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Concept algemeen 

In het researchdocument “Breakfast in Foodservice 2005” bracht Food in Mind      

het belang van de ontbijtmarkt - buitenhuis in kaart.  Samen met Dimarso werd de 

Belgische consument en zijn eetgedrag in kaart gebracht anno 2005.

Nu - 15 jaar later – lanceert Food in Mind samen met iVOX een nieuw en 

diepgaander onderzoek  naar de ontbijtgewoontes van Belgische consument binnen 

de out of home markt (O.O.H). 

De studie is een initiatief van Food in Mind in samenwerking met iVOX, maar wil de 

kans bieden aan een aantal geselecteerde partners om specifieke vragen op te 

nemen en een gedetailleerde analyse op maat te ontvangen.                    

Bepaalde variabelen in de studie zullen dan ook focussen op de aspecten die voor 

de partners belangrijk zijn.



Het doel van deze studie is:

• De  consumptie en ontbijt gewoontes in kaart te brengen

• Groepen/types trachten te onderscheiden met specifieke kenmerken

• Een aanzet te geven om deze groepen/types beter te begrijpen/                             

te verklaren

• De toekomstige evoluties in kaart te brengen op basis van extrapolaties en 

analyse van de verschillen tussen de verschillende generaties en 

typologieën.
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Methodologie 

• In een eerste fase wordt online een uitgebreide intake van 15 minuten 

afgenomen bij een representatief staal van 1000 Belgen tussen de 18 en de 

65 jaar oud. 

• Daarbij worden elementen zoals persoonlijkheid, de visie t.o.v. eten in het 

algemeen en ontbijten in het bijzonder, samen met de awareness en 

preference van bepaalde brands in kaart gebracht.



O.O.H Foodconsumption

Wordt gemeten aan de hand van de algemene intakevragenlijst rond gewoontes en 

dergelijke. 

Volgende aspecten zijn daar bij  cruciaal:

Wat?

Waar? (nomadisch of sedentair)

Tegen welke prijs?

Met wie?

Wanneer?

Waar gekocht?



O.O.H Foodconsumption

De specifieke foodconsumption O.O.H wordt bepaald door 4 grote groepen van 

factoren: 

• de levensstijl van de consument

• de houding t.o.v. eten 

• de houding t.o.v. ontbijten 

• de kennis, het contact en de preference van producten en operatoren

ME 
PERSOON

FOOD 

CONSUMP-

TION OOH

BRAND
(product/

operator)

ME

ONTBIJT

ME 

FOOD



Factor 1 levensstijl consument

We onderscheiden 4 subfactoren:

Op basis van een gereduceerde persoonlijkheidsvragenlijst bekijken we de 

score van de respondenten op de zgn. BIG FIVE

We brengen hobby's, vrienden, activiteiten,… in kaart ondermeer ook ifv 

een potentieel inschatting van O.O.H

De werkinhoud/het werkregime, de verplaatsingen en de werkplaats (met 

mogelijkheden tot ontbijten) worden in kaart gebracht 

Meer klassieke factoren zoals leeftijd, geslacht, gezinssituatie,…

Werk

Socio-demo

Persoonlijkheid

Sociaal



Factor 2 Houding tov eten

We onderscheiden 2 subfactoren:

Aan de hand van een aantal statements over 

eten, visie op gezondheid en eten, rol van eten, 

belang van eten, hoe met eten wordt 

omgegaan,… typeren

we de consumenten 

Aan de hand van een aantal statements 

en vragen brengen we de algemene 

eetgewoontes in kaart van de respondenten: waar 

wordt er gegeten, wat wel/wat niet over eten, …. 

