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Voedsel wordt bits and bytes
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Inleiding

Inleiding

Big Data biedt kansen
Data over wat, waar en wanneer we eten en kopen, wordt steeds vaker en sneller gegenereerd. Ook de technologische 

mogelijkheden om in deze data nieuwe, onverwachte correlaties en patronen te herkennen, nemen snel toe. 

Het biedt de foodsector kansen om met nieuwe concepten en bedrijfsmodellen optimaal gebruik te maken van de 

digitale ‘empowerment’ van consumenten. En om een digitale transformatie in te zetten richting een efficiëntere 

voedselketen. 

Digitale alertheid geboden
Volgens ABN AMRO liggen er twee uitdagingen voor bedrijven die actief zijn in onze voedselvoorziening: alerter 

worden en meer digitaal gedreven zijn. Alleen dan kunnen ze snel inspelen op de steeds verder versnipperde 

consumentenvoorkeuren. En op de maatschappelijke vraagstukken die ons denken en handelen rond eten in 

toenemende mate domineren, zoals de wens voor een duurzamer voedselsysteem. Die alertheid geldt voor de 

voorkant, waar het draait om wat de consument graag koopt en eet. Maar ook voor het productieproces en inkoop, 

waarin zowel de kwaliteit als efficiëntie van onze voedselvoorziening omhoog kunnen. 

Sector-speerpunt: digitalisering
Het onderwerp digitalisering moet dan ook hoger op de managementagenda staan, en onderdeel worden van de 

strategische doelstellingen. Hoe kan digitalisering nieuwe klantbehoeften blootleggen, loyaliteit verhogen, een 

persoonlijkere relatie helpen opbouwen of nieuwe klanten genereren? Wil je de enorme hoeveelheden beschikbare 

data bijna realtime vastleggen, ontsluiten en interpreteren, dan zul je als foodbedrijf moeten investeren in technieken 

en toepassingen die dit mogelijk maken. In deze publicatie kijken we van consument tot boer naar de kansen en 

uitdagingen op dit gebied.
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Met de smartphone in de hand pakt de consument de regie in de voedselketen. Wat en waar we 

eten, wordt steeds meer onderdeel van een leefstijl: een gebeurtenis om via social media te 

delen met de buitenwereld. Technologieën als iBeacon en wifi registreren welke winkel we 

binnenstappen. Kassasystemen of klantkaarten leggen vast wat we er kopen. Eenmaal thuis 

scannen we een pak zuivel en zien precies van welke boerderij de melk afkomstig is. 
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Losse kreten worden harde feiten
In een wereld waarin zo’n beetje alles wat we doen informatie oplevert, wordt ook ons eetgedrag steeds meer 

‘connected’. Consumenten genereren gestructureerde data, bijvoorbeeld met hun (online) koopgedrag of door een 

bepaalde supermarkt te bezoeken. Maar ze leveren ook ongestructureerde data, door op sociale media te roepen wat 

‘echt heerlijk’ of juist ‘erbarmelijk slecht’ is. 

Eten wordt steeds meer een online topic 
Als het om eetbehoeften gaat, oriënteren consumenten zich steeds meer online op assortiment, productherkomst 

en prijs. De jaarlijkse omzet van de Nederlandse online Foodmarkt wordt momenteel geschat op 1,4 miljard* en 

steeg de afgelopen jaren met minimaal 5 procent per jaar. Een review op iens.nl na een restaurantbezoek wordt 

eerder regel dan uitzondering. En met de ene app houden we onze calorie-inname nauwkeurig bij, een andere 

dicteert (of inspireert) ons wat er ’s avonds op het bord ligt. 

