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Doel researchdocument 

 

 

• De doelstelling van dit rapport is een duidelijk beeld geven van de actuele situatie op de foodservice markt 
in België en van de specifieke deelsegmenten in het bijzonder. 

• Tevens hebben we getracht op basis van de verkregen informatie een toekomstbeeld te schetsen van de 
evolutie in elk deelsegment, meer specifiek de  te verwachten  evolutie van het aantal verkooppunten,   
het aantal tickets (consumpties), de gemiddelde besteding en de totale  marktwaarde. 

 

   Methodologie 
 

• De verkregen informatie is de resultante van : 

 enerzijds:  de bestaande marktgegevens van Food in Mind  (cfr vorige nationale rapporten en taylor-
made onderzoek). 

 anderzijds: de informatie uit expertinterviews die bij  de vermelde key spelers werden verkregen 
gedurende een uitgebreid persoonlijk interview. 

• Deze info werd aangevuld met gegevens van telkens 30 telefonische contacten  bij andere operators 
binnen elk deelsegment. 

• Deze interviews werden gehouden in de periode september 2013 tot januari 2014. 
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EEN 
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CONCEP
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veiligheid 

verhaal 
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vak- 

manschap 

value for 
money vriendelijk 

vers 

voldoende 

vlug 

verant- 

woord 

• Om  duidelijkheid, herkenbaarheid en zekerheid van het aanbod naar de verbruiker te communiceren, 
maakt de producent/leverancier meer en meer gebruik van “branding” en “conceptualisatie”.  

• De basis voor een gefundeerd concept wordt gevormd door invulling van de conceptpijlers of de 
zogenaamde V’s. Door alle pijlers op elkaar af te stemmen, ontstaat een duidelijke formule en visie die de 
aankoopimpuls stimuleren. Het belang van deze conceptualisatie in foodservices neemt toe . 

 
 

2.2. Belang van conceptualisatie van het aanbod  
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3.3. Perceptie “Duurzame voeding/Maatschappelijk 
verantwoorde voeding” 

Duurzame voeding/ 
Maatschappelijk verantwoorde  

voeding 

Lokale producten 

Seizoensproducten van bij ons 

Vergeten groenten 

Afwisseling plantaardige en 
dierlijke voeding 

Beperking voedselafval-
waterreductie 

Fair trade 

Bio 

Voldoende groenten en fruit 

Vermindering  (rood) vlees , ten 
voordele wit vlees en en veggie 

 

Duurzaam materiaal            
(green place) 

Duurzame landbouw & 
machienes 
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3.4. Belang van duurzaamheid: 
Wat betekent duurzaamheid binnen uw  catering-organisatie  

             (aided-respons) 
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Research Food in Mind 
2013 



3.6. Positieve referenties duurzaamheid binnen foodservices 
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• VUB 
• Rezidor 
• Compass-Group 
• Europese school 
• Belgocontrol 
• P&G 
• Phiser 
• Axa Belgium 
• Nationale bank 
• Cuisine Bruxelloise 
• Mivb 
• Nato  
• Sheraton  
• Ikea 
• Ethias  

 

 

Greencooking  
• duurzaam voedselbeheer 10 tot 30% 

minder  verspilling 
• aankooppolitiek kleine porties ipv volume 
• FEFO(expired) ipv FIFO 
• restverwerking (scrumble en 

bloemkoolstengels) 
• distributiesysteem intranet 

Watervoetafdruk 
•  vlees met kleinere ecologische voetafdruk 

(kip vs rund) 
• seizoenproducten (transport& serres) 
• bio= geen  residuen in water 
• minder bewerkte producten 
• stomen, snelkoelen, vacuumgaren 

Research Food in Mind 
2013 



5.3. De foodservice verdelers- intermediairs: platform 

• Een van de performante organisaties met 
“ultravers platform”  is “EFL” en ontstond bij de 
organisatie Viangro. 

• Op vraag van de grootste Belgische cateraar 
investeerde Viangro in deze ontwikkeling 

• Momenteel voert EFL het totaal supply chain 
gebeuren voor vers en ultravers met eigen vlees 
en charcuterie, vis, groenten, fruit en snacking 
producten ( o.a. sandwiches ). 

