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Voorwoord Samenvatting

Dit trendboek hebben wij geschreven voor Kim de 
Smit, de oprichter van Foodsafari. Wij zijn opzoek 
gegaan naar verschillende signalen die volgens ons 
een trend vormen. Zo hebben wij drie spetterende 
trends gevonden en die hebben wij onderbouwd met 
zes signalen per trend. Wij willen graag Kim de Smit 
bedanken voor de duidelijke uitleg over Foodsafari. Ook 
bedanken wij: Dophert, Meatless District, Broodbakker 
Mensink, Marqt, Hearth en Hutspot dat we hebben 
mogen observeren in jullie eetgelegenheid.

Sanne Visser   Hiske van ‘t Veer
Jamie van Vessem  Iris Plateijn
Janne Veenstra    Fleur van Oord
Marjolein van der Woude

Voor dit trendrapport zijn wij afgereisd naar Den 
Bosch om kennis te maken met Foodsafari. De 
boodschap die Foodsafari van ons wilt terug 
zien in het trendboek zijn de trends in vertaling 
naar de Foodbranche t.b.v. de doelgroep in de 
omgeving van Den Bosch en Amsterdam.  

Wij koppelen in dit trendrapport de Quality of life 
aan de doelgroep jongeren. Wij zorgen ervoor 
dat bij elke trend de relevantie m.b.t. de doelgroep 
duidelijk gemaakt word. Het is belangrijk dat 
quality of life voorop staat, zeker bij de drie trends. 
Hiernaast komt ook de maatschappelijke relevantie 
naar voren samen met de waarden en behoeftes 
van de mens. 

Tijdens het proces zijn wij aan de slag 
gegaan met het clusteren van signalen om zo 
verschillende trends te kunnen vormen. Zo zijn 
wij gekomen op Fit for Purpose, Booze O’clock en 
Share away. 

Fit for Purpose: 
Het eerste trendcluster wat door ons gevonden 
is. Verpakkingen begonnen ons op te vallen. 
Steeds vaker wordt er door bedrijven een enorme 
hoeveelheid tijd & geld gestoken in verpakkingen. 
Zo is het niet alleen belangrijk dat de verpakking 
de consument aanspreekt en transparant is 
maar ook dat verpakkingen steeds duurzamer 
worden. Rond dat laatste hebben wij onze trend 
opgebouwd. Met de vele signalen die wij hebben 
gevonden valt deze trend goed te onderbouwen. 
Zo zien wij bijvoorbeeld de ‘mushroom 
packaging’. Dit is een verpakking die gemaakt is 
van champignons en daarnaast geheel biologisch 
afbreekbaar is. 

Booze O’clock Het tweede trendcluster waar 
wij opgekomen zijn, is Booze O’clock. Dit is een 
enorme trend die je overal tegen komt. Het is 
daarom ook niet zo gek dat wij veel signalen 
hierbij hebben kunnen vinden. Men houdt zich veel 
meer bezig met alcohol. En niet alleen meer op 
zaterdag avond in de kroeg maar overal en op 
elk tijdstip van de dag. Bij het signaal over bier in 
de douche komt dit erg naar voren. Maar ook bij 
de andere signalen zoals de Boozy Caramel Corn 
en de Somabar. Daarnaast speelt alcohol bij vele 
restaurants/cafés/bars een grotere rol dan ooit 
tevoren.  

Share Away:
Met zijn allen een food concept ervaren, samen 
eten of koken? Share away staat een en al in 
het teken van de ervaring rondom eten maar dan 
samen. Men wilt terug naar een meer intieme 
setting. Zonder telefoons, elektronica etc. Het is 
belangrijk dat er weer meer tijd aan elkaar wordt 
besteed. Wij hebben een veel signalen weten te 
vinden, waaronder heel groot eten zodat het wel 
gedeeld moet worden en een family box voor 
telefoons zodat het telefoon gebruik aan tafel 
verminderd.  

Observatie:
Naast de drie trendclusters, is er ook een 
observatie uitgevoerd in Amsterdam. Er zijn 
verschillende hotspots bezocht waarna wij een 
nauwkeurige analyse hebben kunnen doen. Zo 
zijn wij verschillende interessante dingen te weten 
gekomen over de doelgroep en zijn voorkeur. 

Conclusie: 
De trends die wij hebben gemaakt zijn relevant 
voor Foodsafari. Zo hebben wij gezien dat 
eten steeds vaker gedeeld word met elkaar. De 
signalen die wij hiervoor hebben geclusterd kan 

Foodsafari goed gebruiken bij haar ‘Foodsafari’s’. 
Dit geld ook voor de trend Booze O’clock. Fit for 
Purpose, de trend die in gaat op verpakkingen, 
kan ook worden toegevoegd aan de safari’s zodat 
er misschien een andere doelgroep word geraakt 
en Foodsafari een breder publiek kan trekken. 

Figuur 2
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Inleiding

Dit trendrapport is geschreven voor Kim de Smit, 
de oprichter van Foodsafari met als doel om haar 
op nieuwe trends en eetgelegenheden te wijzen 
en haar te inspireren. Foodsafari is een bedrijf 
waarbij de doelgroep (A-merken en private labels) 
de kans krijgen om op safari te gaan met Kim. 
Een safari houdt in dat de groep mensen een 
dag lang langs verschillende horecagelegenheden 
en foodconcepten gaan. Dit wordt gedaan om 
de mensen te inspireren voor hun eigen bedrijf/
merk. Naast deze safari’s geeft Kim de Smit ook 
nog presentaties en ze vlogt zo nu en dan over 
haar bedrijf. 

De onderzoeksvraag voor dit trendrapport is dan 
ook: “Welke trends zie je in vertaling naar de 
Foodbranche t.b.v. de doelgroep 18 tot 25 jarigen 
en welke signalen kun je daarvan terugvinden 
in de omgeving van Den Bosch en Amsterdam”. 
Deze onderzoeksvraag is beantwoord door middel 
van veel deskresearch en fieldresearch, zo zijn er 
namelijk veel signalen gevonden. Elke week had 
ieder groepslid minimaal drie signalen bij zich en 
zo werden er trends gevormd door middel van 
het gebruiken van een evidence wall. Ook is de 
gehele projectgroep naar Amsterdam geweest om 
daar te observeren en trendwatchen. 

Dit trendrapport bevat drie gevonden trends, Fit 
for Purpose, Booze O’Clock en Share Away. Deze 
trends zijn onderbouwd doormiddel van ongeveer 
zes signalen per trend. 

In het trendrapport staan ook de hoofdstukken: 
doelgroepanalyse, opdrachtgeveranalyse, food 
geschiedenis, sector food en conclusie. 

In de bijlage zijn er ook delen van het project 
te vinden, namelijk: het onderzoeksplan, het 
observatieverslag en een kort verslag over de 
foodlifestyle van de doelgroep en een foto van de 
volledige evidence wall.

Figuur 4
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Sector Doelgroep

De sector Food is heel breed en divers, wie we zijn 
en waar we wonen heeft invloed op wat we eten. Wij 
in Nederland eten anders dan mensen in China. De 
sector Food is altijd in beweging en door globalisering 
hebben wij in Nederland ook de luxe om Chinees of 
Libanees te eten wanneer we willen. Maar er zijn ook 
mensen in arme landen die al blij zijn met het beetje 
eten dat zij hebben. Voeding heeft te maken met cultuur, 
economische omstandigheden en sociale omgeving. 
Maar bovendien is voeding een primaire levensbehoefte. 

In dit trendboek wordt er gekeken vanuit de 
Nederlandse eetcultuur wat de nieuwste trends zijn 
binnen de sector en wordt er gekeken naar de behoefte 
van jongeren. 

Figuur 5

De doelgroep voor dit trendboek zijn de jongeren 
tussen de 18 en 25 jaar. Jongeren zijn belangrijk 
in de samenleving omdat zij de toekomst zijn. Het 
is dus belangrijk dat jongeren bezig zijn met hun 
voeding. Je merkt dat jongeren beinvloedbaar 
zijn en snel meegaan met de nieuwste trends. 
Daarom is het belangrijk als maatschappij te laten 
zien wat gezond is en de trends die er zijn ook 
gezond zijn.   

De trends die in dit trendboek staan beschreven 
zijn op jongeren gericht. De eerste trend is 
belangrijk voor jongeren omdat eel jongeren 
merken door middel van reclames en politici dat 
de natuur er steeds slechter voor staat en maken 
zich zorgen. Tijdens de observaties in Amsterdam 
is er waargenomen dat er veel jongeren plekken 
bezoeken met vernieuwende concepten die wat 
voor de natuur doen of er in ieder geval voor zo 
min mogelijk afval zorgen. Daarnaast zijn er veel 
bedrijven die verpakkingen ontwerpen waarbij 
het afval wordt geminimaliseerd en er wordt 
ingespeeld op de behoefte van mensen om 
minder schade aan te brengen aan het milieu.  

Naast de trend over verpakkingen is de trend 
over alcohol zeker gericht op jongeren, in de 
filmpjes en op de blogs over de signalen is te 
zien dat de trend zich erg richt op jongeren. Dat 
is ook logisch want over het algemeen hebben 
jongeren en vooral studenten interesse in alcohol, 
ook hebben zij interesse in nieuwe ervaringen en 
deze signalen zorgen daarvoor. De laatste tijd is 
het mogelijk om je op veel meer manieren te uiten 
en te laten zien wie je bent en waar je interese in 
hebt, ook daarom zijn veel mensen nu niet meer 
“bang” om te laten dat zij ook van alcohol houden. 
Door jezelf te kunnen uiten wordt de kwaliteit van 
het leven ook verbeterd. 

De derde trend gaat over samenkomen en 
samenwerken. In een maatschappij waarbij bijna 
alles zich online afspeelt hebben veel jongeren 
de behoefte om samen met vrienden te zijn, 
omdat ze dat bijna nooit meer zijn. De nieuwe 
signalen binnen deze trend zijn gericht op het 
samenwerken om te komen tot een goede, 
warme en gezellige maaltijd. Eigenlijk kunnen we 
zeggen dat de laatste aantal jaren de kwaliteit van 
het leven binnen het sociale gebied verslechtert is. 
Deze signalen spelen daarop in en zorgen ervoor 
dat het sociale leven verbetert wordt.
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#1 Fit for purpose
WHAT WHEN

Je ziet de laatste tijd dat er veel verschillende 
verpakkingen op de markt komen. Zo heb 
je verpakkingen die een boodschap willen 
overbrengen met bijvoorbeeld de vormgeving of 
de tekst die erop staat. Ook heb je verpakkingen 
die gemaakt zijn van verschillende materialen die 
goed zijn voor het milieu om hiermee de Quality of 
Life te verbeteren.

Deze trend zal een maximale tijdsbestek hebben 
van 5 jaar. Dit omdat eenvoud een grote rol speelt 
in de verschillende sectoren op het moment. 
Dit betekend dat dus ook de verpakkingen een 
grote kans hebben. Dit is in de vorm van fysieke 
producten. Wij denken dit hoogstens terug zien in 
de marketing van het bedrijf. Elders niet.

Dit kan verder groeien naar veel meer 
verschillende dingen binnen bedrijven, producten 
of andere dingen in onze maatschappij. Zolang 
mensen behoefte hebben aan de transparantie 
en de eerlijkheid die op deze manier wordt 
getoond, kunnen bedrijven verder bouwen op 
deze trend. Wanneer deze trend afneemt en 
dit niet meer wordt gewaardeerd, zullen we dit 
meteen merken. 

Trendcurve: 
Trendsafari zit bij de early adopters in de 
trendcurve. De doelgroep zal deels bij de early 
adopters en deel bij de early majority zitten.  

Relevantie: 
De trend rondom verpakking gaat op korte termijn 
al erg relevant zijn. Veel bedrijven gaan mee in 
deze trend. Als onze opdrachtgeefster inspeelt 
op de trend zou zij hier veel baat bij hebben. 
De eenvoud spreekt mensen aan, niet alleen 
in verpakkingen maar ook in de omgeving en 
eetplekken.

De trend kom je overal tegen in signalen. Van 
supermarkten tot winkels en online, overal zie je 
verpakkingen. Dus je hebt zowel on- als offline 
signalen rondom deze trend. Ook is het zeker 
cross-sectoraal en kan je er allerlei richtingen mee 
op gaan. 

WHY

Deze trend bevat zowel sociale als ecologische 
aspecten. De sociale aspecten komen terug in 
de verpakkingen met een bepaalde boodschap. 
De verpakking zendt een bericht uit naar de 
mensen die het product kopen, dit is dus sociaal. 
Ook kan de verpakking mensen aanzetten tot 
actie. De ecologische aspecten komen terug in de 
verpakkingen die gemaakt zijn van verschillende 
materialen die goed zijn voor het milieu. Deze 
verpakkingen zijn meestal biologisch afbreekbaar 
waardoor ze milieuvervuiling tegen gaan.

Figuur 6
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Een voedzame verpakking voor de dieren op of 
in de zee. In plaats van plastic wat voor de dieren 
de dood kan betekenen, is deze verpakking juist 
voedzaam voor dieren.  

