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De behoeften van de consument 

en het aanbod van de branche 

dienen op elkaar aan te 

sluiten. Slaagt de branche daar 

voldoende in of zijn er nog 

onbenutte kansen?

“De onbenutte kansen zijn het beste 

te zien bij Jumbo Foodmarkt in Breda. 

Daarnaast moeten we constateren 

dat er nog zoveel artikelen in winkels 

liggen die talloze consumenten nog 

nooit geproefd, of gekocht hebben. 

Dat traject kan nog verder ontwikkeld 

worden. Idee: klanten stimuleren 

om producten te kopen die ze 

nooit eerder gekocht hebben om 

ze te laten genieten van de variatie. 

Dat kan met behulp van korting 

of beloning voor een verhaal na 

consumptie. Klanten blijven hangen 

in vaste eetpatronen.”

Zijn er in de afgelopen 15 

jaar baanbrekende innovaties 

geweest op het gebied van de 

productcategorieën vers en 

koelvers?

“De ontwikkeling van DKW 

vruchtensap - naar vers gekoeld 

sap - naar zelf persen in de winkel, 

zie ik als een opvallende innovatie. 

Ontwikkeling van kwalitatieve 

‘ready to eat’ producten, doorgaans 

gebracht onder top huismerklabels, 

die het meest tijdens feestdagen 

zoals Kerst en de Pasen worden 

verkocht. Opvallend hoe Lidl hier een 

voortrekkersrol vervult.”

Verwacht u dat de versafdelingen 

in supermarkten nog verder 

zullen groeien?

‘Versgroepen inclusief diepvries 

maken nu gemiddeld 48% van de 

supermarktomzet uit. Dit zal groeien 

naar 52% in 10 jaar tijd, ofwel ruim € 

1,4 miljard.”

Welke trends verwacht u de 

komende vijf jaar in vers?

“Ik verwacht een toename van het 

‘consumptiemoment-klaar’ aanbod. 

Ook voorspel ik de omslag van 

de combinatie van voorverpakt, 

naar zelfschep en zelf samen te 

stellen hoeveelheden. En tot slot 

versconsumptie ter plekke in de 

supermarkt. Zie Whole Foods, 

Dekamarkt, Jumbo Foodmarkt.”

De kennis van Erik Hemmes wordt in de 

Foodbranche bijzonder gewaardeerd. Hij weet zijn 

winkelanalyses altijd stevig te onderbouwen met 

cijfers. Door zijn kennis en ervaring, opgebouwd in 

tientallen jaren advieswerk en managementfuncties 

bij bekende A-merkfabrikanten en een top Retail 

organisatie, weet hij vakgenoten altijd weer te boeien. 

De redactie van Versuniek legde hem vragen voor die 

betrekking hebben op verleden, heden en toekomst.

Mijn top 5 van veranderingen  
in de afgelopen 15 jaar 

1 De uitbreiding van het assortiment 
“Dan bedoel ik in aantal artikelen, met name 
in toegevoegde waarde artikelen en nog 
meer kant-en-klaarartikelen om direct te 
consumeren. Méér artikelen per stellingmeter 
door efficiënter gebruik van de schapruimte, 
minder hoogteverlies.

2 Grotere focus verscategorieën
Er is een grotere focus op de verscategorieën 
gekomen, vooral brood en de laatste twee jaar 
nog meer op AGF.

3 Meer aandacht voor uitstraling 
 winkelbeeld
We zien wel een scherpere focus op de 
consumentenprijzen, maar tegelijkertijd 
constateren we ook de ontwikkeling naar nog 
meer verzorgde, stijlvolle, lichte winkels waar 
winkelen een plezier is en eten een feest. 
Daarnaast zien we een forse upgrade van wat 
we voorheen discount noemden.

4 Promotiedruk neemt toe
We constateren een toename van 
dieptepromoties, van 20% korting naar twee 
halen één betalen.

5 Geleidelijk meer bewust consumeren 
We ontdekken een groeiende aandacht voor 
bewust en verantwoordelijk consumeren. 
In aansluiting hierop merken we dat 
onderwerpen als biologisch, streekgebonden, 
lokaal, regionaal en Fairtrade steeds meer in 
de belangstelling komen.
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Campina Botergoud maakt 
elke maaltijd bijzonder!
Met Campina Botergoud zet je de smaak van pure natuur 

op tafel. Campina Botergoud is zuivere verwennerij en 

gemaakt met liefde voor al het eerlijke en goede van 

het Nederlandse land. Campina Botergoud verrijkt 

uw gerechten en broodmaaltijden met een warme 

en milde rijkdom, zo maak je elke maaltijd bijzonder.
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