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Meer eetmomenten - groei tussendoor & to go



WELLBEING 

AND VITALITY

Of Dutch shoppers find 

healthy eating/drinking 

very important

61%
.

#1 Concern in NL related to aging: lack of 
energy

#2 Concern in NL related to aging: mental 
deterioration 

Of shoppers with a BMI 30+ want to better 
watch sugar intake (vs. 30% average)39%

Of Dutch cite ‘enough sleep’ as very 
important for their health, ranking #173%

24% Often take vitamins or supplements (vs. 
16% W-Europe)

9% Often make use of relaxation techniques like 
yoga/meditation (vs. 11% W-Europe)GfK Consumer Life 2016 | GfK Sugar Concern survey

Koppeling levensstijl, gezondheid en food



Gemak gekoppeld aan gevoelde tijdsdruk
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Minder gepland eten en boodschappen doen
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How Planning Less Can Set You Free

• Steeds meer 1 pers hh

• Meer winkels onderweg

• Last minute decision

• Korte bereiding (if any)



Transparantie over voeding

7

Samenstelling

Voedingswaarde

Herkomst

Footprint



Zorg over kant & klaar bereid voedsel
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Zout

Suiker

Vet

Calorieën
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Duurzaamheid en verspilling

• Consumptie duurzame producten groeit > 25%/jaar

• Vooral bij supermarkten en to go

• Marktaandeel van 12%

• Vleesconsumptie daalt
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Duurzaamheid en verspilling
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• Vriesruimte in de keuken groeit niet

• Opslagcapaciteit is een beperkende factor

De vriezer thuis
Nederlanders hebben 93 
elektrische apparaten in 

huis (Nuon nov 2015)

• Rotatie vergroten betekent 

• Naast houdbaar voorraadgemak 

• Gerichte aankoop & consumptie

• More for now



Retail ontwikkelingen



Online groeit hard, online food nog harder

+19% vs YAGO

Verwachting 2018: +30%

Promo aandeel online food 
relatief laag



Branches met een hoog aandeel webshop aankopen

Afbeelding assortimentsgroepen

Minder fysieke winkels



➢ Grote, aantrekkelijke winkelgebieden behouden positie

➢ Kleine, minder aantrekkelijke winkelgebieden hebben het moeilijk

Minder fysieke winkels



Lege plekken 

➢ ingevuld met horeca, dienstverleners in o.a. personal care etc …

➢ hier en daar pop-up stores

➢ blijven langer leeg

124 grootste centrumgebieden van NL, bron Locatus

Minder fysieke winkels



Toegevoegde waarde van kanalen

De potentie van webwinkels op elke dimensie is groot: 

➢ Toegang instant, 24/7, bezorging/pick up kan steeds sneller

➢ Product grootste assortiment

➢ Prijs goedkoopst – vanaf een bestedingsdrempel

➢ Service deskundigheid, advies, 

➢ Beleving gepersonaliseerd, (nog) beperkt tot 2 zintuigen

Dat vraagt  gerichte keuzes van fysieke winkels en winkelcentra

➢ Toegang zeer bewuste locatiekeuze, bezorging

➢ Product selectie, excl., customization, hier & nu, (super)vers, 

verpakking, diensten, solutions

➢ Prijs concurrerend, onderhandeling / deal, 

➢ Service persoonlijk, deskundigheid, advies, demo, proberen, maatwerk, 

➢ Beleving alle zintuigen, feel good, omnichannel in store
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Van de traditionele rol naar een functie in het nieuwe speelveld 

• Voorraad en distributiepunt

• Pick up & return point

• Showroom

• Merkuiting

• Experience center

• Servicepunt

• Productieplaats

• Sociale ontmoetingsplaats

*Bron: shopping tomorrow

De functie van winkels



Blurring is het Engelse woord voor onscherp, wazigheid. In economische termen betekent blurring branchevervaging. 

Meer of minder innovatieve combinaties tussen bijvoorbeeld retail en horeca. In het buitenland zijn er al veel van 
deze concepten. Ook Nederland maakt stappen.

Blurring of branchevervaging

Lola Bikes & Coffee – Den Haag



The rise of the grocerant







Blurring of branchevervaging
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Meer convenience & to go
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Meer convenience & to go



Van centraal naar lokaal
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Van massa naar maatwerk



Van massa naar maatwerk



Inspiratie 





Direct naar de consument / end user



Access ipv ownership, solutions, maatwerk

➢ Mobiele telefoon Plus eigen contacten, foto’s, apps etc

➢ Leeg fotoalbum Online/ fysiek album met opmaak, onderschriften etc

➢ Taart Fototaart

➢ Zak Muesli Muesli blend van mijn keuze

➢ Auto Autovervoer wanneer ik het nodig heb, Greenwheels

➢ Boodschappen doen Maaltijdbox voor 3 dagen, 4 personen inclusief 

recepten en bezorging 

Van product naar product en dienst



Andere business modellen



Platform & technologie
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Platform & technologie



Toegepaste klantkennis



Key trends en ontwikkelingen
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Consument

• Meer eetmomenten: groei in tussendoor en to go

• Gezond & vitaal: koppeling levensstijl, gezondheid 

en food: 61% NL shoppers vindt gezond 

eten/drinken erg belangrijk (GfK)

• Behoefte aan gemak icm gevoelde tijdsdruk 

• Minder gepland eten, drinken en boodschappen

• Behoefte aan transparantie over samenstelling, 

voedingswaarde, herkomst en footprint

• Groeiende zorg over kant en klaar bereid voedsel

• Duurzaamheid & reductie verspilling

• Vriescapaciteit huishoudens (keuken, energie)

Retail

• Online, omni channel en minder fysieke winkels

• Toegevoegde waarde van kanalen: customer 

journey en experience – online convenience

• Blurring

• Convenience & to go

• Direct to consumer / end user

• Van massa naar maatwerk, van product naar 

product en dienst

• Andere business modellen

• Technologie & platform, appificatie

• Toegepaste klantkennis



Team challenge
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Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de Vries Vers categorie van jouw team?

