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One cannot think well,
love well, sleep well,
if one has not dined well.
Virginia Woolf, auteur

Goed eten
en drinken
is essentieel voor onze
gezondheid en geluk;
retailers van voeding en
dranken spelen hierin
een belangrijke rol.
CCV wil een trouwe betalingspartner zijn voor
jouw lokale voedings- en drankenhandel.
Na 60 jaar in het vak kennen we de kracht van
betalingsoplossingen. We geloven ook sterk
in een nauwe band met onze klanten, wat
betekent dat we goed op de hoogte zijn van de
werking en de laatste trends van hun sector.
We hopen dat je net zoals ons geïnspireerd
wordt door 5 smaakvolle trends in de voedingen drankenretail, en dat je het niet erg vindt
dat we het af en toe ook over betalingen
hebben, want dat is tenslotte ons vak.
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Welke trends bepalen hoe
de retail van voeding en
dranken er vandaag
uitziet?
Antwoord: comfort, welzijn en ethische codes.
Consumenten verwachten dat voeding en dranken er altijd zijn waar en wanneer zij dat willen.
Eenvoudig om mee te nemen, met een vlot betalingsproces. Voeding gericht op welzijn die
zowel het lichaam als de geest en ziel voedt is erg populair. Consumenten willen bovendien
steeds vaker weten waar de voeding vandaan komt en kiezen steeds meer voor duurzame,
ethische producten. Dat geldt eveneens voor vertalingen: het onderzoek naar betalingsgedrag
van consumenten geeft aan dat lokale betalingsoplossingen het meest geliefd zijn.
Lees verder om de vijf belangrijkste trends in de retail van voeding en dranken te ontdekken
waarmee je je klanten gelukkig maakt en die ervoor zorgen dat jij betaald wordt.
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trend 1
E-commerce smaakt
naar meer
Ondanks de zintuiglijke, fysieke aard van voeding en
dranken kan de retailsector niet om de online revolutie heen.
Consumenten gaan bewust op zoek naar de voordelen van
e-commerce en bestellen voeding en dranken online, omdat
ze meer comfort en een ruimer aanbod wensen.
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Ons onderzoek toon aan

dat webshops van lokale
supermarkten de voorbije drie
maanden even veel werden
bezocht als pure online
winkels, met elk 5% van alle
consumenten. Lokale winkels
hebben dus duidelijk de
opportuniteit om een online
winkel uit te bouwen en de
concurrentie met de grotere
ketens aan te gaan.

Ik deed mijn inkopen bij...

79%

45%

5%
keten

5%

lokale webshop lokale
winkel
keten webshop

BRON: *IPSOS klantensurvey 28 juni - 1 juli 2019 Klantenonderzoek in België,
Zwitserland, Nederland en Duitsland.
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Deze online groei hoeft echter
geen nadeel te zijn voor
de fysieke voedingszaken.
Online worden vooral nietbederfelijke voedingsproducten
in grote hoeveelheden besteld.
Fysieke winkels krijgen dus
de opportuniteit om vooral
hoogwaardige, verse producten
aan te bieden. Consumenten
vinden het immers nog steeds
aangenaam om voeding te
ruiken, aan te raken en zelfs te
proeven voor ze het kopen.
We merken een harmonie
tussen de online en offline
wereld, spannend!
Dus, hoe kan jij jouw
slaagkansen verhogen als je
voeding online verkoopt?
»» Wil je zelf een webshop
starten? Bekijk hier onze
mogelijkheden om hem

zelf te maken of op maat te
laten bouwen.

daar een profiel voor je
webshop.

»» Denk er ook aan
om de populairste
betalingsmethodes
aan je webshop toe
te voegen. Heel vaak
worden winkelkarretjes
achtergelaten omdat er te
weinig betalingsopties zijn.
»» Denk aan de logistieke
aspecten van e-commerce,
zeker wanneer je
bederfelijke voeding
aanbiedt. Het is niet zo
eenvoudig om voeding over
lange afstanden vers te
houden.
»» Nichemarkten hebben
sterke online community’s.
Ga na waar jouw
potentiële klanten online
samenkomen en creëer
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Consumenten gaan bewust op zoek naar
de voordelen van e-commerce
en bestellen voeding en dranken online,
omdat ze meer comfort
en een ruimer aanbod wensen.
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trend 2
Snacks zij terug van
weggesweest
Door onze hectische levensstijl, langer woonwerkverkeer en steeds meer sociale gelegenheden, is
de snackindustrie
weer booming business. Chocoladerepen en zakken
chips zijn echt al lang verleden tijd.
Klanten verwachten tegenwoordig toch net iets meer
van hun snack en zijn op zoek naar beleving, zoals snel
kunnen afrekenen.
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Zoals we weten is welzijn