• 50 jaar  “ultravers” cultuur van Viangro  heeft de 
“ IT” als de “logistieke” processen ”in deze 
ontwikkeling positief beïnvloed. 

• Met een 45 tal vrachtwagens  kunnen de 
klanten in de foodservice 6 dagen op 7, en 
indien gewenst, binnen een “slot” van 2 uur 
worden beleverd. 

        Dit binnen het proces A voor B (bestelling tot 15        
 uur) 

© Food in Mind: Social catering in Belgie 
2014-2017 
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Tempus Temporis - pauza 

 straalt versheid uit…  

Verse  koffie, vers gebak, in huis gemaakte sandwiches, terplaatse bereide slaatjes , 
heerlijk  vers fruit, smoothies, enz... maar ook een aantal warme  gerechten moeten  
dagelijks een heerlijke  culinaire afwisseling zorgen. 

 

Concept: Tempus temporis 

6.2.  Ontwikkelingsstrategieën 

Jo Hillaert: Food in Mind 
Facility management:  nieuw concept hoger onderwijs 
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Retail 
55 % 

€ 21.5 mia 

Out-of-
Home 
45% 

€ 17.2 mia 

1. De facilitaire catering: situatieschets 

• Nightshops zijn samen goed voor 47% van de omzet binnen het facilitair segment.                                     
Vending (automaten) genereren 16% van de omzet binnen dit kanaal.                                                         
De press-outlets realiseren bijna één tiende van de omzet, gevolgd door de beenhouwers en de 
bakkers die een bijna gelijkwaardig aandeel hebben. De petrolshops zijn goed voor 8% van de 
facilitaire omzet.  Meubel-, Tuin- en Kledingcentra zijn met een beperkt aantal verkooppunten van F&B 
goed voor meer dan 60.2 miljoen euro of 2% van de facility catering. De videotheken zijn goed voor 
1% van dit marktsegment.   

•   Bron: F.I.M. facility catering 2010-2012 

Facility catering € 3,2 mia 

©  Food in Mind: Facilitaire Catering in 
België  2014-2017 
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4.2. Nachtwinkels: ontwikkelingen 

• Sinds enkele jaren blijkt dat nachtwinkels tegemoet komen aan behoeften van de hedendaagse klant 
en een volwaardige plaats innemen in de distributiesector.  

• Het aantal nachtwinkels kan alleen maar geschat worden. Over het algemeen staan nachtwinkels 
immers geregistreerd als detailhandel in voeding, soms als dagbladhandel. Nachtwinkels worden niet 
op een meer specifieke manier geregistreerd, zodat de cijfers  terecht komen in de grotere groep  
cijfers  van detailhandelaars .  

• Op basis van expertinterviews bij distributeurs en overheidsinstanties,  schat Food in Mind het 
aantal in 2012 op 3.700.  

• Professionalisering is in het segment echter duidelijk merkbaar: 
 Langs de ene kant blijft het grootste aantal winkels zich bevoorraden in verkooppunten die 

behoren tot verschillende marktsegmenten voor de fabrikanten (supermarkt, 
grootdistributie... ), waardoor het onmogelijk blijft een totaalsom te maken voor de omzet 
van de verschillende categorieën van producten.  

 Lange de andere kant ontstaan groeperingen en zelfs ketens van nachtwinkels, met soms 
meer dan 50 vestigingen.  

• In het Franstalige landsgedeelte  bestaan zeer professionele groeperingen van winkels die ’s nachts 
geopend zijn. Zij wensen echter niet gepercipieerd te worden als nachtwinkel, omwille van het 
juridisch kader rond het fenomeen.   

        Voorbeelden zijn de organisaties Night & Day en White Night . 
• Distributeurs en fabrikanten (waarmee contracten afgesloten worden) 
        helpen mee structuur in de markt van nachtwinkels te brengen: eerst  
        door producten te leveren, vervolgens door een concept uit te bouwen.  
        Zij beschouwen nachtwinkels als een nieuw type buurtwinkel. Dank zij  
       de contracten kunnen meetbare testen worden uitgevoerd bij introductie 
       van impulsartikelen  voor een specifieke doelgroep.   

