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EEN BLIK OP 2021 DOOR HET MANAGEMENT 
VAN DIVERSE FOOD RETAILERS 

SuperUnie: “Gezien de economische voorspellingen zal prijs eenbelangrijke factor blijven in 2021. Daarnaast verwachten wij wel meeraandacht voor gezonde producten.”

Albert Heijn: “Ik zie vooral een grote beweging als het gaat om

digitalisering. Onze klanten vragen meer om digitale alternatieven,

om boodschappen doen makkelijker en sneller te maken. Beter

eten betekent naast lekker ook duurzamer, gezonder, verser én

betaalbaar. Het bieden van waar voor je geld wordt de komende

periode nog belangrijker.”

Plus: “In een tijd waarin mensen meer op

hun portemonnee gaan letten blijven ook

promoties een belangrijke rol spelen.”

Jumbo: “Door de horecasluiting hebben we gezien datklanten thuis uitgebreider zijn gaan koken. Ook zien weeen toenemende belangstelling voor gezonder eten, voormeer groente en fruit. Deze gedragsveranderingen zullenniet plotsklaps wijzigen als corona voorbij is. Samenmoeten we weloverwogen en tijdig inspelen opbelangrijke maatschappelijke trends, zoals gezondheid,gemak, duurzaamheid, diversiteit, prijsbewustzijn ensocialisering.”



GEZOND EN GENIETEN GAAN SAMEN
IN 2021

Jumbo: “We willen laten zien dat gezond eten en genieten prima
kunnen samengaan. Dat betekent dat we klanten willen blijven
verrassen met productvernieuwingen, inspirerende tips en recepten,
gezonde gemaksvoeding en versbereide maaltijden om mee naar huis
te nemen. Ook zijn we ons er goed van bewust dat klanten een
schonere en betere wereld willen nalaten voor de generaties van de
toekomst. Daarom blijven we inzetten op producten die zijn gemaakt
met aandacht voor mens, dier en milieu en deze bereikbaar te maken
voor iedereen.”



DE NUTRI SCORE KOMT

AH:  “We zien dat klanten zoeken naar 
gezondere producten. Nutri-score is naar 
alle waarschijnlijkheid binnenkort een feit 
en daarmee kunnen wij met onze partners 
klanten nog meer helpen met de beweging 
naar gezonder eten.”



VERDERE GROEI
ONLINE BOODSCHAPPEN

Ø Nog maar 60% van de boodschappen gaat via de bandkassa.

Ø De penetratiegraad steeg in 2020 van 18 naar 30 procent. 

Ø Van de consumenten die tot nu toe nog geen online boodschappen hebben
gedaan, zegt 28% dat de komende periode wel te gaan doen.

Ø Voor slechts 8 euro per maand heb je bij Albert Heijn een abonnement op 
thuisbezorging. 



VERWACHTINGEN VOOR 
DE FOODRETAIL SECTOR (1)

• De omzet van Nederlandse supermarkten gaat dalen. Als straks de horeca weer heropend is en
vakanties weer gewoon in het buitenland kunnen worden gevierd, is het onmogelijk de topomzetten van het
coronajaar te evenaren. Gezien de enorme druk van de omzetpieken op de logistiek en organisatie van
supermarkten is deze omzetdaling vermoedelijk geen slecht nieuws.

• De totale omzet van supermarkten gaat dan misschien dalen, dat geldt niet voor het aandeel van online.
Corona heeft veel meer consumenten kennis laten maken met het gemak van online bestellen en bijna alle
spelers hebben geïnvesteerd in uitbreiding van de capaciteit. Picnic heeft nog genoeg marktgebieden om naar uit
te breiden, terwijl Albert Heijn zijn AH Compact-concept verder gaat uitrollen.

• Discounters gaan marktaandeel winnen. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat de economie
vermoedelijk niet ongeschonden uit de coronacrisis komt en klanten dus de hand op de knip gaan houden. Lidl
blijft zijn formule verbeteren, terwijl de enorme investeringen van Aldi in modernisering van zijn winkels zich
toch een keer moet gaan terugbetalen met hogere omzetten.