belangrijk bij de productkeuze
van consumenten. Gezonde
snacks winnen dan ook
logischerwijs aan populariteit.
Van de zaden van waterlelies
tot champignonchips en
energy balls: dergelijke
gezonde en voedingsrijke
keuzes worden steeds vaker
gemaakt. Om te hydrateren
kiezen consumenten voor water
dat is verrijkt met vitamines,
mineralen en prebiotica:
kokosnoot-, esdoorn- en
cactuswater zijn hier de
winnaars.
En aangezien veel mensen
koolhydraatarm proberen
te eten, zijn sport- en
granenrepen (rijk in proteïnes)
niet langer enkel bestemd voor
fitnessfanaten. Sportsnacks
worden tegenwoordig
beschouwd als een
volwaardige, gezonde snack.
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Gezondheid is echter niet het
enige criterium om te snacken.
Eerder verfijnde snacks die de
smaakpapillen verwennen zijn
ook erg hip. Denk bijvoorbeeld
aan kleine verpakkingen
met prosciutto of gerijpte
mozzarella. Jouw retailzaak
voor voeding en dranken kan
een voordeel halen uit deze
tendens.
»» Fysieke winkels kunnen hun
snacks op een prominente
plek in de winkel
plaatsen, zodat klanten
deze eenvoudig kunnen
meenemen, zeker wanneer
ze gehaast zijn.
»» Snacks zijn het typische
product voor onderweg.
De betalingsoplossing zou
daarop afgestemd moeten
zijn. Misschien is dit een
goed idee voor een snelle
en vlotte betaling: een

eenvoudige betaalterminal
waarop contactloos
betalen en mobiel betalen
duidelijk staat aangegeven.
En misschien kan je het
helemaal afmaken met een
smileysticker met ‘Je bent
de max!’ erop!
»» Zorg ervoor dat je
snackaanbod up-to-date
is en volg de meest recente
trends door misschien
gezonde snacks of
sportvoeding aan je aanbod
toe te voegen.

Van de zaden van waterlelies,
tot champignonchips en
energy balls, dergelijke
gezonde en voedingsrijke
keuzes worden steeds vaker
gemaakt.
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trend 3
Voedsel voor de ziel
Van voeding en dranken wordt verwacht dat ze het
lichaam, de geest en de ziel voeden. Eten doen we
niet langer enkel om onze honger te stillen. Bepaalde
eetgewoontes en producten beloven een boost voor
ons algemene welzijn doordat ze superfoods bevatten
en geen ongezonde voedingswaarden hebben.
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oegevoegde suiker wordt
steeds vaker afgeschreven
door consumenten. Hun
voorkeur gaat voortaan uit naar
natuurlijke zoetstoffen, zoals
monkfruit. Koolhydraatarme
diëten rijk aan vetten, zoals
Keto of Paleo (die beiden
onverwerkte producten
bevatten: vlees, gevogelte,
kaas, eieren, enz.) worden ook
steeds populairder, zeker bij de
fitnessfanaten onder ons.
Gefermenteerde voeding en
dranken zoals kefir, tempé en
komboecha hebben een aparte
smaak, maar raken ook steeds
beter ingeburgerd omwille van
hun hoge voedingswaarden en
probiotische eigenschappen.
Consumenten die ontspanning
zoeken en angsten willen
verminderen, zoeken eetbare
producten die CBD-olie
bevatten, zoals thee, bier en
zelfs ijscrème!

Om boven het maaiveld te
kunnen uitsteken, is het
belangrijk om de unieke
eigenschappen van jouw
producten te benadrukken
die meer welzijn creëren bij
consumenten en die hun leven
zullen verrijken.
»» Differentieer je aanbod om
mee te zijn met de laatste
trends. Als je bijvoorbeeld
een slagerij hebt, kan
je gezonde snacks en
bijgerechtjes aanbieden
die bij je hoofdproducten
passen. Heb je een bakkerij,
dan zijn glutenvrije
alternatieven misschien een
optie?
»» Geef persoonlijke tips,
zodat de consument het
volle potentieel van jouw
product kan benutten. Zo
kan je suggesties doen
voor andere producten

die het voedingsprofiel
goed aanvullen of laat je
klanten weten of je product
past binnen het Keto- of
Paleodieet?
»» Positioneer jouw product als
een bewuste lifestylekeuze
op de markt: het is niet
zomaar voeding, maar
het maakt deel uit van de
identiteit van de klant.
Bijvoorbeeld: Steun de
lokale gemeenschap door
lokale specialiteiten aan te
bieden.
»» Voeding is een geschenk
dat ons in leven houdt. Wie
kan een mooie mand vol
lekkernijen nu weerstaan?
Voorbereiden en uitstallen,
of koppel er een leuke
wedstrijd aan.
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Tegenwoordig wordt van
voeding en dranken verwacht
dat ze het lichaam, de geest
en de ziel voeden.
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trend 4
Respecteer de
afkomst en hou het
groen
Ethische en milieugerelateerde bezorgdheden
beïnvloeden onze keuzes in voeding en dranken.
Consumenten willen weten waar hun voeding vandaan
komt, hoe het werd gemaakt en wat de impact is op het
milieu. Knoop het in je oren: hou je vrienden dichtbij en
je landbouwers nog dichterbij!
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E