Maatschappelijke relevantie 
Door deze voedzame verpakking hoeven er geen 
dieren meer dood te gaan aan het plastic wat 
bierblikjes bij elkaar houdt. Ook hoopt dit plastic 
zich dan niet op in de zee en op het strand.  

Waarom bestaat het nu?
Alleen al in Amerika dronken de inwoners in 2016 
ongeveer 23848094214 liter aan bier. Waarvan 
de helft uit blikjes werd gedronken. Dit geeft aan 
hoeveel plastic hier dus ook voor wordt gebruikt. 
Het plastic wat de blikjes samen verpakt komt 
vaak in de zee terecht en dieren gaan hieraan 
dood als ze het proberen te eten of ze er in vast 
komen te zitten  

Welke waarden/behoeften raakt het?
Het raakt de behoeften om minder dieren dood te 
laten gaan aan plastic.  
 
Waarom blijft het relevant?
Dit blijft relevant tot dat er geen dieren meer dood 
gaan aan plastic verpakkingen. Op dit moment 
wordt er wereldwijd zoveel plastic gebruikt dat 
uiteindelijk als het zo door blijft gaan er in 2050 
meer plastic in de oceanen zal zijn dan vissen. 
Deze huiveringwekkende conclusie staat in een 
rapport van het World Economic Forum (WEF).

Edible Six Pack Rings
Maker: Saltwater Brewery. 
Jaar: 2016. 
Sector: Food, Human Movement.  
Land: Noord-Amerika. 
Dit is een online signaal. 

De Avani Eco Bags zijn gemaakt van cassave (dit 
is een savanneplant). Omdat de plastic zakken 
van cassave zijn gemaakt, worden ze op een 
natuurlijke wijze afgebroken. De nieuwe zakken 
lossen meteen op in warm water, het wordt 
zacht in koud water en wanneer het wordt 
verbrand zal er maar een kleine hoeveelheid 
as overblijven. Ondanks dat het van een ander 
materiaal is gemaakt als ‘normale’ plastic zakken 
is het product goed bruikbaar voor voedsel 
verpakkingen. De zak ziet en voelt hetzelfde aan 
als een normale plastic zak en ook het gebruik 
ervan is dus hetzelfde.  

Maatschappelijke relevantie
De Avani Eco Bags zijn maatschappelijk erg 
relevant. Dit omdat er wereldwijd meer dan 1 
miljoen plastic zakken per minuut worden gebruikt. 
Deze plastic zakken komen vaak in de zee 
terecht. Dit zorgt voor vervuiling voor de mensen, 
dieren en natuur. De nieuwe tas kan voor een 
vermindering zorgen van deze vervuiling door het 
natuurlijke afbreking systeem. 

Waarom bestaat het nu? 
Door het grote gebruik van plastic in deze tijd, 
is er plastic soep ontstaan in een gebied in het 
noorden van de Stille Oceaan. Dit gebied is op 
dit moment 34 keer zo groot als Nederland. Hier 
moet een oplossing op worden verzonnen en 
daarom zijn onder andere de Avani Eco Bags 
ontworpen.  

Welke waarden/behoeften raakt het? 
Het raakt de waarden en behoeften om de wereld 
een stukje schoner te maken. Minder vervuiling 
door een redelijk simpele oplossing. Buiten dit 
gegeven past het bij de waarden duurzaamheid. 

Waarom blijft het relevant?
Zoals al eerder te lezen, is de plastic soep 34 
keer zo groot als Nederland. Deze plastic soep is 
niet zomaar verdwenen. Om deze reden blijft deze 
uitvinding nog een lange tijd relevant. Het zal nog 
lang duren voordat de plastic vervuiling helemaal 
is verdwenen. De Avani Eco Bags kunnen hun 
steentje bijdragen om dit proces te versnellen.

Avani Eco Bags
Maker: Avani (PT. Nirwana Alam Hijau)
Jaar: 2016
Sector: Health  
Land: Indonesie   
Dit is een online signaal. 

De NOT MY PRESIDENT repen worden 
geproduceerd ter protest tegen Donald Trump. 
De makers van de NOT MY PRESIDENT repen 
zijn namelijk van mening dat Donald Trump als 
president van de Verenigde Staten niet serieus 
te nemen is en respect afdwingt. Hij is uitermate 
conservatief en veel te impulsief. Men kan kiezen 
uit diverse melk chocoladerepen met een op 
pop-art geïnspireerd en-profile protret van Trump, 
allemaal met een andere boodschap tegen de 
nieuwe president van de VS. Zo zijn er repen 
met op de verpakking; leugenaar, seksist, racist 
en narcist. De opbrengst van de repen gaat naar 
sociale organisaties die Trump als president 
onderwaardeert en zwart maakt. 

Maatschappelijke relevantie
De maatschappelijke relevantie van dit signaal 
is zeer groot omdat de NOT MY PRESIDENT 
repen aansluiten bij een actueel kwestie die 
wereldwijd speelt. Daarbij dragen de repen een 
expliciete politieke boodschap uit, wat dit signaal 
maatschappelijk extra relevant maakt.

Welke waarden/behoeften raakt het? 
Er is een grote behoefte om haat en boosheid 
tegen de verkozen president Donald J. Trump te 
uiten en dit is een van de manieren.

Waarom blijft het relevant?
Protesteren tegen diverse kwesties in de 
samenleving ligt erg diepgeworteld. Ondanks 
dat de protestleden zullen moeten accepteren 
dat Donald J. Trump de nieuwe president van 
de Verenigde Staten is en boven waarschijnlijk 
de aankomende vier jaar zal regeren, zal het 
gedeelde gevoel van haat blijven. Naast de NOT 
MY PRESIDENT chocoladerepen wordt er op tig 
andere manieren geprotesteerd. Kortom, vormen 
van protest tegen kwesties, zoals de anti-Trump 
repen, zullen vrijwel voor altijd blijven bestaan.

NOT MY PRESIDENT 
Maker: NOT MY PRESIDENT Foundation
Jaar: 2017
Land: Verenigde staten 
Sector: Food en appearance
Dit is een online signaal

De Britse supermarkt Waitrose verkoopt twee 
pastaproducten die gemaakt zijn van groenten en 
dus glutenvrij zijn. De verpakkingen van deze pasta 
zijn gemaakt van het afval dat ontstaat bij het 
maken van de pasta. Dit om minder voedsel weg 
te gooien. 

Maatschappelijke relevantie
In Amerika wordt 40% van het totaal van het 
geproduceerde voedsel weggegooid. Het is 
belangrijk om daar bij stil te staan en er iets aan 
te doen. Een start hiervan is om bij de productie 
van voedsel al te zoeken naar manieren om 
gebruik te maken van restproducten.

Waarom bestaat het nu?
Mensen worden er steeds meer van bewust dat 
er veel voedsel onnodig weggegooid wordt.  

Welke waarden/behoeften raakt het?
Het raakt de behoefte om bezig te zijn met het 
milieu en om te zorgen dat we daar met zijn allen 
voor gaan zorgen. 

Waarom blijft het relevant?
Het gebruik van plastic en het tekort aan 
grondstoffen hiervoor blijft een probleem. 
Daardoor is het belangrijk om te blijven kijken 
naar alternatieven.

Waitrose Pasta
Maker: Waitrose supermarkt
Jaar: Augustus 2016
Sector: Food 
Land: Verenigd Koninkrijk
Dit is een online signaal.

Sealed Air kondigde een samenwerking aan 
met Ecovative (het bedrijf achter EcoCradle). 
De samenwerking heeft tot doel de mondiale 
productie te verhogen en het product op de 
markt te zetten. De champignon verpakking is 
gemaakt van non-food landbouwmaterialen en 
paddenstoelensporen genaamd mycelium. De 
verpakking is een vervanging voor piepschuim. 
Daarnaast is de verpakking ook biologisch 
afbreekbaar. De verpakking wordt al gebruikt bij 
het bedrijf Dell. 

Maatschappelijke relevantie
Deze verpakking is relevant omdat er in de wereld 
veel milieuvervuiling is. Deze verpakking werkt mee 
aan de vermindering van dit probleem. Doordat de 
verpakking biologisch afbreekbaar is, heb je geen 
last van milieuvervuiling.  

Waarom bestaat het nu?
Er worden steeds meer biologische verpakkingen 
gemaakt. Dit is een voorbeeld daarvan.  

Welke waarden/behoeften raakt het?
Het raakt de behoefte om de milieuvervuiling te 
verminderen. 

Waarom blijft het relevant? 
Dit signaal zal relevant blijven omdat het een 
goede vervanger is voor piepschuim en meewerkt 
aan de Quality of Life.

Mushroom Packaging
Maker: Sealed Air & Ecovative
Jaar: -
Sector: Food 
Land: USA   
Dit is een online signaal. 

Bedrijven en ontwerpers zijn steeds meer bezig 
met het nuttig maken van de verpakkingen 
waarin hun producten gepresenteerd worden. 
Zo ook ontwerper Connor Davey, hij ontwierp 
een verpakking die biologisch afbreekbaar is. In 
de verpakking zitten zaadjes verpakt en kunnen 
na het eten van de reep geplant worden. Iedere 
smaak heeft de zaadjes van de gelijknamige plant, 
dus de munt chocolade heeft munt zaadjes in de 
verpakking en de sinaasappel heeft sinaasappel 
zaadjes in de verpakking. De zaadjes in de 
verpakking zorgen ervoor dat de verpakking geen 
schade aanbrengt aan de natuur 

Maatschappelijke relevantie: 
Mensen worden steeds meer geconfronteerd 
met het feit dat de wereld wordt vervuild door 
de mens, hierop reageren veel mensen door 
bijvoorbeeld biologisch te eten of eten te kopen 
waar nog een andere functie aan zit.  

Waarom bestaat het nu?  
Mensen worden bewuster van verpakkingen 
van de producten die zij thuis hebben staan 
dat zij die weggooien en niet hebben gebruikt. 
De verpakkingen zijn dus alleen afval. Veel 
ontwerpers en conceptontwikkelaars spelen daar 
op dit moment op in.  

Welke waarde/behoeften raakt het? 
Het raakt de behoefte om beter met de aarde om 
te gaan en te zorgen dat de aarde langer mee 
kan gaan dan nu de voorspelling is. Daarnaast 
raakt het de behoefte om alles te gebruiken van 
een product en niets weg te gooien. 

Waarom blijft het relevant?
Deze verpakkingen of over het algemeen 
verpakkingen met een dubbel doel blijven nog wel 
even relevant omdat er steeds meer aandacht 
komt voor het milieu en veel mensen vinden het 
belangrijk dat er oplossingen komen zoals deze.

Bloom Chocolade 
Maker: Connor Davey
Jaar: -
Land: USA
Sector: Food en Living
Dit is een online signaal

Figuur 7
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The Dieline.
www.thedieline.com

Door te kijken naar de verpakkingstrends van het 
afgelopen jaar, schetst verpakkingsdesignwebsite 
The Dieline een beeld van de wereld van vandaag. 
“We hebben een overvloed aan informatie, aan 
keuzes en aan berichten. We hebben alles bij de 
hand en de mogelijkheid om informatie te delen 
met miljoenen mensen. Dit heeft veel voordelen, 
maar de keerzijde is dat het moeilijker is dan ooit 
om te vinden wat we willen. We zijn verdeeld, 
afgeleid en overweldigend”, aldus de schrijver van 
het artikel. “Consumenten willen meer betalen voor 
een product dat duidelijk is. We willen eenvoudige, 
duidelijke en verteerbare boodschappen - want 
dat is het enige waar we tijd voor hebben en wat 
we aankunnen.”- (Verpakkingsprofs, 2016)

The Dieline is de meest bezochte verpakkingen 
site ter wereld. Ze brengen een bewustzijn 
van de waarde achter een product in kaart en 
geloven dat de verpakking een enorme invloed 
heeft op het succes van het product en het merk. 
The Dieline is één van de eerste bronnen voor 
bedrijven om voor inspiratie naar te kijken, juist 
omdat dit bedrijf zo goed weet waar zij mee bezig 
zijn. The Dieline benadrukt het belang van de 
waardes achter een verpakking en dit is wat het 
bedrijf zo sterk maakt. 

Foodsafari zou de visie van The Dieline mee 
kunnen nemen in haar proces omdat het bedrijf 
een enorm publiek aanspreekt. Foodsafari kan 
veel inspiratie halen uit de opkomende concepten 
rondom verpakkingen waardoor de foodsafari’ 
s sterker kunnen worden gemaakt. Zo spreekt 
het ook veel bedrijven aan op het gebied van de 
uitstraling van een product.

Het is geen persoon maar een bedrijf die deze 
trend neerzet. Het is aan het ligt gebracht door 
The Dieline. Hierna zijn vele bedrijven gevolgd 
en zie je de eenvoud in veel verpakkingen terug 
komen. Het staat voor ‘ Less is more’ . Het straalt 
eerlijkheid uit, waardoor de klant eerder naar dat 
grijpt dan naar een vergelijkbaar product.  

