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Start jouw reis door meer inzicht in je klant

De wereld is in een digitale transformatie. Er is meer 
informatie beschikbaar voor iedereen. Hierdoor verandert de 
rol van de klant. De klant heeft meer inspraak dan voorheen. 
Daarnaast wordt het lastiger om de klant te bereiken tussen 
de hoeveelheid aan beschikbare informatie die op de klant 
afkomt. Een push strategie werkt niet langer. 

Tijd dus voor verandering; denken vanuit de gebruiker, jouw 
klant. Inzicht in hoe jouw klant zich gedraagt is essentieel 
voor een succesvol bedrijf.

In deze whitepaper delen we de inzichten met je die wij met 
Het Nederlands Kokspanel afgelopen zomer voor je hebben 
vergaard over hoe foodprofessionals zich oriënteren.

We nemen je mee op klantreis. 
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Hoe ziet de klantreis eruit? De klantreis is het proces dat de klant doorloopt voordat, tijdens en nadat er een 
aankoop gedaan wordt.

Een klant wordt ergens door getriggerd, bijvoorbeeld door een product dat niet langer op voorraad is of een nieuw 
seizoen wat vraagt om een nieuwe menukaart. Dan begint de eerste stap in de klantreis: het oriëntatieproces. Dat 
verloopt via diverse wegen en in verschillende snelheden. Afhankelijk van de achtergrond en ervaringen van de 
klant; wat waren de informatiebronnen? Welke relaties heeft de klant, etc..

Je wil direct aan het begin van de klantreis aanwezig zijn, zodat de klant jouw bedrijf ziet en meeneemt in het 
oriëntatieproces. Dit is het moment van de waarheid; wordt je meegenomen in de klantreis of niet? Juist daarom is 
die eerste fase, de oriëntatiefase, zo belangrijk. Hier wordt het eerste oordeel over jouw merk en product gevormd. 
Hier kan je de aandacht van de doelgroep trekken om vervolgens te zorgen dat die wordt vastgehouden.

De klantreis
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Verantwoording

GROUP7 heeft met Het Nederlands Kokspanel onderzocht hoe foodprofessionals zich online oriënteren.  Aan het 
onderzoek hebben in totaal 180 respondenten, waarvan 96% beslissers, deelgenomen. De respondenten zijn 
werkzaam in de segmenten Horeca, Quick service Restaurants (QSR) en Catering.* 

Verdeling over de segmenten: 
54% Catering, met name zorg
33% Horeca restauratief
13% QSR: cafetaria en lunchroom

* Het onderzoek heeft plaatsgevonden in zomer 2018. Hierdoor is segmentverdeling niet in verhouding met panelverdeling. Oververtegenwoordiging in (zorg)catering. 

33%

13%

54%

Horeca

QSR

Catering
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Wanneer is de foodprofessional online?

We worden overspoeld door informatie online. Daarom is het als organisatie cruciaal dat je op het juiste
moment, de juiste plek én met relevante informatie online bent om zo gevonden te worden door jouw klant.

De Nederlandse foodprofessional is vooral aan het begin van de week online. We hebben gevraagd welke dag
foodprofessionals het meest online zijn voor professioneel gebruik: bijna 25% geeft aan op maandag. Dit geldt
met name voor Horeca en QSR. Deze groep is voornamelijk in hun vrije tijd online. Catering is het meest online
op woensdag. Het tijdstip dat horeca professionals het meest online zijn is naast hun vrije dag, vooral na
werktijd. In QSR is dit voor werktijd. Binnen catering is dit meer verspreidt over de dag (voor lunchshift en na
werktijd).
“De horeca en QSR foodprofessional is op maandag het vaakst online. Dan hebben ze vaak een vrije dag.”
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Gebruik apparaten- Zet jij al in op mobiel? 
Voordat we inzoomen op hoe foodprofessionals zich
oriënteren, kijken we eerst naar welke devices gebruikt
worden voor online gebruik.

Desktop staat voor de totale markt nog steeds op 1. Dit komt
met name doordat binnen (zorg)catering mobiel (38%) nog
achterloopt op desktop (73%). Binnen Horeca en QSR is het
mobiel gebruik gelijk aan desktop gebruik. Bestellingen
worden vaker op desktop en laptop gedaan.

Mobiel gebruik stijgt al jaren. Dit zorgt er voor dat klanten
jouw content meer op mobiel bekijken. Google heeft
daarnaast ook het algoritme aangepast met de mobile-first
index. Dit houdt in dat in de nabije toekomst niet langer de
desktop website de basis is, maar de mobiele website
gebruikt wordt voor het samenstellen van de organische
zoekresultaten binnen Google. Voor je vindbaarheid is het
dus belangrijk dat je je content aanpast op mobiel gebruik.