thische en
milieugerelateerde
bezorgdheden beïnvloeden
onze keuzes in voeding en
dranken. Consumenten willen
weten waar hun voeding
vandaan komt, hoe het werd
gemaakt en wat de impact is op
het milieu. Knoop het in je oren:
hou je vrienden dichtbij en je
landbouwers nog dichterbij!
In geval van vlees zoeken
mensen vooral organische
en lokale producten met vrije
uitloop, zodat ze zeker zijn
dat de dieren goed werden
behandeld. Ze vinden perfectie
ook steeds minder belangrijk
als het op fruit en groenten
aankomt: de zogezegde ‘lelijke’
producten die toch vol smaak
zitten, winnen terrein.
Als een retailer in voeding en
dranken kan duurzaamheid je
helpen om te groeien.
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»» Moedig losse verkoop
aan (en BYO, bring your
own bag). Zo stimuleer
je minder verpakking en
het feit dat mensen enkel
betalen voor wat ze nodig
hebben. Een uitstekende
manier om voedsel- en
verpakkingsafval te
beperken.
»» Blijf lokaal! Lokale
samenwerkingen zijn een
win-win. Het is efficiënter,
milieuvriendelijker en
het stimuleert zakelijke
connecties en relaties. Grijp
kansen om pop-ups te
organiseren tijdens lokale
evenementen.
Aanvaard ook lokale
betalingsmethodes (xx, xx),
zodat je geen kleine of grote
aankopen misloopt.

Hou je vrienden dichtbij,
en je landbouwers nog
dichterbij!
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trend 5
De kracht van
planten
Of het nu om ethische redenen is of voor het milieu of
de gezondheid, steeds meer mensen kiezen voor een
plantaardig voedingspatroon. Het aantal producten
op de markt voor vegetariërs en veganisten swingde
de laatste jaren de pan uit en onderzoeksbureau Allied
Market Research verwacht dat de marktwaarde in 2025
€ 7,5 miljard zal zijn.
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Of het nu om ethische

redenen is of voor het milieu
of de gezondheid, steeds
meer mensen kiezen voor een
plantaardig voedingspatroon.
Het aantal producten op
de markt voor vegetariërs
en veganisten swingde de
laatste jaren de pan uit en
onderzoeksbureau Allied
Market Research verwacht dat
de marktwaarde in 2025 € 7,5
miljard zal zijn.
Innovatieve
vervangingsproducten voor
vlees en vis helpen mensen om
hun omnivoor dieet vaarwel te
zeggen. Jackfruit bijvoorbeeld is
bekend als vervanger
voor pulled pork, terwijl ‘vis’ van
planteneiwitten verrijkt met
de smaak van algenolie onze
honger naar zeevruchten kan
stillen.
Plantaardige melk en boter

zijn dan weer populair voor
consumenten die geen
zuivelproducten gebruiken, en
soja- en amandelmelk
worden steeds populairder,
net zoals havermout- en
erwtenmelk. Ook zaadboter
haalt het steeds vaker van
notenboter, omdat deze een
lager allergierisico vertoont.
Ook plantaardige en
suikerarme desserts kennen
een flinke stijging, want
ze vallen in de smaak bij
zowel veganisten als zij
die zich goed in hun vel
willen voelen. Avocadoijs en hummusmilkshakes
zijn voorbeelden van
ongebruikelijke desserts die
steeds vaker opduiken.

»» Overweeg om een
plantaardige selectie
producten op te nemen
in je aanbod, zodat je ook
veganisten en
flexitariërs aantrekt.
»» Plantaardige
voedingsproducten kunnen
een nicheaanvulling zijn
voor jouw winkel. Probeer
eens een online plantaardig
assortiment aan te bieden.

Kan de kracht van planten jouw
bedrijf ook nieuwe energie
geven?
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Avocado-ijs en
hummusmilkshakes
zijn voorbeelden van
ongebruikelijke desserts die
steeds vaker opduiken.
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En verder?
Trends komen en gaan. Na 60 jaar in het vak kennen we de kracht van
betalingstrends en weten we wat je nodig hebt om betaald te worden,
vandaag en morgen. Maar we weten ook welke factoren constant
blijven: de vraag van de consument naar
comfort, keuze en de mogelijkheid om op eender welke manier te
betalen.
Met momenteel meer dan 200.000 klanten in Europa zijn we
een bewezen partner voor vlotte en futureproof online en offline
betalingen. Of je nu een fysieke betaalterminal voor dagdagelijks
gebruik nodig hebt, of een toekomstgerichte of slimme e-commerceoplossing,
CCV ondersteunt terminaltransacties voor jouw kleinhandel
in voeding en dranken.
Meer weten over handige oplossingen voor betalingen en webshop?
Bel naar 0800 22 789 , of mail je vraag naar: ccvbelgium@be.ccv.eu

Wij spreken jouw taal.

DOE DE TEST!
Probeer nu onze gratis
online
calculator om jouw
meest interessante
groeimogelijkheden te
ontdekken.
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