©  Food in Mind: Facilitaire Catering in 
België  2014-2017 
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5.1.  De videotheken : ontwikkelingen 

 

• De videodetailhandel  specialiseert zich in het leveren  van superieure beeldkwaliteit voor films, en wil de klant 
de sfeer van een filmavond thuis bieden.  Daar hoort voeding en drank bij.  

• Zowel in onafhankelijke videotheken als bij franchisenemers van een bepaald logo stijgt verkoop van F&B.  
      Onze respondenten halen gemiddeld 30 % van de totale omzet via non-core business   
      Een kwart van de omzet is dus non-core business. Hierbinnen betekent non-food 50%.   

•     Het zijn vooral rookwaren die dit hoge cijfer bepalen. 

 

 Videotheken in vrije val: 'Veranderen of sluiten' 

 door GDC/KH © brusselnieuws.be 

 14:54 - 14/02/2013 

 Brussel, Sint-Gillis 

• De voorbije drie jaar sloten liefst 60 videotheken de deuren in het gewest.  

• In tijden van downloads en uitgesteld tv-kijken krijgen 

•  videotheken het steeds moeilijker. 

•  “Wie enkel nog verhuurt, valt af.” 

 
 
 

©  Food in Mind: Facilitaire Catering in 
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6.1. Dagbladhandel: ontwikkelingen 

• Dagbladhandelaars zijn onafhankelijke zelfstandigen.  
• Daarnaast is een groep handelaars aangesloten bij  Press Shop,                                                                                       

de enige gespecialiseerde persketen in België.                                                                                                                        
De groep maakt deel uit van de internationale groep Lagardère.  

• Gemiddeld zijn 900 perstitels beschikbaar per verkooppunt van deze groep.   
• Deze winkels worden uitgebaat door zelfstandige ondernemers (franchise)                                                          

en bevinden zich op de strategische plaatsen (traffic) onder de namen  Press Shop en Relay.                                                                              
De winkeluitbaters ontvangen commissie, afhankelijk van de omzet in een                                                    
productfamilie.  Binnen de totale omzetverdeling is meest te halen uit de                                                           
verkoop van F&B.  
 

• Press Shop winkels bevinden zich in shoppingcenters, de belangrijkste                                                                    
stedelijke winkelstraten, internationale instellingen zoals EEG,                                                                  
kantoorgebouwen en ziekenhuizen.  
 

• Relay is de internationale naam voor de winkels in de transportzones:                                                             
luchthavens, trein- en metrostations. 
 

• PERSBERICHTEN 
22 november 2013 | Elke week drie krantenwinkels minder. 

• Elke week verdwijnen er drie krantenwinkels. De voorbije tien jaar sneuvelden er in totaal 1777 Belgische krantenwinkels. Dat blijkt uit cijfers van de 
FOD Economie die NSZ heeft geanalyseerd. In 2002 waren er 5474 krantenwinkels in ons land, in 2012 nog slechts 3697 krantenwinkels. De omzet wordt 
volgens de ondernemersorganisatie voor 90 procent gehaald uit de verkoop van kranten en tijdschriften, tabak en loterijproducten maar het zijn net die 
producten die steeds minder goed van de toonbank gaan 

 

17 
©  Food in Mind: Facilitaire Catering in 

België  2014-2017 



18 

Type 1:  
de klassieke bakker 

Type 2:  
de wakkere bakker 

Type 3:  
De bakker met  

convenience shop 

Marktpenetratie  15%  50% 35% 

Liggen en type cliënteel Landelijk gelegen 
Sterk in Wallonië en Oost 
Vlaanderen 
Cliënteel: 50 plussers 
Lokaal cliënteel - ouderen 
ouders met kinderen, 
welgestelden  

Periferische en stedelijke 
ligging 
Cliënteel: jonger dan 50 
Lokaal cliënteel  + passanten 
 
 