41,9%
46,7%

41,90%

63,80%

tablet/ipad smartphone laptop desktop
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Hoe oriënteert de foodprofessional zich?

De meeste foodprofessionals binnen horeca en catering wisselen per seizoen van menukaart / assortiment.
Binnen QSR is dit lager en wordt door het merendeel slechts 1x per jaar het assortiment herzien. De aanpassing
van menu of assortiment is een trigger voor de foodprofessional, waarna hij/zij zich gaat oriënteren.

Online speelt een steeds grotere rol in het oriëntatieproces. 99,6% van de foodprofessionals gebruikt online in
het oriëntatieproces (GROUP7 onderzoek, 2016). Er is een verschil zichtbaar tussen de segmenten, zo is QSR
minder online dan andere segmenten. 74% van QSR respondenten zoekt trends & inspiratie online versus 90%
horeca respondenten. Op de volgende pagina presenteren we de meest gebruikte oriëntatiemiddelen.

“99,6% van foodprofessionals gebruikt online in het oriëntatieproces.”
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Hoe oriënteert de foodprofessional zich?

92% Vakbladen/magazines

86% Google

89% Website Groothandel

Vertegenwoordigers 
E-mailnieuwsbrieven

96% Folders groothandel 
offline/online

84%

Meer dan de helft van de foodprofessionals haalt maandelijks
inspiratie en informatie uit de folders van de groothandel. Dit is
steeds meer online; ruim 40% van de horeca respondenten
geeft aan dit wekelijks online te doen t.o.v. 28% offline.

Wekelijkse inspiratie vindt men met name via Google, collega’s
binnen het bedrijf en website groothandel. Binnen QSR worden
collega’s minder vaak, voornamelijk maandelijks, geraadpleegd
dan binnen de andere segmenten.

Binnen QSR haalt 30% maandelijks of vaker informatie &
inspiratie bij vertegenwoordigers. Binnen Horeca en Catering is
dit maar 15%. De frequentie ligt hier lager met 1x per kwartaal of
minder.

Beurzen worden met 80% ook nog hoog gewaardeerd binnen
QSR en Horeca. Beurzen worden met een frequentie van 1 tot 2x
per jaar bezocht.
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E-mailnieuwsbrieven & social media

28% LinkedIn

12% Twitter

24% Instagram

84%

33% van de horecarespondenten leest wekelijks
e-mailnieuwsbrieven voor inspiratie. Binnen Catering
ligt dit wat lager met 27%. Binnen QSR ligt de frequentie
nog lager en worden e-mailnieuwsbrieven voornamelijk
maandelijks of per kwartaal gelezen.

Facebook wordt binnen Horeca door 40% wekelijks
gebruikt ter inspiratie. QSR en Catering blijven hierin
achter.

Instagram is opkomend voor professioneel gebruik, zo’n
30% van QSR en Horeca respondenten maakt hier al
maandelijks of vaker gebruik van. Catering maakt nog
vrijwel geen gebruik van Instagram (11%).

Van de respondenten geeft een groot gedeelte aan nooit
gebruik van te maken van Twitter (88%) en LinkedIn
(72%).
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Vakbladen en magazines worden veel gebruikt tijdens het 
oriënteren. We zoomen in op welke vakbladen en magazines het 
meest gelezen worden. Dit wordt steeds meer online gedaan. 
Horeca en catering maken hier al maandelijks of vaker gebruik van. 
QSR loopt hierin nog achter. Welke vakbladen het meest gelezen 
worden, verschilt duidelijk per segment.  

Binnen het Horecasegment staat Misset Horeca op 1. Van de
horeca- respondenten, met name koks en eigenaren, geeft 85%
aan Misset Horeca te gebruiken als oriëntatiemiddel. Binnen
Horeca staat Entree magazine op 2 met 66%, daarna volgen Hanos,
KHN en Sligro exclusief magazine.

Ook voor catering staat Misset Horeca op 1 en komt Misset Catering 
op een 2e plek samen met Sligro Exclusief magazine. 

Binnen QSR staat Snackkoerier met meer dan 75% op 1 en daarna 
volgt Misset Horeca met 46%.

Binnen QSR op 1 met 77%

Binnen Horeca op 1 met 85%
Ook in Catering op 1 met 42% 

Hoe oriënteert de foodprofessional zich?
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Wat voor soort informatie/inspiratie zoekt men? 

Foodprofessionals maken van verschillende platformen gebruik om zich (online) te oriënteren. Elk platform
speelt een andere rol in het oriëntatieproces. Het type content dat je verspreidt op de platformen stem je af op
de rol die het platform speelt en dus wat de klant verwacht te vinden op dit platform. Zo is een folder van de
groothandel met name gericht op kortingen en promoties en vind je in een magazine meer inspiratie en
vakkennis terug.

