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Doel van deze studie

Het doel van deze studie is om het belang van “convenience/kant en klaar” in kaart te brengen binnen de Belgische 

Foodservicemarkt.

Daarbij focussen we op het belang en verklaringen van convenience op verschillende vlakken :

- binnen de verschillende deelsectoren van:          

- social catering (zorg – onderwijs – bedrijven )

- commercial catering (hotel - F&B Entrepreneurs - ketenrestaurants & autosnelwegen  - recreatie  -

expo –transportcatering)

- naargelang Type 1 (voorgegaard vis/vlees) - Type 2 (voorgegaard vlees/vis met bereide saus en/of groenten) -

Type 3 (=Type 2 & zetmelen : aardappelen-pasta),

- aard van gerechten binnen convenience: vis/vlees/veggie/schepschotel

- de motivatie  tot gebruik van convenience (tekort aan personeel - tijdsbesparing bij productie - constante kwaliteit -

snelheid bij service)

- het volume (potentieel) kant & klaar/convenience per segment op basis van het aantal tickets/warme maaltijden – de 

foodcost - % k&k bereidingen –belang vers/diepvries –totaal volume 

Verder bekijken we de trends voor de toekomst en bekijken we de invloed van convenience op de tewerkstelling, de 

producenten- en de keukeninfrastructuur en –apparatuur
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Social catering: 

48  contacten, ondermeer 

Zorg - kort verblijf : 

AZ Sint Jan Brugge- Isosl Liege - UZ Gasthuisberg – Ter Duinen 

Nieuwpoort- AZ Alma Eeklo – ST Andries Ziekenhuis Tielt. 

Zorg - Lang verblijf : 

L’Esplanade Ath - Orpea Uccle (keten) – Armonea Mechelen (keten)  –

Veresto Olen – Militza Oostakker – Campus Asster St Truiden

Bedrijven & overheid : 

Covestro - VRT- Fortis BXL – Duo Catering-

Green Kitchen - Atlas Copco Wilrijk - Huis van de Arbeid Brussel- Fedorest

Ministerie Financiën

Onderwijs :  

Institut Sacré-Coeur Nivelles- Université Louvain La Neuve - Vrije 

Universiteit Brussel - Bimsem Mechelen - College Paters Jozefieten Melle -

Tehuis voor Schipperskinderen Antwerpen – Alma Leuven

Nationale cateraars :

actief in al deze segmenten: waaronder nationale cateraars (ISS Catering –

Belgocatering –Prorest- andere)

Commercial catering: 72 contacten, 

waaronder
Hotels : 

Entegra Belgium - Ramada Woluwé – Novotel Zaventem - Gosset

Hotel/Flanders Group - NHotel Brussel- Les Tanneurs Namur- VanderValk

Nivelles - Mercure Oostende - Aldhem Hotel Grobbendonk 

Expo : 

La Boutique Alimentaire - Tours & Taxi_Marie & Luigi- Gent Expo -Moresto

Moucron- Kortrijk Expo - Charlies- Expo 

Recreatie :  

Domaine Provincial de Chevetogne - Technopolis Mechelen – De 

westhoek Oostduinkerken - Reigersnest Koksijde - Domein Bosberg

Houthalen

Restaurantketens & wegrestaurants : 

Colmar - Ikea - The Lodge Group - Den Eyck – Makro Zaventem –Autogrill  -

Transport: Camden Food/Brussels South – Belair/Oostende –

SNCB/Brussel Zuid

F&B Entrepreneurs : 

Diner Privé GrootBijgaarden - Traiteur Lombaerts Beveren  - Traiteur Du 

Parc Neder over Heembeek - The Catering cie Boortmeerbeek – Traiteur 

Magnus Antwerpen – Carpe Diem Tongeren - Darwin Forest - Traiteur 

Robiette Nivelles – Le Pavillon Imperial La Louviere - Choux De Bruxelles-

HK Traiteur Antwerpen

Werkwijze en doelstelling

Deze studie kwam tot stand op basis van gesprekken met bevoorrechte getuigen uit de foodservice sector.  

Meer dan 120 operators werden zowel telefonisch als persoonlijk gecontacteerd en ondervraagd over hun 

ervaringen. Zowel nationale ketens als lokale spelers werden gecontacteerd binnen de verschillende 

deelsegmenten van social catering en commercial catering.