Grip op grilligheid
Door de grotere beschikbaarheid van data en de mogelijkheden om deze te analyseren, kunnen bedrijven in de voedselketen 

steeds beter achterhalen wat er achter het grillige consumentengedrag zit. Hierdoor verschuift ons eten en drinken 

de komende tien jaar verder van aanbod- naar vraaggedreven. Doordat persoonlijke voorkeuren via surfgedrag en 

klantkaarten steeds beter in kaart worden gebracht, kunnen supermarkten meer gepersonaliseerdere aanbiedingen 

doen. Voeding kan uiteindelijk worden afgestemd op iemands persoonlijke leefstijl, gezondheidssituatie of zelfs 

genetisch profiel. 

Privacy-paradox
Consumenten zijn kritischer geworden over hun voeding en verwachten steeds meer dat er geluisterd wordt 

naar hun voorkeuren. Maar er is wel een paradox: persoonlijke data gebruiken om ons voedsel of koopervaring te 

verbeteren, daar loopt lang niet iedereen voor warm. 

 

Impact op de consument

Impact op de consument

Consument Foodservice       Supermarkt Producent Boer

• *  EFMI Business School, Online Food Retail In Nederland, Een analyse van de groeipotentie richting 2020-2025, januari 2016. FSIN Beleidsmonitor 2015/2016.

Chef Watson van IBM is een supercomputer die duizenden recepten en gedetailleerde ingrediënt-

eigenschappen aan elkaar koppelt. Via algoritmes leert deze digitale kok wat goed smaakt, om zo tot 

alternatieve, ‘ondenkbare’ combinaties te komen. Resultaat: verrassende en oneindige variatie op de 

smartphone. Thuis te gebruiken, maar ook in de keuken van een sterrenrestaurant. 
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TNS NIPO onderzocht in opdracht van ABN AMRO (december 2015) met welk doel supermarkten persoonlijke data van hun 

klanten mogen verkrijgen en gebruiken. De Nederlandse consument zelf is hierover verdeeld. 

Vooral financiële drijfveer
Als het om korting op levensmiddelen gaat, blijven we Nederlanders. Op de vraag in hoeverre iemand er bezwaar tegen 

had dat zijn persoonlijke gegevens en aankoopgedrag voor dit doel werden gebruikt, antwoordde 48 procent ‘(totaal) niet’, 

23 procent was neutraal en 29 procent bleek hier (zeer) op tegen te zijn. Persoonlijke data afstaan is in dit geval dus sterk 

financieel gedreven.

 

Mogen supermarkten de gegevens over uw aankopen gebruiken om u een persoonlijke aanbieding te doen?

  

Bron: TNS NIPO: december 2015, n=609

Klant houdt smaakkaart tegen de borst
Gevraagd naar de bereidheid om aankoopinformatie met fabrikanten te delen over voorkeuren of smaken, reageren 

consumenten duidelijk negatiever. Dit suggereert dat ook het breder delen van persoonlijke gegevens binnen de 

voedselketen op meer weerstand zal stuiten.

Mogen supermarkten uw persoonlijke gegevens delen met fabrikanten om de smaak, ingrediënten of 

samenstelling van producten te verbeteren?

  

Bron: TNS NIPO: december 2015, n=609
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Verspilling triggert
Consumenten zijn positiever gestemd als data wordt gebruikt om bijvoorbeeld verpakkingen te maken die verspilling 

tegengaan. Bijvoorbeeld doordat ze beter zijn afgestemd op gezinssituaties.

Mogen supermarkten uw gegevens gebruiken om verpakkingen te creëren die verspilling tegengaan?

  

Bron: TNS NIPO: december 2015, n=609

Transparantie als breekijzer
Over de hele linie blijkt dat jongeren (18-34 jaar) meer bereid zijn om persoonlijke informatie te delen dan oudere generaties 

(65+). Consumenten die er bezwaar tegen hebben om persoonlijke informatie te delen, zijn bang voor controleverlies en 

inbreuk op privacy. Of ze zien het nut er niet van in. Daarom is het belangrijk dat bedrijven transparant zijn over wat ze met de 

data doen en hoe ze deze verwerken: op meta- of individueel niveau. Openheid hierover kan de mening van consumenten 

positief beïnvloeden, zeker bij de groep die neutraal tegenover informatie delen staat. 
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Op zoek naar unieke klantbeleving, meer loyaliteit of vollere restaurants tijdens daluren, worden foodservicebedrijven 

steeds meer datagedreven.

