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NIJKERK – De winnaars van de
Out.of.Home Awards 2019 zijn
bekend. Op een sfeervolle locatie
in Nijkerk werden 21 awards uitgereikt aan in totaal 18 fabrikanten.
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Grote winnaar van de dag is
Jacobs Douwe Egberst Professional
die maar liefst drie awards in
ontvangst mocht nemen. Zij
werden op de voet gevolgd door

Coca-Cola European Partners die
met twee awards aan de haal ging.
Onder leiding van dagvoorzitter
Patrick van Gils werden de awards
uitgereikt. Sprekers Rob Wolfs
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(Eazie), Anthony Vu (Nielsen) en
Alle Hans Hiemstra (Orange Peak)
namen de toeschouwers mee in de
wereld van horeca, catering en on
the move.

Febo maakt mobiel betalen mogelijk voor klanten

AMSTERDAM - Febo en OK zijn
een samenwerking aangegaan
om betalen bij de snackketen
gemakkelijker te maken voor
de consument. Dit kan nu naast
contant en per pin ook met de
mobiel worden gedaan.
Bij tien vestigingen van Febo in
en rondom Amsterdam kan de
consument betalen met OK. Deze
app vervangt de portemonnee. De
kassa’s van de formule zijn
volledig geïntegreerd met OK,
waardoor het naast mobiel betalen
ook mogelijk is om automatisch
kortingen of spaaracties toe te

passen. “Dat is een van de redenen
waarom we voor OK gekozen
hebben, want zo wordt het onze
klanten een stuk makkelijker
gemaakt om mee te doen aan
bepaalde acties, of kortingen te
verzilveren. Het scheelt handelingen aan de kassa, maar is ook een
stuk duurzamer, doordat alles
digitaal is. We hopen daarom dat
onze klanten de OK-app net zo
omarmen als wij”, zegt Rory van
Haarlem van Febo’s marketing- en
communicatieafdeling.
Groei
De OK-app wordt door diverse
formules in Nederland gebruikt,
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‘Het scheelt handelingen aan de kassa’
Horeca | door Lisa van der Linden

Lees alles over de totstandkoming
van de verkiezing, de presentaties
van de verschillende sprekers en
de winnaars van een award op

waardoor consumenten op steeds
meer plekken hun mobiel kunnen
gebruiken om af te rekenen.
OK bouwt naar eigen zeggen aan
een landelijk acceptatienetwerk,
zowel in de winkel als online. “Het
is super om Febo aan onze groeiende lijst van OK-punten toe te
voegen. Deze pilot is een mooie
eerste stap van de snackketen om
de mobiele klant nog beter te
bedienen en bereiken”, aldus
Sander ten Dam, ceo van OK.
Behalve Febo is het ook mogelijk
om met de OK-app te betalen bij
onder andere de winkels van
Praxis, Dirk van den Broek en
Vitaminstore.
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‘Nieuwe huisvesting symbool voor ambities’

Trots
COMMENTAAR

Trots, dat is het eerste woord dat bij me opkomt als ik
terugdenk aan de Out.of.Home Awards die wij onlangs
hebben uitgereikt. Op een prachtige locatie in het Gelderse
Nijkerk werden 18 fabrikanten gewaardeerd met 21 awards.
Daarnaast vertelden vier sprekers een interessant verhaal
over de segmenten waarin zij werkzaam zijn. Over trends in
hun werkveld, hun toekomstvisie en drijfveren.
Waar ik vooral trots op ben, is hoe we deze klus met z’n
allen hebben geklaard. Want het was hard werken in
aanloop naar dit schitterende event. Ging er dan helemaal
niets fout? Natuurlijk wel. Een slide die verkeerd was
ingeladen waardoor hij niet helemaal goed zichtbaar was op
het scherm. Een vraag die gesteld had moeten worden, maar
niet werd gesteld. Dat is vervelend, maar niet alles bepalend.
Dat waren namelijk de sfeer en de blijdschap bij de winnaars. De sfeer was top. Het mooie weer droeg daar zeker
aan bij en de winnaars waren oprecht vereerd. Dit is een
beloning voor hun harde werken van de afgelopen jaren en
een boost voor de toekomst.
En nu breekt de vakantie aan. Voor velen een moment om
te genieten van rust, even niets te hoeven en relaxen in een
andere omgeving met je dierbaren. Sommigen zijn al
vertrokken richting het zonnige zuiden of andere mooie
streken en anderen, zoals ik, moeten nog een paar weken.
De vakantietijd is bij uitstek een tijd om achterstallige
werkzaamheden op te pakken. Extra achtergrondverhalen te
schrijven, zodat je een voorraad hebt om uit te putten als de
deadlinestress weer volop aanwezig is. Dat is wat ik de
komende tijd ga doen. En natuurlijk nagenieten van de
Out.of.Home Awards. Maar ook vooruitkijken naar de editie
van volgend jaar. De kunst is natuurlijk om er een nog
mooiere middag van te maken. Daar gaan we voor.
Voor nu wens ik iedereen een fijne vakantie!

La Place terug in A
AMSTERDAM - La Place is terug
van weggeweest in de Amsterdamse Klaverstraat. De vestiging,
gehuisvest in het voormalige
V&D-pand, is in een nieuw en
hip jasje gestoken. Er zijn nieuwe recepturen toegevoegd en
groente en fruit spelen in het
assortiment steeds meer de
hoofdrol.

Interview | door Marleen Veldhuijzen
Marleen Veldhuijzen
Redacteur

Colette Cloosterman-van Eerd,
mede-eigenaar en cco van moederbedrijf Jumbo, restaurantmanager
Martijn Groot en managing
director Frank Wubben knipten
eind vorige maand een groot lint
voor de ingang van de vernieuwde

La Place door en openden daarmee
symbolisch de nieuwe flagshipstore
aan de Amsterdamse Kalverstraat.
“Eenendertig jaar geleden openden
we onze eerste zaak in Nederland.
Vijf jaar daarna vestigden we ons
aan de Amsterdamse Kalverstraat.

Toen zat ook warenhuis V&D nog
in dit pand”, vertelt Wubben, die
sinds april werkzaam is bij La
Place. “Zesentwintig jaar later was
het gebouw wel aan vernieuwing
toe. Dat hebben we grondig
aangepakt. De pui aan de Rokin-

zijde is vervangen door drie
pakhuisjes uit de achttiende eeuw.
Deze zijn geheel gerenoveerd.
Verder is alles opnieuw opgetrokken. We hebben dit pand aangepast
aan onze wensen en onze toekomstvisie voor La Place.”
Sfeer
Het gebouw bestaat uit drie
verdiepingen met een glazen dak.
Dit zorgt volgens Wubben voor een
zomers gevoel van buiten zitten en
genieten van een hapje, drankje of
lekkere maaltijd. “Er komt veel
licht binnen en dat is prettig voor
de sfeer en uitstraling. De gerenoveerde pui geeft het gebouw zijn
cachet terug.” Wat Wubben vooral
belangrijk vindt, is dat gasten in dit
flagshiprestaurant het La Placegevoel krijgen. “Zoals zij van ons
gewend zijn, bestaat het restaurant
op de begane grond uit een
kleurrijke marktplaats met open
keukens en diverse marktkramen.
Onze medewerkers maken de
eigen, unieke recepten van La Place
klaar voor de ogen van de klant. En
gebruiken hiervoor verse, eerlijke
en waar mogelijk biologische
ingrediënten. Volledig in lijn met
onze nieuwe campagne ‘Zo smaakt
versgemaakt’. Binnen dit concept
worden tientallen nieuwe gerechten per maand gepresenteerd die
stuk voor stuk zijn ontwikkeld
vanuit de foodprincipes dagvers,
natuurlijk, huisgemaakt, gezond én
lekker.”

De pui aan de Rokinzijde is vervangen door drie pakhuisjes uit de achttiende eeuw.
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Publiekstrekker
Wubben vertelt dat gasten op
ieder moment van de dag bij La
Place aan de Kalverstraat terecht
kunnen. “Het restaurant is open

Managing director Frank Wubben is vooral erg trots op het eigen DN

voor ontbijt, lunch, diner of een
tussendoortje. Dat is een unieke
propositie. Gasten weten ons op
meerdere momenten van de dag te
vinden. Ook afhalen voor onderweg
is mogelijk bij La Place Express en
op de bovenste verdieping is een
koffiebar onder de naam ‘Roof
Garden Café’ gerealiseerd. Dit is
een echte publiekstrekker met een
industriële inrichting, voorzien van
veel groene planten.”
‘Good food fast’
“Deze vestiging is het toonbeeld
van waar La Place naar toe wil:
good food fast”, aldus Cloostermanvan Eerd. “Gezond eten speelt nu
meer de hoofdrol dan ooit. Denk
aan groentesoepen en salades.
Tegelijkertijd hebben we het oude
en vertrouwde deel van het
assortiment gecomplementeerd
met nieuwe maaltijden en maaltijdcomponenten, passend bij het
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n Amsterdamse Kalverstraat
mogelijk zijn nu relevanter dan
ooit. Hetzelfde geldt voor onze
authenticiteit. Dit is nu een heel
belangrijke trend in andere
restaurants, maar daar houden wij
ons al dertig jaar mee bezig. We
worden uitgedaagd en de kunst is
om dan een goed team te formeren
en dat bij elkaar te houden. Dat

lukt tot nu toe gelukkig goed.”
Een andere trend waar La Place
op inspringt, is het tegengaan van
voedselverspilling.
Cloosterman-van Eerd: “Waar
mogelijk letten wij hierop bij het
bereiden en qua portiegrootte. Ook
stimuleren we mensen om hieraan
bij te dragen.”

Advertentie

rots op het eigen DNA van La Place.

seizoen. Een goed voorbeeld
hiervan zijn gerechten met
asperges en groene salades.”
Wubben vertelt dat het vertrouwde
aanbod van verschillende buffetten
ook in deze vestiging terug te
vinden is. Zo is er eentje voor
salades, voor sappen en zijn er
wok- en pizzabuffetten te vinden.
De daar verkrijgbare producten
worden gemaakt met verschillende
bereidingstechnieken, zoals grillen,
wokken of in een traditionele
pizzaoven.
Jumbo Food College
Sinds dit voorjaar zijn ook de
foodteams en de recepturen van
Jumbo en La Place samengevoegd
onder de noemer Jumbo Food
College powered by La Place.
Cloosterman-van Eerd: “Food
College is ons gezamenlijke
kennis-, ontwikkel- en opleidingscentrum. Zo zorgen we ervoor dat

we via zowel Jumbo Foodmarkt als
La Place hetzelfde kunnen aanbieden. Bij Jumbo Foodmarkt kun je
de gerechten van La Place kant-enklaar kopen. Mocht je deze
gerechten liever zelf maken, dan
zijn de ingrediënten daar eveneens
te verkrijgen. Zo kun je het gevoel
en de smaak van bijvoorbeeld
salades en warme gerechten thuis
zelf ervaren. Dit noemen wij het
make it, take it, eat it-principe.”
Cloosterman-van Eerd noemt La
Place de autoriteit op het gebied
van versbereid voedsel. “Daarom is
het zo mooi dat we die producten
bij Jumbo kunnen verkopen.”

restaurants aan ons portfolio
toegevoegd. Dit komt vooral door
de overname van AC-vestigingen.
Aan het einde van het jaar willen
wij in totaal 108 vestigingen
hebben. Dat betekent dat we nog
vijf zaken gaan openen: drie in
Nederland en twee over de landsgrenzen. In ons eigen land zijn dat
twee snelweglocaties en één in het
centrum van Bergen op Zoom. Bij
vestigingen in het buitenland moet
je denken aan de Spaanse hoofdstad Madrid en het Zweedse
Stockholm. Recent hebben we een
restaurant op het vliegveld van
Barcelona geopend.”