• Meer innovaties. Supermarkten zijn in de foodsector de grote winnaars van de coronacrisis. Dat geld zullen
ze gaan investeren in innovaties.



VERWACHTINGEN VOOR 
DE FOODRETAIL SECTOR (2)
• Het omzetaandeel van biologisch blijft erg laag. In 2019 lag het marktaandeel op maar 3,21 procent, amper hoger

dan een jaar eerder. 2021 wordt voor biologisch eindelijk een jaar met een flinke plus. Aan de vraagkant
kiest een grotere groep consumenten dankzij corona bewuster waarbij ook biologisch vaker gekozen gaat worden,
daarnaast zetten aan de aanbodkant supermarkten stappen in hun assortiment en communicatie om meer klanten
over te halen biologisch te kopen.

• Het verbod op de verkoop van tabak in supermarkten wordt uit- of zelfs afgesteld. Het nieuwe kabinet
dat na de verkiezingen aantreedt, beseft dat het van onbehoorlijk bestuur getuigd om nu al met een verbod te
komen. Vooral het effect op de leefbaarheid in kleine kernen, met het verdwijnen van supermarkten, wordt steeds
duidelijker. Wie weet komt er een tussenoplossing naar voorbeeld van de borrelshops zoals supermarkten die nu al
hebben.

• Er komt een nieuwe buitenlandse uitdager naar Nederland. In december werd duidelijk dat het Franse
Casino in Nederland op zoek is naar partners voor het openen van winkels van de formule Monoprix, maar dat is
niet de enige optie. Zo is het Duitse Edeka via zijn deelneming in Picnic al actief in Nederland, wat mogelijk naar
meer smaakt.. Amazon verkoopt ook al wat food in Nederland en heeft elders in Europa en in de VS al kant-en-klare
concepten die veel verder gaan en ook in Nederland kunnen worden ingezet.



FOODTRENDSVOOR 2021 (1)

• We gaan nóg gezonder eten, maar zullen – als de horeca weer open is – ook weer volop
gaan genieten.

• Thuisbezorgen blijft groeien. De omzet steeg afgelopen jaar met 23 procent. Die groei zet
naar verwachting door.

• Thuisbezorging door high-end restaurants zullen blijven. Niet alleen vanwege de extra
omzet, maar een foodbox die thuisbezorgd of afgehaald kan worden, levert ook een groei in
naamsbekendheid op. Dat hebben restauranteigenaren intussen wel ontdekt.

• In restaurants zal digitaal bestellen sneller de norm worden. Denk aan een menukaart
in een app en bestellen via een QR-code.Voor veel horeca is dat heel handig gebleken.

• Sterkere focus op weerstand.We gaan producten zien die serieus weerstand bevorderend
zijn, zoals producten met ingrediënten zoals kurkuma en zink of producten met pro-biotica voor
een goede darmflora.



FOODTRENDS VOOR 2021 (2)

• Niet iedere dag vlees. Steeds meer mensen beseffen dat iedere dag vlees eten niet goed voor de
planeet is. Het is een trend die steeds meer opgepakt wordt door consumenten.

• Plantaardige zuivel, zoals plantaardige melk en kaas. Deze niet-dierlijke producten zullen steeds
meer aandacht krijgen van consumenten.

• Minder alcohol; mensen gaan minder alcohol drinken of zelfs helemaal niet meer. Ook zullen
merken verder gaan met de ontwikkeling van smaakvolle alcoholvrije en -arme drankjes, zoals bier
en wijn.

• Zelf koken en bakken, denk aan diverse soorten (gezond) brood en (minder suiker) appeltaart.

• Kwaliteit boven kwantiteit; Niet een heel pak koekjes opeten, maar een echt lekkere koek. Iets
om jezelf mee te verwennen en waarvoor je dus in verhouding meer betaalt.

• DeWest-Afrikaanse keuken komt op, neem bijvoorbeeld het rijstgerecht jollof.



VOOR NIEUWE CONSUMENT- EN SHOPPER INZICHTEN IN 
2021 STA IK GRAAG WEER VOOR U KLAAR!

CINDY DE JONGE
WWW.QUOTUS.NL
CINDY@QUOTUS.NL
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