Neem plaats, want er is plaats
Persoonlijke data gekoppeld aan locatie via iBeacon, bluetooth of wifi kan zorgen voor een hogere bezettingsgraad 

van foodservicebedrijven en gepersonaliseerde service. Een tafel hoeft niet lang leeg te blijven als een consument 

een aanbieding krijgt om plaats te nemen, precies op het moment dat hij met zijn smartphone langsloopt. Zeker in 

combinatie met ‘dynamic pricing’, waarbij algoritmes klanten aan een passend profiel koppelen dat bepaalt wat voor 

aanbiedingen ze te zien krijgen en welke prijs ze betalen. 

Menu’s in kaart

In de VS analyseert Food Genius data van 300.000 online menukaarten van restaurants. Zo worden 

patronen duidelijk. Door inzichtelijk te maken welke ingrediënten en gerechten waar ‘hot’ zijn, zien 

restaurants waar kansen liggen in bestaande én nieuwe marktgebieden.

Eenmaal binnen deelt de gast zijn ervaring op social media. Informatie 

die de horecaondernemer ook direct naar leveranciers kan doorsturen. 

Met de juiste analysemethoden kunnen uit grote hoeveelheden data 

patronen worden ontdekt (of afwijkingen hierin) om de kwaliteit en 

efficiency van producten en processen te verbeteren. Zowel restaurant 

als producent kunnen op basis hiervan zaken aanpassen, zoals versheid 

en logistiek. Resultaat: een betere klantbeleving in het restaurant, 

meer operationele efficiency en hechtere samenwerking tussen 

ketenschakels.

Impact op de foodservice 

Impact op de foodservice 
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Meer weten? 

De Leisure-sector zet hierin al 

de eerste stappen. Lees op 

abnamro.nl/insights het rapport: 

Big Data: Game changer van 

leisure- en hospitality- branche.
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Impact op de foodservice 

Klachten maken je beter

Restaurants en leveranciers van het Amerikaanse The Cheesecake Factory spelen kwaliteitsafwijkingen van 

ingrediënten direct door binnen alle schakels van hun wereldwijde supply chain. Zo zijn kwaliteitsafwijkingen 

eerder bekend en zijn snelle verbeteringen mogelijk. Dit draagt bij aan een goede klantervaring.



Servicesupermarkten staan voor de uitdaging om consumenten aan zich te binden door de digitale band met hen te 

versterken. De opkomst van discountsupermarkten zet namelijk door. Bovendien koopt de consument zijn eten voor 

thuis steeds meer bij niet-traditionele foodretailers: 

  HEMA  360 miljoen euro  per jaar

  IKEA  63 miljoen euro  per jaar

  Action 35 miljoen euro  per jaar

       (Bron: Food 500, 2015, FSIN)

Investeren in inspireren
Productsuggesties of aanbiedingen afstemmen op de persoonlijke voorkeuren of leefsituatie van de consument 

vergroot de ‘customer intimacy’ en verkleint het risico op weglopen. En dat is nodig: door toegenomen transparantie 

is puur concurreren op prijs steeds meer een heilloze weg. Online marktleider Albert Heijn investeert de komende 

jaren miljoenen in zijn online platform om de klant nog meer te inspireren en zijn digitale winkelwagen te verpersoonlijken 

en te voorspellen (‘guess my order’). 