Ambitieus
De opening van de flagshipstore
is onderdeel van de ambitieuze
plannen die La Place voor de
komende jaren heeft. Wubben:
“We hebben de afgelopen tijd
veertien aan de snelweg gelegen

Trend
Wubben is vooral erg trots op het
eigen DNA van La Place. “Het
bereiden van voedsel met verse
producten doen wij al dertig jaar.
De kernwaarden vers bereid,
huisgemaakt en zo natuurlijk

AMAZING

COLOGNE,
05. – 09.10.2019

Meet old and new friends.
Priceless networking since 1919.
Secure admission tickets at
www.anuga.com/tickets
RS Vision Expo BV.
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3401 RA IJSSELSTEIN
Tel. + 31 (0) 30 - 3036450
tickets@koelnmesse.nl
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Veghelse organisatie opent zevende city-winkel

‘Jumbo speelt in op de
binnenstedelijke consument’
DEN BOSCH - Jumbo is een nieuwe
gemakswinkel rijker. In de binnenstad
van Den Bosch is de zevende city-winkel geopend.

Gemakswinkels | door Lisa van der Linden

Consumenten kunnen aan de
Hofvijver in het Paleiskwartier
terecht in de ‘kleine’ Jumbo-winkel
voor hun dagelijkse boodschappen,
maar ook voor vers bereide
producten uit eigen keuken en
bakkerij. Meenemen, direct
nuttigen of thuis klaarmaken is
allemaal mogelijk. “We zijn
verheugd met de nieuwe Jumbo
City in Den Bosch”, reageert Colette
Cloosterman-van Eerd, mede-eigenaar van Jumbo en als cco verantwoordelijk voor formule en
innovatie bij de supermarktorganisatie. “Na de gemakswinkels in
Amsterdam, Groningen, Eindhoven,
Nijmegen en Den Bosch Visstraat is
dit de zevende Jumbo City van het
land. Ik ben er trots op dat we
vanaf nu ook op deze locatie
kunnen inspelen op de wensen van
de binnenstedelijke klanten om
snel en gemakkelijk de dagelijkse
boodschappen te doen, maar ook
om een lekkere verse maaltijd mee
te nemen voor onderweg of thuis.”
Jumbo vestigt zich met deze
nieuwe winkel op een voormalige
Emté-locatie. De vaste klanten van
deze supermarkt zullen dit ook

terug gaan zien in het
aanbod. Populaire
Emté-producten die bij
Jumbo in het assortiment blijven, zijn
onder meer chocoladebollen en vers gebrande noten. Daarnaast
mogen de bekende La
Place-producten en
elementen van de
reguliere Jumbo-winkels en Foodmarkt niet
ontbreken. Op ruim
1100 vierkante meter
biedt Jumbo winkelgemak en keuze uit meer
dan 13.000 artikelen,
waaronder ontbijt- en
lunchproducten uit
De nieuwe vestiging is ruim 1100 vierkante meter.
eigen La Place-bakkerij,
verse sappen en
smoothies, vers
belegde broodjes, La
werden klanten die voor een bedrag
Place worstenbroodjes en de ter
vanaf 20 euro boodschappen deden,
plekke gemalen La Place koffie.
in de openingsweek (tot en met
zondag 30 juni) getrakteerd op een
Openingsweek
appeltaart. Tevens konden zij in die
Om de opening te vieren,
week hun oude boodschappentas
ontvingen de eerste 150 klanten
omruilen voor een speciale Jumbo
een bos bloemen. Daarnaast
designerboodschappentas.

Jaarlijkse veiling
tankstations
ZOETERMEER - De eerste
negentien geïnteresseerde
partijen hebben zich aangemeld voor de veiling van
snelweglocaties.
Op 11 september vindt de
jaarlijkse veiling plaats. Het is
nog tot en met vrijdag 12 juli
mogelijk om het toelatingsformulier in te leveren. Vorig jaar
kregen tien van de zeventien
locaties een nieuwe huurder.
Het recordbedrag van 24
miljoen euro werd neergelegd
door Total voor het station
Bijleveld langs de A12, nabij
Harmelen. De huurrechten van
tankstations langs de Nederlandse snelwegen worden
jaarlijks geveild. Deze veiling is
in het leven geroepen om
concurrentie te bevorderen.

Vissers breidt
bestelservice uit

Jumbo heeft besloten de openingstijden aan te passen aan de wensen
van de lokale consument in de
binnenstad. Daarom is deze Jumbo
City op maandag tot en met
zaterdag geopend van 08.00 tot
22.00 uur en op zondag van 09.00
tot 22.00 uur.

HORST - Vissers Energy
Group heeft zijn bestelservice
verder uitgebreid. Consumenten kunnen nu gemakkelijk
online hun bestelling plaatsen
voor de Limburgse locaties
Leunen en Helden-Panningen.
Op de webshop van Vissers
Energy Group kunnen klanten
terecht voor belegde broodjes,
stokbroden, croissants, verse
maaltijdsalades en snacks.
Als zij minimaal een uur van
tevoren bestellen, kan Vissers
Energy Group garanderen dat
de bestelling op tijd klaar staat
om af te halen.
Andere locaties van Vissers
Energy Group zullen snel volgen met een broodjeswebshop.

Medewerkers Erasmus MC kunnen snel koffie, lunch of tussendoortjes halen

AH to go dag en nacht open op OK-afdeling
ROTTERDAM - Het Erasmus MC in Rotterdam heeft
op de OK-afdeling een AH to go-vestiging, waar 300
ziekenhuismedewerkers elke dag en nacht terechtkunnen.

Urban | door Lisa van der Linden
De nieuwe vestiging maakt het
volgens Albert Heijn mogelijk dat
onder meer anesthesiologen,
chirurgen en verpleegkundigen snel
hun koffie, lunch of andere producten kunnen kopen tussen het werk
door. Het idee voor de nieuwe AH to
go van 18 m2 ontstond toen het
ziekenhuis in 2018 werd verbouwd.
De gemakswinkel wordt beleverd
door een grotere AH to go-winkel
die beneden in het gebouw is
gevestigd. Door de zelfscankassa’s is
het voor iedere medewerker
mogelijk om 24 uur per dag, zeven
dagen per week de AH to go op de
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OK-afdeling te bezoeken. “De focus
van de AH to go-winkel op de
OK-afdeling van het Erasmus MC
ligt vooral op versproducten voor
lunch of tussendoor. Van croissants,
belegde broodjes, (maaltijd)salades
tot soepen. Een goede mix en voor
ieder wat wils. We hebben echt
geluisterd naar de wensen van de
ziekenhuismedewerkers. Zo is goede
koffie erg belangrijk. Maar ook
verse producten gedurende de dag”,
laat woordvoerder Felicity Bijnaar
weten.
Steriel pak
Op de zesde verdieping zijn alle

De AH to go op de afdeling met operatiekamers is een uitkomst voor het personeel, dat tijdens de dienst op de bewuste afdeling moet blijven.

operatiekamers bij elkaar gebracht,
waarvan 21 kamers 24 uur per dag
in bedrijf zijn. Voor ziekenhuismedewerkers zoals anesthesiologen is
de nieuwe AH to go volgens de
marktleider echt een uitkomst,
omdat zij tijdens hun dienst niet

makkelijk de afdeling af kunnen.
“De winkel wordt volgens OK-richtlijnen beleverd vanuit de grotere AH
to go beneden in het gebouw. Zo
worden producten eerst in speciale
kratten gedaan en dient de medewerker die de producten aanlevert

een steriel pak aan te trekken voor
hij of zij de OK-afdeling mag
betreden”, legt Bijnaar uit. “Deze
speciale vestiging van AH to go
wordt positief ontvangen door de
ziekenhuismedewerkers van het
Erasmus MC.”
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Bram’s Gourmet Frites goes Ireland

‘We zien veel groeimogelijkheden
buiten ons eigen Nederland’
ROTTERDAM - Bram Ladage
gaat met zijn formule Bram’s
Gourmet Frites een vervolg
geven aan zijn buitenlanddroom en opent begin juli een
vestiging in Ierland. Na Essen
is Dublin de tweede locatie
buiten Nederland. “We zien in
het buitenland volop groeimogelijkheden voor onze
frietformule.”
Fastservice | door Lisa van der Linden
Dat zegt Rocco Ladage tegen Out.of.Home
Shops. “We starten met onze containers bij
een tankstation van Circle K, een benzinepompformule in Ierland.” Een aantal jaar
terug kwam de vraag vanuit het buitenland of
Bram’s Gourmet Frites zich ook over de
Nederlandse grens wilde vestigen. Na de
opening van een locatie in het Duitse Essen
bleef het lang stil. Nu zet de formule een
serieuze stap in Ierland. “We beginnen met
één vestiging die door twee broers en een
neef wordt gerund. Het streven is om meer
locaties te openen en snel door te pakken
naar een tweede en derde vestiging. Dit zal
nog wel allemaal onder ons beheer zijn, maar
op termijn is het de bedoeling dat zij multifranchiser van Bram’s worden in Ierland”, legt
Ladage uit.
Aardappelland
De afgelopen jaren heeft Ladage de frietwereld zien veranderen. “Nederland is van
oorsprong al een aardappel- en patatland,
maar de laatste drie tot vier jaar zie je een
serieuze kwaliteitsverbetering binnen onze
branche. Vers, beleving, herkomst en duurzaamheid zijn tegenwoordig termen die niet
mogen ontbreken om je te kunnen onder-

De container is gevestigd bij een van de 420 Circle K-tankstations.

scheiden van anderen. Wij zijn hiervoor een
samenwerking aangegaan met een combinatie van familiebedrijven uit de Hoeksche
Waard die voor ons de beste kwaliteit
aardappelen telen en ook direct leveren. In
Nederland zien we niet zoveel groeimogelijkheden meer anders dan overnames of andere
samenwerkingsvormen. Iedere stad heeft
meestal al zijn eigen local hero als het om de
beste friet gaat.” In het buitenland daarentegen ziet Ladage nog wel mogelijkheden voor
de frietformule. “Het voordeel van patat van
verse aardappelen is dat allergieën of intolerantie weinig voorkomen of dat het uit
religieuze- of milieutechnische overwegingen
niet gegeten zal worden. En het is niet duur.
Ierland is te vergelijken met Nederland:

dezelfde koeien, veel groen, mensen zijn dol
op aardappels en het is een klein en overzichtelijk land. We zijn voor deze locatie een
samenwerking aangegaan met Circle-K, een
formule die zo’n 420 benzinepompen in
Ierland exploiteert. Een aantal hiervan zouden
met ons containerconcept kunnen worden
uitgebreid. Daarnaast is de container die wij
plaatsen kant-en-klaar naar Ierland vervoerd
en hoeven alleen de versproducten nog
daarheen.”
Groeiambities
Het menu blijft in Ierland vooralsnog
hetzelfde als in Nederland, maar Ladage sluit
niet uit dat er op termijn meer wordt ingespeeld op de behoeftes van de lokale bevol-

king. “We gaan dit nog bekijken, maar ze zijn
daar dol op lamsvlees, dus daar een stoof van
maken lijkt me een goed begin.” In Duitsland
staat onder meer een stoof van curryworst op
het menu, want ook in dat land ziet Ladage
nog kansen om verder te groeien. “De
vestiging in Essen heeft even tijd nodig gehad,
wat komt door een te kleine locatie. Inmiddels is het pand vergroot en dat pakt goed uit.
We blijven aan de formule schaven en krijgen
steeds beter in beeld waar de formule Bram’s
Gourmet Frites het beste tot zijn recht komt.
Voorlopig zoeken we de uitbreiding in het
buitenland vooral met Bram’s Gourmet Frites
en binnen Nederland zijn we op zoek naar
samenwerkingen met zowel Bram’s Gourmet
Frites alsook de Bram Ladage-formule.

