
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

L E E S V O E R   U B E L  Z U I D E R V E L D 

 

Het maagaandeel op de mengelmoesjesmarkt  

 

 
 

De schotten tussen de traditionele 
verkoopkanalen van eten en drinken 
verdwijnen de laatste jaren in hoog 
tempo. Honderden miljoenen aan 
foodbestedingen vloeien hierdoor 
onbelemmerd over en weer. Mooiste 
voorbeeld: dankzij bezorgplatforms als 
Thuisbezorgd.nl kwam de etenstafel 
thuis binnen het bereik van duizenden 
restaurants. Het onderscheid tussen at 
home (thuisconsumptie) en out of home 
(buitenshuis) vervaagt hiermee.  
 
Branchevreemd | Deze verschuiving 
geschiedt op veel grotere schaal dan in  

het verleden. Want helemaal nieuw is de 
ontwikkeling natuurlijk niet. Cafetaria’s, 
afhaalchinezen en menige pizzeria zijn 
immers van oudsher al present op de 
etenstafel thuis. Bij cafetaria’s wordt het 
omzetaandeel van at home zelfs 
getaxeerd op 70 procent. Op zijn beurt 
doet de horeca voor honderden 
miljoenen aan boodschappen bij 
supermarkten. Producten voor 
thuisgebruik worden zodoende out of 
home genuttigd. Dit type ontschotting 
zet nu in een hogere versnelling door. 
Zo focust menig branchevreemd 
warenhuis op food en horeca. Denk aan 
de Hema, Ikea en bouwmarkten. De 
eerste twee bedienen de consument zelfs 
zowel met horeca als met foodproducten 
voor thuis. Supermarkten lopen het 
gevaar het kind van de rekening te 
worden van deze mengelmoesjes. 
Sowieso is Nederland al royaal voorzien 

van supermarkten. Daarnaast is sprake 
van afkalvende rendementen door zowel 
de eigen webwinkels als de digitale 
supermarkt Picnic.  
 
Maag | Supermarkten moeten stukken 
van de koek terugpakken. Jumbo zet La 
Place in. Albert Heijn werkt aan 
formules voor horeca op de winkelvloer. 
Voedselproducenten zitten evenmin stil. 
Van oudsher is hun marketing strikt 
verdeeld in at home en out of home. Het 
credo luidt nu: omnichannel denken. 
Het geldt voor alle voedselverkopers. 
Want aan het eind van de dag telt alleen 
het maagaandeel op de 
mengelmoesjesmarkt die door de 
ontschotting ontstaat.  
 
Ubel Zuiderveld volgt sinds 1991 als 
foodservice watcher de markten voor 
eten en drinken buitenshuis op de voet. 

 


