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Hoe doen wij onze boodschappen in 2025? 

door Cindy van Cauter 



Een aardverschuiving van koopgedrag 

Er vindt momenteel een aardverschuiving 
van koopgedrag plaats.  

 
Dat heeft enerzijds te maken met de crisis 

die in 2008 begon, waardoor de 
Nederlandse consument minder ging 
besteden. Anderzijds door de nieuwe 

technologieën die nieuwe koopmethoden 
mogelijk maken.  

 
Maar koopgedrag verandert ook door 

wijzigingen in demografie, 
bevolkingssamenstelling en leefstijlen.  

 
De impact hiervan wordt in dit eBook nader 

toegelicht. 
 

door Cindy van Cauter 

 
Drs. Cindy van 
Cauter deed 

onderzoek naar 
de toekomst van 

het 
boodschappen 

doen. Dit eBook is 
het verslag van 
het eerste deel 

van het 
onderzoek: de 

toekomst van het 
boodschappen 
doen in de pre 

store en to store 
fase van de 

customer journey 
 



 

Paradigm Shift: 

 

A fundamental change in an 

individual's or a society's view 

of how things work in the 

world. 

 

Men noemt het ook wel ‘a paradigm shift’ 

door Cindy van Cauter 



De alarmbellen luiden. Het is tijd voor 
nieuwe uitdagingen en kansen! 

door Cindy van Cauter 



De alarmbellen luiden. Het is tijd voor 
nieuwe uitdagingen en kansen! 

 

De afgelopen 2 jaren is de foodbranche sneller 

veranderd dan in de laatste 40 jaar. Er zijn nieuwe 

waarden en behoeften ontstaan. Er is een ander 

verwachtingspatroon van de shopper ontstaan. En 

dat alles vergt aanpassingsvermogen om ook in de 

toekomst te blijven aansluiten bij de veeleisende 

shopper en consument.  

 

Innovatie en inspiratie zijn de key drivers voor 

nieuw te ontwikkelen producten en diensten. 

Shoppers zijn op zoek naar producten en diensten 

die onderscheidend zijn en daadwerkelijk 

toegevoegde waarde bieden.  

 

Wake up and be awesome! 

 

door Cindy van Cauter 



De Boer Het A Merk 

De Supermarkt De Consument 

De machtsverschuiving in food 

Een bijzondere 

machtsverschuiving heeft de 

afgelopen jaren plaatsgevonden. 

Waar de macht vroeger nog bij de 

boer lag, verschoof dat eerst 

richting het A-merk. En van het A-

merk verschoof de macht naar de 

supermarkten. 

 

In de afgelopen 5 jaren is de 

macht langzaam maar zeker 

verschoven naar de consument. 

En de macht zal naar verwachting 

de komende jaren bij de 

consument blijven liggen. 

door Cindy van Cauter 



Het is belangrijker dan ooit om  

de consument en shopper goed te kennen! 

door Cindy van Cauter 



Tot 2040 staat Nederland grote 

demografische veranderingen te wachten. 

Zoals de vergrijzing, en de 

bevolkingskrimp die nu al in delen van het 

land optreedt.  

 

Als er één ding zeker is, dan lijkt het wel 

te zijn dat de bevolkingsontwikkeling de 

komende decennia nergens 'business as 

usual' is. 

Demografische ontwikkelingen 

door Cindy van Cauter 



2040: 

43% 

2040: 

2,1 

2040: 

26% 
2040: 
Index 93 t.o.v. 2010 

door Cindy van Cauter 



gezinnen 

Er komen minder gezinnen 

Het is van groot belang om 

rekening te houden met het 

feit dat het aantal gezinnen in 

de komende 5 jaren gaat 

afnemen. Er kan een 

terugloop verwacht worden in 

omzet van producten die 

gericht zijn op deze 

doelgroep. 

 

Daarentegen stijgt het aantal 

senioren. 

door Cindy van Cauter 



Bron: CBS 

Eenpers hh                 Meerpers hh 

Meer eenpersoons huishoudens 

Het aantal gezinnen daalt en ook 

het aantal meerpersoons 

huishoudens neemt af richting 

2040. 

 

We gaan een enorme groei zien in 

het aantal eenpersoons 

huishoudens. Dat heeft enerzijds 

met de vergrijzing te maken. 