FHC Formulebeheer viert jubileum met trendtour door New York

‘Snelheid is de sleutel tot ons succes in fastservice en catering’
Trends | door Lisa van der Linden

NIEUW-VENNEP - Vier dagen, 55
ondernemers en partners en zo’n
150 food-hotspots. FHC Formulebeheer bezocht dit voorjaar New
York voor een trendtour. Ieder jaar
doet de formule een wereldstad
aan, meestal in Europa, maar
speciaal voor het 25-jarig bestaan
koos de franchiseorganisatie voor
foodwalhalla New York.
“New York stond al een tijdje op
de lijst”, zegt Ralph Markwat,
eigenaar van FHC Formulebeheer.
“Als er ergens op de wereld een stad
is waar alles om snelheid draait, dan
is het New York wel. Met twee
fastserviceformules en een schoolcateringformule is snelheid de sleutel
tot ons succes. In combinatie met de
uitstraling en het assortiment
natuurlijk. Dat verklaart de keuze
voor deze stad.”
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De route was van tevoren uitgestippeld in samenwerking met Jesse
Geboers van Business Tours. De
meegereisde partners en ondernemers kregen een scala aan fastserviceconcepten te zien. Ieder met iets
bijzonders, of het nu het product, de
routing of de uitstraling van het
concept betrof. Daarnaast bezochten
de deelnemers ook een aantal
toeristische highlights, zoals ‘Top of
the Rock’, de Brooklyn Bridge en het
WTC Memorial. “Onvergetelijk!
Deze tour gaan we niet snel overtreffen,” was de reactie van Jacqueline
van Hoolwerff, onderneemster van
Family Uitgeest, na afloop.

“Als je de buitenkant ziet zou je het niet zeggen, maar hier bij Katz maken ze het beste broodje
pastrami ooit”, aldus Ralph Markwat.

Bestelproces
De deelnemers bezochten het
grootste gedeelte van de tour
verschillende foodconcepten te voet.
“Zoals je mag verwachten van een
stad waar iedereen gehaast leeft, is

er veel aandacht voor online
bestellen. Wat opvalt is dat dit
vervolgens niet allemaal bezorgd
wordt, maar dat bijna ieder concept
een aparte rij heeft gemaakt voor
bestellingen die online zijn geplaatst

maar tv-schermen, zodat de communicatie volledig afgestemd kan
worden op dat moment van de dag.
Op productniveau zien de deelnemers duidelijk twee kanten.
Enerzijds de echte guilty pleasures
zoals burgers en veel zoetigheden
als donuts en ijs. Anderzijds de
concepten waarbij een gezonde
levensstijl centraal staat. Vegan
producten zijn daar ook duidelijk
doorgebroken.

en worden opgehaald”, zegt Markwat.
In lijn met het digitaliseren van
het bestelproces is ook de communicatie vaak gedigitaliseerd. Geen
standaard stoepborden of kliklijsten,

Tips om te bezoeken zijn volgens
Markwat:
- Mercado Little Spain met een
nieuw concept van de wereldberoemde José Andrés en de
gebroeders Adrià
- Katz deli verkoopt het beste
broodje pastrami
- Sweet Green, een concept waar
het niet alleen om eten, maar ook
om een gezonde levensstijl draait.
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Happy
Het is zomer. De mussen vallen van het dak. Op
de kantoren wordt er gepuft en in de winkels
peentjes gezweet. Want we willen aan het einde
van de dag massaal aan de barbecue. Daar horen
bier en wijn bij en dus sjouwen de - vaak jonge medewerkers van supermarkten zich een ongeluk.
En dat geldt hetzelfde voor de jongens en meiden
die een vol terras tevreden moeten stellen, of al
slalommend de borden moeten uitserveren.
‘Niks nieuws’, denkt u, ‘dat is van alle tijden’. Ja
en nee. Het grote verschil is dat we vandaag de
dag te maken hebben met een andere generatie
jongeren, gekoppeld aan een enorme krapte op de
arbeidsmarkt. En loop maar eens door de stad.
Nagenoeg bij alle cafés, bars en restaurants hangt
een bordje dat schreeuwt om personeel. En
sommige restaurants zijn al gesloten omdat ze
simpelweg geen kok meer hebben. Digitale
bedrijven als Temper, die flexibel horecawerk
aanbieden, gaan lekker. Als jongere heb je de keus
uit tientallen werkzaamheden die je vanavond of
morgen kunt doen, redelijk en binnen een paar
dagen betaald.
Maar waarom hebben sommige bedrijven dan
helemaal geen last van tekort aan jonge medewerkers? Die bedrijven hebben allemaal iets gemeen
met elkaar. Dat zijn bedrijven met aan het roer
een eigenaar of manager die weet hoe je met de
nieuwe generatie om moet gaan. Die weet hoe je
de boel bij elkaar houdt en zorgt dat ze hun werk

op een professionele manier kunnen doen. Maar
bovenal goed in de gaten heeft dat de hedendaagse P van Personeel het leuk wil hebben. Voor
zichzelf en met elkaar.
Neem zo’n eetcafé als De Toren in mijn
woonplaats. Vorig jaar verkozen tot nummer 2
(eet)café van Nederland. Niet omdat ze exquise
maaltijden serveren, het is gewoon lekker. Niet
omdat ze de laagste prijsgarantie afgeven, de
prijs-kwaliteitverhouding is juist. Maar omdat ze
simpelweg Top-personeel hebben. Alle nieuwe
medewerkers worden meegezogen in een fijne en
toch professionele sfeer. Ze krijgen opleiding en
aandacht, worden voor de leeuwen gegooid en
gecorrigeerd. Er wordt gelachen. Kortom; het is

een feest om bij deze crew te horen.
Het gaat de nieuwe lichting vaak niet om een
eurootje meer of minder per uur. Zij zien hun
werk niet als noodzakelijk kwaad, maar willen het
fijn, leuk en gezellig met elkaar hebben. Trots zijn
om bij een winnend team te horen. En gewoon
lekker werken.
Dus ondernemers en managers, vecht voor je
team en zorg dat ze happy zijn bij je. Zij maken
het verschil voor de klant en bepalen jouw succes!

Rob van Herpen
is eigenaar van CaminoR Advies B.V.

Nestlé

Colofon
Levensmiddelenkrant is onderdeel van een
crossmediaal mediapakket met daarin de
site www.levensmiddelenkrant.nl en een
digitale nieuwsbrief.

Ondernemers Pers Nederland
A.H. Kooistrastraat 140
2441 CP Nieuwveen
Telefoon: (085) 303 76 25
www.levensmiddelenkrant.nl
Uitgever
A.A. Riethof
a.riethof@levensmiddelenkrant.nl

YES!-repen voortaan in papieren verpakking
Nestlé introduceert een papieren verpakking voor haar YES!-repen. Volgens de fabrikant is dit een belangrijke
innovatie, omdat een tussendoortje voor het eerst wordt verpakt in papier via ‘high-speed flow wrap’ technologie.
Tot nu toe was hogesnelheidproductie van
houdbare tussendoortjes alleen mogelijk
met plasticfolie en gelamineerde verpakkingsmaterialen. Nu kunnen fabrikanten
volgens Nestlé op grote schaal gebruikmaken van papier, terwijl ze ook de productkwaliteit en houdbaarheid kunnen waarborgen.
De papieren verpakking is de volgende stap in Nestlés streven om in 2025 uitsluitend nog recyclebare of
herbruikbare verpakkingen te gebruiken. In de landen waar dit mogelijk is, wordt de papieren verpakking op
grote schaal gerecycled. Het papier komt van duurzame bronnen, is gecertificeerd door de Forest Stewardship
Council (FSC) en The Program for the Endorsement of Forest Certification.
Contact

Nestlé Nederland
www.nestle.nl

Redactie
redactie@levensmiddelenkrant.nl
Lisa van der Linden
lisa@levensmiddelenkrant.nl
Marleen Veldhuijzen
marleen@outofhomeshops.nl
Aan dit nummer werkte mee:
Ruth Eppink (eindredactie)

Verkoop
Robert Luttik
robert@ondernemerspers.nl
Jeroen van Lambalgen
jeroen@ondernemerspers.nl
Administratie en secretariaat
Inez Riethof
i.riethof@levensmiddelenkrant.nl
Abonnementen
€ 219,- per jaar (excl. 6% BTW)
ISSN 1384-0061 Copyright 2019
Ondernemers Pers Nederland bv
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Coca-Cola Nederland

Pet-flessen van 100% gerecycled
plastic voor Chaudfontaine
Coca-Cola gaat met de merken Chaudfontaine, Honest en GLACÉAU Smartwater over op flessen die gemaakt
zijn van 100% gerecycled plastic (rpet). Het doel is om tussen eind 2019 en begin 2020 in heel West-Europa met
deze drie merken over te stappen naar rpet. Vanaf dat moment zal er elk jaar 10.000 ton nieuw plastic worden
bespaard. Vanaf oktober zal het eerste merk beschikbaar zijn in de nieuwe verpakking. De andere twee volgen
later dit jaar.
Alleen al met Chaudfontaine zal er hierdoor jaarlijks in
Nederland 4.400 ton nieuw plastic worden bespaard.
Naast de pet-flessen kijkt Coca-Cola ook naar mogelijkheden om de secundaire verpakkingen verder te
verduurzamen. Zo zullen vanaf oktober ook de omverpakkingen van de multipacks Chaudfontaine gemaakt
zijn van 100% gerecycled plastic.
Contact

Coca-Cola Contact Center
Tel: (010) 245 69 00

23 t/m 25 september
Gastvrij Rotterdam
Van 23 t/m 25 september staat
Rotterdam Ahoy opnieuw in het
teken van Gastvrij Rotterdam.
Deze beurs biedt aan bijna
13.000 ondernemers en
managers uit de branche een
gastronomisch platform met een
aanbod producten en diensten
voor de eigen bedrijfsvoering.
Beursbezoekers kunnen
genieten van 400 exposanten,
workshops, demonstraties,
masterclasses, wedstrijden en
proeverijen met sterrenchefs,
meesterkoks, Masters of Wine en
topgastronomen.
www.gastvrij-rotterdam.nl
7-9 oktober
BBB
BBB gaat voor ‘More
Horeca Success’ voor
horecaondernemingen
en toeleveranciers en zet
zich in om het succes van
horecaondernemers te vergroten.
BBB biedt een platform waar
vakgenoten elkaar kunnen
ontmoeten, van elkaar kunnen
leren en goede zaken met elkaar
kunnen doen. Ontdek de nieuwste
trends op het gebied van food,
drinks en horeca products en
services en wordt verrast door
de culinaire prestaties van
gerenommeerde internationale
(sterren) chefs.
www.bbbmaastricht.nl/
8 en 9 oktober
Vak Event Groente & Fruit
Op dinsdag 8 en woensdag 9
oktober vindt de tweede editie
van het Vak Event Groente
en Fruit (VEG) plaats. De
Onderzeebootloods op RDM
Rotterdam staat dan vol verse
agf-producten, met een mix
van demonstraties, workshops,
mini-seminars en stands. VEG
is een event voor en door agfprofessionals met een duidelijke
focus op gespecialiseerde
kanalen: groentespecialist,
lokale retailer, foodservice,
zorg- en welzijnprofessionals en
‘influencers’.
www.veg-event.nl/
13 t/m 16 januari
Vakbeurs Horecava 2020
Horecava is de vierdaagse
vakbeurs voor en door
professionals in de
foodservicebranche. Ontdek
alles over eten, drinken en
buitenhuis slapen, voor en door
de foodservice industrie. Ruim
71.000 horecaprofessionals van
ruim 40.000 geïnteresseerde
bedrijven zijn op zoek naar trends
en nieuwe producten en diensten.
Persoonlijke ontmoetingen staan
centraal op de 112.000 vierkante
meter beursvloer van Horecava.
www.horecava.nl/