Online aankopen combineren met offline gedrag in winkels – via bijvoorbeeld iBeacon of wifi – stelt retailers in staat 

om door middel van data-analyse patronen te herkennen en te voorspellen. Hiermee kunnen ze de consument inspireren 

én beïnvloeden voor, tijdens en na een aankoop. Bijvoorbeeld door de content op de website aan te passen aan iemands 

voorkeuren. Of door uit de producten in het (online) winkelmandje af te leiden dat iemand zwanger is, of dat er een 

verjaardag aan zit te komen. Momenten die zich bij uitstek lenen voor gepersonaliseerde aanbiedingen. 

Dit soort aanbiedingen vergroot de doelmatigheid en conversie van acties, doordat je op kleinere groepen 

consumenten kunt mikken. Producenten moeten dus samen met de retailer op zoek naar een verfijnder 

promotiebeleid. Waarbij ze steeds met de juiste klant, op het juiste moment het juiste product communiceren, 

via het meest geschikte kanaal (Omnichannel).

Impact op de supermarkt

Impact op de supermarkt
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Geen weggegooid geld
Ook om verspilling tegen te gaan, biedt de digitale transformatie in aankoopkanalen kansen. De helft van alle 

voedselverspilling vindt thuis plaats, in de keuken van de consument. Eerder onderzoek (2014) van ABN AMRO 

toonde aan dat 33 procent van de consumenten boven de 55 jaar die vinden dat ze te veel weggooien, dit doen 

omdat de houdbaarheidsdatum is verlopen. Producten en verpakkingsgroottes in het online winkelwagentje of 

boodschappenlijstje afstemmen op houdbaarheidsdatum en gezinssituatie kan consumenten helpen onnodige 

verspilling te voorkomen. Wanneer verpakkingen slimmer worden, is de nu nog verplichte houdbaarheidsdatum 

wellicht niet meer bepalend: een sticker die van kleur verandert geeft dan bijvoorbeeld aan of de moot vis nog 

eetbaar is. 

Vers op de vloer
Steeds meer activiteiten die waarde toevoegen, verschuiven naar de winkelvloer. Dit gaat gepaard met een 

verdere personalisatie van onze voeding, om sneller in te spelen op consumentenwensen. Ook leidt het tot 

meer assemblage van maaltijdcomponenten aan de voorkant bij foodservicebedrijven en supermarkten. 

Domino’s formule ‘stel je eigen pizza samen en deel het met vrienden via Facebook’ is daar een voorbeeld van. 

Net als ‘made2order’ sushi of pizza in steeds meer supermarkten. 

Deze ontwikkelingen vragen ook van de voedingsmiddelenfabrikant scherpte, willen ze met hun producten relevant 

blijven op de supermarktvloer. Bijvoorbeeld door meer te focussen op maaltijdcomponenten, waarmee de retailer 

direct onder de ogen van de consument verse maaltijden samen kan stellen. Wat de nieuwste eettrends zijn en waar 

dus kansen liggen, kan de foodsector steeds beter voorspellen via data analytics. Amerikaanse supermarktgigant 

Walmart verzamelt data uit blogs en social media om te achterhalen over welke producten of ingrediënten gepraat 

wordt, en dus welke vernieuwing in het assortiment nodig is. Maar Walmart haalt nog meer uit Big Data analytics. Is 

er een orkaan op komst? Dan worden er zeven keer meer strawberry tart-koekjes verkocht. Onverwachte verbanden 

die dus voorspellen welke impulsaankopen bij de kassa het meest kansrijk zijn. Fabrikanten kunnen hieruit afleiden of 

ze grotere voorraden moeten aanhouden of de productie moeten opschroeven. 
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Zo zout heb je het niet gegeten

Door met algoritmes big data uit miljoenen wetenschappelijke artikelen geautomatiseerd te analyseren, 

achterhaalt NIZO Food Research in opdracht van fabrikanten de zoutperceptie van ingrediënten. 

Door ingrediënten slim te combineren, in plaats van daadwerkelijk zout toe te voegen, krijgen voedings-

middelen een ‘zoutere’ smaakbeleving.

