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Ben jij relevant voor die horeca eigenaar van dat mooie restaurant op die A locatie? En zo ja, gebruikt hij je producten en
waarom? Of neem nu een grote cateraar, wat voeg jij daar voor waarde toe? Welke oplossing die hem helpt bied jij aan? En weet
hij wat je aanbied? Val je op in zijn klantreis? Wij hebben goed nieuws, we kunnen je helpen met de antwoorden! Je kunt jouw
potentiële klanten bereiken en voor je winnen door in te spelen op hun wensen en behoeftes. Bijvoorbeeld door goed te weten
wat hun uitdagingen en hun beperkingen voor success zijn. Zo leer je goed te begrijpen op welke onderwerpen je in moet
spelen en wat jouw succesfactoren zijn.

Met die gedachte hebben wij als expert op het vlak van Food-commerce het onderzoek m.b.v. Het Nederlands Kokspanel
uitgevoerd. Alleen als je relevant bent voor je klant en aan kunt sluiten op hun wensen en behoeftes, zul je in staat zijn klanten
te interesseren en te binden aan je organisatie. Daarom vind je hier een whitepaper met een weergave van de resultaten van 
het onderzoek. Deze resultaten geven je inzicht in de belangrijkste uitdagingen en beperkingen binnen de horeca en catering.

We laten ook zien hoe de professionals binnen horeca en catering denken het rendement te kunnen verhogen en hoe ze 
nieuwe klanten aantrekken. Personeelstekort is een belangrijk probleem binnen de branche, hoe wordt daar nu eigenlijk mee 
omgegaan? Je leest in deze whitepaper hoe de beslissers werken aan het verbeteren van de prestaties en binding van het 
personeel.

De white paper geeft de resultaten van ons onderzoek op hoofdlijnen weer. Voor jou kunnen we dieper ingaan op de persona’s 
voor jouw bedrijf of merk. We geven je graag richting over hoe je deze inzichten kunt vertalen naar de belangrijkste persona’s 
binnen jouw doelgroep. Immers alleen als je goed weet en begrijpt wat je klant drijft, dan kun je hen voor je winnen en aan je 
binden.

Zo ben je in staat de onderzoeksresultaten in te zetten in je marketing- en salesplannen en ben je relevant voor je klant.

Voorwoord3
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Management Summary
De grootste uitdagingen binnen horeca en catering zijn
financieel gedreven. Wanneer we naar de segmenten apart 
kijken, zien we wel een verschil tussen horeca en catering. De 
uitdagingen in horeca zijn vooral financieel, terwijl catering de 
uitdaging veel meer ziet in de veeleisende gast.

Om de uitdagingen aan te gaan heeft men tijd nodig. Gebrek
aan tijd is de grootste beperking tot success, ongeacht het 
segment (43%). De beperkingen die men ziet vertonen over 
beide segmenten veel meer overeenkomsten dan de 
uitdagingen.

Waar tijd de grootste beperking is, is dit enerzijds te verkaren
door de hoeveelheid werk die men heeft, maar anderzijds ook
door het personeelsgebrek. We hebben specifiek gevraagd naar
het kokstekort. Maarliefst de 53% vindt het kokstekort in het 
bedrijf merkbaar, meer dan de helft!
Van deze groep is 30% ook (bewust) anders gaan koken. Dit
biedt absoluut mogelijkheden voor de leveranciers om hierop
in te spelen.

Als we kijken naar het verbeteren van rendement, zien we dat
het personeel daar aan bij kan dragen.

De belangrijkste conclusies geven we hier weer.
Men geeft aan dat rendement verhoogd kan worden door 
actieve verkoop (37%) en efficientere inzet (29%) van personeel. 
Men ziet in het beperken van derving (28%) ook een kans om 
het rendement te verhogen. 

Meer klanten aantrekken is voor elke zaak of catering locatie
een belangrijke driver voor succes. We vroegen de 
respondenten hoe doe jij dat? De horeca doet dit duidelijk meer
online (vooral via Facebook) dan catering. Binnen catering vindt
men de uitstraling van het restaurant en ook
promotiemateriaal belangrijk om nieuwe klanten aan te
trekken.

Zoals je ziet speelt personeel een cruciale factor in alle
uitdagingen en beperkingen. Als je dus goed personeel hebt, wil
je dat ook houden. Hoe zorgt men daarvoor in onze sector? 
Goede sfeer, goede werk/privé balans en meedenken in de 
bedrijfsvoering, zorgt volgens onze respondenten voor een
betere prestatie van het personeel (80%). Een beter prestatie
zorgt voor tevreden klanten en een bloeiend bedrijf.