Wilt u uw eigen activiteit laten
opnemen in deze kalender?
Mail uw event naar
redactie@levensmiddelenkrant.nl.
Voor een altijd up-to-date
foodkalender kijkt u op
www.levensmiddelenkrant.nl.
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Jacobs Douwe Egberts grote winnaar van Ou

‘De consument m
NIJKERK - Luisteren
naar de wensen en
behoeften van klanten
was hét thema tijdens
de uitreiking van de
Out.of.Home Awards
2019. Met de opkomst
van steeds meer nieuwe
concepten, ketens en
Voor het derde jaar op rij was het dagvoorzitterschap in handen van Patrick van Gils.

innovaties doen fabrikanten er alles aan om
zich te onderscheiden.
Een goede relatie met
de samenwerkingspartners vormt daarbij de
basis. De markt geeft
met de Out.of.Home
Awards aan welke producenten dit het beste
doen.

Evenement | Marleen Veldhuijzen en
Lisa van der Linden

Alle Hans Hiemstra: “Door data kunnen we circulariteit, duurzaamheid en verspilling in beeld brengen en weten we waar
we bij moeten schaven.”

Rob Wolfs: “We willen dat de consument zich lekker voelt bij ons. Dit doen we door een sfeervolle omgeving te creëren.”
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Landgoed De Salentein in het
Gelderse Nijkerk was dit jaar
opnieuw het decor voor de uitreiking van de Out.of.Home Awards.
Deze awards worden, in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de
handel en industrie, uitgereikt aan
de best presterende fabrikanten. In
totaal namen 18 fabrikanten 21
awards mee naar huis. Grote
winnaar is Jacobs Douwe Egberts
Professional (JDE) dat met drie
trofeeën huiswaarts keerde. Voor het
derde jaar op rij maakte dagvoorzitter Patrick van Gils de winnaars
bekend.
Criteria
Van Gils heette de gasten hartelijk
welkom op het sfeervolle en
karakteristieke landgoed, dat door
het zomerse weer nog eens extra uit
de verf kwam. Na het welkomstwoord lichtte hij toe hoe de prijswinnaars werden bepaald. “Out.
of.Home Shops focust zich met deze
awarduitreiking op het verbeteren
van de relatie tussen de handel en
industrie. Groothandels, inkooporganisaties en formules hebben hun
oordeel geveld over alle fabrikanten
die actief zijn in de out-of-homebranche. Dat gebeurt op basis van de
criteria omzet, rendement, innovati-

viteit, meedenken met de categorie
en verantwoord ondernemen”, legt
Van Gils uit. “Naast een hoop
bekende gezichten zie ik ook veel
fabrikanten die voor het eerst een
award in ontvangst mogen nemen.”
Gezond en vers
Na deze uitleg gaf Van Gils het
woord aan Rob Wolfs, mede-directeur van Eazie. Hij mocht het spits
afbijten als een van de vier sprekers
bij deze awarduitreiking. Het
fastserviceconcept draait volledig
om het zelf samenstellen van
gezonde en verse maaltijden, zoals
wokschotels, wraps en pokébowlsalades. “We willen dat de consument
zich lekker voelt bij ons. Dit doen
we door een sfeervolle omgeving te
creëren. Een rustmoment in een
druk en hectisch bestaan.” Naast de
restaurants richt Eazie zich nu ook
meer op de bezorgmarkt. “We
streven in de komende jaren naar
een omzet die voor 30 tot 40 procent
uit bezorging komt. Eazie houdt
daarbij bewust de regie in eigen
handen, dus we werken niet samen
met platforms als Uber Eats of Thuisbezorgd”, zei Wolfs. “In Zoetermeer
hebben we onlangs een bezorglocatie geopend, waar we ook een
restaurant hebben. De strategie is
om eerst in de grote steden te
landen door volwaardige vestigingen
te openen. Daar omheen gaan we
kleinere bezorglocaties openen. De
stad dichtzetten noem ik dat”, stelt
de mede-directeur. Om consumenten op alle mogelijk momenten van
de juiste voedzame maaltijd te
kunnen voorzien, is Eazie een
samenwerking aangegaan met
Naomi Brinkmans, sportdiëtiste bij
onder andere de KNVB. “Zo kun je
kiezen voor een maaltijd die je meer
energie geeft. Dat is handig als je
nog moet sporten of andere lichamelijke inspanning moet verrichten”,
aldus Wolfs. “Maar ook voor andere
bezigheden heeft zij maaltijden
samengesteld. Denk aan die drukke
vergadering waar je nog naar toe
moet en daardoor vooral behoefte
hebt aan een geestelijk verkwikkende maaltijd. De klant centraal
stellen, daar gaat het om.” Wolfs gaf
aan volop toekomstplannen met
Eazie te hebben. “We willen heel
graag verder doorgroeien en meer
zaken openen. Over drie jaar willen
we zestig filialen geopend hebben
waaronder de eerste in Duitsland.”
Waardering
Met deze presentatie van Rob
Wolfs werd de awarduitreiking
binnen fastservice ingeluid. In dit
segment kreeg grote winnaar JDE
zijn eerste award uitgereikt. Sander
van der Linden, marketingdirecteur
van JDE was zeer vereerd. “Dit
betekent dat er steeds meer klanten
voor ons kiezen. Wij zetten de
consument centraal en het is onze
taak om een bijdrage te leveren aan
de doelen van onze samenwerkings-
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t moet zich lekker bij ons voelen’
partners.” Zijn collega Myrte Crucq
vulde aan: “Ik ben er trots op om
hier te werken ,omdat het een
prachtig bedrijf is. We zijn hard aan
het werk met de horecaondernemers om deze categorie te laten
groeien. Het is goed om te horen dat
we worden gewaardeerd.” Ook Duni
Benelux was een van de gelukkigen.
Zij wonnen in het segment nonfood. Accountmanager Henk Daha
was blij met de winst. “We zijn
creatief en ontwikkelen nieuwe
concepten. Daar zijn we sterk in.
Het is belangrijk om te blijven doen
waar je goed in bent en te geloven
in die filosofie.”
Trends
Hierna nam Anthony Vu, client
business partner Retail bij Nielsen
het woord en gaf de aanwezigen een
inkijkje in de megatrends en de
impact die zij hebben op de consument. “We hebben het allemaal zo
ontzettend druk. We zijn enorm
gefocust op onze directe omgeving,
ons werk en onze telefoons, dat we
soms niet meer opletten op de
dingen die gebeuren buiten onze
kleine bubbel.” De megatrends zijn
volgens Vu vooral macro-economische factoren die onze samenleving
veranderen. “Zij hebben een directe
impact op ons leven en ons werk,
niet alleen vandaag, maar ook zeker
in de toekomst. Uiteindelijk
verwacht ik dat deze megatrends
bepalen of een bedrijf succesvol is of
niet. Dus negeer de impact die deze
trends hebben op je bedrijf of
product niet.” Een van de trends is
verschuiving in consumentengedrag
door vergrijzing. Vu: “Technologische adoptie, besteedbaar inkomen
en interesses variëren enorm tussen
de verschillende generaties. Maar
denk ook aan praktische zaken; met
een ouder wordende bevolking is er
meer vraag naar makkelijk te
openen verpakkingen en thuisbezorgservices.” Als advies gaf Vu mee
dat het belangrijk is om na te gaan
wat de trends zijn en hoe die
invloed hebben op je bedrijf. “Vraag
jezelf of je snapt wat de consument
de aankomende jaren wil. Nu kun je
veel doen, maar is het over vijf jaar
nog voldoende?”
Erkenning
JDE mocht ook in het segment
catering een award in ontvangst
nemen. De andere gelukkigen in dit
segment waren Unilever Food
Solutions, Paardekooper, CSM en
Coca-Cola European Partners. Dat
leidde tot blije en tevreden gezichten bij de winnaars. “Duurzaamheid
is een belangrijk onderwerp waar
we proactief mee bezig zijn. Zo
bieden we duurzame alternatieven
voor bestaande producten”, zei Tim
de Veij van Paardekooper. Ook
Coca-Cola was blij met de awards. Zij
namen er niet alleen in deze
categorie eentje mee naar huis,
maar ook in de eerder genoemde

Pag08-09_OOH_JuliRdef.indd 3

categorie fastservice. Met deze twee
awards mag de fabrikant zich
eveneens een grote winnaar
noemen. Caroline Siegers, directeur
Foodservice & On the go bij CocaCola European Partners, vertelde dat
ze heel blij is met deze erkenning.
“Dit is hét hoogtepunt van het jaar
en het is een eer om weer uitgeroepen te worden binnen de categorie
koude dranken. Komende periode
gaan we breder denken dan enkel
onze eigen merken. We gaan zo
breed mogelijk inzetten op de
categorie, of het nu gaat om de
vitaliteit van medewerkers of de
verpakking. Wij willen elk drinkmoment op een dag invullen en
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen als het gaat om caloriereductie”, zegt Siegers.
Duurzaamheid en data
Na het verhaal van Anthony Vu
schetste Alle Hans Hiemstra,
oprichter van de Orange Peak
Company, een beeld van duurzaamheid in combinatie met data. Volgens
hem kun je data inzetten voor een
betere wereld. “Hierdoor kunnen we
circulariteit, duurzaamheid en
verspilling in beeld brengen en
weten we waar we bij moeten
schaven. We kunnen zelfs gedrag
voorspellen aan de hand van data.”
Als voorbeeld noemde Hiemstra de
petrolmarkt. “Analyse van transactie-

gegevens kan een goede leidraad zijn
om de consumptie van morgen te
voorspellen met bepaalde algoritmes. Als een ondernemer hier
inzicht in krijgt, kan er effectiever
worden besteld. Dat resulteert in the
end in een betere match tussen
bestelling, logistiek en de voorraad
op locatie.” Op de korte termijn
zorgt dit volgens Hiemstra voor een
lagere verspilling, minder gereden
kilometers in het logistieke proces
en effectiever geladen vrachtwagens.
“En dan zijn we echt op weg naar
een groenere en duurzamere
wereld.”
Duidelijkheid
Aansluitend op het duurzaamheidsverhaal van Hiemstra ontvingen de winnaars binnen het segment
on the move hun welverdiende
award. “De award van vorig jaar staat
op mijn bureau en het behouden van
deze titel is lastig. We investeren fors
in onze buitendienst voor langdurige
partnerships. De categorie staat
onder druk, maar we blijven
innoveren”, reageerde Chris van
Sassen, key accountmanager Out of
Home bij Perfetti van Melle, die de
award voor snacks & zoetwaren in
ontvangst nam.
Voor het eerst viel ook Diversey in
de prijzen. “We leveren al jarenlang
hygiëneoplossingen. Dat zijn geen
producten, zoals het geval is bij alle

andere winnaars. Wij zijn eigenlijk
een kostenpost en het is goed om te
horen dat onze dienst wordt
gewaardeerd”, vertelde accountmanager Danny Leenderts enthousiast.
“Niet iedere klant is hetzelfde en
onze kracht is dat we iedereen op
een eigen manier benaderen en
invulling geven aan de behoeften”,
zei collega Valerie de Haan, customer
development marketeer.
Na hun winst vorig jaar (terwijl ze
pas één jaar actief waren in de
out-of-homemarkt) was Selecta ook
dit jaar een van de winnaars. Deze
keer in het segment on the move. De
jury was van mening dat Selecta er
altijd is als je ze nodig hebt en dat ze
echt samenwerken. “Selecta weet
wat de klant wil”, aldus het juryrapport.
Marketingtools
Dagvoorzitter Van Gils hield zelf
de laatste presentatie. Hij gaf de zaal
tips over succesvol pitchen en
presenteren. “Door duidelijk te
vertellen wie je bent en wat je
belangrijk vindt, kun je jezelf kort
en krachtig over de bühne brengen.”
Vervolgens was het tijd voor de
uitreiking van de laatste awards. Ook
de winnaars van het segment sports
& leisure doen er alles aan om zo
goed mogelijk te luisteren naar de
klant, want dat is de rode draad van
deze dag. “Het is mooi om tussen de

