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TRENDS 



Marketing? 
…Dat is zelfverzekerd lege Amerikaanse woorden 

gebruiken.  
 
 
 

http://carte-virtuelle.cybercartes.com/cartes-virtuelles/58517-Le marketing.html
http://carte-virtuelle.cybercartes.com/cartes-virtuelles/58517-Le marketing.html




CONSUMENTEN TRENDS 



TRENDS IN DE VOEDINGSMARKT 

Gebruiksgemak 

VOEDSEL “+” 

TOEGEVOEGDE 
WAARDE 

VOEDSEL “-” 

WELZIJN 

AUTHENTICITEIT 

LEUK 

TIJDSBESPAREND 

ONDERWEG 

PORTIE GROOTTE 
 

Ervaring & zichzelf verwennen Gezondheid & welzijn 

CONSUMPTIE OP DASHBOARD 

1 PORTIE 

SNACKS 

OOH 

MULTICULTUREEL 

EXOTISCH 

NATUURLIJK 

FUNCTIONEEL 

Sources: The Foodmaker, Unilever (Key Drivers), Euromonitor 



Smaak 

AT LEAST AS GOOD AS 

ALAGA 

100 % 

Totaal Calorieën / vet  

Aanvaardbaar Beter 

70 % 

Referentie 



ENKELE CIJFERS… 



TOTAAL BROOD & CO: RETAIL VS ARTISANAAL 

 Speciaalzaken = 
 Bakker (bakker + broodautomaten) 
 Overige speciaalzaken 

 Procentueel gezien minder waarde voor retail dan volume 
 Prijzen in de supermarkten liggen lager dan bij bakkers 
 Verschil in productmix bij artisanaal vs retail 

Bron: GfK 2009 Bron: GfK 2009 



TOTAAL BROOD & CO:  
BAKKERIJ VS PATISSERIE 

     Volume 2009:  Waarde 2009:  
 Bakkerij:           93%            81% 
 Patisserie:                        7%            19% 

 
 Opmerking: volume betekent het aantal stuks 

Bron: GfK 2009 Bron: GfK 2009 



TOTAAL BROOD & CO: RETAIL VS ARTISANAAL 

 Belangrijkste afzetkanaal van broodproducten is retail 
 Above far share: stokbrood, broodjes en koffiekoeken 

 Retail: waarde ligt steeds lager dan aantal stuks (in %) 
 Prijzen in retail liggen lager dan in speciaalzaken 

 

volume waarde 

Bron: GfK 2009 



BROOD: RETAIL VS ARTISANAAL 

 Brood is het belangrijkste broodproduct voor speciaalzaken 
 Toch wordt meerderheid in retail verhandeld 

 



BROOD IN ARTISANAAL 

Bron: GfK 2009 



BROOD: EVOLUTIE RETAIL VS ARTISANAAL 

 

In 1.000 € In 1.000 stuks 

 Zowel artisanaal als retail stijgen lichtjes op korte termijn 
 Artisanaal doet het beter in wit en volkoren brood (=), meergranen- en 

rozijnenbrood, Waldkorn en overig brood (↑) dan retail 
 % van waarde loopt gelijk met % van aantal stuks 

Bron: GfK 2009 



STOKBROOD: RETAIL VS ARTISANAAL 

 Stokbrood wordt voor 4/5 in supermarkten verhandeld 
 Klein volume (3%) maar toch belangrijk in retail 

 



STOKBROOD IN ARTISANAAL 

Bron: GfK 2009 



STOKBROOD: EVOLUTIE RETAIL VS ARTISANAAL 
In 1.000 € In 1.000 stuks 

 Grotere stijging voor de totale categorie in artisanaal, kleinere 
stijging voor supermarkten 

 Zelfde trend in de belangrijkste categorie: overig stokbrood 
 Ciabatta daalt in alle afzetkanalen 
 % van waarde loopt gelijk met % van aantal stuks 

 

Bron: GfK 2009 



BROODJES: RETAIL VS ARTISANAAL 

 Broodjes worden hoofdzakelijk in retail verhandeld 
 Broodjes = 47% van totaal volume: zeer belangrijk voor retail 

 