De huidige maatschappij is gericht op het delen 
van informatie, dus eenverpakkingsontwerp 
is eigenlijk een gratis advertentie als het 
wordt gedeeld op sociale media. Kortom: 
designers moeten er rekening mee houden dat 
eenverpakking er goed uit ziet op een Instagram-
foto, en dat de boodschap van het merk in zo’ n 
enkele foto duidelijk moet zijn. (Verpakkingsprofs, 
2016) 

WHO

TRENDLINK
Deze trend is zeer relevant voor Foodsafari. 
Foodsafari kan een grote bron van inspiratie halen 
uit de signalen rondom deze trend. Zo kan ze 
naast restaurants/hotspots/ etc. ook bedrijven 
en personen haar visie geven over verpakkingen. 
Als Foodsafari een groter publiek wilt aanspreken 
zou deze trend daar ideaal voor zijn. Ze kan 
via deze trend zelfs reclame/marketing bureaus 
binnen halen.  Als Foodsafari onze trend, signalen 
en eventueel The Dieline goed gaat onderzoeken 
kan Foodsafari hier veel baat bij hebben. Naast 
dat het cross-sectoraal is komt zij in contact met 
bedrijven uit een hele andere tak. Daarnaast kan 
zij ook de hotspots die zij bezoekt inspireren en 
hier zelfs handelsrelaties mee opbouwen.

Figuur 8 Figuur 9
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#2 Booze O’Clock

Alcohol, in plaats van alleen het drinken van een 
biertje of wijntje tijdens het eten of tijdens het 
stappen. Alcohol is nu overal te vinden. Alcohol 
word nu ook gebruikt op aparte plekken, denk 
bijvoorbeeld aan een biertje voor onder de 
douche. Het is al jaren lang duidelijk dat alcohol 
niet goed is voor de gezondheid van de mens. 
“Men loopt ook bij weinig alcohol een verhoogd 
risico op diverse soorten kanker, een hoge 
bloeddruk, een hersenbloeding, leveraandoeningen, 
orgaanbeschadigingen en verslaving” melden de 
auteurs van www.alcoholinfo.nl.   
Toch blijven er steeds meer nieuwe producten 
komen die te maken hebben met alcohol. Het 
is aan de ene kant de smaak van alcoholische 
drankjes die veel mensen aangenaam vinden en 
graag in andere producten terugzien. Ook leven 
we in een drukke 24-uurseconomie waarbij de 
dagen lang zijn en het niet meer gebruikelijk is om 
alleen na vijf uur in de middag wat alcoholische 
drankjes te drinken. Mensen willen zelf bepalen 
wanneer zij gaan drinken en vinden het leuk als 
alcohol terugkomt in andere producten.

WHAT

Waarom deze trend nu opkomt is een goeie 
vraag. Het kan liggen aan een aantal factoren. 
Mensen worden er steeds opener over hoeveel ze 
drinken en hoe lekker zij de alcoholische drankjes 
vinden, die grenzen worden doorbroken. Ze laten 
dus ook merken dat ze meer behoefte hebben 
aan alcohol op een andere manier. Op de lange 
termijn zullen deze grenzen steeds verder worden 
doorbroken. Mensen worden al steeds opener 
over zichzelf en dit zal alleen maar meer worden. 
Er speelt ook een sociaal-culturele factor mee. 
Alcohol drinken is over het algemeen namelijk iets 
wat samen gedaan wordt, veel mensen zijn dan 
ook gezelligheidsdrinkers. Doordat er nu steeds 
meer nieuwe alcoholische producten op de markt 
komen kan het ook leuk zijn om deze samen te 
proberen.

WHY

Deze trend zal een tijdsbestek van ongeveer 2 
jaar hebben. De behoefte van mensen naar af 
en toe een drankje komt steeds sterker naar 
voren. De trend rondom alcohol zal daarom 
steeds sneller en sneller gaan groeien. Wij 
denken de trend zeer zeker terug te gaan zien op 
toekomstige menu’ s. Steeds vaker zal alcohol de 
hoofdrol gaan spelen bij zowel diners als lunches. 
Daarnaast zien wij steeds vaker terug dat en 
events worden gecreëerd rondom alcohol, neem 
bijvoorbeeld de Amsterdam Cocktail Week.  

Trendcurve: 
Aangezien Foodsafari op de trendcurve bij de 
groep early adopters valt, kan zij deze trend goed 
gebruiken en meenemen in haar proces. De 
doelgroep zit deels bij de early adopters en deels 
bij de early majority. Foodsafari kan de doelgroep 
gaan inspireren met deze trend en de doelgroep 
inspireren.  

Relevantie: 
Ook deze trend zullen wij snel terug gaan zien. 
Mede omdat alcohol al upcoming is. Foodsafari 
kan, zoals al eerder vermeld, de doelgroep 
inspireren waarna deze groep aan de slag kan 
gaan met de alcohol trend.   

Je komt de trend overal tegen. Maar vooral in 
grote steden zal je vaker signalen terug zien. 
Zowel on- als offline zijn er veel signalen te 
vinden rondom deze trend. Ook deze trend is 
cross-sectoraal, je ziet zowel food, als leisure en 
living terug in de signalen. 

WHEN

Figuur 10
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Yenessun Spa Resort is een pretpark in Japan. 
Dit park is helemaal in het thema van een spa. In 
deze spa kunnen bezoekers een bad nemen in 
rode wijn, groene thee, koffie en ramen noedels 
soep.  

Maatschappelijke relevantie:
Deze spa is niet heel relevant voor de 
maatschappij, maar vooral voor consumenten 
als individu. Deze spa draagt namelijk wel bij aan 
de kwaliteit van leven van de bezoekers. De hele 
beleving van een spa draagt bij aan ontspanning, 
gezondheid (fysiek en mentaal) en aan sociale 
contacten door gezelschap.

Waarom bestaat het nu?
De wijn spa bestaat nu omdat mensen graag 
ontspanning willen in hun drukke levens, en een 
moment hebben waar alle stress weg valt. Er zijn 
veel opties voor dagen  

Welke waarden/behoeften raakt het?
ontspanning, gezondheid en ervaring. 

Wat is de interpretatie:
Deze spa zal nog even relevant blijven aangezien 
de behoefte aan ontspanning er altijd zal blijven. 
Een spa is dan ook een manier van ontspanning 
die erg populair en bekend is, maar het Yenessun 
Spa Resort maakt het net iets anders. 

Yenessun Spa Resort 
Maker: Yenessun Spa Resort
Jaar: -
Sector: Food en Leisure  
Land: Japan. 
Dit is een online signaal. 

De Zweedse brouwerij PangPang heeft een klein 
flesje bier ontwikkelt voor onder de douche. In het 
flesje bier zit 18 cl bier wat bedoeld is om in drie 
slokken op te drinken terwijl je onder de douche 
staat. Het biertje is bedoeld om je avond van 
start te laten gaan terwijl jij je ondertussen klaar 
maakt voor een avondje uit. Het bedrijf wil de 
beleving van het drinken van een ijskoud biertje 
veranderen. Vandaar dit product. Het biertje kan 
ook gebruikt worden als conditioner.  
  
Maatschappelijke relevantie: 
Shower Beer is relevant omdat je zo een beeld 
krijgt van hoe alcohol ook op andere manier 
gebruikt kan worden en zich mengt met 
anderesectoren. In dit geval is dit Leisure, omdat 
de beleving veranderd wordt. 

Waarom bestaat het nu? 
Mensen zijn steeds meer opzoek naar andere 
belevingen. Dit is een andere beleving van het 
drinken van een biertje. 

Welke waarden/behoeften raakt het?
Het raakt de behoefte om meer dingen tegelijk te 
kunnen doen. De interpretatie ervan 

Waarom blijft het relevant?
Het blijft relevant omdat mensen tegenwoordig 
voor alles een makkelijkere manier zoeken. Met 
dit biertje bereid je je gemakkelijk voor op een 
avondje uit. Ook is het biertje op twee manieren te 
gebruiken wat ook erg handig is.

Shower Beer
Maker: PangPang Brewery
Jaar: -
Sector: Food en Leisure  
Land: Zweden.
Dit is een online signaal. 

De snoepwinkel SugarSin in London is begonnen 
met het idee om een soort Willy Wonka sfeer te 
creëren, een magische wereld vol met lekkers. 
Met een groot assortiment aan alcoholische 
snoepgoed is de winkel populair bij een wat ouder 
publiek dan een snoepwinkel normaal heeft, 
maar naast de alcoholische snoepjes is er ook 
snoep aanwezig zonder alcohol, zonder gelatine, 
veganistisch of zonder zuivel.   

Maatschappelijke relevantie: 
Dit signaal heeft geen hele grote maatschappelijke 
relevantie, het heeft meer te maken met een 
trend die er nu speelt, dat er steeds meer alcohol 
in producten wordt verwerkt. 

Waarom bestaat het nu?
Er is bij kinderen vooral vaak al de behoefte 
geweest om naar snoepwinkels te gaan en het 
is voor volwassenen een guilty pleasure. Er zijn 
steeds meer producten die temaken hebben met 
alcohol vooral omdat de behoefte om echt te 
leven steeds groter wordt, het is dus logisch dat 
het begint bij de kleine producten zoals snoep.  

Welke waarden/behoeften raakt het?
Het raakt de behoefte om op andere momenten 
van de dag alcohol te nuttigen in plaats van alleen 
maar na vijf uur, wat gebruikelijk is. De behoefte 
om te genieten van je leven wordt steeds groter 
door alles wat er gebeurt in de wereld en 
alcohol is al een eeuwen oude pijnverlichter en 
pleziermaker. 

Waarom blijft het relevant? 
SugarSin is relevant omdat Foodsafari zo een 
beeld krijgt over hoe de alcoholindustrie zich 
steeds meer mengt met andere sectoren. Alcohol 
zou je niet zo snel koppelen met een snoepwinkel 
maar toch gebeurt het steeds vaker. 

SugarSin
Maker: SugarSin
Jaar: 2014
Sector: Food en Leisure  
Land: London, Groot Britannie. 
Dit is een online signaal. 

Somabar is een soort koffiezetapparaat voor 
cocktails en het kost 429 dollar. Je vult een aantal 
pods in de machine en geeft op een app op 
je telefoon aan wat voor cocktail je graag wilt 
hebben. Dit komt dan uit het apparaat in een glas.  

Maatschappelijke relevantie:
De Somabar heeft niet een hele grote 
maatschappelijke relevantie. Ondanks dat er wel 
vraag naar is om binnen een paar secondes een 
cocktail op tafel te hebben staan.  

Waarom bestaat het nu?
De Somabar is niet de eerste cocktailmachine, 
voorafgaand was er de Bartesian maar die heeft 
niet veel goede recensies. De Somabar heeft 
dan ook meer keuzes uit cocktails. Het bestaat 
nu omdat er steeds meer keukenapparaten 
op de markt komen die het werk in de keuken 
makkelijker maken. 

Welke waarden/behoeften raakt het?
Het raakt de behoeften om sneller een cocktail te 
maken thuis of in restaurants.  

Waarom blijft het relevant?
 Dit signaal blijft nog wel even relevant omdat 
er steeds meer cocktailmachines komen en ze 
steeds uitgebreider worden. Mensen willen niet 
meer heel veel verschillende ingrediënten in huis 
halen om een cocktail te maken en dat is niet 
nodig als je een Somabar hebt.

Somabar
Maker: Somabar
Jaar: Verwacht 2017
Sector: Food en Living 
Land: USA. 
Dit is een online signaal. 

Naast andere manieren waarop alcohol gebruikt 
wordt, onderzoekt men ook steeds meer 
of alcohol ook op vernieuwende manieren 
geconsumeerd kan worden. Onder andere het 
Nordic Spirits Lab uit Noorwegen houdt zich hier 
intensief mee bezig. Dit creatieve laboratorium 
heeft als doel de manier waarop wij drinken 
te revolutioneren. Na lang en zorgvuldig 
experimenteren, heeft het Nordic Spirits Lab 
recentelijk (2017) het eerste product op de markt 
gebracht, de Nordic Gin. Met deze bijzondere Gin, 
bestaande uit 10 zorgvuldig geselecteerde aquavit 
planten en puur Gin, kan men diverse, unieke 
cocktails maken. Door de overeenkomsten is 
aquavit de perfecte combinatie met gin. Door de 
natuurlijke ingredienten is de Gin voedzaam en 
een vernieuwende manier van drank consumeren. 

Maatschappelijke relevantie:
Dit signaal speelt geen expliciete rol in de 
maatschappij

Welke waarden en behoeften raakt het? 
Het product Nordic Gin komt voort uit diverse 
behoeften en waarden. Ten eerste uit de waarde 
ambacht. De afgelopen jaren ziet men dat het 
fenomeen ambacht een steeds grotere rol speelt 
binnen het creëren van producten en diensten. 
Ten tweede is vernieuwing een belangrijke 
achterliggende behoefte. Men heeft behoefte aan 
vernieuwende smaakbelevingen en dit is precies 
wat het Nordic Spirits Lab wil bereiken met Nordic 
Gin.

Waarom blijft het relevant?
Dit signaal zal relevant blijven omdat men steeds 
opzoek is naar nieuwe smaaksensaties en meer 
en meer opzoek zal gaan naar andere manieren 
om drank te consumeren. Het Nordic Spirits 
Lab is dan ook een van de eerste die het als 
specifiek doeleinde ziet om de manier van drank 
consumeren te vernieuwen.

Nordic Gin
Maker: Nordic spirits lab
Jaar: 2017
Sector: Food 
Land: Noorwegen
Dit is een online signaal. 