Anthony Vu gaf de aanwezigen een inkijkje in de megatrends en de impact die zij hebben op de consument.

grote jongens als Coca-Cola en Mars
te staan. Salomon zet de gast
centraal en we helpen ondernemers
om ervoor te zorgen dat de consument terugkomt. Dat doen we onder
meer met onze innovaties en
marketingtools”, stelde Remco
Kerssens, head of market international van Salomon FoodWorld.
Philip Morris Benelux kreeg aan
het eind van de middag te horen dé
winnaar te zijn binnen het segment
tabak. Van Gils merkte terecht op dat
hij een nieuw gezicht zag bij het
bedrijf, want dit keer nam city head
Danny de Korte de award in ontvangst. Eerder deed Jaap van de Vliert
dit, maar hij is sinds september 2018
met pensioen. “We bevinden ons in
een transformatie die ook impact
heeft op de relatie met onze handelspartners. Die relatie is te midden van
alle veranderingen nog altijd uitstekend. We zijn daarom des te meer
vereerd dat de handelspartners zich
duidelijk kunnen vinden in onze
missie om op termijn sigaretten
geheel te vervangen door minder
schadelijke alternatieven. Mijn advies
aan eenieder is om nee te durven
zeggen. Je moet als fabrikant focus
houden om je doel te bereiken”, zei
De Korte. Een goede tip waarmee alle
aanwezigen, na een welverdiende
borrel, huiswaarts keerden met hun
prijs, een fles wijn én een hoop inzichten over de out-of-homebranche.

FOTO’S: MARCO DE SWART
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De winnaars
Catering

Winnaars:

Koude Dranken

Coca-Cola European Partners

Warme Dranken

JDE Professional

Snacks & Zoetwaren

CSM

Food

Unilever Food Solutions

Non-food

Paardekooper part of the Pacombi Group

On the move

Winnaars:

Koude Dranken

Red Bull Nederland

Warme Dranken

Selecta

Snacks & Zoetwaren

Perfetti Van Melle

Food

Royal Smilde Bakery

Non-food

Diversey

Tabak

Winnaars:

Tabak

Philip Morris Benelux

Sports & Leisure

Winnaars:

Koude Dranken

Vrumona

Warme Dranken

JDE Professional

Snacks & Zoetwaren

Mars Nederland

Food

Salomon FoodWorld

Non-food

Bunzl

Fastservice

Winnaars:

Koude Dranken

Coca-Cola European Partners

Warme Dranken

JDE Professional

Snacks & Zoetwaren

Unilever Out of Home

Food

Van Geloven

Non-food

Duni Benelux

De redactie van Out.of.Home Shops bedankt alle groothandels,
inkooporganisaties en formulehuizen voor het invullen van de enquête.
Dankzij hen is deze erelijst tot stand gekomen.
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Welke leveranciers werken het
beste samen met de handel?

Op de volgende pagina’s presenteren de winnaars van de Out.
of.Home Awards 2019 zich. Hoe zijn deze winnaars gekozen?
De jury
De winnaars worden gekozen door een deskundige jury
bestaande uit groothandels, inkooporganisaties en formulehuizen. De juryleden krijgen de lange lijsten met daarop de vele
fabrikanten die actief zijn in de Nederlandse out-of-homemarkt. De fabrikanten zijn onderverdeeld in vijf categorieën:
koude dranken (frisdranken, waters en sappen), warme
dranken (koffie, thee, warme chocolademelk), snacks &
zoetwaren (o.a. chips, noten, chocolade, snoep, mondverfrissers, ijs, koek en biscuit), food (brood, diepvriessnacks, olie en
vetten, sauzen, maaltijdcomponenten, kruiden en specerijen)
en non-food (verpakkingen, disposables, hygiëne- en reinigingsproducten). We vragen de juryleden om iedere leverancier in
deze categorieën te beoordelen op samenwerking.
Criteria
De groothandels, inkooporganisaties en formulehuizen
hebben de fabrikanten beoordeeld op vijf verschillende
criteria: omzetprestatie, rendementsbijdrage, meedenken op
niveau assortimentsgroep, innovativiteit en verantwoord
ondernemen. Dit laatste criterium is dit jaar voor het eerst
meegenomen in de beoordeling, omdat duurzaamheid en
gezondheid steeds belangrijker worden. Het criterium weegt
wel minder zwaar mee dan bijvoorbeeld omzetprestatie en
rendementsbijdrage.
Segmenten
Out.of.Home Shops verdeelt de markt onder in vier segmenten,
te weten: sports & leisure, on the move, fastservice en catering.
Daarnaast is er een aparte prijs voor de winnaar in de categorie
tabak. In tegenstelling tot vorig jaar is het segment leisure
breder getrokken door er sports & leisure van de maken.
Hieronder vallen bioscopen, sportkantines en strandpaviljoens.

In een winnaarsmatrix ziet het er dan zo uit.

In totaal komt het neer op 21 awards. Deze zijn
gewonnen door 18 fabrikanten. Lees verder op de
volgende pagina’s.
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Mars Nederland
sports & leisure | snacks & zoetwaren

Anne Huis in ’t Veld en Herman van Ark.

Mars streeft naar groei
van totale zoetwarencategorie
VEGHEL - Mars Nederland liet zich afgelopen jaar weer van zijn
beste kant zien. De introductie van M&M’S® ijs en BE-KIND™
waren de hoogtepunten die de fabrikant kende. In het segment
sports & leisure heeft Mars Nederland een Out.of.Home Award
gewonnen voor de categorie snacks & zoetwaren.
Mars Nederland vindt het fantastisch om, net als vorig jaar,
uitgeroepen te worden tot winnaar van deze award. “We zijn
continu in gesprek met klanten om te begrijpen wie de shopper
is en welke kansen er zijn in de categorie. Van daaruit zoeken we
gezamenlijk naar gerichte oplossingen”, reageert Herman van
Ark, sales manager Out of Home bij Mars Nederland, op het
winnen van de award. “We willen onze handelspartners bedanken voor deze waardering en blijven onze uiterste best doen om
deze award volgend jaar te prolongeren.”
Binnen het segment sports & leisure doet Mars Nederland er
alles aan om de consument optimaal te kunnen bereiken. “We
zijn een van de grondleggers van het concept Profkantine. Dit
loyaliteitsprogramma voorziet sportkantines van advies op
assortiment en presentatie met als doel het optimaliseren van de
omzet en winstgevendheid van de kantine. Mars heeft een
ervaren team van regionaal accountmanagers waarmee we
lokaal in kunnen spelen op de wens van onze lokale klanten.”
Introducties
Hoogtepunten voor de fabrikant waren dit jaar bij uitstek de
introducties van M&M’S® ijs en BE-KIND™. “De innovatie van
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M&M’S® ijs is met open armen ontvangen door onze klanten en
heeft ook mooie introductieprijzen mogen ontvangen. Uit de
rotatiecijfers blijkt dat de consument deze varianten erg waardeert. Dat is goed om terug te zien. Een tweede hoogtepunt was
de introductie van BE-KIND™. Vier heerlijke repen op basis van
hele noten, fruit en kruiden. Het zijn verantwoorde, lekkere
repen met een verhaal. Met deze producten spelen we echt in op
de groter wordende vraag naar verantwoorde tussendoortjes”,
legt Van Ark uit.
Perfect store
De kracht van Mars Nederland zit volgens de sales manager in
het team van het bedrijf. “Voor Mars is de out-of-homebranche
erg belangrijk. Er is een groot team van ervaren mensen elke dag
bezig om de verschillende subkanalen binnen deze branche op
de goede manier te benaderen. Het juiste assortiment op de
juiste plek aanbieden in de outlet is daarbij zeker essentieel.
Hierbij kijken we verder dan alleen naar ons eigen assortiment,
want ons uiteindelijke doel is om de totale snacks- en zoetwarencategorie te laten groeien. We werken sinds enkele jaren volgens
de ‘perfect store strategie’. Daarbij geven we per subkanaal
gericht advies over het optimale assortiment, de optimale
presentatie en activatie.”
Beleving op locatie is eveneens een van de pijlers van Mars.
“De consument zoekt naar beleving, zeker binnen het out-ofhomekanaal. Hier spelen we op in middels ons M&M’S®
Colourworks-concept. De consument kan op die locaties zelf haar
favoriete kleuren M&M’S® tappen.”

Reactie vanuit de handel:

Pathé
“Mars is met recht een grote naam in de
zoetwarenbranche. Ze hebben kennis van
de categorie, denken mee met ontwikkelingen en bieden producten waar onze
bezoekers dol op zijn. Dankzij onze lange
samenwerking zijn de producten van Mars
niet meer weg te denken uit de bioscoop.”

Mars-producten
zijn niet weg te denken
uit de bios
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Jacobs Douwe Egberts Professional
catering – sports & leisure – fastservice | warme dranken

Jan Peters, Myrte Crucq en Sander van der Linden.

