tafel te krijgen) 



“Dat het een fijn en heerlijk gevoel geeft om inspiratie te hebben bij het eten van 

gezonde en verse voeding. Het is gezellig om dit gevoel met anderen te hebben, te 

beleven en te delen in een ontspannen en relaxte sfeer en omgeving.”

10

Moodboard (1/4)
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“Je wordt er vrolijk van, dat het zo makkelijk gemaakt wordt. Dat er kant en 

klare producten zijn die je af kunt koken als je weinig tijd hebt. Dat je snacks 

en ijs makkelijk op een feestje kunt serveren of zomaar lekker als tussendoortje 

kunt eten!”

Moodboard (2/4)
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“Linksboven: makkelijk, lekker, wordt je blij van, vers, fris. Rechtsboven: zoete 

lekkere snack gezellig. Linksonder: avondeten voor/met gezin, gezonde 

groentes, warm. Rechtsonder: dieetgericht, gezond.”

Moodboard (3/4)
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“De meer rationele aspecten en mijn gevoel erbij. Gemak doordat je veel diverse 

producten in huis kunt hebben, dus toch gezond eten zonder tijd te hebben om 

dagelijks verse producten te halen. Maar ook dat er veel lekkere producten zijn 

zoals veel diverse groenten, af en toe een pizza, frietjes of ijs.”

Moodboard (4/4)



Gezond

Bij vriesvers draait het om 5 G’s

Gemak
Gezellig

Genot

Goedkoop

Bereiden:

snel

Bereiden:

makkelijk
GezinVrienden

GenietenGezondheid

Vers
Lekker

Samen zijn

Blij

Vrolijk
Bij drukte

Net als bij de vorige meting vallen de toelichtingen te categoriseren met behulp van de 5 G’s. Hierbij 

komen genotsaspecten nu het sterkst naar voren, maar ook aan gezondheid wordt nu veel gerefereerd. In 

2012 ging het nog vooral op ‘gemak’. Aan prijs wordt echter weinig spontaan gerefereerd. 

14
Toe- of afname t.o.v. vorige meting.
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Hoe ontwikkelt het 

imago van ‘vriesvers’?

en...

Waarop onderscheidt 

‘vriesvers’ zich van 

‘koelvers’? 



72%

67%

63%

59%

59%

57%

57%

49%

31%

72%

68%

74%

63%

58%

65%

59%

58%

39%

Iets lekkers maken

Volwaardige maaltijd

Lekker

Gezond

Altijd wat te kiezen

Vers

Hoge kwaliteit

Veel vitamines

Culinair

Vriesvers Koelvers

Het imago van vriesvers groeit naar dat van koelvers. 

Afstand wordt kleiner door stijging imago van vriesvers op de aspecten gezond, vers, 

kwaliteit en culinair.

Imago - Lekker en gezond
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Driver van overweging
Significant hoger/lager t.o.v. vorige meting

Meting 2012

70% 79%

67% 71%

64% 74%

52% 67%

60% 61%

51% 68%

48% 55%

50% 60%

22% 37%



61%

50%

35%

26%

26%

20%

20%

66%

48%

49%

35%

35%

34%

22%

Afdeling - overzichtelijk

Vooraf keuze bepaald

Verrassende producten

Kijk naar assortiment

Inspiratie

Staan op boodschappenlijstje

Impulsaankopen

Vriesvers Koelvers
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Imago- Shopper: keuze en gedrag
Vriesvers vaker dan voorheen een rol bij het doen van de dagelijkse boodschappen. 

Koelvers ligt hier nog wel voorop maar vriesvers komt dichterbij en staat vaker op het 

boodschappenlijstje, de afdeling biedt meer inspiratie en aanleiding tot impulsaankopen. 