Aan de respondenten is gevraagd om aan te geven waarvoor ze de middelen gebruiken tijdens het
oriëntatieproces. Ook is gevraagd waar ze hun online zoektocht starten voor een specifiek doel.

“Google veelal vertrekpunt bij het online zoeken naar inspiratie en informatie” 
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Google vertrekpunt voor start online zoektocht

Waar start de foodprofessional de online zoektocht? Google is
veelal het vertrekpunt van de online zoektocht. Of dit nu een
zoektocht is naar trends & inspiratie, productinformatie of
recepten. Bij recepten start zelfs 67% bij Google.

In de zoektocht naar trends & inspiratie zijn ook de websites van
vakbladen een belangrijk startpunt voor alle segmenten.

Voor productinformatie speelt de website van de fabrikant en
groothandel een belangrijke rol. Doordat Horeca professionals
grotendeels op Google starten en binnen QSR bij website
groothandel, wil je als bedrijf of merk zichtbaar zijn bij de eerste
zoekresultaten. Hiervoor is het belangrijk om te weten op welke
woorden de foodprofessional zoekt, zo kun je de vindbaarheid en
zichtbaarheid online te vergroten.

Start zoektocht trends & Inspiratie

1. Google (28%)

2. Websites vakbladen (27%) 

3. Website groothandel (7%)

Start zoektocht productinformatie 

1. Google (45%)

2. Websites fabrikant (16%) 

3. Website groothandel (13%)
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Wat voor soort informatie/inspiratie zoekt men? 
Als foodprofessionals op zoek zijn naar trends & inspiratie worden
websites van vakbladen het meest gebruikt. Ongeveer de helft van de
respondenten geeft aan hier gebruik van te maken. Ook folders en de
website van de groothandel worden veel gebruikt ter inspiratie. Op
social media kanalen als Facebook, Instagram, Youtube en Pinterest
wordt naar trends en inspiratie gezocht.

86% geeft aan gebruik te maken van Google voor receptinspiratie. Met
name binnen horeca en catering maakt men hier gebruik van. Voor
receptinspiratie worden verder ook websites vakbladen en folders
groothandel gebruikt. Als social media kanaal wordt vooral Youtube
gebruikt als inspiratiebron.

Zowel de website van de groothandel als de website van de fabrikant
spelen een grote rol in het verlenen van productinformatie.

Voor promoties raadpleegt men vooral de folder (online en offline),
website van de groothandel en e-mailnieuwsbrieven.

Trends & Inspiratie
1. Website vakbladen
2. Folders groothandel
3. Website groothandel

Recepten
1. Google
2. Websites vakbladen
3. Folders groothandel

Productinformatie
1. Website groothandel
2. Website fabrikant

3. Folder groothandel

Promoties
1. Folder groothandel
2. Websites groothandel

3. E-mailnieuwsbrieven
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Welke rol speelt de fabrikant vs groothandel?

Foodprofessionals maken dagelijks gebruik van producten. Voordat foodprofessionals in contact komen met een 
merk/bedrijf hebben ze al verschillende online contactmomenten gehad met het merk/bedrijf.

Hoe kan je de foodprofessional helpen in de oriëntatiefase? En welke rol heb je hierbij als fabrikant en 
groothandel? Beiden nemen namelijk een andere rol in voor de foodprofessional. De basis is uitgebreide 
productinformatie en wordt zowel van groothandel als merkfabrikant verwacht. Zorg dus dat de productinformatie 
van jouw producten compleet is en gemakkelijk te vinden voor de doelgroep. Zowel op je eigen website als die van 
de groothandels. Zo kun je de foodprofessional helpen in de oriëntatiefase. 
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Naar wat voor soort informatie zoekt de foodprofessional 
op verschillende websites? 

De website van de merkfabrikant wordt met name 
bezocht voor productinformatie, 60% van de 
respondenten geeft aan hier gebruik van te maken. 
Belangrijk is dus dat deze informatie gemakkelijk 
vindbaar en compleet is. 

Op de website van de groothandel zoekt ook meer dan de 
helft productinformatie. De website van de groothandel 
speelt hiernaast ook een rol in het informeren over 
kortingen en het geven van trends & inspiratie. Deze rol 
komt bij de website van de merkfabrikant minder sterk 
naar voren. 

We zien hierin geen grote verschillen tussen horeca, 
catering en QSR.