Snacks waar alcohol in is verwerkt is nog steeds 
een nieuw begrip in de foodindustrie. Alcoholische 
snoepjes en popcorn geweken in whisky, ligt 
bijvoorbeeld al wel een tijdje in de winkels. En dit 
dan vooral in Amerika. Maar Jessie Merchant is 
hier nog een stapje in verder gegaan. De food 
blogster heeft namelijk een huisgemaakte cham-
pagne popcorn uitgevonden. Warm de maiskorrels 
op in kokosnoot olie, voeg er bruine suiker, boter, 
slagroom, vanille en natuurlijk champagne aan toe 
en je hebt je eigen champagne popcorn.  

Maatschappelijke relevantie:  
Ondanks dat het signaal goed past in de trend, 
heeft het geen grootte maatschappelijke relevan-
tie. Het vervult wel de behoeften van de individu, 
maar voor de algehelemaatschappij is het niet 
erg relevant.  Waarom bestaat het nu? Dit signaal 
bestaat nu omdat er steeds meer vernieuwende 
alcoholische producten worden ontworpen. Een 
product zoals een snoepje waar alcohol aan is 
toegevoegd.  

Welke waarden/behoeften raakt het? 
De behoefte om deze vernieuwende, alcoholische 
snacks te kunnen nuttigen worden vervuld. Dit 
wordt vervuld door de mogelijkheid om zelf deze 
popcorn te kunnen maken. De waarden die bij dit 
signaal passen zijn vernieuwende smaaksensatie 
en originaliteit. 

Waarom blijft het relevant?
Dit signaal zal nog wel even relevant blijven, 
omdat er op de markt steeds meer nieuwe 
producten komen waar alcohol in is verwerkt (zie 
ook de andere signalen). Omdat deze producten 
en diensten steeds meer op de markt komen, 
zullen de consumenten dit ook thuis willen gaan 
proberen. Om deze reden zal Boozy Caramel Corn 
nog wel een tijdje relevant blijven.

Boozy Caramel Corn
Maker: Jessica Merchant
Jaar: 2017
Sector: Food 
Land: USA
Dit is een online signaal. 

Figuur 11
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Albert van Beeck Calkoen, de influencer op het 
gebied van alcohol in Nederland. 

Albert van Beeck Calkoen is de eigenaar van 
‘ Mister Cocktail’  en nu organisator van de 
Amsterdam Cocktail week. Hij houd zich bezig met 
allerlei vernieuwende producten en concepten in 
de alcohol branche. Al sinds zijn studie is Albert 
geïntrigeerd door de wereld van de drank. Hij heeft 
veel kennis en een duidelijke visie. Deze deelt hij 
daarom dus ook met de buiten wereld ->  http://
www.mistercocktail.nl/

Op de site van Glamour is een artikel te vinden 
waar Albert vertelt over ‘ het nieuwe drankje’  
van 2017. Omdat ook dit drankje en de gedachte 
erachter worden gepresenteerd op de Amsterdam 
Cocktail Week, zal dit aanslaan bij de inwoners van 
Nederland en zullen we dit drankje hoogstwaar-
schijnlijk terug gaan zien op de terrassen deze 
zomer.https://www.glamour.nl/artikel/dit-wordt-
het-nieuwe-zomerdrankje-van-het-jaar

Albert inspireert & adviseert met ‘ Mister Cocktail’  
andere bedrijven/mensen op het gebied van 
alcohol. Dat wilt zeggen dat zijn visie duidelijk naar 
voren komt in concepten van andere bedrijven.  
Wij kunnen Albert goed gebruiken en meenemen 
als inspiratie voor onze trend. Wij opzoek naar to-
taal nieuwe signalen die bij deze trend aansluiten 
en mede door influencers als Albert zijn wij tot 
deze trend gekomen. 

WHO

Ook deze trend kan een relevantie hebben voor 
Foodsafari. Men heeft de behoefte aan hier en 
daar is een drankje te drinken. En dit groeit steeds 
en steeds meer. Als Foodsafari met deze trend 
inspeelt op de behoeftes van mensen, zou dit een 
enorm succes kunnen zijn. Foodsafari moet hierbij 
denken aan extra hotspots rond deze trend maar 
zij zou ook inspiratie kunnen halen uit de signalen 
en deze meenemen in haar verhaal. Zo kan zij 
naast bedrijven misschien ook restaurants/cafe’s/
bars inspireren.

TRENDLINK

Figuur 12 Figuur 13
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#3 Share Away
WHAT WHY WHEN

Deze trend zal een tijdsbestek van circa 5-10 jaar 
hebben. Op dit moment is de trend Share Away 
nog aan het opkomen, maar op langere termijn 
bestaat er een aanzienlijke kans dat de trend 
zal overvloeien van een microtrend/macrotrend 
naar zelfs een megatrend. Zo zie je dat in zowel 
Nederland als in het buitenland in steeds meer 
wijken met elkaar en voor elkaar wordt gekookt, 
maar ook extra grote porties eten om te delen 
worden geserveerd in diverse eetgelegenheden. 
Contact hebben met anderen en delen zit 
diepgeworteld in de behoeften en de aard van de 
mens. 

Trendcurve:  
Foodsafari kan deze trend goed gebruiken en 
meenemen in haar proces. Deze trend zie je 
namelijk in alle stadia van de adoptiecurve terug, 
omdat het een brede doelgroep aanspreekt door 
de verschillende producten en diensten die onder 
deze trend vallen en daarnaast grotendeels vanuit 
universele waarden voortkomt. 

Relevantie:  
Deze trend zal nog een tijd aanhouden en zich 
verder uitbreiden. Zoals net al vermeld, omdat 
Share Away op een breed scala aan manieren 
terug te zien is in producten en diensten. De 
private-labels en A-merken die Foodsafari als 
klant heeft, kunnen deze trend dan ook goed 
toepassen in hun bedrijf. Voor Foodsafari is het 
dus zeker nuttig om deze trend te gebruiken om 
de doelgroep te inspireren. 

Deze trend is ook zeker cross-sectoraal te 
noemen. De gepresenteerde signalen binnen dit 
cluster vallen namelijk onder food, leisure en/of 
living.

Shared society. Laten we maar weer eens gaan 
samenwerken en gaan delen met elkaar. Er moet 
meer focus gelegd worden op de gemeenschap. 
Dit voorkomt eenzaamheid en zorgt er voor dat 
de mensen uit de buurt elkaar weer leren kennen 
maar ook weer nieuwe mensen ontmoeten. In 
deze individualistische maatschappij is het nu 
weer tijd geworden om te delen en aan anaderen 
te denken.

De trend heeft een groot sociaal-cultureel aspect, 
het gaat tenslotte over sociaal zijn. Het is onder 
andere de bedoeling dat mensen weer met elkaar 
gaan eten en tijdens de maaltijd goeie gesprekken 
kunnen voeren en samen van eten willen 
genieten. Het verschilt natuurlijk ook per cultuur. 
In de Nederlandse cultuur is het bijvoorbeeld heel 
normaal om tijdens de kerstdagen samen te eten 
en in andere landen eten ze elke maaltijd samen. 
Er wordt volgens de Nationaal Parts Depot Group 
(NPD) steeds meer alleen gegeten. Mensen nemen 
niet meer de tijd om rustig te gaan eten maar 
het moet allemaal snel en handig. Er komen nu 
steeds meer nieuwe initiatieven om dit tegen te 
gaan. Hierdoor zal ook de Quality of Life worden 
verbeterd omdat mensen zich minder snel 
eenzaam zullen voelen. Ook is het goed voor 
de gezondheid. Uit onderzoek van de University 
of Illinois blijkt dat kinderen die samen met hun 
ouders aan tafel eten gezonder zijn. Ook hebben 
zij een lagere kans op overgewicht en ontwikkelen 
betere eetgewoonten. Naast een kleinere kans op 
overgewicht, vermindert regelmatig gezamenlijk 
eten ook de kans op verstoord eetgedrag. Vijf 
keer per week samen eten verkleint de kans op 
een verstoord eetpatroon zelfs met 35 procent. 
En buiten dat het goed is voor de Quality of Life is 
het natuurlijk ook vaak gezellig. 

Figuur 14
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Als een gezin bij Chick-Fil-A komt eten kunnen 
zij een Family challenge doos ontvangen. De 
gezinsleden doen hier al hun elektronische 
apparaten in en mogen deze, gedurende de 
maaltijd, niet uithalen. Lukt dit? Dan krijgen het 
hele gezin gratis ijs.  

 Maatschappelijke relevantie: 
Het is maatschappelijk relevant omdat er behoefte 
om terug te gaan naar ‘hoe het eerst’ was. 
Mensen zitten teveel op hun telefoon en de 
nieuwste generatie gaat dit overnemen. Zo zie je 
kinderen al van jongs af aan met een tablet rond 
lopen. Met deze doos word er duidelijk gemaakt 
dat er belangrijkere dingen zijn in het leven, zoals 
een gezellig etentje met je familie. 

Waarom bestaat het nu?
Het bestaat nu omdat het nu een groot probleem 
is. Zoals al eerder beschreven groeien kinderen 
op met technologie en we moeten op gaan 
passen dat de nieuwe generatie er niet in 
doordraait en nog steeds de belangrijke dingen in 
het leven weet te onderscheiden van de minder 
belangrijkere dingen. 

Welke waarden/behoeftes raakt het?
Het raakt de behoeftes van mensen om weer 
terug te gaan naar de oudere tijd. Men wordt het 
zat om constant alleen maar tegen iemand aan 
te praten die in zijn telefoon scherm gedoken zit. 
Men wilt dat er weer sprake word van een hechte 
gemeenschap. In het echt en niet alleen op een 
beeldscherm. 

Waarom blijft het relevant?
Dit zal nog lang een grote relevantie hebben voor 
de maatschappij. De technologie blijft alleen maar 
groeien en het is makkelijk om jezelf af te sluiten 
voor de rest van de wereld en je familie. Zolang 
men behoefte heeft aan teruggaan naar intimiteit 
zullen wij nog veel soortgelijke signalen gaan 
vinden.

Chick-Fil-A
Maker: Brad Williams
Jaar: 2016
Sector: Food en Leisure  
Land: USA
Dit is een online signaal. 

De Second Dome is een grote opblaasbare 
ruimte/tunnel met daarin tafels, stoelen en 
planten. De makers zeggen dat het lijkt op iets uit 
de toekomst. De ruimte is bedoeld om mensen in 
het openbaar samen te brengen.  Er is van alles 
te doen in de ruimte bijvoorbeeld een film kijken. 
Ook worden er activiteiten georganiseerd door 
het bedrijf Shuffle. Dit is natuurlijk een handige 
oplossing om mensen samen te brengen, ook al 
is het slecht weer 

Maatschappelijke relevantie: 
De Second Dome is maatschappelijk relevant 
omdat het mensen bij elkaar brengt. Iedereen 
doet dingen samen en leert elkaar kennen. 

Waarom bestaat het nu? 
De wereld valt steeds meer uit elkaar door onder 
andere sociale media. Dit is een manier om 
mensen bij elkaar te brengen en ze een leuke 
ervaring mee te geven met mensen die ze niet 
kennen.  

Welke waarden/behoeften raakt het?
Het raakt de behoeften om nieuwe mensen te 
leren kennen en gezelligheid te creëren. Ook 
de behoefte om samen te zijn wordt hiermee 
geraakt.  

Waarom blijft het relevant?
Er zijn genoeg mensen die er behoefte aan 
hebben en het gezellig vinden om andere mensen 
te leren kennen. Het is gemaakt voor elke 
doelgroep dus iedereen kan eraan deelnemen. 
De Second Dome kan een bijdrage leveren aan 
mensen die zich eenzaam voelen.

Second Dome
Maker: DOSIS
Jaar: 2016
Sector: Leisure  
Land: UK
Dit is een online signaal. 

Het Ruilrestaurant is een culinair experiment 
waarbij het uit eten gaan een nieuwe betekenis 
krijgt. Het Ruilrestaurant kookt voor besloten 
gezelschappen en op diverse evenementen. 

Hoe werkt het? 
De gasten leveren binnen een bepaalde 
categorie ingrediënten aan en de vaste koks 
van het Ruilrestaurant koken. Voor zowel diners 
en lunches, als borrelhapjes kan men het 
Ruilrestaurant benaderen. Wat het concept van 
het Ruilrestaurant nóg unieker maakt, is de 
samenwerking met meerdere muzikanten en het 
hebben van een huisdichter.  

Maatschappelijke relevantie: 
Het Ruilrestaurant is co-opgericht door het 
Aktiebureau en dit bureau ontwikkelt culturele 
formats rondom maatschappelijke thema’s die de 
samenleving uitdagen zich anders te gedragen 
dan het dagelijkse leven. Het Ruilrestaurant is een 
hun projecten. 

Waarom bestaat het nu? 
Door de drukke maatschappij van tegenwoordig, 
ontsnapt men veel minder snel aan het dagelijks 
leven. Een van de belangrijkste doelen van het 
Ruilrestaurant is juist om door op een originele 
manier samen te koken, de dagelijkse patronen 
te verbreken en het samen te zijn en te genieten 
van het eten. 