JDE Professional biedt oplossingen voor
elk moment, overal en altijd
AMSTERDAM - Het winnen van de Out.of.Home Award is dit jaar
extra speciaal voor Jacobs Douwe Egberts Professional. De fabrikant is driemaal in de prijzen gevallen in de segmenten catering,
sports & leisure en fastservice.
“Wij geloven in het bieden van toegevoegde waarde voor
zowel de consument als de klant. We streven er continu naar om
onze partners te verrassen en te inspireren en om beleving toe te
voegen voor henzelf en hun gasten”, reageert Sander van der
Linden, marketingdirecteur Professional, op het ontvangen van
maar liefst drie Out.of.Home Awards. “We zijn erg trots dat onze
partners uit de markt onze inzet voor de klant en consument
erkennen en hiermee de fijne en intensieve samenwerking
benadrukken. Daar werken we met ons team iedere dag hard
aan.”
Met een breed portfolio aan koffie- en theeconcepten biedt JDE
Professional volgens Van der Linden de juiste oplossingen voor
het juiste moment, overal en altijd. Een van de hoogtepunten
voor de leverancier afgelopen jaar was de Horecava. “Dit is voor
ons dé aftrap van het jaar, waar we relaties vanuit de segmenten
horeca, zorg, business en education met elkaar hebben verbonden. De afgelopen editie hebben we samen met vele mooie
partners een foodmarket neergezet waar koffie en thee centraal
stonden: de D.E. Market. Een geweldig begin van het jaar, samen
met onze vertrouwde partners alsmede nieuwe relaties”,
benadrukt Van der Linden.
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Met jarenlange ervaring in de koffie- en theebranche blijft JDE
zich keer op keer vernieuwen. “Wij inspireren onze partners en
nieuwe relaties hoe zij met onze koffie- en theeconcepten de
dagelijkse momenten voor hun gebruikers optimaal kunnen
invullen. We laten als leverancier zien dat dit verder gaat dan
alleen koffie en thee. Dit varieert van op maat gemaakte
marketingprogramma’s, zoals ons koffiespecialprogramma, tot
foodpairing, in- en outstore communicatie en mobiele activaties
op evenementen. We koppelen al deze programma’s aan trends
en ontwikkelingen in de markt om up-to-date te zijn en mee te
gaan met de behoeften van de consument.”
Brug
De marktleider in koffie en thee probeert altijd een brug te
slaan tussen diverse thema’s die spelen in de markt. “Duurzaamheid, vitaliteit en gezondheid zijn daar voorbeelden van. Wij
zoeken de doorvertaling naar de warmedrankencategorie door
goed te luisteren naar de behoeften van de ondernemer en zijn
gasten. JDE kan hen het juiste aanbod bieden dat hierop aansluit,
zodat iedereen kan genieten van een goede kop koffie of thee”,
legt Van der Linden uit.
De drie gewonnen awards zijn voor JDE Professional een
bevestiging dat zij hun werk goed doen. “We zijn bijzonder trots
dat onze partners in ons geloven; dit motiveert om de partnerships op de best mogelijke manier te onderhouden en verder uit
te breiden.”

Reactie vanuit de handel:

De Beren
“Met Jacobs Douwe Egberts hebben wij
als horecaketen een kwaliteitsslag kunnen
maken binnen ons koffie- en theeassortiment.
Daarnaast biedt JDE inzichten op het gebied
van warme dranken die ons helpen om ons
assortiment beter aan te prijzen bij onze gasten en zo een hoger rendement te behalen.”

JDE helpt met
hoger rendement
behalen
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Coca-Cola European P
fastservice – catering

‘Scheiding tussen retail en
out-of-home verdwijnt’
ROTTERDAM - Net als in 2018 is Coca-Cola ook dit jaar
weer een van de grote winnaars van de Out.of.Home
Awards. De frisdrankproducent scoorde in de categorieën
fastservice en catering het hoogst en sleepte zo twee
awards in de wacht. “We zetten de klantbehoefte centraal en
zijn ontzettend blij dat dit ook zo wordt ervaren.”
Aan het woord is Caroline Siegers, associate director
Foodservice & On the Go bij Coca-Cola European Partners.
Samen met vier collega’s nam zij de awards in ontvangst.
“We zien dit als bevestiging dat we toegevoegde waarde
hebben voor onze klant en daarom gewaardeerd worden.”
Dit zit hem er volgens Siegers vooral in dat er wordt
gekeken naar de klant, de gasten en welke oplossing
geschikt is zodat we op ieder drinkmoment samen met onze
partners deze waarde kunnen creëren. “Dit kan op het
gebied van product portfolio zijn, sterke innovaties, relevante verpakkingen, duurzaamheid, en heeft ook te maken

Reactie vanuit de handel:

Sodexo
“Een professionele partner waarmee we
het afgelopen jaar succesvol onze volledige
categorie koude dranken hebben geanalyseerd, ontwikkeld en geïmplementeerd.
Op basis van gedeelde consumer insights,
interne en externe analyses en trends zijn
de planogrammen voor de verschillende
bedrijfsrestaurants tot stand gekomen met
als primair doel het juiste aanbod voor onze
gasten en natuurlijk een positieve bijdrage
aan onze omzet. Een samenwerking waar we
trots op zijn!”

Coca-Cola heeft samen
met ons succesvol de
volledige categorie koude
dranken geï mplementeerd

Pag14-15_OOH_JuliRdef.indd 2

met een mooie drink beleving en activatie op digitaal vlak
bijvoorbeeld.”
Total beverage company
Collega Koos Janssen, associate director, Customer Activation, Foodservice & On the Go channel bij Coca-Cola European Partners Nederland, vult aan: “Onze strategie is dat we
een total beverage company zijn. Dit houdt in dat we consumenten op ieder moment van de dag een geschikt drankje
willen aanbieden. Daar zijn we zowel in de categorie
Catering als Fastservice in geslaagd. Zo is het productportfolio de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid met ijsthee,
water en functionele dranken. Siegers: “Denk bijvoorbeeld
aan calorievrije dranken zoals Chaudfontaine en Chaudfontaine Fusion, maar ook aan Aquarius Water+ Essential
Minerals, een caloriearme drank met toegevoegde mineralen. Aan het in 2018 geïntroduceerde Fuze Tea hebben we
dit jaar de smaken Black Tea Lemon Lemongrass en Green
Tea Lime Mint toegevoegd. We spelen in op verschillende
groeiende categorieën, met onder andere onze merken
Fïnley en Coca-Cola Energy.”
Duurzaamheid
Uit het juryrapport blijkt dat Coca-Cola ook een van de
winnaars is vanwege zijn visie op duurzaamheid. Janssen
vertelt dat alle plannen op dit gebied zijn vastgelegd in het
duurzaamheidsactieplan ‘This is Forward’. “Een van de
doelstellingen die wij in dit plan hebben vastgelegd, is dat
we ernaar streven dat in 2025 alle pet-flessen tenminste
voor vijftig procent uit gerecycled plastic (rpet) bestaan. Dat
gaat zo voorspoedig dat we dat doel dit jaar al gaan halen”,
aldus Janssen. “Uiterlijk begin 2020 gaan de verpakkingen
van Chaudfontaine, Honest en GLACÉAU Smartwater in
West-Europa over naar een nieuwe verpakking gemaakt van
100% rpet.”

steld. Janssen: “Wij zoeken nauwe samenwerking met onze
klanten op het gebied van category management, shopper
marketing en digital marketing. Denk aan het op de juiste
manier in de markt zetten van een merk, zoals Fuze Tea.
Door alle expertise te bundelen hebben we met Fuze Tea
sterk bijgedragen aan categoriegroei, ook mede door een
sterke propositie en door het stimuleren van aankoop via
bijvoorbeeld hyperlocal campagnes. De kracht van onze
organisatie is het zichtbaar maken van kansen in de markt.
Hierbij speelt ons gepassioneerd Field team een cruciale
rol.”
Hoogtepunt
Het hoogtepunt van het afgelopen jaar is volgens Siegers
niet in één zin aan te geven. “Het is een combinatie van een
aantal acties en lanceringen. Zo is het succes en verder
uitbouwen van Fuze Tea een hele belangrijke. Al onze
verwachtingen werden overtroffen met deze lancering en
daarna is het merk alleen maar groter geworden. Niet alleen
Fuze Tea is een succes, maar het hele ijstheesegment heeft
een impuls gekregen. Fuze Tea is verantwoordelijk voor een
belangrijk gedeelte van deze groei, dat is natuurlijk iets om
heel trots op te zijn. Dit geldt ook voor de enorme stappen
die we zetten op het gebied van duurzaamheid, caloriereductie en gebruik rpet.“

Recycling
Ook de inzameling van plastic flessen speelt volgens
Siegers een rol. “We zetten stevig in op recycling en willen
dit samen met onze handels en keten partners realiseren.
Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de Avans
Hogeschool en Compass. We hebben gezamenlijk een
systeem bedacht waarbij we studenten stimuleren om lege
flessen in te leveren. Als ze dit doen dan ontvangen ze een
kortingsbon waarmee ze korting krijgen op het volgende
flesje dat ze kopen. Een samenwerking op dit gebied hebben
we ook met bijvoorbeeld Pathé, en Spar University. Duurzaamheid bij ons echt verankerd in de bedrijfsvoering.”
Multidisciplinaire teams
Om klanten direct bij te kunnen staan met kennis en
kunde, heeft Coca-Cola multidisciplinaire teams samenge-

Anouk Maas en Koos Janssen
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an Partners Nederland

ering | koude dranken

Koos Janssen, Caroline Siegers, Anouk Maas en Jentl Wijnen.

Naast duurzaamheid en suikerreductie zijn andere
belangrijke zaken die nu spelen vooral geënt op efficiency.

Siegers: “Gemak en snelheid zijn onverminderd van belang.
De eetmomenten van consumenten veranderen. Er zijn
steeds meer momenten waarop minder tijd wordt vrijgemaakt voor eten en drinken. Het gaat om beleving en
snelheid, maar wel met topproducten. Het gaat enerzijds
om directe consumptie. Bestellen en meteen opdrinken. In
dit segment is meal delivery voor ons een groeiende markt.
Consumenten bestellen nog weinig drankjes bij hun
bezorgde maaltijden. Daar valt zeker nog iets te winnen.”
Janssen vult aan dat anderzijds de scheiding tussen retail
en out-of-homekanalen steeds meer wegvalt. “Consumenten
verwachten vertrouwde merken op veel verschillende
plaatsen. Als zij zin hebben in een drankje, dan maakt het
niet uit waar ze dat kopen, als het maar voorhanden is.
Daar moeten we aanbod en activatie op afstemmen.”

Caroline Siegers, Roy Hermans en Jentl Wijnen.
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Groeien
Doel voor de komende tijd is volgens Siegers vooral de
categorie verder laten groeien en waarde voor partners
blijven toevoegen. “We hebben ons productassortiment de
afgelopen jaren flink uitgebreid en zullen dit de komende
tijd verder doorzetten. Ook blijven we investeren in onze
multidisciplinaire teams om klanten op basis van klantbehoeften te kunnen ondersteunen. Zodat we met elkaar het
succes van de verschillende merken verder uitbouwen.”

Reactie vanuit de handel:

De Beren
“Coca-Cola is zonder twijfel onze partner
op gebied van koude dranken. Het bedrijf is
vooruitstrevend met een enorme backoffice
en een goed mvo-plan. Coca-Cola komt
continu met nieuwe producten, biedt enorm
veel ondersteuning en is prijstechnisch in
balans. Een uitmuntende professionele partner die weet waar ze mee bezig is en altijd
klaarstaat om te ondersteunen.”

Coca-Cola is een
uitmuntende professionele
partner die weet waar ze
mee bezig is
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Salomon FoodWorld
sports & leisure | food

Fred van Oekel, Remco Kerssens, André Verstijlen, Romy van Iperen en Albert Mullens.

