
The future belongs to those  

who prepare for it today 
- Malcolm X 

Trendrapport 2016 
voor de horecasector  

Bron: food inspiration trendreport 



Praat niet over wat je bent, wees het gewoon! 
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Ambacht = sexy 1 

In een wereld van kennis en data 

omarmen toch steeds meer jonge 

ondernemers het ambacht.  

Ze maken hun handen weer vies, 

ruiken naar zweet. Het ambacht mag 

weer gezien worden. 

 
Waarom?  

- We verkiezen imperfectie boven 

gestandaardiseerd. 

- Het smaakt. 

- Het geeft voldoening. Product van 

begin tot einde in de hand.  

- Je leert ervan bij. 

- Je kan er business mee bouwen. 
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1 
VOORBEELDEN: 

Bier brouwen 

 

Hobbybrouwers 

 vele kleine jonge professionals 

Bier terug waardevolle plaats op de kaart 

 van restaurants 
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1 
VOORBEELDEN: 

Koffie branden 

 

Or – Katrien Pauwels 

 invloed a tot z van het proces 

 van koffieplantage 

 over zelf branden 

 zetten 

Nieuwe methoden: 

 Slow drip met filter & heet water 

 Cold brew; gemalen koffie in 

 koud water gedurende 12 à 24u 
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1 
VOORBEELDEN: 

Brood bakken 

 

Bakkerij/Restaurant de Superette (Gent) 

 Zuurdesembrood & houtoven 
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1 
VOORBEELDEN: 

Beenhouwen 

 

Carcass - Hendrik Dierendonck 

 van de slagerij nu op tafel 

Restaurant/Slagerij – Bavette (maasland) 

 kies stuk vlees (& bereidingswijze) 
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1 
VOORBEELDEN: 

Fermenteren 

 

Groenten: Redzepi – Noma 

 perfecte cuisson van groente 

Frisdrank: The shed – California 
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1 
VOORBEELDEN: 

Focus op 1 product 

 

Kip aan ‘t spit: Poule et Poulette (A’pen)  

Eclair: L’éclaire de génie  

 Christophe Adam (Parijs) 
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1 
VOORBEELDEN: 

Ambachten groeperen onder 

1 dak 

 

 

Colruyt concept - Cru 

 

Holy Food Market (Gent) 

vanaf zomer 2016 
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1 OPPORTUNITEITEN 

Voor horeca ondernemers 

 

• Je concept bouwen op pure ambacht, nieuwe methoden en van begin tot eind 

zeggenschap hebben over je product. 

• Speel in op de sociale verbondenheid van gasten met streekproducten en hun 

producenten. 

• Leer je medewerkers alles over het proces en laat hen dat verhaal doorvertellen. 

• Financieel is het onderscheidend karakter ook interessant, want minder 

prijsvergelijking en dus een kans voor marge.  
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Deeleconomie 2 

VAN BEZIT NAAR GEBRUIK 

Huidige generaties zien bezit 

niet als ultiem statussymbool. 

Voor hen telt het gebruik en de 

ervaring. 

 

 
Echter, 

moet nog wettelijk gereguleerd 

worden. 
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2 VOORBEELDEN: 

 

Airbnb & -huiskamerrestaurants 

 logies bij particulieren 

 eten bij amateurkok thuis 

 (pilot San Francisco) 

CAMPR 

 airbnb achtig platform voor 

 kampeerders (2 Antwerpenaars) 

Chef aan huis  

 Chefs koken bij mensen thuis 

 Vb. www.kitchit.com 

 

 

 

Deeleconomie 

https://www.gocampr.com/
http://www.kitchit.com/


2 VOORBEELDEN: 

 

Deel je locatie (open tijdens sluitingstijd) 

 Ontbijt & Lunch = Jacques Jour 

 Avond = Café Modern 

 Nacht = Sweet-dreamZzz 

 (Amsterdam) 

Deel je restjes (foodsharing.de) 
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2 VOORBEELDEN: 

 

Co creatie: betrek je gast bij menukaart 

 The tea lab (Rotterdam) 

 Via Ipad eigen mélange  

 > loyaltea punten 

Crowdfunding: www.horecacrowdfunding.nl 
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2 OPPORTUNITEITEN 

Voor horeca ondernemers 

 

• Zie deze nieuwe formules niet enkel als bedreiging, probeer het om te buigen 

naar kans! 

• Zoek naar samenwerkingsverbanden 

• met gasten 

• met buurtbewoners 

• met bedrijven in de buurt 

• met concullega ’s 

• met leveranciers 

• met b&b adressen in de buurt 
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Voeding = key 3 

Eten stijgt in de piramide van Maslov.  

Food wordt lifestyle.  

De keuze van wat te eten is  een 

spiegel van de wereld. 

