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Thema-update: Supermarkten 

 
Rabobank Cijfers en Trends 

Toekomstbestendig kruidenieren
Locatie, locatie, locatie. En natuurlijk lage prijzen 
dankzij een hyperefficiënte operatie. Zo eenvoudig 
waren de succesfactoren voor een supermarkt vijf 
jaar geleden nog. Vandaag de dag red je het daar 
niet meer mee. Het verdienmodel in food retail is 
namelijk snel aan het veranderen. Neveninkomsten 
gaan een steeds belangrijkere rol spelen en dat stelt 
nieuwe eisen aan bestaande spelers in de markt. 

Nieuwe concurrenten kapen omzet weg 
De snelle groei van hard discounters heeft in de afgelopen jaren 

aangetoond dat locatie alleen niet langer voldoet. Voor een goede 

prijs/kwaliteit-verhouding fietst de hybride consument graag een 

blokje om. En met de opkomst van online food retail en 

boodschappenboxen wordt de duur betaalde fysieke locatie van 

sommige winkels straks misschien eerder een nadeel dan een 

voordeel. 

 

Figuur 1: Groeivooruitzichten Nederlandse food retail 2012-2018 

 

Bron: Nielsen, IRI, GfK, Eurostat, FAO, Rabobank, 2015 

                                                      
1 zie Thema-update Supermarkten: Herverkaveling in supermarktland; maart 2014 

Daarnaast hebben de food retailers ook niet meer het alleenrecht op 

efficiëntie en de laagste prijzen. Juist omdat ze maar een beperkt 

assortiment voeren weten non-food retailers zoals Action, Ikea en 

Hema in verschillende categorieën marktaandeel af te snoepen van 

de supermarkten. 

De hard discounters, maaltijdbox-leveranciers, non-food retailers en 

online spelers trekken naar verwachting ook de komende jaren de 

beperkte omzetgroei in de food retail-markt compleet naar zich toe. 

De service-supermarkten die zich niet op deze terreinen begeven 

slijpen de messen om onderling een steeds kleiner wordende koek te 

verdelen (zie figuur 1)1.1  

Het verdienmodel gaat op zijn kop 
Door de stevige concurrentie is het traditionele verdienmodel van de 

food retailer aan het veranderen. De handelsmarge (het verschil 

tussen de aan- en verkoopprijzen van de producten in de winkel) 

speelt nog maar een kleine rol. Het zijn de neveninkomsten die een 

steeds groter deel van de winstgevendheid van supermarkten 

bepalen (zie figuur 2). 

Figuur 2: Inkomstenbronnen Europese food retail 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noot: gebaseerd op de gerapporteerde EBIT marges van negen grote 

Europese food retailers. 

Bron: Rabobank, 2015 
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De operationele winst van de gemiddelde Europese supermarktformule wordt vooral behaald met 

volumekortingen en door leveranciers te laten betalen voor schapruimte (listing fees), promoties, 

advertenties in huisbladen, opname in recepten, etc. Door de heftige prijsconcurrentie zullen die 

neveninkomsten in de Nederlandse food retail een nog grotere rol spelen. De leverancier betaalt voor 

toegang tot de consument via het schap, de maaltijdbox of media-uitingen van de food retailer. 

Big data is big money 
Naast toegang tot de consument is ook informatie over de consument erg waardevol. Het 

boodschappenmandje onthult meer over de klant dan alleen zijn of haar eetvoorkeuren. Ook kenmerken 

als gezinssamenstelling, inkomensniveau en merkloyaliteit zijn uit het koopgedrag van consument af te 

leiden.  

De onschatbare waarde van deze informatiebron wordt door food retailers nog maar mondjesmaat te 

gelde gemaakt. Van één van de meest actieve food retailers op big data-gebied, de Amerikaanse 

supermarktketen Kroger, wordt gezegd2 dat ze meer dan USD 100 miljoen omzet genereren met de 

verkoop van consumentendata aan leveranciers. Een gigantisch bedrag, maar uiteindelijk nog steeds 

maar 0,1 procent van Kroger’s totale omzet. 

Online spelers gaan heel anders met big data om. Bij Ocado, een pure-play online supermarkt in het 

Verenigd Koninkrijk, vormden advertentie- en big data-inkomsten in de eerste helft van 2015 al 2,5 

procent van de omzet. Zelfs deze 2,5 procent staat echter in schril contrast met wat e-commerce-

giganten als Amazon en Alibaba verdienen met hun big data-activiteiten.  