Deze gesprekken vonden face to face en telefonisch plaats van juni t.e.m. september 2019.
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Belang van convenience 
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Belang van convenience in food service

In welke mate maakt u gebruik van convenience producten ?

( in % aantal maaltijden)

Het belang van convenience kan niet genoeg worden benadrukt. In bijna een op de twee 

maaltijden bereid binnen foodservices wordt gebruik gemaakt van convenience producten. 

Binnen de social catering  gebruikt men dit in één op de 4 maaltijden, in commercial catering 

zelfs in 6 op 10 van de maaltijden.
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Motivatie voor convenience in food service 

Welke zijn de redenen om convenience producten te gebruiken? 

De belangrijste reden om in te zetten op convenencie is de garantie op een meer costante 

kwaliteit. Binnen het social segment wordt ook gekeken naar het voordeel in tijdsbesparing 

binnen het productieproces.
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Marktopportuniteiten kant 

en klare maaltijden 

in tonnage 
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Op basis van de gegevens die we verzameld hebben in vorige studies kunnen we ook een inschatting maken van de 

tonnage voor kant en klare maaltijden per subsector en voor de totale food service sector.

14

Inschatting tonnage kant en klaar

We berekenen deze als volgt:

Stap 1 : we vertrekken vanuit het aantal tickets per subsector.

Stap 2 : vervolgens nemen we het percentage warme

maaltijden hierin; 

zo komen we aan het totaal aantal warme maaltijden 

Stap 3: dit vermenigvuldigen we met de gemiddelde foodcost 

per warme maaltijd. 

Zo komen we aan de totale foodcost

Stap 4: hiervan nemen we het % opgegeven kant en klaar 

bereidingen

Stap 5: dit delen we met de gemiddelde opgegeven kost per ton.

Resultaat: Zo komen we aan het totale tonnage voor de subsector

Voorbeeld B&I sector

119,7 miljoen

*

59%

=

70,62 miljoen

*

2,7 euro

=

190,7 miljoen Euro

*

20%

/

6,5 Euro/kg

=

5.867 ton
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15% gebruikt convenience producten

Vooral voorgegaard vlees/vis

Ongeveer 2800 outlets

Geschatte tonnage 9600 ton

Geschatte verhouding vers-diepvries 

90/10

Convenience in de zorgsector: overzicht
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Kerncijfers sector



• Voeding wordt een belangrijk onderdeel 

van het genezingsproces. Een aantal 

ontwikkelingen make het belang van 

convenience en de voordelen groter.

• De zorgsector vereist een zeven op zeven 

service, met de continue onzekerheid

voldoende personeel te vinden voor de 

avond- en weekend service

• De verschuiving van een grote centrale 

keuken naar satelliet keukens op elke 

afdeling betekenen hierbij een sterke 

steun richting convenience

• Ziekenhuizen en campussen binnen 

hetzelfde netwerk starten zelf centrale

productie-units  met (half) afgewerkte  

producten ideaal voor regeneratie op de 

afdelingen

”

Ik voel de weerstand  bij de diëtisten die anti-convenience zijn, 
daarenboven is voor de patiënt de voeding  50% afwijkend.

Gedurende de verbouwingen hadden we geen keuken meer voor  
bezoekers  & personeel; de  deur staat volledig open voor 
voorgegaard 

Wij zijn met het steamplicity concept gestopt, en zijn nu 
overgeschakeld op voorgegaarde componenten

Voordeel: minder produceren, minder energiegebruik en minder 
afval

Het opzet is minder goed gelukt door de  diversiteit aan  
maaltijden voor patiënten

Wij hebben minder risico’s op besmetting en gezien het gemak 
van werken wenst ons personeel dit zo te houden

Deze leverancier heeft de aanbesteding binnengehaald omdat 
hij het volledige menu kon volgen ( van het normaal 

assortiment tot de gevraagde dieetvarianten en afwijkende 
voeding)

Convenience in de zorgsector “kort verblijf” verklaard
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Cases effect convenience 
op innovatie in apparatuur

1. Metos
2. CD Constructs
3. Sabemaf
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Algemene conclusie en 
reflectie 
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Kostprijs rapport (70 pagina’s): 

• Introductieprijs: 1800 euro
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Voor verdere info:

Eddy Bovijn

Food in Mind

0496 26 95 75
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