Kun jij hieraan bijdragen met jouw bedrijf en producten of 
diensten? Dan ben je zeker relevant voor je klant!
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Onderzoeksverantwoording

GROUP7 heeft met Het Nederlands Kokspanel onderzocht wat 
de uitdagingen en beperkingen zijn binnen horeca en catering.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2019. 

De respondenten zijn per mail gecontacteerd voor deelname 
aan de online enquête.

Aan het onderzoek hebben 509 respondenten deelgenomen 
waarvan 96% (mede) beslissers.

De respondenten zijn werkzaam in de segmenten horeca (73%) 
en catering (party-catering valt onder horeca).

De onderzoeksresultaten zijn uit te splitsen naar de volgende 
achtergrond variabelen: leeftijd, segment, subsegment, 
beslissingsbevoegdheid, functie, # maaltijden/dag. Waar relevant 
zijn bij de resultaten de verschillen benoemd.

Horeca
73%

Catering
27%

Segmenten

Horeca

Catering

69%

27%

4%

Inkoopverantwoordelijkheid

eindverantwoordelijk

mede verantwoordelijk

niet verantwoordelijk
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Grootste uitdagingen 
voor horeca en 
catering

Uitdagingen
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1. Omzet verhogen 
(29%)

2. Kosten controleren 
(27%)

3. Rendement verhogen 
(24%)

Top 3 uitdagingen financieel gedreven

€

De top 3 uitdagingen binnen de horeca en catering wordt 
gedomineerd door financiën. 

Wij vroegen respondenten: 

“Wat zijn je grootste uitdagingen?” 
De resultaten geven een duidelijk beeld.

Verwonderlijk dat het personeelstekort niet binnen de 
belangrijkste uitdagingen genoemd wordt? 

Personeel komt niet in top 3 voor als enkelvoudige 
noemer.
Behoud personeel en personeelsproblemen zijn 
samen 34%. 

Buiten deze top 3 keken wij ook naar plek 4 en 5. 
Op plek 4 staat; nieuwe klanten aantrekken (23%) wat 
natuurlijk bijdraagt aan de financiële uitdagingen.
Op plek 5 staat het steeds belangrijker wordende 
thema voedselverspilling.
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Top 5 uitdagingen per segment

1. Omzet verhogen (35%) 

2. Rendement verhogen (30%) 

3. Nieuwe klanten aantrekken (28%) 

4. Kosten onder controle houden (27%)

5. Personeelsproblemen oplossen (22%) 

Horeca Catering

1. Omgaan met wensen van klanten (39%)

2. Voedselverspilling (33%)

3. Klanttevredenheid verbeteren (32%)

4. Kosten onder controle houden (24%)

5. Kwaliteit op grote schaal (23%)

€

€

€

€
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Binnen de horeca zijn de financieën de grootste
uitdaging. 

Het aantrekken van nieuwe klanten kosten de 
horeca ondernemer en chef ook hoofdbrekers. 

Niet onverwacht, personeelsproblemen oplossen is 
een grote uitdaging binnen de horeca. Dit heeft
natuurlijk te maken met de krapte op de 
arbeidsmarkt. Zo bleek ook al eerder uit het 
onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland dat
begin 2019 gepubliceerd werd. 

Het segment catering geeft een andere top 5 weer. Daar is
Het omgaan met klantenwensen de grootste uitdaging. 
Een voorbeeld daarvan is het inspelen op thema’s als
vialiteit, vegan en gemak. 

Het segment catering heeft een grotere uitdaging
aan voedselverspilling in vergelijking met horeca. Dit
heeft een duidelijk verband met het aantal maaltijden. 
Hoe groter het aantal maaltijden hoe meer men 
voedselverspilling als uitdaging ziet.  

Kwaliteit leveren op grote schaal is vooral van toepassing
bij catering.  Van degene die dit als belangrijke uitdaging
zien, is het grootste deel afkomstig uit de groep 100-499 
maaltijden/dag (44%). 

Horeca Catering

Top 5 uitdagingen per segment9
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We keken ook naar de achtergrond variabelen, 
bij deze vraag was er onderscheid tussen:

• de leeftijdscategorieën
• functies
• inkoopbevoegdheid
• het aantal maaltijden.

Daarin vielen de volgende resultaten op:

• Naarmate de inkoopbevoegdheid van de respondent toeneemt, is ook de financiele
uitdaging groter.

• Verschil in leeftijdscategorie, in de leeftijdscategorie (<49) zijn financieel gedreven
uitdagingen het belangrijkste. De klant is de belangrijkste uitdaging bij de >49 jaar. 