BROODJES IN ARTISANAAL 

Bron: GfK 2009 



BROODJES: EVOLUTIE RETAIL VS ARTISANAAL 
In 1.000 € In 1.000 stuks 

 Grotere stijging voor de totale categorie in retail, artisanaal = 
 % van waarde loopt niet altijd gelijk met % van stuks, bv witte pistolets, sandwiches bij retail en 

overige broodjes 

Bron: GfK 2009 



KOFFIEKOEKEN: RETAIL VS ARTISANAAL 

 Koffiekoeken worden hoofdzakelijk in retail verhandeld 
 Koffiekoeken vormen 17% vh totaal volume: belangrijk voor retail 

 



KOFFIEKOEKEN IN ARTISANAAL 

Bron: GfK 2009 



KOFFIEKOEKEN: EVOLUTIE RETAIL VS ARTISANAAL 
In 1.000 € In 1.000 stuks 

 Stijging voor artisanaal, daling in retail 
 Trend in de belangrijkste categorieën (chocoladekoeken en 

overige koffiekoeken) = retail verliest, artisanaal stijgt 
 % van waarde loopt gelijk met % van aantal stuks 

 

Bron: GfK 2009 



GEBAK & TAART: RETAIL VS ARTISANAAL 

 Gebak & taart worden hoofdzakelijk in retail verhandeld 
 Gebak & taart vormen 7% vh totaal volume 

 



GEBAK & TAART IN ARTISANAAL 

Bron: GfK 2009 



GEBAK: EVOLUTIE RETAIL VS ARTISANAAL 
In 1.000 € In 1.000 stuks 

Bron: GfK 2009  Stijging voor de totale categorie in artisanaal, retail daalt (-3%) 
 Gelijkaardige evolutie in belangrijkste categorieën: fruittaart, eclair en 

overig gebak 
 % van waarde verschillen met % van aantal stuks in fruittaarten, overige 

taarten en eclairs 



TOTAAL BROOD & CO:  
EVOLUTIE RETAIL VS ARTISANAAL 

 Lange termijn evolutie (‘05-’09): 
 Positieve evolutie bij supermarkten in units , licht negatief bij bakkers 
 Stijging in waarde is groter bij supermarkten dan bij bakkers (in %) 

 Korte termijn evolutie (‘07-’09): 
 Positieve evolutie bij bakkers in units, licht negatief bij supermarkten, maar retail 

blijft de grootste afzetmarkt 
 Stijging in waarde is groter bij bakkers dan bij supermarkten (in %)  

 Penetratie: 69% in speciaalzaken 
 >30% stapt nooit een artisanale bakker binnen 

 

In 1.000 stuks 

In 1.000 € 

Bron: GfK 2009 



In 1.000 € 
 Lange termijn evolutie van units (‘05-’09): 

 Retail wint meer tov speciaalzaken en ze hebben al >50% 
 Stijging in waarde is groter bij supermarkten dan bij bakkers (in %) 

 Door grotere prijsstijgingen in supermarkten (brood&stokbrood) en verschil 
in productmix 

 Korte termijn evolutie van units (‘07-’09): 
 Speciaalzaken doen het beter dan retail (koffiekoeken & gebak dalen zelfs), 

maar retail blijft de belangrijkste afzetmarkt 
 Stijging in waarde is groter bij bakkers dan bij supermarkten (in %) met broodjes 

als uitzondering 
 

TOTAAL BROOD & CO:  
EVOLUTIE RETAIL VS ARTISANAAL 

 

 
In 1.000 stuks 

waarde 

Bron: GfK 2009 



TOTAAL BROOD & CO:  
EVOLUTIE BAKKERIJ VS PATISSERIE 

 Procentueel gezien meer gestegen in waarde dan in volume 
 door prijsstijgingen of verschil in productmix 

 Waarde wordt overal positief beïnvloed door prijsstijgingen of verkoop van 
meer premium producten 

In 1.000 stuks 

In 1.000 € 

Bron: GfK 2009 



TOTAAL BROOD & CO:  
BAKKERIJ VS PATISSERIE 

     Volume 2009:  Waarde 2009:  
 Bakkerij:           93%            81% 
 Patisserie:                        7%            19% 

 
 Opmerking: volume betekent het aantal stuks 

Bron: GfK 2009 Bron: GfK 2009 



ALGEMENE CONCLUSIE 
 Belangrijkste categorieën voor artisanale bakkers zijn: 