Anderzijds blijven jongeren steeds 

langer op zichzelf wonen alvorens 

een gezin te vormen. 

door Cindy van Cauter 



! 

! 
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Demografische kansen benutten 

De babyboom generatie is 

de eerste generatie met 

tweeverdieners. In deze 

groep is 2x zoveel 

koopkracht als voorheen. 

En deze groep gaat nu en 

straks met pensioen. Hier 

liggen enorme kansen! 

 

Het aantal oudere 

gezinnen neemt af, maar 

het aantal jonge gezinnen 

zal vanaf 2025 weer 

toenemen.  

 

door Cindy van Cauter 



De generaties op een rij 

door Cindy van Cauter 



Baby boomers 
geboren tussen 1946 en 1964 

 

Senioren hebben een totaal andere levensstijl 
aangenomen dan enkele jaren geleden. Voor hen is 
het belangrijk om zo lang mogelijk jong en vitaal te 
blijven. Gezond leven en eten staat dan ook boven 
aan de prioriteitenlijst van deze doelgroep. Jong is 
zelfs maakbaar geworden door diverse medische 
ontwikkelingen. Maar ook producten zorgen er steeds 
vaker voor dat senioren langer actief kunnen blijven.  

Senioren willen graag comfortabel leven, zoals zij dat 
gewend zijn. Ze vinden dat ze er hard voor hebben 
gewerkt. In Amerika wordt al gesproken van de SKI 
generatie. Spending Their Kids Inheritance. Ze 
snoepen het (welverdiende) bezit en geld op, terwijl 
de kinderen van deze generatie soms maar moeilijk 
rondkomt.  

door Cindy van Cauter 



Slidesysteem - BMW 

Producten die jong blijven vergemakkelijken 

De eBike, een hit sinds 2010  

door Cindy van Cauter 



 
- Geboren na 1995 

- Multitaskers 

- Veelvuldig interactief en online 

 De jongere generatie, generatie Z 

Bekijk de YouTube film over generatie Z 

Klik hier 
door Cindy van Cauter 

https://www.youtube.com/watch?v=P81bb0Tzwbo


Zoeken langer 
Delen (potentiele) aankopen Geloven vrienden meer dan marketeers 

KEY: INNOVATION & CHANGE 

Veranderingen in koopgedrag 

Senioren 

 

• Zijn op zoek naar producten die het 

    leven gemakkelijker maken 

• Zoeken producten die passen bij  

    een gezonde leefstijl 

• Zoeken en kopen steeds meer online 

 

Jongeren 

 

• Zoeken langer naar een passend product 

• Geloven vrienden meer dan marketeers 

• Delen (potentiële) aankopen 

• Verwachten persoonlijke benadering 

 

door Cindy van Cauter 



In de toekomst … 

Daarom 

benaderen 

wij de 

supermarkt 

van de 

toekomst als 

de ME 

supermarkt 

door Cindy van Cauter 



De ME Supermarkt … 

De ME Supermarkt van de 

toekomst is persoonlijker. En dat 

wordt mede mogelijk gemaakt 

door de technologische 

ontwikkelingen. Dat zou je in 

eerste instantie misschien niet zo 

verwachten, omdat online juist 

onpersoonlijk lijkt. 

 

Maar een supermarktbezoek 

wordt in de toekomst een unieke, 

persoonlijke ervaring, volledig 

afgestemd op de wensen en 

behoeften van de shopper.  

De shopper doet zijn shoppingtrip 

straks steeds vaker aan de hand 

van online apps die vooral helpen 

om de shoppingtrip aangenamer 

te maken.  

Maar apps informeren ook over 

persoonlijke interesses als 

gezondheid, aanbiedingen, 

prijzen, bereidingswijzen etc. 

 

Daarbij komt dat de offline 

mogelijkheden om een unieke 

beleving te bieden zeker niet uit 

het oog verloren moeten worden. 

door Cindy van Cauter 



De doorontwikkeling van personalisatie 

In Amerika geeft 57% van de shoppers aan dat zij meer personalisatie verwachten tijdens hun 

shoppingtrip. iBeacons is een tool in ontwikkeling die de mogelijkheid biedt om klanten persoonlijker te 

benaderen. In Nederland staat iBeacons nog in de kinderschoenen. Er is een test gaande bij de 

Bijenkorf in Rotterdam met 140 iBeacons. 