Welke waarden en behoeften raakt het? 
Het Ruilrestaurant raakt de waarden en behoeften 
van samenzijn, de dagelijkse routine loslaten en 
de behoefte aan vernieuwing omdat het een 
sociaal, niet alledaags en innoverend concept is. In 
de bovenstaande kopjes staat dit eventueel nog 
verder toegelicht.

Het Ruilrestaurant
Maker: Het aktiebureau/Bernie Cappon
Jaar: 2012
Sector: Leisure en Food 
Land: Utrecht
Dit is een online signaal. 

Eatwith is een website en een app om mensen bij 
elkaar te brengen. Het wordt ook wel de Airbnb 
genoemd voor de thuisgekookte maaltijden. 
Het werkt als volgt: je kijkt op de site of app 
naar verschillende menu’s die gastvrouwen en 
gastheren aanbieden vanuit steden over de hele 
wereld. Dan reserveer je een stoel bij iemand 
thuis. Tot slot ga je daar naar toe en geniet je 
van een unieke ervaring en heerlijk eten. EatWith 
zorgt ervoor dat je nieuwe mensen ontmoet en 
weer gezellig samen kan eten. 

Maatschappelijke relevantie: 
Dit signaal heeft een grote maatschappelijke 
relevantie. Dat zie je al aan de cijfers. Als er meer 
dan 80.000 stoelen zijn gevuld betekend het 
dat er veel mensen elkaar hebben ontmoet en 
samen hebben gegeten. Steeds meer mensen 
zitten de laatste jaren alleen aan de eettafel, in 
Amerika is dat namelijk: 60% bij het ontbijt, 55% 
luncht in zijn eentje en 32% eet in de avond alleen. 
Dit blijkt uit onderzoek van de National Parts Depot 
Group (NPD).  EatWith wil graag dat mensen weer 
de tijd nemen om te eten en dat het weer een 
gezelschapsactiviteit wordt.   

Waarom bestaat het nu?: 
Dit signaal bestaat nu omdat er, zoals eerder 
uitgelegd, steeds meer mensen alleen eten en 
er een behoefte is om weer samen te eten. Ook 
is EatWith een goeie manier om nieuw eten te 
proberen.  De interpretatie ervan 

Waarom blijft het relevant?
EatWith zal nog wel een tijd relevant blijven omdat 
er steeds meer gebruik van wordt gemaakt, er 
komen steeds meer hosts en gasten bij. Het is 
bijvoorbeeld ook leuk om te proberen als je op 
vakantie bent, zo kun je zien wat de bevolking uit 
dat land echt eten. Ook beseffen steeds meer 
mensen zich dat er minder samen wordt gegeten 
en dit is daar een goeie oplossing voor. 

Eat With
Maker: Guy Michlin en Shemer Schwarz 
Jaar: 2012
Sector: Leisure en Food 
Land: San Fransisco 
Dit is een online signaal. 

Deze 2 signalen hebben allebei te maken met 
het delen van eten. In New York kan je bij Cheers 
cut een kipnugget krijgen die zo groot is dat 
je hem niet alleen opkrijgt, je hebt dus iemand 
nodig om hem mee te delen. In Austin Texas kan 
je bij Frank restaurant een pannekoek bestellen 
die net zo groot en dik is als een grote pizza. De 
pannenkoek is bedoeld om te delen en wordt 
geserveerd met boter en honing.  

Maatschappelijke relevantie: 
Je merkt de laatste tijd heel erg dat als je iets 
koopt dat het dan ook goed moet zijn voor 
iets anders. Dus je koopt beter leven kip voor 
de gezondheid van de kip, verpakkingen die 
gerecycled zijn om aan de natuur te denken. 
En zo ook deze twee signalen. Je koopt een 
pannenkoek of kipnugget die je dan kan delen 
met iemand die ook honger heeft. Zo heeft dit 
eten meerdere functies.

Waarom bestaat het nu? 
Door de digitalisatie missen veel mensen het 
echte contact. Door middel van dit soort oversized 
food kan je eten delen met elkaar en heb je zo 
een “intiem” moment samen. 

Welke waarden/behoeften raakt het? 
Het raakt de behoefte om samen eten te delen en 
zo meer aandacht ook voor elkaar te hebben.

Oversized Food
Maker: Cheers cut en Franks restaurant 
Jaar: 2017
Sector: Leisure en Food 
Land: USA
Dit is een online signaal. 

IKEA in Warsaw komt met een appartement 
binnen de winkel. Dit appartement kun je gratis 
huren om een dinner party te organiseren voor 
jezelf en vrienden, een groep van max. 16 man. In 
het appartement vind je alle kook benodigdheden 
en zit/lounge plekken die je nodig hebt voor een 
gezellig diner met vrienden. Ingrediënten kan je 
zelf meenemen of kopen in de IKEA.  

Maatschappelijke relevantie:
Dit signaal bestaat nu omdat de maatschappij 
steeds individueler wordt, er komen steeds meer 
1 persoons verpakkingen van maaltijden in de 
supermarkt bijvoorbeeld. Daarom is het heel 
belangrijk om soms samen te zitten voor een 
diner, de IKEA geeft deze mogelijkheid in een 
huiselijke sfeer. Dit is dan ook de maatschappelijke 
relevantie van dit signaal. -

Welke waarde/behoefte raakt het?
Het signaal raakt aan de behoeften om samen 
te zijn en samen te eten. Ook de behoefte om 
producten uitproberen door het kopen komt aan 
bod.

Waarom blijft het relevant?
Het zal nog wel even relevant blijven want 
mensen zullen altijd gezelschap willen, dit in 
combinatie met een diner is extra aangenaam. De 
IKEA is voor iedereen heel bekend, daarom is de 
ervaring nog specialer maar toch vertrouwd.

Kitchen Hangout
Maker: IKEA 
Jaar: 2014 - 2016
Sector: Leisure en Food en living 
Land: Polen
Dit is een online signaal. 

Figuur 15
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WHO

Bec and Lleyton Hewitt
www.olivingthelife.com.au 

Dit stel is erg bekend in Australië. Bec Hewitt, de 
vrouw van het stel, is actrice en zangeres. Lleyton 
is een bekende sporter, namelijk een tennisser. 
Buiten alle fame en paparazzi om, hebben zij 
samen een foodblog opgericht, genaamd: Oliving 
the life.  Op de blog vindt men allerlei gerechten 
waar meer olijfolie en proteïne in zit en juist 
minder verzadigde vetten en suiker. Dit zou 
volgens Bec en Lleyton beter zijn voor het hart, de 
hersenen en de huid. 

Goed eten en actief blijven is altijd zeer belangrijk 
geweest voor Bec en Llayton, zeker met een 
drukke en intensieve lifestyle als die van hen. 
Het koppel is heel gezondheidsbewust en willen 
de juiste keuzes maken voor hun en hun drie 
kinderen; Mia, Cruz en Ava. Zij vinden het delen 
van eten met familie en vrienden dan ook erg 
essentieel binnen het leven. Deze boodschap 
willen zij dan ook graag uitdragen aan de rest 
van de wereld via hun blog. Door de bekendheid 
van Bec en Llayton zijn zij erg invloedrijk binnen 
Australië en is Oliving the life dan ook relevant 
binnen dit trendcluster.  

Echter, zie je de trend Share Away niet alleen 
binnen Australië, maar wereldwijd. Dus ook in 
Nederland zie je deze trend op diverse manieren 
terug. Een voorbeeld van een lokale influencer 
die past bij de trend Share Away, is de Italiaanse 
Alessandra Mignardi. Alessandra heeft Bakhuis 
Magbaz opgezet in de Spoorzone van Tilburg. 
Bakhuis Magbaz brengt verschillende culturen 
samen om ambachtelijk brood te bakken, te eten 
of te kopen.

Lucienne van Assendelft is kunstenares, kok 
en eigenaresse van Lucy’s Love Food. Lucienne 
organiseert conceptdiners waar gewoontes 
worden verbroken en grenzen worden verlegd. 
Tafelmanieren is een van deze concepten. De 
deelnemers (zonder telefoon bijdehand) zitten 
allemaal aan een tafel waar alleen een wit 
latex tafelkleed op ligt met twee viltstiften per 
plek. Het diner start met het nagerecht. Niet 
op mooie bordjes, maar gewoon midden op 
tafel zonder schaal, bestekjes en geen bord. 
Dit zorgt voor belemmeringen tijdens het eten, 
waardoor de groep moet gaan samenwerken. 
Het uiteindelijke doel is dan ook dat de mensen 
tijdens Tafelmanieren uit hun comfortzone komen 
en gezamenlijk het probleem oplossen. ‘Ongemak 
creëert verbondenheid’, is dan ook het slogan van 
Lucy’s Love Food. 

Maatschappelijke relevantie:  
Dit signaal is niet meteen maatschappelijk 
relevant, maar het is wel relevant voor een 
individu of een bedrijf. Het zorgt voor een 
samenwerkingsband tussen een groep mensen. 
De normale tafelmanieren worden verbroken en 
de deelnemers zullen worden geïnspireerd door 
de buitengewone manier van dineren.   

Waarom bestaat het nu?  
Dit concept bestaat nu, omdat tegenwoordig het 
samen eten een vanzelfsprekende bezigheid is 
geworden. De telefoons liggen vaak op tafel en 
het echte praten tussen de aanwezigen wordt 
steeds minder. Door Tafelmanieren wordt hier 
verandering in gebracht.  

Welke waarden/behoeften raakt het? 
De waarden/behoeften van samen zijn, 
samenwerking en geïnspireerd raken worden hier 
vervuld.  

Waarom blijft het relevant?
Het zal nog wel even relevant blijven omdat er 
steeds meer bedrijven bij het nieuwe concept 
kunnen aansluiten.

Lucy’s Love Food
Maker: Lucienne van Assendelft
Jaar: 2016
Sector: Food en Leisure  
Land: Nederland
Dit is een online signaal. 

De trend shared society past bij Foodsafari omdat 
het inspeelt op het concept van Kim de Smit. 
Shared society laat zien dat de mensen hun eten 
op verschillende manieren steeds meer gaan 
delen en ook bedrijven hierop inspelen. Foodsafari 
kan deze trend terug laten komen in de safari 
zelf om zo de bedrijven te blijven inspireren. De 
bedrijven krijgen te zien dat mensen tegenwoordig 
op een vernieuwende manier samen willen zijn en 
op veel verschillende innovatieve manieren samen 
willen eten

TRENDLINK 

Figuur 16 Figuur 17
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Advies

Uit de presentatie van Kim en uit vooronderzoek naar 
het bedrijf Foodsafari wisten wij waar we naar moesten 
kijken om het bedrijf zo veel mogelijk te inspireren. 
Kim vertelde dat ze meer wil gaan focussen op de 
stad Amsterdam, daarom zijn wij ook een dagje naar 
Amsterdam geweest om daar eens rond te kijken. Door 
onderzoek gedaan te hebben naar trends/signalen 
die zich momenteel afspelen in de food sector zijn 
we uitgekomen op drie trends. We hebben de trends 
uitgekozen die het meest relevant zijn voor het bedrijf 
Foodsafari. Zo hebben wij gezien dat eten steeds vaker 
gedeeld wordt met elkaar. Hier hebben wij ook een paar 
voorbeelden van gevonden waar het bedrijf wellicht 
iets mee kan. Dit geldt ook voor de trend (alcohol). Ook 
hebben we een trend gevonden die over iets heel 
anders gaat. Namelijk Fit For Purpose. Deze trend gaat 
over verpakkingen die een doel hebben. Dit kan het 
bedrijf ook toevoegen aan de safari’s zodat er misschien 
andere klanten gaan deelnemen aan de safari’s. 

Figuur 18
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- Fish Photography, gevonden op Pinterest.com

Figuur 14:
- Kiwi pattern, gevonden op http://blogmoderne.tumblr.com/post/155674717310
- Dining together, gevonden op https://foodiesfeed.com/awesome-food-photography-21/
- Chiaroscuro style, Nadine Greeff, gevonden op http://trendland.com/chiaroscuro-food-photography/
- Eat sign, ImageNationPhoto, gevonden op https://www.etsy.com/nl/listing/89707612/vintage-ondertekenen-fotografie-eten

Figuur 15:
- Logo Chick-Fil-A, gevonden op https://www.chick-fil-a.com/Locations
- Second Dome, DOSIS, gevonden op http://www.archdaily.com/797346/second-dome-dosis
- Het Ruilrestaurant, Het aktiebureau/Bernie Cappon, gevonden op http://www.aktiebureau.nl
- Website EATWITH, Guy Michlin en Shemer Schwarz, gevonden op https://www.eatwith.com
- Oversized food, Cheers cut, http://cheerscut.com 
- Kitchen Hangout, Ikea Warshaw, http://www.stylus.com/strlsc
- Lucy’s love food, Lucienne van Assendelft, gevonden op https://www.facebook.com/LucysLoveFood

Figuur 16: Logo Olivingthelife, gevonden op www.olivingthelife.com.au
Figuur 17: Mushrooms, gevonden op http://www.greenkitchenstories.com/mushroom-soup-avo-toast/
Figuur 18: Vegetarian Mezze Platter, Gaby Cooking, gevonden op http://whatsgabycooking.com/vegetarian-mezze-platter/
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Food geschiedenis
De geschiedenis van food begon met jagers en 
verzamelaars die eten vonden voor groenten/
fruit te verzamelen en door het jagen op dieren, 
dit eren kookten zij op vuur. Vervolgens was er 
de eerste agrarische revolutie (voor 3000 vC) in 
Mesopotamië, waarbij men graan ging verbouwen 
op vruchtbare grond. Waardoor er meer 
zekerheid kwam op het gebied van voedsel. Bij de 
tweede agrarische revolutie (9e-12e eeuw) kwam 
het gebruik van werktuigen op, hierdoor ging 
landbouw veel gemakkelijker. Grote veranderingen 
in het eten van de Nederlanders kwamen door de 
ontdekkingsreizen (1500-1800). Dit komt omdat er 
specerijen en groenten meegenoamen werden uit 
de ͛nieuwe wereld͛, ook kwamen aardappelen 
nu pas in Nederland. In 1767 ontstond de eerste 
horeca, maar dit was alleen weggelegd voor de 
rijkeren. In 1790 werd het fornuis uitgevonden door 
Graaf Rumford. Hierdoor werd thuis koken, maar 
ook professioneel koken, veel makkelijker. In de 
18e tot 19e eeuw was er de industriele revolutie, 
hierbij werden machines beschikbaar. Door 
deze nieuwe machines kon voedsel in massa 
geproduceerd worden.