• Voedselverspilling is de grootste uitdaging voor specifieke functies: Chefkok, 
souschef en catering manager. Deze uitdaging staat ook op de eerste plek bij de 
respondenten waar het aantal maaltijden/dag groot is 100-499 en 500+. 

10
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Grootste 
beperkingen voor 
horeca en 
catering Beperkingen
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Top 3 beperkingen

1. Te weinig tijd 
(43%)

Op de vraag 

“Welke thema’s beperken je op dit moment om je zaak/locatie nog succesvoller te maken?”  
Zijn de antwoorden overduidelijk: 

2. Opleidingsniveau 
personeel (31%)

3. Investeringsbudget 
(23%)

12
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Top 5 beperkingen per segment

Horeca Catering

€
€

1. Te weinig tijd (44%)

2. Opleidingsniveau nieuw personeel (31%)

3. Gelimiteerde investeringsbudgetten (23%)

4. Personeelsplanning (19%)

5. Gebrek aan klanten (17%)

1. Te weinig tijd (43%)

2. Opleidingsniveau nieuw personeel (32%)

3. Personeelsplanning (26%)

4. Gelimiteerde investeringsbudgetten (23%)

5. Te veel management issues (20%)

13
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We keken ook naar de achtergrond variabelen, 
bij deze vraag was er onderscheid tussen:

• de leeftijdscategorieën
• functies

Daarin vielen de volgende resultaten op:
• Er is een verschil in de beperkingen tussen de verschillende

leeftijdscategorieën:
• Bij respondenten 35-49 jaar komt personeelsproblemen oplossen in 

de top 5. Onder de 35 jaar zelfs op nummer 3 (29%). 
• Respondenten >49 vinden administratie en management issues een

grotere beperking.

• Voor de (sous)chef is het opleidingsiveau van nieuw personeel een grotere
beperking, dan bij andere functies. De souschef vindt weinig sturing op 
feiten en cijfers ook een belangrijke beperking.

• Een gebrek aan klanten staat bij de eigenaar in de top 5. De chef en eigenaar
wil graag meer kennis over social media. 

14
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Een aantal 
uitdagingen 
uitgelicht
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Rendement

Nieuwe klanten
Personeel



1. Meer actieve 
verkoop van mijn 
personeel (37%)

Rendement verhogen m.b.v. personeel en 
minder derving

2. Efficiënte inzet 
van personeel 
(29%)

3. Minder derving 
(28%)

In het onderzoek hebben we de vraag gesteld: 

“Wat is de beste manier om het rendement van jouw
zaak/locatie te verhogen?”
Rendement kwam al eerder als een van de grootste uitdagingen naar boven
in deze whitepaper. 

De respondenten vinden actieve verkoop door het personeel en het efficiënt
inzetten van personeel de beste manieren om het rendement te verhogen.

Het efficiënt inzetten van personeel wordt echter wel bemoeilijkt door de 
nieuwe wet-, en regelgeving voor de inzet van (flexibel) horeca personae, 
zoals o.a. blijkt uit een nieuwsitem van NOS op 4 augustus 2019. 

Minder derving zorgt ook voor een verhoging van het rendement volgens
28% van de respondenten. 
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Meer actieve verkoop door het personeel 
zorgt bij de horeca voor de grootste 
verhoging van rendement. 

Bij horeca staat “vaste lasten kritisch 
bekijken” op nummer 2. Het is aannemelijk 
dat dit te maken heeft met de 
lastenverzwaring (huren, energie enz.), 
maar dat is niet bevraagd in dit onderzoek. 

Personeelsinzet (minder uren, efficiëntere 
roosters) zorgt voor een hoger rendement 
volgens 29% binnen de horeca (nummer 3)

Op plaats 4 staat met 26% dezelfde 
producten inkopen tegen een lagere prijs. 

Derving komt op de 5de plaats. 

Verhogen rendement verschilt tussen segmenten
Catering ziet meer in 
het verminderen van 
derving
Bij catering staat het verminderen 
van derving op de eerste plek. 

Personeelsinzet (minder uren, 
efficiëntere roosters) zorgt voor een 
hoger rendement volgens 30%. Dit 
is gelijk aan horeca.
. 
Meer verkoop m.b.v. actieve 
verkoop door het personeel staat 
op plaats 3. 

Dezelfde producten inkopen tegen 
een lagere prijs is nummer 4.

Restverwerking staat op plaats 5 en 
heeft natuurlijk veel te maken met 
de nummer 1, het verminderen 
van derving.

Horeca zoekt het in 
meerverkoop

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Totaal Horeca Catering
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“Wat is voor jou de belangrijkste manier om 
nieuwe klanten aan te trekken?”