Visie t.o.v. eten

Eetpatroon



Factor 3 Houding tov ontbijten

We onderscheiden 3 subfactoren:

Aan de hand van een aantal statements over ontbijt, visie op verschillende soorten ontbijten,…belang van  

ontbijt, hoe met ontbijt wordt omgegaan,… typeren we de consumenten op een algemene manier

Specifiek focussen we daarbij op de motivaties die mensen hebben om bepaalde ontbijten al dan niet te 

gebruiken en andere juist niet

Boterhammen met beleg- belegd broodje- koffiekoeken- cornflakes - havermout - eieren (met of zonder spek) -

yoghurt - muesli/granola - fruit -pannenkoeken/wafels - ontbijtkoeken (bv. Grany, Petit Déjeuner…)

Visie t.o.v. ontbijt

Drivers ontbijt algemeen

Gebruik van ontbijtproducten



Tussenliggende factor brand/category

We onderscheiden 2 elementen:

Voor de geselecteerde operatoren, 

categorieën en producten die mee als partner 

participeren in de studie bekijken we open en 

spontane awareness…

… als ook preference, usage, visit en 

purchase

Awareness 

Preference/ Usage / Visit/ Purchase



Houding tov operators

Vijf operators werden behandeld in deze studie:

• Broodjeszaken 

• Selfservice familierestaurants (ketens) 

• Wegrestaurants 

• Tankstations

• Cateringbedrijven

Waarbij in elk onderdeel werd gepeild naar:

• Awareness

• Consideration

• Preference

• Frequency visits

• Reasons of visit

• En gebruik van soort ontbijtproducten :
Boterhammen met beleg- Belegd broodje- Koffiekoeken- Cornflakes - Havermout - Eieren (met of zonder spek) -

Yoghurt - Muesli/Granola - Fruit - Pannenkoeken/wafels - Ontbijtkoeken (bv. Grany, Petit Déjeuner…)



Houding tov operators

De operators behandeld in deze studie:

Broodjeszaken: Panos – Deliway – Delifrance – Exki - The Foodmaker - LePain Quotidien 

– Subway – Croissy - Starbucks

Wegrestaurants (autosnelweg): Autogrill – Total- Lunchgarden - Café bonjour/Delifrance

– Pauzo - VanderValk - Cuiz’Inn

Pompstations/shops:  Esso on the run - Esso Snack & Shop - Louis Delhaize  Shop’n Go -

Octa Plus - Carrefour Express - Texaco Go Shop

Family restaurant: LunchGarden – Makro – Colmar – Ikea -

Cateringbedrijven: Sodexo – Compass - Belgocatering - API restauration – Aramark –

Umami – Albron - Vermaat Groep – Prorest - ISS catering - Duo Catering - Gourmet Invent

– Greenkitchen – Baxter Storey
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Rapportage

De data worden verzameld d.m.v. een uitgebreide vragenlijst

De analyse zal worden opgebouwd rond de types / groepen die op de verschillende 

aspecten kunnen worden onderscheiden aan de hand van factor- en clusteranalyses.

Het onderzoeksrapport zal bestaan uit:

-een uitgebreide powerpoint met de belangrijkste conclusies op algemeen niveau

-een specifiek luik voor elke partner dat dieper inzoomt op zijn specifieke behoeften 

(category/product/operator)in powerpoint

-een uitgebreid tabellenrapport met alle vragen en relevante krusingen in Excel met 

daarin alle significante verschillen aangeduid
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Aanbod partner

Een aantal exclusieve partners bieden we de mogelijkheid te participeren in dit project.

Deze partners ontvangen:

- de specifieke uitgebreide rapportage exclusief voor hun sector/markt

- de algemene rapportage met trends

- de mogelijkheid om een aantal vragen toe te voegen in de bevraging

- de presentatie van de onderzoeksresultaten door iVOX en Food in Mind

Voor het gedeelte rond “brands” worden enkel sectoren/producten/operatoren 

opgenomen die mee partner zijn in het onderzoek.

Kostprijs rapport: 1800 euro         Partner: Kostprijs 4 exclusieve vragen: 1000 euro

Intekenen tot 30 september         Vergoeding 1400 euro (=50%) als akkoord
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Timing

FASE 1

Vastleggen parnerschap

Ontwikkeling vragenlijst i.s.m. met de partners

september 2019

FASE 2

Veldwerk intake en dagboekstudie

Analyse

Oktober 2019

FASE 3

Rapportage en presentatie

November 2019



Voor verdere info:

Eddy Bovijn

Food in Mind

0496 26 95 75

eb@foodinmind.com
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