
Wat wil de burger? 

Duurzame disruptie in Food



Passie voor food
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Contact en info 

www.rabobank.nl/kennis

Rabobank Foodzone

@BakkerGea

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
http://www.rabobank.nl/kennis


Disruptie: het woord van de 21 eeuw
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Programma
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De komende 20 minuten 
o Het Nederlandse foodlandschap 
o Noodzaak tot verduurzaming 



Food in NL: verzadigde markt
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 Macro
 Verzadigde markt
 Bevolkingsgroei vlakt af

 Consumententrends
 Gemak v/s Beleving
 Gezondheid, Vitaliteit en lifestyle
 Meer groente, minder koolhydraten 

 Duurzaam
 Kritisch bij aankoop (transparantie)
 Terugdringen van verspilling
 Voedselveiligheid 



Krachtenveld in de keten



Consumententrends veranderen de keten

Gezond & Vers

Convenience & Gemak

Hybride consument

Online, mobile, Social

Transparantie



Niche markten door hybride consument
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Bron: Rabobank, 2015
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"Traditionele" consumentHybride consument

Premium 
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RELATIEVE PRIJS AANKOOP

Presentator
Presentatienotities
De impact van de hybride consument wordt in detailhandel food duidelijk zichtbaar. De groei van het marktaandeel van kwaliteitsdiscounters (zoals Lidl) zet door. Aan de andere zijde van het spectrum ontstaan concepten met een hoge toegevoegde waarde en een premium prijs. Voorbeeld is Yoghurt Barn in Utrecht. Belevingsconcept rondom het product hangop.BlurringDe concurrentie neemt toe, en vaak uit onverwachte hoek (blurring). De traditionele retailer wordt uitgedaagd door nieuwe concepten zoals bijvoorbeeld STACH en het Vlaamsch Broodhuys.Food onlineDe groei van food online is aantrekkelijk en het aantal (branchevreemde) aanbieders neemt gestaag toe. Om in online tot de blijvers te behoren zijn drie aspecten in het businessmodel van belang: 1. Het moet schaalbaar zijn; 2. Gemaksmaximalisatie voor de consument en 3. Uitgekiende distributie en efficiënte logistiek. Mede door technologie neemt de transparantie toe met een focus op prijs en kwaliteit.



Groei vooral in waarde, niet in volume

Premium

Hogere waarde
Gemak

Gezond
Lokaal

Duurzaam



Waarde: smaak, verhaal en beleving



Verschuiving naar gemakmaximalisatie
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To Go Thuisbezorgen Foodservice

Presentator
Presentatienotities
To GoGroeiend buitenhuisconsumptieEten op meerdere momenten gedurende de dagHightraffic locaties worden take-aways OnlineOpkomst maaltijdboxenOpkomst thuisbezorgformulesGroei online boodschappen FoodserviceSterke groei horeca Meer kant-&-klaar maaltijdenMeer versmaaltijden 



De traditionele keten verandert…
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… naar verbinding
met de consument
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… via devices, distributie en data…
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Verbinding met de consument… 

gemak

beleving



Verbinding met de consument…
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Transparantie gevraagd!



Transparantie: het moet duurzamer… 

1

2

Milieu

Dierenwelzijn Voedselverspilling

Gezonder

3

4



Trends zichtbaar in keuze consument
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Gezond

Beter voor milieu

Kwaliteit

Smaak

Dierenwelzijn



1114
1145

Want de pincode van de wereld verandert

Presentator
Presentatienotities
Vandaag is de pincode nog 1114, maar in 2050 wordt deze 1125. Ik leg het uit: Vandaag zijn er ongeveer 7 miljard mensen op de wereld: een kleine 1 miljard in Europa, ca. 1 miljard in Noord- & Zuid- Amerika, 1 miljard in Afrika en 4 miljard in Azië, totaal 7 miljard. In 2050 zal de wereldbevolking toenemen naar ruim 9 miljard mensen en wordt de verdeling 1125, oftewel 2 ipv 1 miljard in Afrika en 5 ipv 4 miljard in Azië. De bevolking in Africa blijft naar verwachting nog lang doorgroeien waar die in andere gebieden zoals Europa al aan het krimpen is. Het gevolg is dat in 2100 de populatie in Africa waarschijnlijk nog eens verdubbeld naar 4 miljard mensen. Alle populatiegroei zal dus plaats vinden in wat we nu ontwikkelingsgebieden noemen. En waar we nu tov 1 Europeaan, 1 Afrikaan hebben, zal dat naar verhouding 1 op 4 worden…



Toekomst van de landbouw?

19



  

Wat is het doel?
• Duurzame vorm van voedselproductie ontwikkelen
• Continuïteit van het bedrijf
• Hoger inkomen
• Innovaties

Duurzaam ondernemen



Succesvolle boeren

• Landbouwkundige ontwikkeling

• Vakmanschap is een vereiste

• Producten verwerken

• Hoe zit het met de marketing

• Samenwerken is een kunst



KennisFinancieren Netwerk

Rol van de bank 



Rabobank Banking for Food

Bedankt voor uw aandacht!

Meer informatie en contactgegevens: www.rabobank.nl/kennis

http://www.rabobank.nl/kennis
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