1. Facebook (56%)

3. Aantrekkelijke uitstraling (33%)
(Gevel, interieur)

2. Eigen website (55%)

Top 3 Horeca

1. Aantrekkelijke uitstraling (44%)

3. Eigen website (32%)

Top 3 Catering

2. Promotie op (andere) locatie (36%)
(Toiletreclame, tafelkaartjes, verwijzingen op 
menukaart)

(Gevel, interieur)

Nieuwe klanten aantrekken is voor 28% van de horeca een uitdaging en slechts bij 10% van de catering.
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Het volgende viel ons op:

CATERING
Trekt klanten voornamelijk d.m.v. 
offline. 

Een aantrekkelijke uitstraling is het 
belangrijkste voor het aantrekken 
van nieuwe klanten.

HORECA
Het aantrekken van nieuwe klanten 

is de nummer 3 uitdaging.

Een gebrek aan klanten staat op 
nummer 5 in de beperkingen voor 

succes. 

Er worden meer online dan offline 
kanalen ingezet.

Facebook en eigen website wordt het meest 
ingezet om nieuwe klanten te trekken. 

Offline blijft belangrijk met een 3e plaats. Het oog 
wil ook wat: aantrekkelijke uitstraling is belangrijk.

Promotie op een andere locatie draagt 
bij aan nieuwe klandizie.

Eigen website staat op plaats 3. Hierbij 
kun je ook denken aan het weekmenu op 
het intranet. Dat wordt ook gezien als 
eigen website.

In horeca gebruikt al 27% Instagram om nieuwe klanten 
aan te trekken, binnen catering is dit slechts 3%.
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Kokstekort 
in het bedrijf 
merkbaar bij 
meerderheid 
(53%)

Merk je (in jouw bedrijf) iets van 
het kokstekort?
53% vind kokstekort merkbaar in het 
bedrijf. In de catering is het minder 
merkbaar (40%) dan in de horeca (57%).

Aangepaste bedrijfsvoering
23% heeft de bedrijfsvoering doorgepast d.m.v.:

1. Tijdelijke inhuur losse kracht.
2. Aanpassing van de openingsdagen. 
3. Aanpassing bereidingswijze, menu en apparatuur.

Ben je anders gaan 
koken?

70% is niet anders gaan koken 
door het tekort aan koks. 30% is 
anders gaan koken en gebruikt 

meer convenience producten.
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Goede sfeer komt de prestatie van het personeel 
ten goede

1. Goede sfeer 2. Goede werk/privé 
balans

3. Personeel betrekken 
bij bedrijfsvoering

51%80% 41%

Het vinden en behouden van goed personeel is een uitdaging. Dit is gebleken uit ons onderzoek. Goede prestaties leiden tot 
tevreden klanten en dus een bloeiend bedrijf. We hebben onze respondenten gevraagd: “Wat is voor jou de belangrijkste 
manier om ervoor te zorgen dat je personeel goede prestaties levert?”

Zorgen voor een goede sfeer staat met 80% op 1. 

Een goede werk/privé balans draagt ook bij aan goede prestaties, geeft 41% van de respondenten aan. Op de 3e plaats (46%) 
staat het betrekken van het personeel bij de bedrijfsvoering.
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Wat kun jij hier nu mee?

Bij GROUP7 vinden we het erg belangrijk om blijvend te inspireren met 
kennis over de food B2B sector. Immers als iedereen meer kennis heeft 
gaat onze sector pas echt (online) schitteren, en dat is wat we graag willen.

Laat deze white paper daarom niet liggen en gebruik ze! Het is belangrijk
om deze inzichten te vertalen naar jouw bedrijf en merkstrategie. Ze zijn
jouw ideale input voor het bouwen van persona’s. Door goede persona’s te
bouwen en jouw doelgroep in het hart & hoofd te raken, ben je relevant en 
is je marketing en sales aanpak vele malen effectiever. Het zijn ten slotte 
de mensen die kopen, niet de organisaties.
Dit is nog maar een startpunt, idealiter wil je graag meer weten over hoe 
jouw klant zich (online) beweegt voor jouw productcategorie. Hoe kom je 
aan die informatie en hoe start je? 

Wij houden van praktisch, doen, meten, weten en bijsturen. We gaan van 
inzicht, naar richting en actie. Op de volgende pagina vind je een concreet
stappenplan, zodat je aan de slag kunt. Wil je meer hierover weten of eens
verder praten? We komen graag bij je langs.