Oneigenlijke concurrentie: de 0%-super? 
Wat als inzicht in het koopgedrag van de supermarktklant straks meer opleveren dan wat die klant in de 

winkel koopt? Het is niet ondenkbaar dat een partij als Amazon, Google, Rocket Internet of een nieuwe 

speler de boodschappen tegen (of zelfs onder) kostprijs aanbiedt om vervolgens de winst te boeken op 

de verkoop van consumentendata aan allerlei leveranciers, ook die buiten de voeding- en 

drankenindustrie. Zo’n verdienmodel op basis van informatie in plaats van producten zou straks een 

bom kunnen leggen onder de business van traditionele food retailers. 

                                                      
2 Wall Street Journal oktober 2014 

Figuur 3: Succesfactoren voor een toekomstbestendige food retailer 

 

Bron: Rabobank, 2015 
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Geen fijn vooruitzicht voor de gevestigde spelers. Voorlopig zijn we echter nog niet zover. Momenteel 

staat online food retail nog in de kinderschoenen en hebben de internetgiganten amper de markt 

verkend, dus voorlopig woedt de grootste concurrentiestrijd vooral op bekend, offline, terrein. Zelfs in 

2030 zal naar verwachting nog grofweg vier-vijfde van alle boodschappen in fysieke winkels worden 

gedaan.3 

Aanpassen is de enige optie 
Maar het moge duidelijk zijn dat zaken gaan veranderen. Het marktaandeel van vandaag biedt absoluut 

geen garantie meer voor marktaandeel in de toekomst. Aanstormende nieuwe concurrenten met 

nieuwe verdienmodellen stellen ook nieuwe eisen aan bestaande spelers. Als in 2030 grofweg 20 

procent van de food retail-omzet digitaal gaat en de gevestigde orde geen actie zou nemen staan er 

straks misschien wel 1.000 of meer supermarktwinkels teveel in Nederland.  

Ook over 15 jaar zal een onderscheidende marktpropositie een belangrijke vereiste zijn om klanten aan 

te trekken. Wat ‘onderscheidend’ tegen die tijd precies in zal houden is echter lastig te voorspellen door 

de snelle (en versnellende) veranderingen in zowel consumentengedrag als het concurrentieveld. Om 

de komende jaren marktaandeel te behouden of zelfs uit te bouwen is een uitstekende financiële en/of 

operationele uitgangspositie een pré, maar zal vooral aanpassingsvermogen het doorslaggevende 

concurrentievoordeel blijken. 

Voor formules die het nu al tegen hun concurrenten afleggen op succesfactoren als schaalgrootte, 

flexibiliteit, aantrekkingskracht, merkkracht en klantbinding zal het het naar verwachting lastig worden 

om zich in de komende jaren aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden (zie figuur 3). 

Daarom zullen niet alle supermarktformules die nu actief zijn in de Nederlandse markt deze 

concurrentieslag overleven. 

Kruidenieren wordt maatwerk 
De komende jaren zullen nieuwe online en offline concurrenten met nieuwe verdienmodellen de 

traditionele food retailers het vuur aan de schenen leggen. Supermarktformules die niet op de snel 

veranderende marktomstandigheden inspelen of daarbij de klant uit het oog verliezen gaan 

marktaandeel inleveren. Toekomstbestendige offline food retailers moeten keuzes durven maken over 

hun van locaties, assortiment en doelgroep en moeten flexibel genoeg zijn om die keuzes te kunnen 

doorvoeren in de organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                      
3 Thema-Update Impact Online Food Retail – Kans én uitdaging voor de voedings- en drankenindustrie; juni 2014 

Meer informatie 

Deze publicatie vormt een verdiepingslag 

op het Rabobank FAR-rapport 01001010 BIG 

DATA 01000100: FMCG Groups to Embrace—

Food Retailers to Monetise van senior analist 

John David Roeg ten aanzien van de 

Nederlandse food retail markt. Voor meer 

achtergrond bij het onderwerp verwijzen wij 

u graag naar dit Engelstalige rapport. Neem 

hiervoor contact op met uw relatiemanager 

of kijk op Rabotransact.com of Rabobank 

Corporate Connect. 

 

Deze publicatie is een uitgave van Rabobank. De in deze publicatie gepresenteerde visie is gebaseerd op gegevens uit door ons betrouwbaar geachte bronnen die worden genoemd in de 
bronvermelding. Deze bronnen zijn op zorgvuldige wijze in onze analyse verwerkt. Rabobank aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de in deze publicatie 
neergelegde gegevens of prognoses onjuistheden bevatten noch voor eventuele (zet-)fouten en onvolledigheden. Het betreft algemene informatie die aan veranderingen onderhevig is. Aan 
de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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