Salomon begrijpt wat zijn klanten willen
GROßOSTHEIM - Salomon FoodWorld ziet het winnen van de
Out.of.Home Awards als groot compliment. De foodprofessional is binnen het segment sports & leisure in de prijzen gevallen. “De mening van onze klanten telt het zwaarst”, benadrukt
Remco Kerssens, head of market international.
“De klanten laten met deze beoordeling zien dat zij Salomon FoodWorld een innovatieve partner vinden die bijdraagt
aan hun rendementsverhoging door goed mee te werken”,
zegt Kerssens. “Dat bewijst dat we op de goede weg zijn door
te doen wat wij beloven. Ik ben trots op ons team en wil onze
klanten graag bedanken voor hun stem.”
Kerssens is van mening dat de foodprofessional de prijs
heeft gewonnen, omdat de klant altijd centraal staat. Dat is
het uitgangspunt als Salomon in gesprek gaat met klanten.
“Wij willen de klant begrijpen en samen tot een oplossing
komen. Uit de waardering die wij met deze prijs hebben
ontvangen, kunnen wij opmaken dat onze innovaties en
concepten de klant erg aanspreken.”
Ontzorgen
Het winnen van de Out.of.Home Award in het segment
sports & leisure voor de categorie food is voor Kerssens het
hoogtepunt van 2019. “Het grootste compliment dat we
kunnen krijgen is deze award. Daarnaast is de lancering van
onze laatste innovatie, het #BeDifferent-concept, boven
verwachting goed verlopen. Dat bevestigt nog eens dat wij de
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markt echt goed kennen en begrijpen wat onze klanten
willen. Dat is voor ons het belangrijkst.”
Footprint
Salomon ziet de laatste jaren de wensen van de gast snel
veranderen en speelt daar naar eigen zeggen op in met een
onderscheidend assortiment. “Het is geen geheim dat enerzijds de wensen van de gast veeleisender en meer uiteenlopend zijn, terwijl aan de andere kant veel ondernemers
kampen met een tekort aan geschoold personeel. Daarnaast is
de gast bewuster bezig met vleesconsumptie en stapt hij
steeds vaker over naar plantaardige voedseloplossingen.
Ondernemers proberen hun footprint aanzienlijk te verminderen en tegelijkertijd de balans van hun verlies- en winstrekening niet uit het oog te verliezen. Salomon FoodWorld speelt
hierop in met een onderscheidend assortiment veganistische,
hybride en kipburgers. Deze innovaties voldoen aan de
uiteenlopende wensen van de gast én ontzorgen de ondernemer, want de producten zijn bevroren en door iedereen
makkelijk te bereiden. Dit drukt niet alleen de personeelsbehoefte, maar zorgt ook voor minder waste”, legt Kerssens uit.
Salomon garandeert de groothandel en ondernemer innovatieve producten, maar ook kunnen zij rekenen op een constante en hoge productkwaliteit. “We horen vaak terug van
onze klanten dat wij door onze conceptmatige aanpak het
anders doen dan anderen én, wat nog veel belangrijker is, dat
wij doen wat wij beloven.”

Reactie vanuit de handel:

Sligro
“De visie waarmee Salomon de markt benadert, is doordacht en zelfs wetenschappelijk. Men heeft écht oor en oog voor alle
ontwikkelingen om ons heen in de markt,
in alle facetten en disciplines. Ze zijn in
staat met deze visie en de daarbij horende
producten te helpen aan omzetbouw en
enorme kwaliteitsverbetering.”

Salomon heeft oor
en oog voor alle
ontwikkelingen

03-07-19 08:25

Juli 2019

Out • of • Home
Awards 2019

17

Red Bull
on the move | koude dranken

Yvette van Toorn en Stephan van Ee.

‘Consument kiest steeds vaker voor
functionaliteit van het drankje’
AMSTERDAM - Het is feest bij Red Bull. De fabrikant is uitgeroepen tot winnaar van de Out.of.Home Award in de categorie koude
dranken in het segment on the move. Daar krijgen ze bij Red Bull
vleugels van!
De inspanningen van Red Bull zijn het afgelopen jaar niet
onopgemerkt gebleven in de handel. “We vinden het ontzettend
gaaf dat we weer de Out.of.Home Award hebben gewonnen. Iedere
dag werken we hard om een mooie bijdrage te leveren aan het
rendement van de klant”, vertelt Yvette van Toorn, category
development manager out-of-home. “We doen ons uiterste best om
onze partners te helpen hun klanten zo optimaal mogelijk te
bedienen met de categorie. We zien deze award als een waardering
hiervoor.”
Functionele dranken
De categorie koude dranken is de laatste jaren volop in beweging
en Red Bull speelt daar op in door het initiatief te nemen. “We
trekken nieuwe consumenten de categorie binnen en kijken naar
de wensen van morgen. De consument drinkt, eet en besteedt
steeds vaker buitenshuis, het aantal autokilometers is nog nooit zo
hoog geweest en de behoefte aan gemak en genieten neemt toe. Dit
zorgt voor veel kansen in de verkoop van fris- en energiedranken
bij onder meer tankstations. Red Bull denkt mee met de klant, want
gedreven door de functionaliteit van het product is Red Bull het
grootste merk in de categorie”, legt Van Toorn uit.
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Om die nieuwe consumenten aan te trekken en barrières weg te
nemen, doet Red Bull er alles aan om te ontdekken wat hen
tegenhoudt. Transparantie richting de consument is een van de
speerpunten van de fabrikanten om meer bereik te creëren. “We
proberen transparanter te zijn over wat er in een blikje zit: de
hoeveelheid suiker van een glas sap en het cafeïnegehalte van een
kop koffie. We proberen ook duidelijk te maken wanneer je
energiedrank moet gebruiken: in functionele gebruiksmomenten.
Gefocust autorijden is natuurlijk het perfecte voorbeeld voor het
tankstation”, zegt Van Toorn. “Ook vanuit een categorieperspectief
zijn we druk bezig met die functionaliteit. Het is onze visie dat
consumenten steeds vaker onderscheid maken tussen drankjes die
ze gewoon lekker vinden, zoals cola en sinas, of drankjes die ze
nodig hebben, zoals water, sportdrink of energiedrank. Die laatste
groepen noemen we dan ook ‘functionele dranken’. We zien deze
indeling steeds vaker terug in de markt en de groep groeit bovendien hard.”
Vleugels
Red Bull heeft al jaren zijn missie om mensen en ideeën vleugels
te geven. “Als de klant een goed idee heeft om meer rendement uit
de shop of categorie te halen, dan zullen wij er alles aan doen om
dit mogelijk te maken. Om ons klaar te maken voor de toekomst
zullen we samen moeten kijken naar nieuwe services, die zich
bijvoorbeeld richten op de deeleconomie, bezorgen en afhalen,
onderhoud of vitaliteit en sport”, stelt Van Toorn.

Reactie vanuit de handel:

Lukoil
“Red Bull is een terechte winnaar. Al sinds
de start van Lukoil in Nederland trekken wij
gezamenlijk op en proberen we het beste uit
de categorie te halen. De adviezen en handvatten die Red Bull ons geeft, zijn waardevol
en zorgen ervoor dat deze op de winkelvloer
vaak leiden tot een beter resultaat.”

De adviezen van
Red Bull zijn heel
waardevol
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Van Geloven
fastservice | food

Bas Bemelen, Ron Ritmeijer en Marc van de Wouw.

‘Handelspartners zijn enthousiast
over vegetarische snacks’
TILBURG - Tot groot enthousiasme van trade marketing manager Ron Ritmeijer is Van Geloven opnieuw winnaar van de
Out.of.Home Award in de categorie food binnen het segment
fastservice. “Samenwerken met onze partners is ontzettend
belangrijk, omdat we samen het verschil maken en de markt
verder kunnen ontwikkelen.”

Volgens Ritmeijer onderscheidt Van Geloven zich door een breed
scala aan merken en een groot assortiment snacks. “We streven er
te allen tijde naar om relevante proposities en activaties te ontwikkelen waar klant- en marktinzichten centraal staan”, vertelt
Ritmeijer. “Daarbij is de goede relatie die we met onze partners
hebben key. Vanuit deze solide basis kunnen we gezamenlijk
inspelen op de trends en ontwikkelingen en deze doorvertalen naar
relevante concepten in de fastservicemarkt. Neem bijvoorbeeld
onze Mora vegetarische snacks; deze trend breidt zich snel uit en de
groep vegetariërs en flexitariërs neemt razendsnel toe in Nederland.
Middels onze samenwerking met De Vegetarische Slager is het ons
gelukt om een lekkere kroket, bitterbal en kipkorn op de markt te
brengen die niet van de vleesvariant te onderscheiden zijn. Dit
wordt ook erkend door onze handelspartners die hier vol enthousiasme mee aan de slag zijn gegaan.”
Dynamische omgeving
De lancering van de Mora vegetarische snacks die marktbreed is
gecommuniceerd, is voor Van Geloven dan ook hét hoogtepunt van
het afgelopen jaar. “Met deze producten willen we de snackcatego-
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rie verbreden en hopen we binnen het fastservicekanaal een mooie
oplossing te bieden voor iedereen die geen vlees eet of de consumptie hiervan wil verminderen”, stelt Ritmeijer. “We zien de laatste
jaren in de branche steeds meer nieuwe concepten op de markt
komen. Vroeger ging je naar de cafetaria om een frietje met een
snack. Tegenwoordig kan je kiezen uit verschillende hamburgerconcepten (van vlees, kip tot vega) en friet met verschillende toppings
(de loaded fries). Daarnaast zien we uiteraard de enorme groei van
Thuisbezorgd. Het consumentengedrag verandert en iedereen zoekt
nog meer naar gemak, waarbij de klant bereid is wat meer te
betalen. Het inspelen op deze dynamische omgeving doen we
enerzijds door relevante productinnovaties, maar anderzijds ook
door te kijken hoe we met het bestaande assortiment kunnen
inspelen op bepaalde trends. Zo trachten we inspiratie te bieden
aan ondernemers door middel van speciale recepten, waarmee ze
op een eenvoudige manier hun huidige assortiment kunnen
upgraden, bijvoorbeeld met inspiratierecepten voor loaded fries.”
Van Geloven wordt door haar klanten gewaardeerd als het gaat
om de prima samenwerking. Dat is voor de snackfabrikant een
groot compliment. “Een goed partnership is voor ons belangrijk.
We willen hierbij niet alleen een goede gesprekspartner vormen,
maar bovenal een partij zijn waarmee de klant samen optrekt om
gasten te verblijden en de gehele categorie te laten groeien. De
‘commerciële driehoek’ die we bij Van Geloven hebben met sales,
brand marketing en trade marketing, helpt ons om vanuit verschillende disciplines de juiste oplossingen voor de markt te ontwikkelen en de meest optimale executie bij de klant te realiseren”,
benadrukt Ritmeijer.

Reactie vanuit de handel:

Sligro
“Van Geloven is een grote producent met
het vermogen om te acteren dat ze ‘klein’
zijn. Ze luisteren naar wensen, pakken op
wat voor anderen moeilijk lijkt en denken
creatief mee. Het is kunst om daaraan vast
te houden, want daar zit hét grote onderscheid.”

Ze luisteren
naar alle wensen
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Selecta
on the move | warme dranken

Kristien Janssen, Mischa Zwaan, Petra Noordanus en Erik Janssonius.