Digitale ‘empowerment’ van consumenten en een groeiende diversiteit aan kanalen waar zij voedsel kopen en 

consumeren, dwingt producenten om hun assortiment sneller aan te passen. Kooplocaties, smaakvoorkeuren 

en kwaliteitsbehoeften worden diffuser en veranderen sneller. Maar ze laten zich ook steeds beter voorspellen, 

dankzij de enorme hoeveelheid data die wordt gegenereerd. Voor producenten wordt het steeds belangrijker om te 

investeren in technieken en toepassingen waarmee je data verzamelt en ontsluit, en waar je algoritmes op toepast. 

Zo worden (onverwachte) verbanden duidelijk en laten nieuwe patronen zien wat de consument waar koopt. 

Alleen zo blijf je relevant voor consument, retailer en foodservicebedrijf.

Klachten en productiedata helpen je verder
Inspelen op nieuwe verbanden vraagt om een flexibeler productieapparaat en slimmere logistiek. Dit kan leiden 

tot kleinere batchgroottes, sneller innoveren of technieken toepassen waarmee je voldoet aan de steeds hogere 

kwaliteits- en traceerbaarheidseisen die voor voeding gelden. Door klachten van klanten en de enorme hoeveelheden 

productieparameters te analyseren, kunnen de kleinste kwaliteitsafwijkingen in het productieproces worden 

gelokaliseerd. Zo kan er een direct verband blijken te bestaan tussen temperatuurschommelingen in de productiehal 

en commentaar van consumenten over een afwijkende kleur of smaak. Maar ook voor innovatie en doelgerichte 

informatie biedt Big Data-analyse kansen. Bijvoorbeeld om sneller dan ooit nieuwe ingrediëntcombinaties te 

ontdekken, die beter smaken of leiden tot een gezonder product. Of de consument op zijn smartphone inzicht geven 

in de herkomst van producten.

Impact op de voedingsmiddelenproducent

Impact op de 
voedingsmiddelenproducent
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Aan de slag? 

Van Big Data tot social media-analytics en smart 

industry: digitalisering is een verzamelnaam voor 

een heleboel begrippen. Een IT-provider is vaak 

het eerste aanspreekpunt als je wilt starten met 

een meer digitaal gedreven onderneming. Veel 

proposities zijn echter nog minder gericht op 

middelgrote en kleine bedrijven. Wil je aan de slag, 

dan zijn er heel wat adviesbureaus actief en online 

tools beschikbaar om je op weg te helpen. 

Data gebruiken om productieprocessen te optimaliseren, is niet nieuw. Alleen de hoeveelheid beschikbare data, 

samen met de snelheid en rekenkracht waarmee deze geanalyseerd kunnen worden, zorgt nu voor snelle stappen 

voorwaarts. De ontwikkeling van sensoren en smarttechnologie (‘Internet of Things’) zorgt ervoor dat steeds meer 

aspecten binnen de keten meetbaar zijn: van de boer tot het productieproces en winkelschap. De productievloer 

wordt via onder andere ERP-systemen steeds flexibeler en beter stuurbaar. Hierdoor kan de focus verschuiven van 

verdienmodellen gericht op maximale kostefficiëntie, naar verdienmodellen waarbij slimme, modulaire productie-

systemen sneller inspelen op veranderende consumentenwensen.  
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Meer weten? 

Lees op abnamro.nl/insights 

het rapport: Industrial Internet of 

Things: noodzaak voor industrie, 

kans voor IT-sector.  



Naast de supermarkt, foodservice en producent speelt digitalisering ook aan het begin van onze voedselketen een 

steeds belangrijkere rol. Het traditionele beeld van een boer die van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat over zijn 

akker rijdt, is achterhaald. Om opbrengsten te vergroten en de kwaliteit te verbeteren, zijn gps-gestuurde tractoren, 

drones en smart robotics steeds meer gemeengoed op het platteland. 