60% 65%

43% 46%

25% 33%

34% 53%

20% 32%

19% 38%

15% 19%

Meting 2012

Significant hoger/lager t.o.v. vorige meting
Driver van overweging



79%

76%

69%

12%

48%

55%

68%

38%

Makkelijk bewaren

Handig niet in 1x gebruiken

Moet hersluitbaar zijn

Gebruik dezelfde dag

Vriesvers Koelvers

77%

75%

68%

64%

72%

72%

69%

66%

Gemakkelijk

Makkelijk te bereiden

Snel te bereiden/eten

Makkelijk keuze maken

Vriesvers Koelvers

Bereiden

Op bewaargemak scoort vriesvers veel beter dan koelvers: dit is een duidelijke USP. 

Op bereidingsgemak scoren vriesvers en koelvers beiden hoog en gelijkwaardig.

Bewaren
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Imago - Gemak

80% 73%

77% 74%

73% 71%

63% 63%

82% 41%

79% 54%

75% 69%

10% 40%

Meting 2012

Driver van overweging
Significant hoger/lager t.o.v. vorige meting



46%

24%

37%

16%

Goede
prijs/kwaliteitsverhouding

Goedkoop

Vriesvers Koelvers

27%

23%

32%

32%

Goede aanbiedingen

Wekelijks veel aanbiedingen

Vriesvers Koelvers

Aanbiedingen

Prijs
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Vriesvers scoort beter op de prijsperceptie, waar koelvers beter scoort op de hoeveelheid en 

kwaliteit van aanbiedingen.

Imago - Prijs

31% 37%

25% 34%

44% 33%

26% 9%

Meting 2012

Driver van overweging
Significant hoger/lager t.o.v. vorige meting



58%

51%

29%

17%

62%

58%

41%

17%

Afdeling - belichting

Gunstige plek in de winkel

Afdeling - sfeer

Afdeling - te koud

Vriesvers Koelvers

Supermarkt afdeling

A-merk
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Imago - Merk en afdeling
De koelversafdeling in de supermarkt biedt meer sfeer dan de vriesversafdeling. 

Ook bevindt de koelversafdeling zich op een gunstiger plek in de supermarkt. Op merkimago scoren 

vriesvers en koelvers gelijk.

34%

19%

36%

20%

Eerder A-merk dan
huismerk

Koop alleen in aanbieding

Vriesvers Koelvers

57% 60%

52% 58%

24% 39%

17% 15%

33% 34%

15% 19%

Meting 2012

Driver van overweging
Significant hoger/lager t.o.v. vorige meting



56%

30%

41%

16%

58%

13%

58%

35%

47%

15%

38%

14%

Verpakking makkelijk

Past makkelijk in koelkast/vriezer

Gemakkelijk te portioneren

Grote inhoud

Gooi je niet snel weg

Overweeg belasting milieu

Vriesvers Koelvers

Verpakking
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Imago - Verpakking

De eenvoud van portioneren van vriesversproducten is hoger dan die van koelversproducten. 

Wel wordt over die laatste aangegeven dat de producten sneller weggegooid worden.

53% 56%

34% 41%

42% 48%

18% 13%

62% 34%

9% 11%

Meting 2012

Driver van overweging
Significant hoger/lager t.o.v. vorige meting



KOELVERS > VRIESVERS

Onderscheid vriesvers t.o.v. koelvers
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Vriesvers is duidelijk onderscheidend op bewaargemak, prijs en verpakking.

Koelvers scoort nog wel beter op lekker en gezond, op de rol bij doen van boodschappen en plek en sfeer 

in supermarkt en heeft vaker aanbiedingen. 

VRIESVERS >  KOELVERS

Significant hoger/lager ten opzichte van koelvers/vriesvers.

Vriesvers Koelvers

Bewaargemak

Kun je makkelijk bewaren 79% 48%

Handig dat je niet alles in één keer 
hoeft te gebruiken

76% 55%

Prijs

Hebben een goede prijs/ 
kwaliteitverhouding.