Volgens volume:    Volgens waarde: 
 Witte pistolets    Lichtbruin brood 
 Lichtbruin brood   Witte pistolets 
 Wit brood    Overig gebak 
 Sandwiches    Meergranenbrood 
 Overige koffiekoeken   Fruittaart 
 

 Langetermijn evolutie:  
 gunstiger voor retail 
 

 Kortetermijn evolutie:  
 speciaalzaken herstellen zich, maar retail behoudt het 

grootste gedeelte van de broodmarkt 
 

 



Situatie 2010-2011 cijfers voor Vlaanderen 

 Het marktaandeel daalt van 56,1% in 2009 
 naar 54,3% in periode juni 2010-juni 2011 
 Daling is het sterkst in gebak en taart 
 
Oorzaken die consument aangeeft 
 Gemak om alles te kopen in één winkel 
 De prijs-kwaliteitsverhouding wint aan belang 

 
 
 



Aankoop van de consument periode juli 2010-juli 2011 
 

• 83 broden => 44 bij de bakker (53%) 
• 5 stokbroden => 1 bij de bakker (20%) 
• 156 broodjes => 47 bij de bakker (30%) 
• 45 koffiekoeken=> 19 bij de bakker (42%) 
• 14 gebakjes => 5 bij de bakker (36%)  
• 7 taarten=> 3 bij de bakker (43%) 
 



Conclusie- 

 De daling vh marktaandeel is het sterkst 
waarneembaar voor gebak en taart, net een 
productcategorie waar het thuisverbruik in stijgende 
lijn ligt. 
Ook het totale thuisverbruik van broodjes 
(sandwiches, pistolets...) blijft verder doorgroeien. 
Het thuisverbruik van brood blijkt daarentegen, na 
positief in 2007 en 2008, zijn negatieve trend te 
hebben hervat. 
Ook voor koffiekoeken geldt diezelfde evolutie.   
 



DUIDELIJKE VISIE… 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.fnj06.com/administrer/upload/300607_191628_PEEL_PcsTvf.jpg&imgrefurl=http://www.fnj06.com/index.php?page=articles&id=68&h=380&w=393&sz=72&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=3fymA1-AXTd4SM:&tbnh=120&tbnw=124&prev=/images?q=bush+jumelles&svnum=10&um=1&hl=fr&sa=N


ZINTUIGEN 



PRODUCTEN: DE 2 S REGEL… 

 Stijl 
 
 
 

 
 Smaak 

http://1.bp.blogspot.com/_dwuwf0qdKMk/Sz_DAkDN8tI/AAAAAAAAAuE/HTzrETYZOFk/s1600-h/07-Vestido-longo-de-noite.jpg


UNIFA IS ER VOOR JULLIE … 
CONTACTEER ONS ! 


	TRENDS
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Consumenten trends
	Trends in de voedingsmarkt
	At least as good as
	Enkele cijfers…
	Totaal brood & co: retail vs artisanAAL
	Totaal brood & co: �bakkerij vs patisserie
	Totaal brood & co: retail vs artisanAAL
	Brood: retail vs artisanAAL
	Brood in artisanAAL
	Brood: evolutie retail vs artisanAAL
	Stokbrood: retail vs artisanaal
	Stokbrood in artisanaal
	Stokbrood: evolutie retail vs artisanAAL
	Broodjes: retail vs artisanaal
	Broodjes in artisanaal
	Broodjes: evolutie retail vs artisanaal
	Koffiekoeken: retail vs artisanAAL
	Koffiekoeken in artisanAAL
	Koffiekoeken: evolutie retail vs artisanAAL
	Gebak & taart: retail vs artisanaal
	Gebak & Taart in artisanaal
	Gebak: evolutie retail vs artisanAAL
	Totaal brood & co: �evolutie retail vs artisanAAL
	Totaal brood & co: �evolutie retail vs artisanAAL
	Totaal brood & co: �evolutie bakkerij vs patisserie
	Totaal brood & co: �bakkerij vs patisserie
	Algemene conclusie
	Situatie 2010-2011 cijfers voor Vlaanderen
	Aankoop van de consument periode juli 2010-juli 2011�
	Conclusie-
	Duidelijke visie…
	Zintuigen
	Producten: de 2 S regel…
	UNIFA IS ER VOOR JULLIE … contacteer ons !