De nieuwe horeca ondernemer toont 

zich verantwoordelijk: maakt het mijn 

leven en dat van anderen beter? 
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3 VOORBEELDEN: 

Foodtourism /Foodcations / Gastrotoerisme 

 Ierland 

Foodfestivals 

 Kookeet (Brugge) 

Business bouwen buiten de keuken  

 Op reis met een kok  

 Pegase Connoisseur 

 Gert De Mangeleer in Andalusië 
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3 VOORBEELDEN: 

Blurring concepten 

 Heads or Tails (Gent) 

 Bar & Shop & Music 

  

Help je gast met het delen (wifi) 
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3 OPPORTUNITEITEN 

Voor horeca ondernemers 

 

• Steden en streken en landen gaan elkaar de loef afsteken.  

In plaats van citymarketing krijgen we fooddestination marketing.  

Ranglijsten voor food capitals. Elke stad/plaats wil er op komen te staan.  

Kansen voor ondernemers om hier subsidies/steun binnen te halen.  

Eindelijk de gemeente niet als ‘tegenstander’ maar als ‘medestander’.  

• Business bouwen buiten de keuken 
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Zuiverend 4 

HEALTHTREND IN DE 

VOLGENDE FASE 

Van gezond naar energizing, naar 

purifying en healing. Eten krijgt niet 

alleen de status van medicijn maar 

ook van zuiverend en helend voor 

lichaam en geest.   

De foodtrendsetters kijken steeds vaker 

naar de verhouding tussen calorieën en 

voedingsstoffen.  

Wat doet dit product met mijn lichaam? 
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4 VOORBEELDEN: 

Medicinale chefs:  

 HanTing Cuisine (Den Haag) 

 Effect gerecht op het menselijk lichaam 

Vegetable butchers: 

 Eataly bereiden en geven bereidingstips net 

 gekochte groenten 
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4 VOORBEELDEN: 

Rawfood & superfood  

 Laborganic (London) 

 Raw food snacks & superfood blends 

Healthy trips 

 Yogareis Bali 

 Marathon New York 

Quantified Self Apps 

 Personal trainer 

 Sleeptrackers om nachtrust te meten 

 Voedingspatroon bijhouden 
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4 OPPORTUNITEITEN 

Voor horeca ondernemers 

 

• De chef is niet alleen verantwoordelijk voor de smaak, maar ook voor het 

gezondheidsaspect van zijn gerechten. Het wordt belangrijker om als chef meer te 

weten van voedingsleer. Deel deze kennis ook. 

• De verplichte vermelding van allergenen is een kans om de eigen kennis over 

voeding op te vijzelen. 

• Belangrijk is een keuze te blijven bieden op de menukaart, ook voor wie niet expliciet 

kiest voor een gezond concept. Wees hier creatief in, net zoals de optie van een 

kindermenu.  

• Door duidelijke keuzes te maken voor producten met een verhaal geef je jezelf ook 

de mogelijkheid dit te verwaarden en het te zien als commerciële kans. Als je 

bijvoorbeeld kiest voor producten op basis van voedingsstoffen, ga je van een 

standaard tomaat naar een tomaat met veel meer waarde. 
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Beleving 5 

WAT VOELT DE KLANT 

Het gaat niet meer om wat de klant 

denkt over een onderneming, maar 

om wat de klant voelt.  

In de toekomst is het de klantbeleving 

die een onderneming onderscheidt van 

de rest. 

 

Belang van de guest journey!  
Het resultaat (de optelsom) van alle interacties tussen een 

onderneming en haar klanten. Het is een mix van de 

fysieke prestaties, de zintuigen die worden geprikkeld en 

emoties die worden opgeroepen. 
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5 VOORBEELDEN: 

Peak-end rule 

 Je evalueert op basis van 2 

 herinneringen; tijdens de piek en 

 aan het einde. Beter 1 piek, dan 

 continu gemiddeld. 

  

Generator hostel (Barcelona) 

 > activiteit met local 
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5 VOORBEELDEN: 

Special places: Lobby, rooftopbars 

Secret places 

 Buck & Breck speakeasy (Berlijn),  

 Lockwood (Parijs), geen website/tel/adres 

 Restaurante Clandestino (Barcelona) 

 eenmalig koken op geheime locatie  

 

 

 

 

 

 

Beleving 



5 VOORBEELDEN: 

Verras of eten wat de pot schaft 

Ook verrassingsreizen 

 > Mystery Park bij Center Parcs  

 > Monday Mistery ticket bij KLM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleving 



5 OPPORTUNITEITEN 

Voor horeca ondernemers 

 

• De gasten weten vaak zelf niet wat te kiezen. Speel hierop in!  

• Kies voor een origineel concept waar iets te beleven valt. 

• Mensen willen leren van de chef. 

• Personeel en medewerkers worden nog belangrijker, zij maken het verschil.  

Beleving 
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Nieuwe Prijs 6 

Er zijn steeds meer ondernemers 

die afwijken van de gebaande 

paden als het gaat om 

gastbetalingen en prijsstrategie. 

 

 

 

Bovendien is het lang niet altijd 

meer geld dat als betaalmiddel 

dient. Nieuwe betaalmiddelen, 

online valuta en ruilplatformen 

worden aangewakkerd. 