Van vraag naar aanbod
Met satellietbeelden en data-analyse vergroten steeds meer land- en tuinbouwers hun opbrengst per hectare en 

dringen ze bijvoorbeeld water- en pesticidegebruik terug. Door beter af te stemmen wat op welke plaats wordt 

geteeld, kunnen boeren en tuinders onze beschikbare grondstoffen efficiënter benutten. Kortom: de productie in 

de land- en tuinbouw gaat van aanbod- naar vraaggestuurd.

Antibulkwapens: communicatie en innovatie 
Als startpunt van veel productketens heeft de boer een belangrijke rol. Hij weet en kan communiceren wat er 

uiteindelijk op het bord van de consument komt te liggen. Zo zorgt hij voor meer vertrouwen en transparantie in de 

keten. Nieuwe voedselproducten en informatiesystemen die aantonen wat de CO2-footprint van een stuk vlees is 

geweest, bieden bijvoorbeeld toegevoegde waarde voor de consument. Voor de boer zelf zijn ze een uitweg om niet 

alleen bulk te hoeven produceren tegen een te lage prijs. 

Impact op boer en tuinder

Impact op boer en tuinder
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Slimme piepers

Aardappelverwerker Lamb Weston / Meijer zorgt voor minder beschadiging van aardappelen tijdens het 

rooiproces. Hoe? Door een ‘elektronische aardappel’ te planten. Zodra de teler de rij rooit waarin deze 

onder de grond zit, verstuurt de slimme pieper gegevens waaruit blijkt wanneer en waar beschadiging 

optreedt, en hoe je dit voorkomt.



Investeer in digitalisering 
ABN AMRO verwacht dat alle schakels in onze voedselketen de komende jaren meer moeten investeren in 

digitalisering. Dit is noodzakelijk om aansluiting bij de digitale consument te vinden, elke schakel in de keten 

efficiënter te maken en op zoek te gaan naar nieuwe concurrentievoordelen. En om te innoveren, efficiënter te 

produceren of verspilling tegen te gaan. Nieuwe technologieën kunnen meer data verzamelen en ontsluiten, 

waarmee veranderende – en onverwachte – patronen voorspeld kunnen worden. Sneller inspelen op consument-

wensen of kwaliteitsafwijkingen in het productieproces achterhalen: het kan alleen als bedrijven digitalisering hoger 

op de agenda zetten.

Verzamel data en pas inzichten toe
Data vergaren, verwerken en analyseren is één. Daarna volgt de belangrijkste stap: deze informatie interpreteren en 

vertalen in concrete aanpassingen en verdienmodellen, bijvoorbeeld van: 

  productie en logistiek efficiënter inrichten -> versterken cost leadership

  product-marktcombinaties en innovatie -> sneller op nieuwe markten en behoeften inspelen

  marketing -> loyalere klanten door gepersonaliseerde communicatie

Werk samen aan connectiviteit en vertrouwen
Dit alles vraagt om een meer slimme, datagedreven samenwerking binnen de keten, waarbij (gezamenlijk) wordt 

geïnvesteerd in nieuwe technieken en connectiviteit tussen de schakels. Denk aan big analytics-tools of smart 

technology in het productieproces. Maar ook aan plaatsen waar de consument fysiek en online naartoe gaat, zodat 

je zijn gedrag kunt volgen. Dit laatste vereist maximale transparantie over welke gegevens je waarvoor gebruikt, 

welke voordelen dat oplevert en hoe die gegevens precies zijn beschermd. 

Alleen zo ontstaat vertrouwen en betrokkenheid bij de consument, en halen we het maximale uit de digitalisering van 

onze voeding.

What’s next?

What’s next?
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Disclaimer
De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens 
en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch 
functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige 
onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen 
zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

©ABN AMRO, februari 2016

Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de 
bron duidelijk wordt vermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve 
indien hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van ABN AMRO. Teksten zijn afgesloten op 26 februari 2016.
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