• Kies er niet meer dan 3 

• Waarom deze 3? 

• Maak er één actionable voor je category



Actionable insights

Spanning
Tussen hoe het is en hoe het kan / hoort te zijn, zoals een onvervulde 
consumentenbehoefte of underperformance op beschikbaarheid

Actionability
Het inzicht geeft duidelijk aan waar we mee aan de slag moeten
Niet vanuit het willen (= ambitie, doelstellingen), maar vanuit de mogelijkheid

Inzichten clusteren om tot een inzicht van een hoger niveau te komen
Het identificeren van symptomen die naar een zelfde oorzaak wijzen, 
de samenhang tussen trends en observaties.
Door de inzichten te ordenen en te clusteren is het gewoonlijk mogelijk 
de achterliggende oorzaak scherper te herkennen en te beschrijven.  

Prioriteiten stellen  
Focus op enkele belangrijke inzichten met  substantiële kansen of verbeterpotentieel. 
Een beperkt aantal clusters van inzichten leidt tot meer eenduidige strategische keuzes.

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Hierarchical_clustering_diagram.png


Team challenge
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Team 1 Pizza’s

Team 2 Maaltijden

Team 3 Aardappelproducten

Team 4 Groenten en fruit

Team 5 Vis 

Team 6 Vleessnacks

Team 7 IJs en ijsdesserts

Team 8 Deegwaren & gebak

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de Vriesvers categorie van jouw team?

• Kies er niet meer dan 3 

• Waarom deze 3? 

• Maak er één actionable voor je category

20 minuten



Key trends en ontwikkelingen
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Consument

• Meer eetmomenten: groei in tussendoor en to go

• Gezond & vitaal: koppeling levensstijl, gezondheid 

en food: 61% NL shoppers vindt gezond 

eten/drinken erg belangrijk (GfK)

• Behoefte aan gemak icm gevoelde tijdsdruk 

• Minder gepland eten, drinken en boodschappen

• Behoefte aan transparantie over samenstelling, 

voedingswaarde, herkomst en footprint

• Groeiende zorg over kant en klaar bereid voedsel

• Duurzaamheid & reductie verspilling

• Vriescapaciteit huishoudens (keuken, energie)

Retail

• Online, multi/omni channel en minder fysieke 
winkels

• Toegevoegde waarde van kanalen: customer 
journey en experience – online convenience

• Blurring

• Convenience & to go

• Direct to consumer / end user

• Van massa naar maatwerk, van product naar 

product en dienst

• Andere business modellen

• Technologie & platform, appificatie

• Toegepaste klantkennis
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Het  Vriesvers Imago



Imago - Vriesvers heeft veel associaties
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Door de uiteenlopende productcategorieën roept vriesvers

bij één en dezelfde persoon heel verschillende gevoelens op 



Vriesvers vs koelvers - functioneel, gemak domineert 
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Recente ontwikkelingen – kwaliteit



Recente ontwikkelingen – gezonder



Vriesvers = good food

• Kwaliteit

• Keuze

• Gezond



Vriesvers kansen 

Gemak
Prijs

Genieten

Kwaliteit
Verantwoord,

gezond(er)

People 
& Planet
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Meer for now
For later – hogere rotatie in de vriezer

Uitdagingen: de category rol en de beleving op de winkelvloer



Vriesvers - imago
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• Vriesvers is zo rijk en divers dat het erg moeilijk is een eenduidig vriesvers imago te bouwen

• Het vriesvers imago van is vooral goed te laden vanuit de USPs van de verschillende categorieën

Vleessnacks

• Genieten

• Kwaliteit

• Gezonder

Aardappelproducten

• Genieten

• Keuze

• Gezonder

Groenten en fruit

• Gezond

• Minder verspillen

IJs en ijsdesserts

• Genieten

• Kwaliteit en keuze

• Verantwoord



Team challenge II
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Team 1 Pizza’s

Team 2 Maaltijden

Team 3 Aardappelproducten

Team 4 Groenten en fruit

Team 5 Vis 

Team 6 Vleessnacks

Team 7 IJs en ijsdesserts

Team 8 Deegwaren & gebak

Welke USPs uit toe te voegen of uit te bouwen voor de Vries Vers categorie van jouw team

in het licht van de voorgaande trends?

• Kies er niet meer dan 2 

• Waarom deze 2? 

• Hoe schat het team de potentie hiervan in?

15 minuten



Samenvattend

Vriesvers kansen

• Verschillen per category

• Liggen zeker in de dimensies genieten, kwaliteit en verantwoord

Winkelbeleving als barrière

Consument

• Meer eetmomenten: groei in tussendoor en to go

• Vitaal: koppeling levensstijl, gezondheid en food

• Behoefte aan gemak icm gevoelde tijdsdruk 

• Minder gepland eten, drinken en boodschappen

• Transparantie, duurzaamheid & verspilling

Retail

• Online, minder fysieke winkels

• Kanalen customer journey fysieke experience vs

online convenience

• Blurring, convenience & to go

• Toegepaste klantkennis