 

Voorbeelden 
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6 VOORBEELDEN: 

Upfront pricing:  

 Restaurant Volvér (Philadelphia) 

 Keuze uit 2 menu’s 

 + drankarrangement 

 + 20% service & reservatiekosten 

 Hele tafel op voorhand afrekenen 

Pay as you wish 

            Gast bepaalt hoeveel dienst waard is 

 Restaurant Trust (Amsterdam) 

 Payezcequevousvoulez (Parijs) 

  5 boetiekhotels 

  21/7-10/8/2014 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Prijs 

http://philadelphia.volverrestaurant.com/
http://philadelphia.volverrestaurant.com/
http://trustamsterdam.org/
http://www.payezcequevousvoulez.net/


6 VOORBEELDEN: 

Betaal per minuut 

 Ziferblat (Moskou, Londen, NY)  

 0,06€/min 

 Drank/eten/activiteit = gratis 

 

Pay with a tweet 

 Chiquito Restaurant (UK) 

 

Bitcoin: Pizza.be 
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http://www.chiquito.co.uk/
http://www.chiquito.co.uk/
http://www.chiquito.co.uk/


6 OPPORTUNITEITEN 

Voor horeca ondernemers 

 

• Durven kiezen voor een concept met een andere prijsstrategie op basis van 

Yielding of vertrouwen. 

• Welke vorm van pricing je ook kiest, wees transparant en duidelijk.  

• Niet voor iedereen weggelegd, want genereert minder cashflow. 

 

 

Nieuwe prijs 

Bron: food inspiration trendreport 
www.foodinspiration.be 

http://www.foodinspiration.be/


1   Ambacht = sexy 

Deeleconomie 

Voeding = key 

Zuiverend 

Beleving 

Nieuwe Prijs 

2   

3   

4   

5   

6   

7 trends  

7   Digitaal 

Bron: food inspiration trendreport 
www.foodinspiration.be 

http://www.foodinspiration.be/


Digitaal 7 

Mobiel reserveren, bestellen en 

betalen. Er zijn momenteel zoveel 

verschillende systemen dat je het 

bos door de bomen niet meer ziet. 

De toekomst zal uitwijzen welk 

systeem er door de meeste 

mensen gebruikt wordt en wint.  

 

 

 

Digitale marketing. Contact leggen, 

in het echt of virtueel, loopt 

naadloos in elkaar over. 

 
Voorbeelden 
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7 VOORBEELDEN: 

 

Meer dan relevant voor de horeca sector! 

 

• Recensie websites als check alvorens te boeken 

 

 

 

 

• OpenTable en Couverts (NL) apps om te boeken 

 

 

     Ook via de Apple Watch… 
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7 VOORBEELDEN: 

 

Je betaalt draadloos via je smartphone waaraan een betaalaccount 

gekoppeld is. 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiel betalen  



7 VOORBEELDEN: 

 

 

• Square App van Starbucks: 

Na betaling via de app verschijnt er een 

QR code > de lezer aan de kassa 

 

 

 

 

 

 

 

• Downtown app via iBeacon (Apple via bluetooth) 

Volledig mobiel bestellen en betalen 

zonder langs de kassa te passeren. 

 (vb. coupa café – California) 
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7 VOORBEELDEN: 

 

 

 Tsjing.be 

 Lunchbreak 

 3mb.be 

 Yoursmartbutler.com 
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7 VOORBEELDEN: 

 

 

• De echte en virtuele wereld lopen in elkaar over 

• Open, eerlijke, transparante en relevante marketing 

• Gastheer = luisterend oor en facilitator 

 

 Restaurant Antichic (R’dam) 

 Ron gastheer in het restaurant 

 Ank gastvrouw via Twitter, Facebook, Instagram 

 

 Beide converseren, beantwoorden vragen 

 en tonen hun liefde voor goed eten, wijn en 

 mensen.  

  

 Groep ambassadeurs die doorvertellen en  

 aanbevelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale Media 

http://www.antichic.nl/
http://www.antichic.nl/
http://www.antichic.nl/


7 VOORBEELDEN: 

 

• Locatiegebonden (Swarm en Foursquare)  

 Laat mensen aan hun vriendenkring weten dat ze bij jou zijn 

 En zo kan jij ook zien wie er bij jou binnen komt 

 > gebruiken om te personaliseren en verbeteren 

 

 

 

 

• Video’s publiceren op YouTube  

of via Instagram en dan delen 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder… 
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7 OPPORTUNITEITEN 

Voor horeca ondernemers 

 

• Het is niet nodig om te wachten, spring in het oog door mee te zijn. 

• Kies uit wat er voor jouw klant gemakkelijk kan zijn. 

Bv. Zijn je klanten vooral toeristen? Zorg dan dat je uitblinkt in het reserveren 

• Wees online even aanwezig en bereikbaar als offline. Zie het als 1 geheel.  

 

 

Digitaal 
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Charlotte D'heedene - Adviseur Marketing en Communicatie 

charlotte.dheedene@guidea.be  

 
www.guidea.be 

Twitter.com/GuideaHoreca 

Facebook 

LinkedIn 

Google+  

You Tube 
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