46% 37%

Zijn goedkoop 24% 16%

Verpakking

Gooi je niet snel iets van weg 58% 38%

Vriesvers Koelvers

Lekker en gezond

Zijn lekker 63% 74%

Zijn vers 57% 65%

Bevatten veel vitamines 49% 58%

Zijn culinair 31% 39%

Shopper

Tijdens het boodschappen doen 
kijk ik altijd naar dit assortiment

35% 49%

Op deze supermarktafdeling doe 
ik inspiratie op

26% 35%

Er zijn vaak nieuwe verrassende 
keuzes op deze 
supermarktafdeling

26% 35%

Supermarktafdeling

Liggen op een gunstige plek in de 
winkel

51% 58%

De supermarktafdeling heeft een 
aantrekkelijke sfeer

29% 41%

Aanbiedingen

Hebben vaak goede aanbiedingen 27% 32%

Hebben wekelijks veel 
aanbiedingen

23% 32%

Bewaargemak

Gebruik ik dezelfde dag 12% 38%
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Koopgedrag



Aankoop vriesvers of koelvers per product
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VRIESVERS

KOELVERS

Niet gekocht

Aankoop van productcategorie; eerder vriesvers of koelvers?

Q: Koopt u de onderstaande producten liever vriesvers of koelvers? 

Vriesvers domineert op pizza, snacks en aardappelproducten. Koelvers domineert op 

groenten en fruit en vlees.



Stimuli keuze koel- of vriesvers 
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Q: U heeft aangegeven dat u … producten liever koelvers koopt. Wat zou voor u een reden zijn om dit product vriesvers te kopen? 

Meest genoemde stimuli om voor vriesvers in plaats van koelvers te kiezen

AANBIEDING

WEINIG TIJD

OM TE KOKEN

GEZOND ETEN

De voornaamste reden om van koelvers naar vriesvers over te stappen is wanneer er een 

aanbieding is. Daarnaast overweegt men ook over te stappen door de stimuli gezond eten 

en weinig tijd om te koken.

<20%; geen vinkje 

20%-40%; donkergroen

40%>; lichtgroen
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Conclusies en 

aanbevelingen



Samengevat
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▪ 3 op de 10 consumenten bekend met term ‘vriesvers’

▪ Imago van Vriesvers verbetert! 

▪ Kwaliteit, versheid en culinaire mogelijkheden is significant gestegen.

▪ Groeiende associatie met Genot en Gezond. 

▪ Vriesvers scoort, in vergelijking met koelvers, goed op bewaargemak en prijs(kwaliteit). 

▪ Bovendien wordt het een USP gevonden dat het product niet in één keer gebruikt hoeft te 

worden.

▪ Vriesvers gaat vaker dan voorheen mee op de boodschappenlijst maar ook vaker als impuls. 



Samengevat

28

▪ Imago Koelvers blijft vrij stabiel.

▪ Koelvers scoort nog wel beter dan Vriesvers op gezond en lekker, en op een aantal 

shopper-kenmerken, zoals dat de plek van deze afdeling gunstiger in de winkel ligt, en 

er een prettiger en inspirerender sfeer heerst. 

▪ Voor koelvers geldt ook dat het uit gewoonte vaker op het boodschappenlijstje staat en er 

vaker aanbiedingen lijken te zijn.



Image vriesvers

VriesVers Platform

p47649

Boodschappen

lijstje

Interactie op 
vriesvers 
afdeling

Aanbiedingen

in folder

Aanbevelingen: richt campagne in op verdere groei 

categorie naam, meer kennis en besef van benefits 

en …

• Meer inspiratie op de afdeling: 

- Mogelijkheden van producten

- Meer sfeer 

• Hierbij - en tevens ondersteund door 

campagne - kan ingespeeld worden op 

Gezond (vers), Genot en (bewaar)Gemak, 

omdat vriesvers al goed inspeelt op deze 

waarden. 

• Verder kan benadrukt worden dat de 

producten prijsgunstig zijn, omdat men 

groot kan inkopen, lang kan bewaren, en 

goed kan portioneren.
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goedkoop

gezellig

genot

gemak

gezond

Meer aanbiedingen om ervoor 

te zorgen dat vriesvers op 

boodschappenlijstje komt te 

staan. 

Breng consument in beweging - gebruik de 5 G’s als input 

voor de verschillende contactmomenten



Vincent Borst

Client Director

v.borst@metrixlab.com

+31 6 816 244 72