22

®GROUP7, bureau voor Food-commerce - augustus 2019 Whitepaper: Uitdagingen en beperkingen voor horeca en catering



Van inzicht 
naar actie

Inzicht
We starten met outside-in denken. Wie is je klant, wat weet je er van 
en wat zou je nog moeten weten? Wat zijn zijn pains en gains? Met 
behulp van de empathy map start je met het bouwen van persona’s. 
Dit doe je nooit alleen, maar met een team van (trade)marketing, 
sales, binnendienst en directie.

Zijn er nog dingen die je niet weet, maar wel noodzakelijk zijn om te 
weten? Dan doen we onderzoek met Het Nederlands Kokspanel. Met 
alle gegevens maak je de persona template volledig. Stuur op 3 of 4 
persona’s waarop je je wilt richten.

Actie
Als je in kaart hebt gebracht wat je persona’s waar doen in de 
klantreis én je weet wat jij wilt bereiken op die toch points ga je het 
vertalen naar je marketing en salesplan. Oftewel de ‘hoe’. Wat gaan we 
inzetten om ons doel te bereiken bij de klantpersona?

We gaan voor een totaal geïntegreerde klantbeleving, met onze 
expertise op online kunnen we je helpen alles online op de juiste 
manier door te vertalen. De klantreis vindt echter nooit enkel online 
plaats, wij houden natuurlijk ook rekening met offline.

Richting
Wanneer je weet op wie je je moet richten bepalen we hoe we dat gaan doen. We 

bepalen dus de richting. Wat zijn de pains en gains (uitdagingen en beperkingen), 
waar je geloofwaardig een toegevoegde waarde op hebt met jouw bedrijf of merk? 
Op alle relevante touch points van de persona ga je de klantreis invullen. Daarna 

geef je aan wat jij wilt bereiken in de fases bij de persona.  
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Meer 
kennis, 
meer 
inzicht,
meer 
succes

“ Door deelname krijg ik inzicht in 
wat anderen denken ten opzichte
van mezelf. Ik vind het interessant
om te zien wat ieders visie is. Zo 
krijg ik nieuwe ideeën”.
BAS MICHIELS - LE FIGARO

“Deelname aan de onderzoeken 
houdt me scherp over de producten 
die ik dagelijks gebruik, het is voor 
mij een stuk bewustwording. Ook blijf 
ik zo op de hoogte van wat er 
gebeurd in de markt en welke 
nieuwe producten en/of merken er 
zijn”.
REMCO DEN DUNNEN - BERLIJN CAFÉ

•Professioneel panel met 20.500 contacten | 17.500 bedrijven
•Catering | Restaurants | Hotels | Cafetaria’s 
•Paneldiscussies | Producttesten | Diepte interviews
•Online onderzoek 
•Al meer dan 20 jaar
•Gestart in zorg en catering

Het Nederlands Kokspanel
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Relevant voor je klant

Uit ervaring weten we dat als je inspeelt op een uitdaging die je (potentiële) 
klant heeft, je echt relevant kunt zijn. Je valt dan eerder op in de klantreis, 
hogere conversie en loyalere klanten. Natuurlijk moet je dan eerst weten 
wat die uitdagingen echt zijn. Dat antwoord krijg je enkel van de doelgroep 
zelf, namelijk de koks en beslisser in horeca en catering. Dat heb je kunnen 
lezen in deze whitepaper.

Als lezer van deze whitepaper helpen we je graag starten hoe je met deze 
inzichten relevant voor je klant kunt zijn en zo extreem klantgericht wordt.

24 oktober geven we hiervoor een masterclass.

Datum:                24 oktober 2019
Tijd:                     Ochtend 9.30 – 12.00 of middag 13.30 – 16.00
Locatie:               PS in Foodservice: Nieuwe Kazernelaan 2-D42, 6711 JC Ede
Prijs:                    €395 (100 euro korting voor whitepaper lezers)
VRIJBLIJVEND AANMELDEN

Lees ook onze special over extreem klantgerichtheid: klik hier
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“Denk niet in oplossingen 
maar in problemen.”
Anique Gras
Manager Customer Journey
& Product Support

https://www.group7.eu/services/masterclass-relevant-voor-je-klant/
https://www.group7.eu/waarom-houdt-iedereen-van-picnic-en-niet-van-mijn-bedrijf/


Carolien Plevier: carolien.plevier@group7.eu
+31 (0)6 1088 70 40

Martin van Dam: martin.vandam@group7.eu
+31 (0)6 2060 86 62

Trasmolenlaan 5, 3447 GZ Woerden
0348 - 72 40 90
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Eens verder praten?

mailto:carolien.plevier@group7.eu
mailto:Carolien.plevier@group7.eu
mailto:martin.vandam@group7.eu
tel:0348724090


Colofon
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