Vanaf 1900 kwamen er veel ontwikkelingen op 
het gebied van voedsel.  Tot 1940 was er veel 
voedselschaarste door de oorlogen. Tegelijkertijd 
kwam retail op, dit was de Albert Heijn in 1930. In 
America kwamen de eerste burger-restaurants 
op vanaf 1920, in 1940 kwam de McDonald͛s dan 
ook.  Kennis over voedsel in relatie tot gezondheid 
erg minimaal, pas in het begin van de 20e 
eeuw kwam men erachter dat eten besmet kan 
worden door micro-organismen en dat dit gevaar 
heeft voor de gezondheid. Ook werden vitamines 
pas ontdekt in deze tijd. Na WOII kwam er veel 
interesse in de effecten van eten op het menselijk 
lichaam. Ook speelde religie nog een grote rol in 
de eetgewoonten.

Tussen 1960 en 1980 kwam er een groene 
revolutie, dit was een landbouwrevolutie in 
Azië. Deze revolutie had vooral te maken met 
de ontdekking van effectievere manieren van 

landbouw. Zo kon er meer geproduceerd 
worden, en waren er nieuwe plantenrassen 
ontdekt. Deze revolutie had een Azië een goed 
effect, maar wereldwijd kwam er waterschaarste 
en watervervuiling.  In de jaren 60 was er in 
de Europese Unie een overschot aan boter, 
dit kwam doordat de productie ervan te hoog 
was. De oorzaak hiervan was dat de veeteelt 
gemechaniseerd werd. Rond deze tijd kwam de 
AH ook met een spaaractie voor koelkasten, 
aangezien weinig huishoudens een koelkast in 
huis hadden. Er kwam in Nederland veel aandacht 
voor de Franse keuken, en ook kwamen de eerste 
Chinees-Indische restaurants waardoor meer 
mensen gingen uiteten of afhalen.

In de jaren 70 kwamen de eerste vegetariërs, 
dit kwam voort uit de hippie leefstijl.  De Nouvelle 
Cuisine kwam op, dit waren verse, licht bereide 
maaltijden die op een aantrekkelijke manier 
gepresenteerd werden. Cas Spijkers was de eerste 
chefkok in Nederland die op de televisie ging 
koken. Ook bracht de AH exotische producten naar 
Nederland zoals sherry, rose, kiwi en paprika. De 
eerste McDonald’s van Nederland werd in deze tijd 
geopend Zaandam.

De jaren 80 brachten ons fastfoodketens en 
eenpersoonsverpakkingen in de supermarkt. 
In deze tijd kwam ook de magnetronoven. Veel 
meer Nederlandse gezinnen eten thuis Italiaanse 
gerechten, en ook het barbecueën werd populair. 
Deze tijd was ook de tijd waar de huidige topkoks 
in opkomst kwamen.

Tussen 1990 en 2000 kwamen er 
voedselwoestijnen in delen van de USA, hier was 
geen vers voedsel te vinden. Wel waren houdbare 
voedingsmiddelen overal verkrijgbaar, deze waren 
vaak zoutrijk, vol met vet en erg goedkoop. Wel 
nam de smaak van het eten uit de USA steeds 
meer de Europese keukens over. Ook komt er 
voedseltoerisme, waar mensen naar plekken 
reizen speciaal voor het eten of de markten. 
Er kwamen steeds meer restaurants met een 

menukaart met buitenlands eten in 
Nederland. Denk aan Surinaams, Thais 
en Ethiopisch.

De drie ontwikkelingen in de 
geschiedenis van food die het meest 
relevant zijn voor Foodsafari zijn:

-Dat in de jaren 70 Cas Spijkers de 
eerste topkok in Nederland was die 
in een tv-programma ging koken. In 
de jaren 80 kwamen de topkoks in 
opkomst, er kwamen kookboeken etc. 
-Tussen 1990 en 2000 kwam er 
voedseltoerisme, dit betekent dat 
mensen naar bepaalde plekken 
afreisden speciaal voor het voedsel, 
bepaalde restaurants of markten etc. 
-Ook kwamen er tussen 1990 – 2000 
steeds meer restaurants in Nederland 
waarbij de menukaart bestaat uit 
buitenlands eten, zoals Surinaamse 
restaurants, Thaise restaurants en 
Ethiopische restaurants.

De drie ontwikkelingen binnen onze 
trends van food die het meest relevant 
zijn voor Foodsafari zijn: 

-Politiek en Lifestyle wordt steeds meer 
gemengd. Bijvoorbeeld op het gebied 
food, steeds meer bedrijven brengen 
hun politieke mening door middel van 
verpakkingen.  
-Het gebruik van alcohol wordt steeds 
meer casual en tegelijk alternatief. Je 
kan elk moment van de dag alcohol 
drinken, maar alcohol is niet meer 
alleen als drankje. Alcohol wordt 
voortaan ook gebruikt in beauty, maar 
ook in eten. 
-In de tijd waar iedereen heel 
individueel leeft, komen er steeds meer 
concepten om samen te eten, samen te 
koken, te delen etc.
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Opdrachtgevers analyse
Foodsafari is opgezet door Kim de Smit, een 
vintage-girl met een passie voor eten. Kim de 
Smit is conceptdeveloper in de foodbranche en is 
een aantal jaar geleden afgestudeerd aan de HAS 
in ‘s-Hertogenbosch. Kim gelooft in het ervaren 
en onderdompelen in een foodtrend of cultuur. 
Een cultuur is namelijk constant in beweging. 
Daarom gaat zij vaak op eigen houtje op zoek 
naar vernieuwende foodproducten, -diensten en 
signalen en onderzoekt dan welke behoeften, 
waarden en trends hierachter schuilen. Haar 
eigen bedrijf Foodsafari is dan ook voortgekomen 
uit eigen interesses en kennis en Kim’s 
netwerkrelaties. 

Follow de foodies (vertaalt: volg de foodies), is 
de slogan van Foodsafari. Dit is dan ook wat 
Kim doet met geïnteresseerde bedrijven. Tijdens 
een foodsafari neemt Kim een groep klanten, tot 
nu toe met name bedrijven van A-merken en 
private labels, mee voor een dag vol inspiratie 
en smaaksensatie. Op de fiets gaat de groep 
langs een selectie aan innovatieve foodconcepten 
en speciale food gerelateerde zaakjes. Welke 
relevante trends op het gebied van food spelen er 
voor de klant? Wat is nieuw, wie heeft de meest 
succesvolle gerechten op de kaart staan en werk 
concept oogst het meeste lof? Dat wordt tijdens 
de route belichaamt voor de klant.

Natuurlijk zal men ook op een aantal plaatsen 
wat van het speciale eten proeven. Een lunch en 
een hapje en drankje zijn dan ook inbegrepen 
in het de excursie. Een dag op foodsafari kost 
in principe circa 120 euro per persoon, maar 
Foodsafari organiseert ook op maat. Men heeft 
de keuze uit diverse inspirerende steden. Zo 
zijn er Foodsafari’s in zowel Nederland, als België. 
In Nederland in bijvoorbeeld Rotterdam, Den 
Haag, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Haarlem en 
Amsterdam. In België vindt er een Foodsafari in 
Antwerpen plaats. Waar en wanneer de foodsafari 
ook plaatsvindt, Kim legt het altijd vast in een vlog 
en geeft dan ook presentaties over foodsafari aan 
de hand van de vlogs. 

Het uiteindelijke doel van Kim de Smit is om meer 
merken aan te trekken voor Foodsafari’s en 
zichzelf meer te laten zien. Ook wil Kim op wat 
kortere termijn haar bedrijf graag vergroten met 
extra werknemers personen en eventueel een 
online safari ontwikkelen. 

Momenteel heeft Foodsafari nog niet veel 
belangrijke concurrenten, omdat het een relatief 
nieuw concept is. Zeker binnen Nederland en 
Belgie zijn weinig bedrijven die een dezelfde of 
vergelijkbare dienst aanbieden. Echter, kan men 
Hungry Birds in Amsterdam wel als concurrent 
zien. Dit is namelijk een van de weinige diensten 
die foodtours binnen Nederland aanbiedt. Hungry 
Birds biedt tours op het gebied van street food 
in en rondom Amsterdam aan. Het verschil is 
echter dat Hungry Birds zich vrijwel alleen richt op 
toeristen van overal over de wereld en Foodsafari 
zich voornamelijk op bedrijven (A-merken en 
private labels) richt. Daarnaast is het aanbod 
van Foodsafari breder dan die van Hungry Birds. 
Foodsafari organiseert safari͛s in diverse steden 
binnen Nederland en België en Hungry Birds richt 
zich enkel op foodtours in Amsterdam.

Doelgroep/mentaliteitsgroep De doelgroep van 
Foodsafari zijn bedrijven die geïnteresseerd 
zijn in foodtrends en food innovatie. Tot nu toe 
zijn voornamelijk A-merken en private labels 
de klanten van Foodsafari. Kim de Smit krijgt 
vaak aanmeldingen van groepen die graag een 
foodsafari willen als bedrijfsuitje of teambuilding.

In de toekomst wil Foodsafari zich meer gaan 
richten op generatie-Z. Kim wil graag een event 
opzetten speciaal voor generatie Z. Het doel van 
dit event zal zijn om jongeren meer bewust te 
maken en om te kijken of jongeren anders naar 
trends kijken. 

Opdrachtgever
Zie opdrachtgever analyse. Hierin staat uitgebreid 
beschreven wie de oprichter van Foodsafari is en 
wat Foodsafari inhoudt. 

Ketenpartners 
Ten eerste is een essentiële ketenpartner voor 
Foodsafari de Jamfabriek in 's-Hertogenbosch. De 
Jamfabriek is van oorsprong een fabriek, waar 
start-ups zich tegenwoordig kunnen vestigen en 

1 jaar hun kantoor mogen vestigen. Dankzij de 
Jamfabriek heeft Kim de Smit een thuisbasis voor 
het bedrijf en kan Kim haar netwerk verbreden 
met de andere start-ups die zich in de Jamfabriek 
hebben gevestigd. Ter compensatie vult Foodsafari 
een deel van de fabriek op. 

Naast de Jamfabriek zijn er ook veel restaurants 
en bijzondere zaakjes die een belangrijke bijdrage 
leveren aan Foodsafari. Zoals bijvoorbeeld; 
Hofbogen, een bar betrokken bij de foodtour 
in Rotterdam. Hofbogen is een voormalig 
spoorviaduct en sinds 2012 een creatieve 
koffiebar. Waarom creatief? Hofbogen biedt een 
podium voor jazzmuzikanten. Cafes, bars en 
zaakjes als deze stellen hun concept open voor 
Foodsafari en serveren lekker/bijzonder eten aan 
de gasten. In de ruil daarvoor zorgt Foodsafari dat 
deze zaken in een positief daglicht komen te staan 
met als het ware promotie tijdens de foodtours. 
Daarnaast speelt geld in ruil voor een dienst 
natuurlijk ook een rol.

Kim de Smit heeft nauwelijks personeel 
binnen haar bedrijf, maar heeft wel een eigen 
boekhouder. Deze boekhouder ordent alle 
administratieve zaken van het bedrijf in ruil 
voor een salaris. Ten slotte werkt Kim van 
Foodsafari nauw samen met Vakmedianet. 
Vakmedianet inspireert professionals, bedrijven en 
belangstellenden met vakinformatie en vaknieuws 
door middel van diverse mediavormen. Kim vlogt 
voor Vakmedianet over haar Foodsafari͛s en 
nieuwe bevindingen die zij doet op het gebied van 
trends binnen de sector food. In de ruil daarvoor 
krijgt Kim de Smit en haar Foodsafari meer 
publiciteit binnen het vakgebied. 

Maatschappelijke invloeden 
De belangrijkste maatschappelijke invloed zijn 
veruit de ontwikkelingen van buitenaf op het 
gebied van food. Met name alle trends, zowel op 
mega en macroniveau, als op microniveau, die 
food gerelateerd zijn, zijn van grote invloed op het 
verloop van Foodsafari. 