Coolblue en haar persoonlijke klantbenadering 

door Cindy van Cauter 



door Cindy van Cauter 



Persoonlijke benadering groot effect 

Organisaties proberen al steeds meer 

te weten te komen over de klant. 

Steeds duidelijker wordt dat des te 

beter we de klant kennen des te 

effectiever we de communicatie 

kunnen inzetten.  

 

Is kennis van de klant nu nog vooral 

gebaseerd op data als naam, geslacht, 

leeftijd en adres. In de komende jaren 

wordt het steeds belangrijker om meer 

sociografische data te verzamelen en 

klantprofielen te verduidelijken 

teneinde persoonlijker te kunnen 

communiceren. 

door Cindy van Cauter 



Cocreatie wordt steeds belangrijker. 
Consumenten willen meebouwen 
aan merken. Zij willen hun ideeën 
delen en betrokken worden bij 
innovatieprocessen.  

Klantonderzoek zal daarom steeds 
meer verschuiven naar cocreatie 
sessies waarbij de klant aanschuift 
aan de ontwerptafel. 

Een band opbouwen met je klant 

Get to know your customers, the 
positive and the negative! 

door Cindy van Cauter 



door Cindy van Cauter 



De klant wil meedenken! 

Zowel online als offline zijn er prachtige mogelijkheden om de klant te betrekken in 

innovatieprocessen. Starbucks heeft daarvoor een eigen online platform opgericht. Offline 

zijn er inspirerende cocreatie sessies mogelijk om kansen voor de toekomst inzichtelijk te 

maken. 

door Cindy van Cauter 



• We gaan van 3 naar 7 eetmomenten per dag 

    Het gemiddelde in de VS is nu al 5,6. 

• We shoppen vaker (vooral in de leeftijd 25 tot 34 jaar), maar het winkelmandje wordt 
kleiner 

    In Amerika zijn het aantal shoppingtrips al toegenomen met 18% in de afgelopen 5 jaar (offline shopping trips) 

• We shoppen op verschillende plekken 

   Omdat er steeds meer keuze is op andere locaties (stations, brasserieën, foodcorners en online)  

• We doen minder vaak de ‘wekelijkse boodschappen’ 

• We besteden meer aan food 

Bron: grocery buyers research Mi9 (2014)/IGD 

Trends foodshoppen 

door Cindy van Cauter 



 

• 24/7 toegang en 

bereikbaarheid 

• Waarbij online en offline elkaar 

volledig doorkruizen en 

ondersteunen 

• Steeds meer oriëntatie op 

contrast en kleur, gericht op 

een snelle navigatie en 

segmentatie 

• Een grote focus op het 

product  

• Snelle toegang tot extra 

informatie of hulp bij het 

zoeken via één klik op de 

knop 

• Duidelijkheid in presentatie en 

prijs. 

 

Trends instore 

door Cindy van Cauter 



Bron: Consumententrends 2014 EFMI 

58% let meer op productprijzen 

53% houdt aanbiedingen in de gaten 

47% leest vaker de folder 

44% kiest vaker voor huismerk 

2/3 haalt met plezier boodschappen 

80% bezoekt supermarkt meerdere malen per week 

37% let meer dan eerder op gezonde voeding 

Shopper feiten en cijfers 2014 

door Cindy van Cauter 



De kwaliteitsgedreven en prijsgedreven shopper vertegenwoordigen beide 26% 
van het totale winkelpubliek. Aan beide kanten van de prijslijn liggen kansen. 

Prijskoper Kwaliteitkoper 

26% 26% 

Bron: Internationaal onderzoek 2014 Kantar Retail 

Hoe prijsgedreven is de shopper? 

door Cindy van Cauter 



Apple store Primark store 

Bovendien is het dezelfde shopper 
Die het ene moment voor prijs en het andere 

moment voor kwaliteit gaat 

door Cindy van Cauter 



Consumenten gaan meer delen 

Consumenten zijn 

minder geneigd om 

zelf dure 

gebruiksvoorwerpen 

aan te schaffen. We 

staan aan het begin 

van de deeleconomie, 

waar concepten als 

Airbnb en Peerby al 

volledig op inspelen. 