1. Productinformatie 52%
2.  Kortingen 40%
3.  Trends & Inspiratie 40%

1. Productinformatie 60%
2. Trends & inspiratie 27%
3. Sector nieuws 24%

Website fabrikant 73%

Website groothandel 89%

Welke rol speelt de fabrikant vs groothandel?
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Welke rol speelt de fabrikant vs groothandel?
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De groothandel speelt een rol in het inspireren. Dit zie je o.a. terug in 
hoe hoog de magazines scoren; Hanos en Exclusief magazine staan in 
de top 5 meest geraadpleegde online magazines. 

Ook inspiratieplatformen als FoodXperience van Hanos scoren hoog 
onder horeca respondenten. Ruim 40% van de horeca respondenten 
heeft afgelopen kwartaal FoodXperience bezocht. En meer dan 25% 
Foodyard. De andere segmenten blijven hierin nog achter.  De e-
mailnieuwsbrieven van de inspiratie platforms worden met 40% minder 
gelezen dan de e-mailnieuwsbrieven van de groothandels (60%). 

Opvallend is dat nieuwsbrieven van fabrikanten binnen QSR (68%) meer 
gelezen werden in het afgelopen kwartaal dan nieuwsbrieven van de 
groothandel (53%). Binnen horeca is dit omgekeerd, bijna 70% heeft een 
e-mailnieuwsbrief van de groothandel het afgelopen kwartaal gelezen 
t.o.v. 57% van de e-mailnieuwsbrieven van fabrikanten. Voor catering is 
dit nagenoeg gelijk (resp. 60% en 62,5%). 



Van inzicht naar actie

Met deze white paper hebben we je meer inzicht verschaft over de hoe de foodprofessional zich online beweegt: 
Hoe en waar foodprofessionals zich (online) oriënteren en naar wat voor type informatie ze waar op zoek zijn. Het 
is belangrijk om deze inzichten te vertalen naar jouw bedrijf en merkstrategie. Hoe ziet de klantreis voor jouw 
productcategorie en jouw klantgroep er uit?  

Door deze data te verwerken in je marketingplan en promotionele aanpak maak je meteen al stappen en bereik je 
je klanten vast en zeker beter. Dit is maar een startpunt, idealiter wil je graag meer weten over hoe jouw klant zich 
(online) beweegt voor jouw productcategorie. Hoe kom je daar aan en hoe start je? Goed nieuws! Als bureau voor 
food-commerce helpen we jou graag verder. Dit kan op allerlei niveaus, van een workshop tot complete strategie 
en implementatie. De boodschap is vooral start en verbeter, op de volgende pagina hebben we enkele tips 
verzameld om je te helpen starten.
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Van inzicht naar actie: praktische tips
De belangrijkste inzichten van de oriëntatiefase van foodprofessionals zijn 
vertaald naar 7 praktische tips. Zodat je direct aan de slag kan. We geloven in 
learning by doing; Maak een begin en leer jouw klant beter kennen. 

1. Mobiel wordt steeds meer gebruikt en beïnvloed je vindbaarheid. Pas je 
content dus aan op mobiel: Mobile first.

2. Uitgebreide productinformatie is de basis. Zorg dat zowel op eigen als 
partnersites je online etalage er perfect bij staat.

3. Wie is jouw klant? Praat niet in segmenten maar over personen 
(persona’s), bedenk of weet waar ze zich bevinden en hoe ze zich gedragen.

4. Groothandels investeren in bestelgemak en inspiratieplatforms. De 
content wordt steeds meer afgestemd op het online gedrag en profiel van 
de gebruiker. Hierdoor wordt het oriëntatieproces van de gebruiker 
vergemakkelijkt en versnelt. Zorg dat je samen met de groothandel je 
online etalage optimaliseert. 

5. Maak gebruik van platforms van publishers: daar zit je doelgroep, zorg wel 
voor relevante content.

6. Gebruik social media om je doelgroep te inspireren en om zo je 
zichtbaarheid online te vergroten. Ook hiervoor geldt; zorg voor relevante 
content via het juiste kanaal.

7. Last but not least: Vergaar specifieke inzichten in de klantreis voor jouw 
productcategorie. Vergeet niet: de klantreis is altijd omnichannel.
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Het Nederlands Kokspanel
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Inzicht in jouw klant met behulp van Het Nederlands Kokspanel, onderdeel van GROUP7.

Referenties:
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Neem contact met ons op voor meer
informatie of een afspraak
Carolien: 
Carolien.plevier@group7.eu
+31 (0)6 1088 7040

Desiree: 
Desiree.kox@group7.eu
+31 (0)6 3071 5042

Samen werken we aan het verbeteren
van je marketing & sales in foodservice 
en laten je online schitteren!

mailto:Carolien.plevier@group7.eu
mailto:Desiree.kox@group7.eu
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