Ketenanalyse
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Voor dit project heeft elk groepje een opdrachtgever toegewezen gekregen. 
Ons groepje heeft de opdrachtgever Foodsafari gekregen. Foodsafari is een 
bedrijf van Kim de Smit.

 Kim de Smit is de baas van het bedrijf. Foodsafari bestaat uit haar en 
een stagiaire. Kim de Smit is een jonge vrouw met een HAS-achtergrond. Na 
de opleiding HAS af te hebben gerond startte ze met een zoektocht naar een 
vaste baan. Dit lukte haar en bij het bedrijf Group of Butchers heeft ze dus 
ook een tijdje gewerkt. Na enige tijd wilde de jonge ondernemer toch iets voor 
haarzelf gaan beginnen. Hier is Foodsafari uitgekomen.

 Foodsafari is een bedrijf waarbij de doelgroep (A-merken en private 
labels) de kans krijgen om op safari te gaan met Kim. Een safari houdt in dat 
de groep mensen een dag lang langs verschillende horecagelegenheden en 
foodconcepten gaan. Dit om de mensen te inspireren voor hun eigen bedrijf/
merk. Naast deze safari’s geeft Kim de Smit ook nog presentaties en ze vlogt 
zo nu en dan over haar bedrijf. 

De opdracht voor dit project: 
Welke trends zie je in vertaling naar de foodbrance T.B.V de doelgroep 18 tot 
25-jarigen en welke signalen kun je daarvan terugvinden in de omgeving van 
Den Bosch of Amsterdam?

 De baas van Foodsafari wil graag geïnspireerd raken door het 
trendrapport en een online-food safari is hier ook een mogelijkheid bij. 
Geïnspireerd raken houdt voor Kim de Smit in dat ze of van haar krukje wordt 
geblazen of dat ze juist de bevestiging krijgt van waar ze mee bezig is.

Bij dit onderzoek wordt er niet 
uitgegaan van een direct probleem 
dat opgelost moet worden. De 
opdrachtgever, Foodsafari, heeft 
de opdracht gegeven inspirerende 
foodconcepten te vinden in 
Amsterdam en Den Bosch op het 
gebied van voeding en horeca. 
Deze vraag is gekomen doordat de 
opdrachtgever meer wil organiseren 
in deze steden, en hiervoor zijn 
deze interessante en inspirerende 
concepten nodig. Inspireren van de 
opdrachtgever is daarom het doel 
van dit onderzoek.

Achtergrond en Aanleiding Probleemanalyse Doelstelling

Doelstelling  Kim de Smit (onze 
opdrachtgeefster) is opzoek 
naar trends in vertaling naar de 
Foodbranche t.b.v. de doelgroep 
in de omgeving van Den Bosch 
en Amsterdam. Zij neemt de 
signalen, die wij vinden, mee in haar 
Foodsafari’s rondom deze steden. 
Kim zou graag over een paar haar 
bedrijf willen uitbreiden. En naast 
alleen bedrijven, ook jongeren aan te 
spreken en inspireren. Wij willen een 
groot aantal signalen & trends vinden 
die aansluiten bij de behoeften en 
waarden van de doelgroep jongeren 
van 18 t/m 25 jaar. Wij willen met 
ons trendrapport Kim  inspireren en 
haar op nieuwe en opvallende dingen 
wijzen, die zij kan gebruiken in haar 
bedrijf. Het is een kennisdoelstelling 
wat wilt zeggen dat wij onze 
opdrachtgeefster willen vergaren van 
de kennis die wij hebben en haar 
nieuwe inzichten hopen te geven in 
deze steden.
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“Welke trends zie je in vertaling naar 
de Foodbranche t.b.v. de doelgroep 
18 tot 25 jarigen en welke signalen 
kun je daarvan terugvinden in 
de omgeving van Den Bosch en 
Amsterdam”  

Onderzoeksvraag

De manier waarop er onderzoek 
gedaan wordt binnen dit project is 
een combinatie tussen fieldresearch 
en deskresearch. Er wordt gekeken 
in de omgeving naar signalen die 
te maken hebben met jongeren en 
food. Met deskresearch wordt er 
gekeken naar online signalen. Dit 
kunnen nieuwsberichten zijn maar 
dit kan ook op bijvoorbeeld Facebook 
zijn. Door deze combinatie van 
onderzoek doen kan er uiteindelijk 
antwoord worden gegeven op de 
onderzoeksvraag. 

Methodologie

Beeld:
Figuur 1 Voorpagina: Agnes, 9 no-
vember 2016, http://cashew-kitchen.
com/soups-stews/tomatsoppa-med-
rokiga-kikartor-orter-tomato-soup-
with-smokey-chickpeas-herbs-v-gf/

Figuur 2 Voorpagina Logo: Foodsafari, 
Kim de Smit

Figuur 3 Inhoudsopgave: By Unknown, 
gevonden op: http://www.papern-
stitchblog.com/2016/10/17/7-savo-
ry-totally-decadent-reci-
pes-will-make-forget-monday/
herb-seasoned-french-fries-on-new-
spaper-background-casual-sum-
mer-recipe-3-3/

Figuur 5 Onderzoeksvraag: By Un-
known, gevonden op: https://becau-
seblog.es/sobre-el-trabajo-duro-y-
su-recompensa-ah-y-sobre-el-pan/

Figuur 6 Planning: By Martin Poole 
Photography, http://www.martinpoo-
lephotography.com

Bibliografie
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Datum Vak Taak Projectleden

Week 2: 
Woe 15 februari

Trendonderbouwin
g

3 signalen gevonden 
en uitgewerkt 
(uitgeprint 
meenemen)

Alle projectleden

Week 2: 
Do 16 februari

Project uur Onderzoeksplan af 
(+ inleveren)

Alle projectleden

Week 3: 
Di 21 februari

Project uur Min. 3 passende 
signalen gevonden 
per persoon

Alle projectleden

Vakantie 
(Datum volgt) 

Algemeen Signalen zoeken in 
Amsterdam

Alle projectleden

Week 4: 
Di 7 maart

Project uur Iedereen minimaal 
2 signalen 
uitgewerkt + 
(Indien nodig: extra 
signalen gezocht)

Alle projectleden

Week 4: 
Do 9 maart

Project uur Evidence wall af Alle projectleden

Week 5: 
Di 14 maart

Lifestyle research Observatieverslag 
af

Alle projectleden

Week 5: 
Do 16 maart

Lifestyle research Presentatie 
observatie analyse

2/3 projectleden 
(Wie wordt later 
bekend)

Week 5: 
Vrij 17 maart

Algemeen Beroepsproduct 
inleveren!

Sanne Visser

Interval week: 
Di 21 maart

Algemeen Presentatie 
beroepsproduct

2 projectleden 
(Wie wordt later 
bekend)

Planning
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Evidence Wall
Voordat er drie clusters gevormd werden, 
moesten er eerst genoeg signalen aanwezig 
zijn. De signalen, die gevonden waren, zijn op 
een muur geplakt. Zo was er duidelijk zicht op 
wat er voor signalen waren uitgezocht. Nadat 
alle signalen hingen werd er gekeken naar de 
behoeften en waarden die achter de signalen 
hangen en zo is er een begin gemaakt aan het 
clusteren.

Hieronder ziet u een foto van de muur met alle 
signalen.

Op de volgende pagina is te zien hoe we van 
deze muur vol met signalen, uiteindelijk bij drie 
trendclusters terecht zijn gekomen.
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Voor het onderzoek naast het trendrapport is er 
gekozen voor het observeren van het eetgedrag 
van de doelgroep. Dit onderzoek hebben wij 
gedaan in Amsterdam. Dit omdat de opdrachtge-
ver heeft aangegeven dat zij meer wilde te weten 
komen over Amsterdam en de foodconcepten 
in deze stad. De groep heeft gekozen voor 6 
verschillende restaurants met allemaal een ander 
soort foodconcept.  

Observatie plek 1
Plaats: Amsterdam 
Restaurant: Dophert Vegan foods en goods  
Straat: Spaarndammerstraat 49-H, 1013 ST 
Telefoonnummer: 020-7520581 
Site: https://www.dophertcatering.nl
Datum observatie: 1 maart 2017  
Tijdsduur observatie: 12.40-14.10 (90 minuten)  

Openingstijden:
Maandag & dinsdag gesloten  
Woensdag 10.00-17.00  
Donderdag t/m zaterdag 10.00- 21.00  
Zondag 11.00- 17.00 

 Informatie over het concept:  
Dophert is een restaurant waarbij alles 100% 
plantaardig is. Dit houdt in dat het ei- en lactosevrij 
is. Naast dat de gasten er kunnen ontbijten en 
lunchen hebben ze ook de mogelijkheid om op 
donderdag, vrijdag en zaterdag hier te dineren. 
Nagenoeg alles van de kaart is mee te nemen 
en bedrijven kunnen Dophert ook inhuren voor de 
catering van bijvoorbeeld een borrel. 

De observatie 
Hoeveel mannen en vrouwen waren er aanwezig?  
Mannen 5   Vrouwen 10

De leeftijd van de bezoekers:  
<18: 3   18-25: 10  
25-40: 0   40>: 2 

Wachttijd drinken:  
<5 minuten 0  5-10 minuten: 15
10> minuten 0 
Wachttijd eten:  
<5 minuten: 0  5-10 minuten: 0 
10-20 minuten: 1  20- 30 minuten: 1 
30> minuten 0 

Hoeveel gerechten staan er op het menu? 
Ontbijt: 6 gerechten   Lunch: 6 gerechten  
Diner: 7 gerechten   Snacks: 4 gerechten  
Nagerechten: 2 gerechten 
 
In het weekend is er bij het ontbijt ook nog de 
mogelijkheid om American pancakes te eten.

Diversiteit menu: 
Het menu is divers en het geeft de gasten 
genoeg keuze. Ondanks dat alles vegan is, kan 
er een keuze worden gemaakt tussen gezond 
of ongezond eten/drinken. Bij het eten kan er 
bijvoorbeeld worden gekozen tussen bitterballen 
of een gezonde salade. Op de drank-kaart staat 
de ultieme chocolade milkshake of een sapje 
van wortel, appel en gember. Dit geeft goed de 
diversiteit weer.  

Wat voor soort mensen komen er?  
De bezoekers zijn erg divers. Er komen mensen 
die gaan werken, maar bijvoorbeeld ook een 
moeder met 2 jonge kinderen.

Wat wordt er besteld?  
Thee: 6    Sapje: 2  
Smoothie: 2   Koffie: 2  
Water: 3    Friet (snack): 1  
Bitterballen (snack): 1  
Kimchi Banh Mi (lunch): 1  
Clubsandwich (ontbijt): 1

Hoeveel mensen zijn er binnen geweest in een 
halfuur?  
12.40- 13.10: 6 
13.10-13.40: 4 
13.40-14.10: 5

Wat bestellen jongeren? Gezond of ongezond?
De jongeren bestellen van de drank-kaart vooral 
sapjes, smoothies en thee. Van de lunchkaart is 
het divers. Hiervan worden friet en bitterballen 
besteld, maar ook een clubsandwich en de Kimchi 
Banh Mi.  

Wat bestellen ouderen? Gezond of ongezond?  
De ouderen bestellen geen eten. Van het drinken 
wordt alleen maar koffie besteld.

Overige opmerkingen:  
-Koffie is lauw  
-Interieur is leuk en vernieuwend  
-Sfeer is rustgevend  
-No cash cards only  
-Er zijn geen toeristen aanwezig  
-De gasten hebben toegang tot stopcontacten

Observatie plek 2
Plaats: Amsterdam 
Restaurant: Meatless District  
Straat: Bilderdijkstraat 65-67 H, 1053 KM 
Telefoonnummer: 020-7220804  
Site: http://www.meatlessdistrict.comDatum 
observatie: 1 maart 2017  
Tijdsduur observatie: 12.25-13.25 (60 minuten)  

Openingstijden:
Maandag gesloten 
Dinsdag t/m vrijdag 12.00-23.00  
Zaterdag & zondag 10.00-23.00 

Informatie over het concept van Meatless District: 
Meatless District is een restaurant waarbij alles 
100% veganistisch en vegetarisch is. Dit houdt in 
dat het ei- en lactosevrij is en er zit ook geen 
vlees in de gerechten. Het menu bestaat uit ontbijt, 
lunch, diner, drinken en take away.

De observatie 
Hoeveel mannen en vrouwen waren er aanwezig? 
Mannen 14  Vrouwen 6 

De leeftijd van de bezoekers:  
<18: 2    18-25: 0  
25-40: 15  40>; 3

Wachttijd drinken:  
<5 minuten: 0  5-10 minuten: 20 
10> minuten: 0 

Wachttijd eten:  
<5 minuten: 0  5-10 minuten :20
10-20 minuten; 0 20-30 minuten: 0  
30> minuten: 0

Hoeveel gerechten staan er op het menu?  
Ontbijt: 10 gerechten  
Lunch: 17 gerechten  
Diner: 13 gerechten  
Bijgerechten: 5 gerechten   
Snacks: 7 gerechten 
Nagerechten: 2 gerechten

Diversiteit menu: 
Het menu is divers en het geeft de gasten 
genoeg keuze. De gasten kunnen bijvoorbeeld 

kiezen tussen een sandwich met geroosterde 
rode bieten op een broodje met 2 kroketten. Alles 
is vegan, maar de bezoekers kunnen wel kiezen 
tussen salades, sandwiches, burgers en soep. 