Ook crowdfunding is 

daar een voorbeeld 

van. 

door Cindy van Cauter 



Consumenten worden zelf producent en 
distributeur 

door Cindy van Cauter 



• Instagram gebruik in NL neemt toe van 
9% naar 13% (2013 tov 2014).  

• Het aantal jongeren op Instagram is zelfs 
toegenomen tot 48%. 

• Het aantal Pinterest gebruikers is 
verdubbeld van 5% naar 10% in één jaar 
tijd. 

 

 

Twitter en LinkedIn is stabiel, 

FB is onder jongeren wel met 

6% afgenomen van 2013 

naar 2014 

Consumenten gebruiken steeds vaker  
social media 

door Cindy van Cauter 



Hoe social media in winkelomgevingen  
perfect kan worden ingezet 

Klik hier om de film te bekijken 
door Cindy van Cauter 

https://www.youtube.com/watch?v=JAuy0e2TR7M


Commercials worden in de toekomst persoonlijker. Er zullen meerder versies ontstaan, 
afgestemd op de verschillende doelgroepen.  

Daarbij wordt per versie ander muziek afgespeeld, er zijn andere hoofdrolspelers en zelfs de 
scènes zullen (deels) anders zijn.  

Ook commercials worden persoonlijk 

Merken zullen apps gaan ontwikkelen 

die integreren en communiceren met 

de commercials. De apps zullen de 

kijker bijvoorbeeld van extra informatie 

en advies voorzien.   

 

57% van de Nederlanders gebruikt al 

de smartphone tijdens het televisie 

kijken. 

 

Augmentend reality is een 

technologie die straks in deze vorm 

meer voor gaat komen.  
 

 

door Cindy van Cauter 



Geur en smaak 3D printen 

Multi zintuigelijke beleving wordt toegevoegd 

Over enkele jaren zal het mogelijk zijn om direct vanaf de tv een product uit een 

commercial direct te laten printen vanuit je privé 3D printer. En om geuren en smaken 

direct te beleven tijdens de commercial. 

door Cindy van Cauter 



 

  Nederland verspreidt 36 folders per week per huishouden.  

  Het Europees gemiddelde is 12 folders per week per huishouden.  

  Daarmee zit Nederland drie keer boven het Europese gemiddelde! 

  Er is momenteel slechts een dalingstrend in NL van 2% per jaar. 

  Per week worden er 5 miljoen folders online gelezen, tegen 112 miljoen offline.  

Bron: Printpakt 2014 

Maar de folder behoudt een belangrijke rol 

door Cindy van Cauter 



 

Traditionele media is 
statisch en 
onpersoonlijk.  

Digitale codes, 
augmented reality, geur 
en aanraking maken 
media in de toekomst 
veel levendiger.  

 

Blurring van online en offline media 

door Cindy van Cauter 



Ook kortingscoupons doen het goed  
op mobiel 

door Cindy van Cauter 



 

• GEPERSONALISEERD 

• LOCATIEGERICHT 

• DEELBAAR 

• IN AMERIKA IS EEN TREND ZICHTBAAR DAT MANNEN STEEDS VAKER 
COUPONS GEBRUIKEN 

 

 

De kortingsbon van de toekomst is 

door Cindy van Cauter 



• Sturen op demografische trends | vergrijzing | minder gezinnen | koopgedrag 
generatie Z 

• Blurring van online en offline 

• De ME Supermarkt: een unieke, persoonlijke shopervaring 

• Integreer het gemak van mobiel  

• Aandeel prijskoper en kwaliteitskoper even groot en even belangrijk  

• De ME supermarkt: online ondersteunend aan offline: de consument in het 
middelpunt  

• Ken je klant 

• Breng commerciële activiteiten tot leven instore en in de mediacampagnes 

 

 

Highlights koopgedrag richting 2025  

door Cindy van Cauter 



CONTACT 

Drs. Cindy van Cauter 
Quotus Research 
 
www.quotus.nl 
cindy@quotus.nl 

 

 

 

 

 

Cindy van 

Cauter werkt 

vanaf 1 april 

2015 tot 

september 2015 

aan het 

onderzoek naar 

de toekomst van 

het 

boodschappen 

doen in de in 

store fase van 

de customer 

journey. 

 

Meer informatie 

is te vinden op 

www.quotus.nl 

 

http://www.quotus.nl/
mailto:cindy@quotus.nl
http://www.quotus.nl/


Aanbod praktische Workshops  