Periferische en stedelijk 
Cliënteel: gemiddeld 40 jaar 
Aktieve bevolking - Jongeren 
Nationale/regionale grossier 
Lokaal cliënteel  + passanten 
Sterk vertegenwoordigd in 
Antwerpen/Limburg/O&W-
Vlaanderen 
 

% van totale omzet in het 
weekend 

60% 50% 35% 

Non-core assortiment depannage 
koffie-confituur 
Impuls (snoepwaren) 

depannage 
koffie-confituur-boter-melk 
Impuls: uitbreiding van eigen  
producten 
(wafels - gebak - snoep -
confiserie/pralines) dikwijls 
eigen label 
Soft drinks 
Broodjes 

Brood gerelateerde producten 
(koffie-choco-confituur-
charcuterie-zuivelproducten 
en zuiveldrinks).  
Maaltijdgerelateerde 
producten (sausen - soep - 
zoete dessertwijnen)  
Soft drinks 
Broodjes  

% non core in totale omzet 
(belang non core) 

2 tot 5% van de omzet tot 15% van de omzet 20 tot 25% van de omzet 

Evolutie aantal outlets/jaar dalend (-2%) stabiel stabiel 

Evolutie non core/jaar idem +5% +10% 
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8.3.  Slagerijen: typologieën 
 

3. De beenhouwer – delicatessenzaak met convenience shop. 
 
•  Enerzijds zijn er de traiteurs/restaurateurs die vleesschotels/maaltijden aan huis leveren, ter gelegenheid 

van feestelijke gebeurtenissen (verjaardag, barbecue)  of officiële gelegenheden (kerst - Pasen). 
•  Anderzijds de slager met alle voedingswaren voor op - of rond- de maaltijd. De omzet van deze non-core 

business gaat tot 25% en stijgt. De slager evolueert naar een kleine buurtwinkel, waar nadruk gelegd 
wordt op het aspect vers.  De slager streeft een volwaardig maaltijdaanbod na. Dit wordt een echte 
‘convenience-store’. 

• Tevens zijn er binnen dit sub segment een aantal slagers die de verkoop van voeding rond hun vleeswaren 
in belangrijke mate uitbouwen en zicht aansluiten bij een nationaal retail merk; en op dat moment een 
kleine superette worden. (retail/traditionele distributie) 
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10.3.  Petrolstations : typologieën 

 

• Het is bekend dat de consument van morgen een momentconsument wordt die houdt van ‘grazing’. Door 
de conceptmatige aanpak in tankstations zal er zeer doelgericht op deze trend worden ingespeeld, 
waardoor verwacht wordt dat de omzetgroei vooralsnog niet zal gaan afvlakken. 

  

• De verdere professionalisering in de tankstation shops zorgt er eveneens voor dat de rendabiliteit van de 
shops stevig toeneemt. Vooral door de introductie van category management en het preciezer afstemmen 
van het productaanbod op de behoeften van specifieke, nauw omschreven doelgroepen, blijkt bijzonder 
succesvol. Een belangrijke indicator om het toenemende succes te meten is het steeds groter wordend 
bestedingsbedrag van klanten.  

  

Shoppers in een A locatie   

• De primaire doelgroep binnen de A locaties kan als volgt omschreven worden: 

 Mannen en vrouwen tussen 25-45 jaar 

 Merendeel mannen door hoog gehalte mannelijke vrachtwagenbestuurders 

 Mobiele ingesteldheid 

  Weinig tijd en willen deze kwalitatief doorbrengen  

 Op zoek naar gemak 

 Hoge concentratie alleenstaanden en tweeverdieners  

 Hoge concentratie vertegenwoordigers en toeristen 

  Alle sociale klassen. 

©  Food in Mind: Facilitaire Catering in 
België  2014-2017 

Shop&Go, tankstation of 
buurtwinkel?    Allebei! 

 
Storecheck magazine                               

24 januari 2014  
 



2.2. De Q8 onbemande stations 

• In België vind je ruim 110 Q8 easy-tankstations, met specifieke voordelen voor de klant: 

 

•                      bij Q8 easy kan je snel en eenvoudig onbemand tanken, altijd met een aanzienlijke 
korting    ten opzichte van de officiële brandstofprijzen.  