Wat voor soort mensen komen er?  De 
bezoekers zijn erg divers. Een indicatie van de 
diversiteit: 4 paren mannen, 1 stel vrouwen, 1 stel 
ouders met 2 kinderen en 1 man-vrouw stel.

Wat wordt er besteld?  
De burgers zijn erg populair. 

Hoeveel mensen zijn er binnen geweest in een 
halfuur?  20 

Wat bestellen jongeren? Gezond of ongezond?  
De kinderen bestelden vooral kroketten en 
burgers.  

Wat bestellen ouderen? Gezond of ongezond?  
De ouderen bestelden burgers of sandwiches.

Observatie plek 3
Plaats: Amsterdam 
Restaurant: Broodbakker Mensink  
Straat: Kinkerstraat 63, 1053 DE
Telefoonnummer: 020-6831685 
Site: http://www.broodbakkermensink.nl (nog in 
onderhoud) 
Datum observatie: 1 maart 2017  
Tijdsduur observatie: 1430-1500 (30 minuten)  

Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag: 7:00-17:00 
Zondag: 8:00-17:00

Informatie over het concept van Mensink: 
Broodbakker Mensink is een kleine broodzaak in 
Amsterdam waar je heen kan als je zin hebt in 
een lekkere ontbijt of lunch. Het menu bestaat uit 
verschillende belegde broodjes, lekkernijen zoals 
croissants, muffins en koeken. Ook kun je er 
terecht voor verse sappen. Mensink richt zich op 
biologisch en alles is bovendien to go verkrijgbaar.

Hoeveel mannen en vrouwen waren er aanwezig? 
Mannen: 20 Vrouwen: 10 

De leeftijd van de bezoekers:  
<18: 0   18-25: 10
25-40; 9  40>: 11

Wachttijd drinken:  
<5 minuten: 30 5-10 minuten: 0
10> minuten: 0 

Wachttijd eten:  
<5 minuten: 0 5-10 minuten: 30
10-20 minuten: 0 20-30 minuten: 0
30> minuten: 0

Hoeveel gerechten staan er op het menu?
+/- 30 opties met brood  
5 soorten sapjes  
4 soorten smoothies

Diversiteit menu:
Het menu is volledig gebaseerd op brood. Alles is 
organisch en dit maakt het brood-menu net wat 
anders.

Observatie verslag
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Wat soort mensen komen er?  
De bezoekers zijn vooral mensen die snel 
onderweg iets to go meenemen. Ze zijn van alle 
leeftijden.

Wat wordt er besteld?  
Voornamelijk sandwiches, harde broodjes, 
croissants en sapjes.

Hoeveel mensen zijn erbinnen geweest in een 
halfuur? 30

Wat bestellen jongeren? Gezond of ongezond?  
Sapjes, koffie, broodjes met ei, avocado, roomkaas 
etc

Wat bestellen ouderen? Gezond of ongezond?  
Muesli

Observatie plek 4
Plaats: Amsterdam 
Restaurant: Marqt (bio supermarkt)  
Straat: Bilderdijkstraat 108 1053 KZ
Telefoonnummer: 020 7870810 
Site: http://www.marqt.comDatum 
observatie: 1 maart 2017  
Tijdsduur observatie: 1345-1415 (30 minuten)  

Openingstijden: 
Maandag t/m zondag 09.0-21.00

Informatie over het concept: 
Marqt gelooft erin dat dagelijkse boodschappen 
goed en gezond kunnen zijn voor iedereen. Marqt 
geeft boeren de ruimte om producten te maken 
waar ze echt trots op zijn. Het bedrijf levert goede 
producten en eerlijke prijzen. 

De observatie 
Hoeveel mannen en vrouwen waren er aanwezig?  
Mannen: 5  Vrouwen: 5  

De leeftijd van de bezoekers:  
<18: 0   18-25: 0 
25-40: 5   40>: 5

Wachttijd drinken: 
N.V.T.

Wachttijd eten:
N.V.T.

Hoeveel gerechten staan er op het menu?
Er is een groot assortiment groente, bio vlees, 
fruit, sappen, bieren, kaas en snacks (snoep etc.)  

Diversiteit menu: 
De diversiteit is erg groot. Er is namelijk een breed 
assortiment aan producten.

Wat soort mensen komen er?  
De bezoekers vinden biologisch eten belangrijk. 
De leeftijden van het merendeel van de bezoekers 
liggen rond de 25/30 jaar. Er was 1 moeder met 
kinderen en een aantal bezoekers hadden de 
leeftijd tussen de 40 en 50 jaar.  

Wat wordt er besteld?  
Er worden wekelijkse boodschappen gedaan of er 
worden juist snel enkele producten gekocht

Hoeveel mensen zijn er binnen geweest in een 
halfuur? 10

Wat bestellen jongeren? Gezond of ongezond?  
Alcohol en broodjes.  

Wat bestellen ouderen? Gezond of ongezond?  
Kaas en fruit.

Observatie ple 5
Plaats: Amsterdam 
Restaurant: Hearth (H/eart.h) Amsterdam   
Straat: Albert Cuypstraat 208 
Telefoonnummer: 0645728107 
Site: https://www.facebook.com/hearthamsterdam/
Datum observatie: 7 maart 2017  
Tijdsduur observatie: 16.00-17.15 (75 minuten)  

Openingstijden:
Maandag gesloten  
Dinsdag t/m zondag 11.00-22.00

Informatie over het concept van Hearth:  
Hearth is een plek waar mensen in een 
warme en creatieve ruimte vegetarische soep, 
speciale tiramisu kunnen eten en iets kunnen 
drinken. Naast dat de gasten er iets kunnen 
eten, is er ook de mogelijkheid om hier kleren 
of kunstwerken te kopen. Hearth biedt aan 
kunstenaars, fotografen en artiesten een platform 
om hun creaties te presenteren.

De observatie 
Hoeveel mannen en vrouwen waren er aanwezig?  
Mannen: 3  Vrouwen: 14

De leeftijd van de bezoekers:  
<18: 2   18-25: 8 
25-40: 4   40>: 3 

Wachttijd drinken:  
<5 minuten: 0  5-10 minuten: 14
10> minuten: 3

Wachttijd eten:  
<5 minuten: 0 5-10 minuten: 2
10-20 minuten: 9 20-30 minuten: 0 
30> minuten: 0

Hoeveel gerechten staan er op het menu?  
Ontbijt: 0 gerechten  
Lunch/diner: 10 gerechten
Nagerechten: 6 gerechten

Diversiteit menu: 
Er is een relatief kleine keuzemogelijkheid aan 
gerechten, maar met de gerechten Hearth beidt, 
variëren ze erg. Zo hebben ze veel verschillende 
soorten soep en wel 6 verschillende versies van 
tiramisu. Alles is overigens wel vegetarisch en 
biologisch, dus je gaat er niet naartoe als je zin 
hebt in een gigantisch stuk vlees. Naast het eten 
verkoopt Hearth ook kleding en lifestyle producten. 
Hier werd overigens door de klanten weinig 
aandacht aan besteed.

Wat voor soort mensen komen er?  
Veel relatief ‘hippe mensen’. Het leek erop dat 
deze hier vaker binnen zijn geweest. Daarnaast 
ook drie oudere vrouwen. Hearth is dus niet alleen 
in trek bij jongeren.  

Wat wordt er besteld?  
De sandwiches, smoothies en tiramisu werd het 
meest besteld. De soep (waar Hearth om bekend 
staat) werd bijna niet besteld.

Hoeveel mensen zijn erbinnen geweest in een 
halfuur?  
16.00-16.30: 9  16.30-17.15: 8 

Observatie plek 6
Plaats: Amsterdam 
Restaurant: Hutspot  
Straat: Van Woustraat 4
Telefoonnummer: 0202231331 
Site: http://www.hutspot.com
Datum observatie: 7 maart 2017  
Tijdsduur observatie: 14.45-15.45 (60 minuten)  

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 10.00-19.00  
Zondag 12.00-18.00 

Informatie over het concept:
 Hutspot is een concept waarbij nieuwe en 
interessante merken, designers en bedrijven de 
kans krijgen om hun producten in een van de 
winkels te presenteren. De winkels bevatten onder 
andere een eetgedeelte, maar ze hebben ook 
kleding en een kappersgedeelte. Dit zorgt voor een 
dynamisch en vernieuwend concept.

De observatie Hoeveel mannen en vrouwen waren 
er aanwezig?  
Mannen: 5  Vrouwen:6 

De leeftijd van de bezoekers:  
<18: 2   18-25: 7
25-40: 2   40>: 0

Wachttijd drinken:  
<5 minuten: 0 5-10 minuten: 11
10> minuten: 0 

Wachttijd eten:  
<5 minuten: 0  5-10 minuten: 0 
10-20 minuten: 2 20-30 minuten: 2
30> minuten: 0

Hoeveel gerechten staan er op het menu?  
Ontbijt: 6 gerechten Lunch: 10 gerechten 
Snacks: 5 gerechten

Diversiteit menu: 
Veel verschillende dingen. Er zit voor iedereen wel 
wat bij. Er is keuze tussen gezond en ongezond. Je 
kunt bijvoorbeeld een sandwich met ham en kaas 
nemen of een salade met bonen.  

Wat voor soort mensen komen er?  
Jongeren die vermoedelijk uit school komen, en 
werkenden.

Wat wordt er besteld?  
Thee: 3  Koffie: 5 
Cola: 2   Jus d’orange: 1

Hoeveel mensen zijn erbinnen geweest in een 
halfuur?  
14.45-15.15: 6  15.15-15.45: 5 

Wat bestellen jongeren en ouderen? Gezond of 
ongezond?
Zowel jongeren als ouderen bestellen gezond. Er 
wordt wel veel koffie gedronken.

Wat bestellen jongeren en wat bestellen ouderen? 
Gezond of ongezond?  Omdat Hearth bijna alleen 
maar gezonde gerechten (behalve de tiramisu) 
serveert, verschilt er nauwelijks tot niets in wat 
ouderen of jongeren bestellen.
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Uit de observatie kan er worden gehaald dat 
ondanks de verschillende foodconcepten van 
de restaurants er bij allemaal de doelgroep 
jongeren aanwezig is. Ook wordt er niet een 
groot onderscheid gemaakt tussen dat er veel 
ongezond wordt gegeten door de jongeren en 
gezond door de ouderen. 

Theoretische notitie

Zoals al aan het begin stukje is verteld was er 
de wens van de opdrachtgever om de observatie 
te zien in Amsterdam. Om deze reden is er dus 
ook gekozen voor deze stad en deze restaurants. 
Met dit onderzoek zijn er verschillende soorten 
concepten aan het licht gebracht. Dit is ook 
het doel geweest van het projectgroep. De 
observatie heeft in een kleine mate late zien 
hoe de doelgroep jongeren reageren op nieuwe 
ontwikkelingen in de foodsector.

Methodische notitie

Wij als projectgroep hebben dit onderzoek 
allemaal als leuk en interessant ervaren. Helaas 
was het niet bij elk restaurant even druk waardoor 
de observatie minder sterk is geworden dan 
verwacht. Ondanks dat dit het geval was hebben 
wij er allemaal veel van geleerd en zouden we het 
allemaal zeker nog vaker willen doen. 

Reflectieve notitie
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Bronnen
Beeld
Figuur 1: Ultimate veggie sandwich, Bakersroyale.com
Figuur 2: Plate of nachos, Dylan Ho and Jeni Afuso, gevonden op http://www.thekitchn.com/
Figuur 3: Logo Foodsafari, Kim de Smit, kimdesmit.nl
Figuur 4: Evidence wall, Marjolein van der Woude
Figuur 5: Logo Dophert vegan food and goods, gevonden op https://www.dophertcatering.nl
Figuur 6: Logo Meatless District, gevonden op http://www.meatlessdistrict.com
Figuur 7: Logo Broodbakker Mensink, gevonden op http://www.broodbakkermensink.nl
Figuur 8: Logo Marqt, gevonden op http://www.marqt.com/blog/2017/02/onze-ideeen-over-kwaliteit/4350/
Figuur 9: Logo Heart Amsterdam, gevonden op https://www.facebook.com/hearthamsterdam/photos
/a.197806133958066.1073741825.197805240624822/197806143958065/?type=1&theater
Figuur 10: Logo Hutspot, gevonden op https://www.hutspot.com
Figuur 11: A Salad, Nicole Franzen, gevonden op https://www.flickr.com/photos/nicolefranzen/9223418323/
Figuur 12: 
- Oxysternon festivum, Robyn Waayers, gevonden op Pinterest.com
- Martha’s Vineyard, Nicole Franzen, gevonden op https://www.flickr.com/photos/nicolefranzen/15672292339
- Burger, gevonden op http://theultralinx.com/2014/11/random-inspiration-162-architecture-cars-style-gear/

* de bronnen van de afbeeldingen in het onderzoeksplan staan onder het kopje bibliografie in het onderzoeksplan