Selecta zorgt continu voor
kwaliteitsproducten
DORDRECHT - Het is feest in Dordrecht! Selecta is opnieuw uitgeroepen tot winnaar van de Out.of.Home Awards in het segment
on the move in de categorie warme dranken. Selecta biedt, als
marktleider in Europa, koffieconcepten en oplossingen voor fris,
snacks & fresh food voor onderweg, op kantoor en in de horeca.
“We zijn hartstikke trots. Selecta ziet het winnen van de Out.
of.Home Award binnen dit segment als een mooie waardering.
Twee jaar op rij de award binnenslepen is een bevestiging dat wij
meedenken met onze klanten en ze weten te binden om nieuwe
ideeën en concepten op te zetten”, zegt Erik Janssonius, sales
director on the go. De consument verwacht volgens hem binnen
het on-the-movekanaal hoge kwaliteit en wil elke dag opnieuw
worden verrast. “Per klant spelen wij anders in op de wensen
van de klant en hun gasten. Zo hebben we samen met Shell
acties ontwikkeld om meer beleving aan de categorie koffie te
geven. Consumenten konden bijvoorbeeld koffietrainingen
verdienen en kans maken op espressomachines voor thuis of een
reis naar de koffieplantages in Brazilië. Bij Total was juist de
aandacht meer gericht op het verhogen van de kwaliteit.”
Samenwerkingen
Selecta is binnen het on-the-movekanaal actief met sterke
merken als Starbucks on the Go en Lavazza. “Daarnaast ontwikkelen we ook privatelabelconcepten. Dit doen we samen met
onze partners, zoals Shell. Als koffiepartner werken we al jaren
met hen samen voor koffie bij Deli2go en Deli by Shell”, legt
Janssonius uit. Hoogtepunten uit het afgelopen jaar liggen voor
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Selecta bij de samenwerkingen met haar partners. “Voor Shell
hebben we bijna 100 niet-snelwegstations mogen voorzien van
nieuwe concepten. Een voorbeeld daarvan is het upgraden van
een traditionele bonenautomaat met topping naar bonenautomaten met verse melk. Daarnaast zijn we in 2018 een nauwe
samenwerking aangegaan met de EG Group. Naast dat we alle
Esso-stations voorzien hebben van Lavazza koffie, zijn we in
november gestart met de transitie van Texaco. De koffiecategorie
heeft daarbij een prominente plek gekregen in de shop met
duidelijk POS-materiaal. Dat zal verder bijdragen aan de groei
van de koffiecategorie. Ook op de niet-snelweglocaties krijgt de
sales een boost door een nieuwe aanpak en strategie. Gezamenlijk hebben we de koffiecategorie binnen de EG Group verder
geprofessionaliseerd en voorzien van een hogere constante
kwaliteit”, vertelt Janssonius.
Koffieambassadeurs
Selecta heeft naar eigen zeggen een unieke aanpak als het gaat
om de benadering van haar klanten. “Met onze koffieambassadeurs voeren we periodiek audits uit. Hierdoor zorgen we voor
een constante kwaliteit en de consument weet dat koffie bij onze
klanten altijd van hoog niveau is. Daarnaast volgen we de
innovaties op de voet en implementeren we de nieuwste
ontwikkelingen en trends bij onze klanten. Komend jaar zullen
we ook weer aan de slag gaan met diverse innovaties en creatieve ideeën doorvoeren. Als partner zullen wij zowel onze
klanten als hun gasten blijven verrassen. Deze uitdaging gaan we
graag aan!”

Reactie vanuit de handel:

EG Group
“De samenwerking met Selecta verloopt vlot
en het biedt ons op commercieel vlak diverse
kansen om de koffiecategorie verder te laten
groeien. In de Benelux worden concepten
van Spar, Délifrance en ons eigen merk Go
Fresh op het gebied van koffie volledig gesteund en ontzorgd door Selecta. Hiernaast
verzorgen zij de levering van ingrediënten en
plaatsing en onderhoud van al onze Lavazza
bean-to-cupmodules die in de shops staan.”

We worden
gesteund en ontzorgd
door Selecta
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Royal Smilde Bakery
on the move | food

Maurice Bohte en Etienne Smeenk.

‘We werken aan gezondere snacks’
EDAM - De veranderende behoefte van de consument dwingt
Royal Smilde Bakery om continu haar productassortiment
onder de loep te nemen. Daarvoor werkt de fabrikant intensief
samen met haar partners en is ze altijd bezig met vernieuwing.
Klanten waarderen deze inzet en belonen Royal Smilde Bakery met een Out.of.Home Award in het segment on the move
in de categorie food.

Trots als een pauw is Etienne Smeenk, key accountmanager,
op de prijs die Royal Smilde Bakery heeft gewonnen. “Dit is
een supermooi compliment voor ons én onze partners. We zijn
er trots op dat het harde werken op deze manier beloond
wordt.” Royal Smilde Bakery doet veel onderzoek naar de
steeds veranderende behoefte van de consument om ervoor te
zorgen dat het productassortiment altijd aansluit bij de
wensen van de gast. “Dat dwingt ons en onze partners om
innovatief en oplossingsgericht te zijn. We pakken dit graag
samen met onze partners op. Veel van onze producten zijn
bedoeld voor momenten waarop de gast wil genieten, maar de
vraag naar gezonde producten neemt toe. De consument wil
mee met trends als vegetarisch, vegan en gezondheid. Aan de
andere kant is smaak, zeker in onze branche, altijd het
belangrijkste. Momenteel zijn we bezig met bewustere opties,
zoals snacks op basis van brooddeeg en volkorendeeg, snacks
in samenwerking met de Vegetarische Slager en snacks met
een verrassende groentevulling. Tegelijkertijd proberen we
stapsgewijs onze hardlopers gezonder te maken, zonder dat de
consument dit proeft. Ik denk dat de beste smaak en kwaliteit
in combinatie met het volgen van de trends, zonder de
uiteindelijke consument uit het oog te verliezen, ons een
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sterke speler maakt”, zegt productontwikkelaar Maurice Bohte.
“Een nauwe samenwerking met onze partners speelt hierin een
belangrijke rol. Dit doen wij vanaf productontwikkeling tot aan
communicatie op de winkelvloer. We denken altijd mee en
waar gewenst ontwikkelen we nieuwe recepturen en communicatie-uitingen.”
Een andere verandering in de markt volgens Smeenk zijn de
momenten waarop consumenten eten. “Drie maaltijden op een
dag, dat geldt voor veel consumenten niet meer. Dit is iets
waar wij met onze snacks zeker op inspelen. Ook wordt het
ontbijtmoment on the go wordt steeds belangrijker en zie je
dat de hele onlinewereld van grote invloed is op het eetgedrag,
de eetmomenten en dus ook in behoeftes van de consument.”
Tevreden gasten
Het afgelopen jaar kende Royal Smilde Bakery vele hoogtepunten, waaronder de samenwerking met Bakerstreet en Shell.
Met die partners heeft de fabrikant een pumpkin-carrot cookie
ontwikkeld. “We hebben meerdere hoogtepunten, maar we
worden vooral blij van de succesvolle samenwerkingen die
resulteren in tevreden gasten bij onze partners. Het draait niet
altijd om grote volumes of de meeste verkopen”, stelt Bohte.
Royal Smilde Bakery is een van de grootste partners als het
aankomt op bakkerijproducten en heeft bewust gekozen voor
een persoonlijke aanpak richting haar klanten. “Onze partners
kennen elke medewerker bij naam en dat benadrukt de kracht
van dit familiebedrijf. We geloven dat we samen aan successen
bouwen. We willen dan ook iedereen bedanken die ons als
beste heeft beoordeeld voor de Out.of.Home Award. Het is een
fantastische erkenning en motiveert ons om te blijven innoveren met onze producten”, zegt Smeenk.

Reactie vanuit de handel:

Lukoil
“Door onder andere de producten en aanpak van Smilde Bakery is onze categorie
snacks fors gestegen. Smilde begrijpt onze
vraagstukken en handelt direct, waardoor
we meteen resultaat boeken. Daarnaast
voorziet de buitendienst van Smilde onze
medewerkers van tips en trucs om telkens
tot een beter resultaat te komen.”

Smilde
begrijpt onze
vraagstukken
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Philip Morris Benelux
tabak

Danny de Korte en Sharon Schroevers.

Philip Morris zet vol in
op rookloze producten
BERGEN OP ZOOM - Philip Morris Benelux is trots op de
Out.of.Home Award die het bedrijf opnieuw heeft gewonnen in
het segment tabak. “Dit is een mooie erkenning”, reageert Rudi
van Kleeff, commercieel directeur bij de tabaksfabrikant.
Philip Morris bevindt zich momenteel in een ongekende
transformatie, vertelt Van Kleeff. “Dit heeft impact op de relatie
met onze handelspartners, maar die relatie is te midden van alle
veranderingen nog altijd uitstekend. We zijn daarom des te meer
vereerd dat onze partners zich duidelijk kunnen vinden in onze
missie om op termijn sigaretten geheel te vervangen door minder
schadelijke alternatieven.” Samenwerking staat bij de tabaksfabrikant altijd centraal om het beste rendement te halen. “We
houden uiteraard rekening met de belangen van alle partijen.
Daarnaast zetten we ons vol in op de groei van de categorie
rookloze producten met IQOS.”
Het afgelopen jaar zijn de verkoop en populariteit van IQOS
verder gegroeid en dat geldt als een van de hoogtepunten die
Philip Morris kende. “Met de introductie van IQOS hebben we
twee jaar geleden een innovatieve technologie op de markt
gebracht voor volwassen rokers die niet stoppen met roken. Doordat tabakssticks met IQOS worden verwarmd en niet verbrand,
ontstaat er een damp die 95 procent minder schadelijke stoffen
bevat dan de rook van sigaretten”, legt Van Kleeff uit. “Wereldwijd zijn meer dan tien miljoen volwassen rokers overgestapt op
IQOS en ook in Nederland zijn dat er al vele duizenden.”
Philip Morris zit midden in een verandering, waarbij de
fabrikant vol inzet op rookloze producten en de productie en
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verkoop van sigaretten op termijn wil stoppen. “We kunnen met
onze rookloze producten dan ook een belangrijke bijdrage
leveren aan een rookvrije samenleving. Nagenoeg al onze
activiteiten en inspanningen zijn erop gericht om deze ambitie zo
snel mogelijk te realiseren. We stellen hierbij voorop dat niet
roken de beste keuze is. Dit onderstrepen we ook in onze
communicatie. Voor de grote groep volwassen rokers die blijft
roken, is het cruciaal dat zij worden geïnformeerd over de betere
alternatieven. Op deze manier kunnen we op korte termijn
gezondheidswinst behalen voor de individuele roker en de
maatschappij als geheel.”
Maatregelen
Tabak en de verkoop daarvan staan onder grote druk door het
Nationaal Preventieakkoord. Staatssecretaris Blokhuis heeft als
ambitie dat in 2040 minder dan 5 procent van de volwassenen
rookt. “Wij kunnen ons in principe vinden in deze doelstelling.
De maatregelen die hij echter opwerpt, daar kunnen wij ons
grotendeels niet in vinden, omdat hij minder schadelijke
alternatieven over één kam scheert met sigaretten en shag. Wij
zijn voorstander van strenge maatregelen om het roken te
ontmoedigen, of om te voorkomen dat jongeren en niet-rokers
gaan roken.” De tabaksfabrikant kan haar doel om een rookvrije
toekomst te realiseren niet alleen bereiken. “Onze handelspartners zijn cruciaal om deze ambitie te realiseren. Daarom zullen
we de komende periode onze samenwerkingen intensiveren.
Alleen op die manier komen we elke dag een stapje dichter bij
een rookvrije toekomst”, stelt Van Kleeff.

Reactie vanuit de handel:

Lekkerland
“Philip Morris Benelux weet dat ze als bedrijf
moet veranderen om ook in de toekomst
succesvol te blijven. Als eerste grote tabaksfabrikant heeft ze de duidelijke keuze
gemaakt voor een rookvrije toekomst en
loopt ze met IQOS voorop qua visie en
aanpak.”

Philip Morris
heeft een
duidelijke
keuze gemaakt

03-07-19 08:32

3MI0ND%
ER
SUIKE

C
A
B
Pag22_OOH_Juli.indd 1

R

B
&
K

R
E
T
ET

R
O
F
W
E
N

A
L
MU

01-07-19 11:03