 

•         
        
  als extra korting kan je bovendien bij elke tankbeurt plus-punten sparen, per 2 liter       
brandstof h      heb je recht op 1 plus-punt, 1 plus-punt heeft de waarde van 1 eurocent. 

 

de Beobank Q8 World MasterCard: een kredietkaart die  korting oplevert. 



1. Schets van de organisatie  

• Selecta start in België in 2001 en behoort tot de internationale Selecta Group, de grootste dienstverlener 
op het gebied van vending in Europa.  

• Onder het motto 'a fresh experience every time'  biedt Selecta een reeks uitgekiende concepten om 
mensen via automaten te verwennen met een lekker kopje koffie, cappuccino of espresso, frisdranken, 
snoep, snacks, een broodje gezond en andere dagverse producten.  

• Met verschillende concepten, waaronder het Starbucks Corner Café, biedt zij een oplossing voor ieder 
segment.  

• Selecta is actief in 22 landen, levert 5.000.000 consumpties per dag en heeft 5000 medewerkers in dienst.  

• De huidige omzet van de groep bedraagt € 750 mio.   

• Selecta België is vooral actief binnen de public sector (trein-metro) en binnen de bedrijven met minimaal 
50 wernemers (social catering) 

• Vandaag zijn de snack en cold beverages de core producten binnen de automaten 

 



5. Evolutie van de sector en doelstellingen 2014-2017 

 

• De onderneming gelooft heel sterk in de verdere groei van de out-of-home consumptie en verwacht dan 
ook een stijging van de totale facility catering sector met 3% per jaar.  

 

• Wel zal de trend dat de travel retail sector meer en meer gecontroleerd zal worden door enkele grote 
internationale spelers, zoals DFS op wereldvlak of binnen Europa de Zwitserse Nuance groep                               
of het Duitse Heinemann, zich ook in de volgende jaren verder zetten. 

 

• Met de lancering van nieuwe up to date concepten in zowel het proximity als het travel kanaal ambieert 
“Press Shop” ondanks de moeilijke economische omstandigheden toch een lichte groei (2 à 3% per jaar). 
Een concrete doelstelling is jaarlijks 7 nieuwe Hubiz winkels te openen, wat het aantal vestigingen tegen 
2016 in België op 35 brengt. 

 

• Concepten in samenwerking met andere sterke merken zoals Panos, Leonidas of Exki blijven de komende 
jaren eveneens een prioriteit. Mooie voorbeelden van deze “gecombineerde” winkelpunten zijn de 
recente openingen met Exki in het station van Brugge en met Leonidas in de stations van Antwerpen 
Centraal en Luik. 
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• Daar waar vroeger de vending werd gepromoot omwille van de kracht van de visibiliteit van het 
merk(branding); wordt dit laatste nu gekoppeld aan een minimaal rendement.  

• Dit maakt dat alleen nog rendabele automaten blijven staan.  
       In de nabije toekomst mogen we nog ontwikkeling van versconcepten verwachten.  
       Ook de vending op locatie (social catering) samen met de ontwikkeling van vending -walls blijft 
 stijgend. 
• De professionele aanpak van spelers als Coca-Cola, Masterfoods, Danone, Autobar, Miko, Aramark, 

Maas International en Selecta staan garant voor een verdere uitbreiding van het ‘vending-segment’ .  
• Telemetrie en digitale betaalvormen zijn in. De vending of coffeecorner wordt een strategische  
        communicatie- en meetingplaats voor werknemers en bezoekers.                                                       
 Relevante info zal op het vendingscherm worden meegedeeld. 
• De producenten zullen zich meer toeleggen op marketing  & verkoop; het technisch onderhoud en 

logistieke proces zal meer worden ge-outsourced. 
• Zowel de betaalautomaten met muntinworp als OCS en waterfountains blijven groeien 
• Overheidslocaties (vervanging van koffiedame), en “Leisure” zijn groeipolen.                              

Hoogstaande kwaliteitsstandaarden in  producten en beheerssystemen werken hieraan mee. 
Vandalisme en diefstal blijven de belemmerende factoren 

  


