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CARIN FRIJTERS GEEFT LEZING TIJDENS VIP 2019

AAN DE SLAG MET DE

TRENDS

“De enige zekerheid is verandering.” Dat zegt Carin Frijters, auteur van het boek ‘Prikkel
de koopknop’, over de huidige staat waarin de wereld – en daarmee consumenten en
retailers – zich bevindt. Zij geeft tijdens het VIP-event 2019 twee lezingen: “Hoe sluit jij
als ondernemer aan op de trends en blijf je een boterham verdienen?”
| T ekst : M ichelle

de
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H

et is als versondernemer belangrijker dan
ooit om te weten wat er speelt in de we
reld en hoe je daarop in kunt springen.
Vroeger deden mensen boodschappen bij de
winkels in de buurt, maar zo werkt het al een tijd
niet meer. De huidige trends en veranderingen
vragen van een ondernemer andere dingen, vaak
ook zaken waar je nooit voor gekozen hebt. Je
bent slager of viswinkelier geworden vanuit de
liefde voor het vak, maar je moet als ondernemer
inspelen op de veranderingen in consumenten
gedrag. Het goede nieuws is: dat kan, en zelfs
met beperkte creatieve en financiële middelen
kun je belangrijke stappen zetten. Maar je moet
eerst weten wat er speelt, de contouren zien.”

GEZOND EN TRANSPARANT

‘Consumenten
letten minder op
uiterlijk en
beslissen vaker
op smaak’

“De wereld waar we vandaag de dag in leven
draait voor een belangrijk deel om gezondheid.
Zeker onder de jongere generatie gaat eten over
‘innerlijke cosmetica’. Wat zit erin en waar komt
het vandaan zijn dan ook belangrijke vragen van
deze groep. Dat sluit weer aan bij de groeiende
transparantie. We weten steeds meer en we wil
len ook steeds meer weten. Hoe natuurlijk is een
product? Hoe duurzaam is de productie ervan?
Daar legt de consument – zeker de jongere gene
ratie – de focus op.”

ANDERE EETMOMENTEN

“We eten steeds minder op de traditionele drie
momenten van de dag. Het draait nu om zogenaamde ‘mood-momenten’. Krijg je om drie

uur ’s middags trek, dan wil je gelijk iets eten.
En als je zin krijgt in vis op het moment dat je niet
in de buurt van je eigen vertrouwde viswinkel
bent, dan zoek je via je mobiel een alternatief. Er
is minder loyaliteit. Dat zie je ook aan de groei
van de grote supermarkten en discounters op
versgebied. De consumentenbehoefte verandert.
Als specialist moet je bedenken waar jij op in kunt
spelen.”

BEURSAANBIEDING

OVER CARIN FRIJTERS

Op de website www.cfretailadvies.nl/

Carin Frijters, oprichter van retailadviesbureau CF retail en auteur van de

product kun je de boeken Prikkel de

retailbijbel Prikkel de Koopknop en het praktische vervolg RetailTheater.

Koopknop (€ 42,50) en RetailTheater

Zij werd nog net niet geboren op de winkelvloer, maar het scheelde niet

(€ 29,00) bestellen. Met de speciale code

veel. Haar hele werkzame leven is ze al werkzaam in de retail. Ze inspireert

VIP-2019 krijg je per boek € 7,50 euro

niet alleen, maar bouwt ook samen met retailers aan onderscheidende

korting op de winkelprijs.

winkelconcepten.

Deze actie loopt tot 30 april 2019.

CF retail helpt bij de (strategische) ontwikkeling of leidt met haar
landelijke netwerk van specialisten het project van begin tot eind in
goede banen. Daarnaast geeft ze lezingen, trainingen en een mastercourse
over retail- en consumententrends en de praktische vertaling ervan naar
de winkelvloer. Tevens organiseert ze regelmatig (in binnen- en
buitenland) inspiratietours en publiceert ze in allerlei vakbladen over

UITERLIJK VERSUS SMAAK

“Consumenten letten minder op uiterlijk en be
slissen vaker op smaak. Dit zie je onder meer
door de trend met ‘buitenbeentjes’ in groente en
fruit. Het gaat niet meer over hoe iets eruit ziet.
Daar moet je als versondernemer mee aan de
slag. Je moet kunnen vertellen waar iets vandaan
komt en daar moet je vervolgens nog meer over
weten. Hoe is het gemaakt, hoe zijn dieren ver
zorgd, zijn er extra ingrediënten gebruikt en zo ja,
welke dan? Dát vinden consumenten belangrijk.”

WEINIG TIJD

“In Nederland heeft vrijwel iedereen tijdgebrek.
Wat betekent dat voor de detaillist? De consu
ment houdt van de supermarkt vanwege het onestop-shop; al je boodschappen onder één dak. En
de groei van Albert en sterker nog Picnic laat zien
dat thuisbezorgen een grote vlucht neemt. Maar
aan de andere kant blijkt uit onderzoek dat áls
consumenten naar een fysieke winkel gaan, ze
vaak meer kopen. Dus het loont om daar als
ondernemer creatieve dingen voor te verzinnen.

trends en innovatieve winkelconcepten die de consument weten
te prikkelen. Carin is daarnaast
initiator van platform RetailTheater en voorzitter van BNS
Crisp, de beroepsvereniging
Nederlandse stylisten.

Onderzoek naar groente en fruit laat zien dat
59 procent van de ondervraagden zegt: ‘als mijn
aanbieder gezond en gemak biedt, dan ben ik
klant’. Daar kun je ook als slager en vishandelaar
iets mee.”

MEER BETALENDE KLANTEN

“Van elke bezoeker een betalende klant maken.
Dat lukt als je inspeelt op de klantenreis. Waar
komt je klant vandaan, waar gaat hij heen en wat
kun jij onderweg doen om het hem of haar
gemakkelijker te maken? Want als je een klant blij
maakt, ontstaat er ook in deze tijd toch nieuwe
loyaliteit. Het gaat erom dat je je in het hart van
de wensen van de consument bevindt. Zoek naar
jouw niche, waar ben jij bijzonder in?”

‘De huidige trends
vragen van een
ondernemer
andere dingen,
vaak ook zaken
waar je nooit voor
gekozen hebt’
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‘Ondernemerschap is belangrijker geworden’
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Slagerij Van de Weg maakt beste grillworst
‘Perfect in balans’ volgens de jury
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Keurslager Bas Ultee werkt aan groter bereik
‘Beeldvorming wordt steeds belangrijker’
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Lezing op VIP2019 over trends
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Ultieme belevenis op de bbq: The Whole Hog

10

31

Smokey Goodness bereidt een heel varken
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Met kweekvlees naar de consument
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Het ideale koken op elektriciteit
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Restaurant Kaat Mossel installeert Qbtec keuken
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In Beeld
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Uit de branche
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Column Jan Nederhoed

In mijn tienerjaren had ik een t-shirt, waar VIP op stond.
Dat stond toen voor Very Important Person. Stoer en een
beetje bluf, want natuurlijk was ik helemaal niet belangrijk.
VIP’s waren prominenten uit de showbizz, politiek en
maatschappij. Lekker belangrijk, dacht ik, op mijn manier
mag ik er ook zijn. Later werd de I weleens bestempeld als
Interesting. Ook goed.
Maar de laatste vijf jaar staat de I voor Inspiratie, dankzij
het Versplatform. Met het VIP-event organiseert deze
organisatie een inspirerent evenement voor de versbranche.
Het Vers Inspiratie Platform is wat het zegt te zijn. Het gaat
om vers, het is inspirerend en het is een groot platform voor
de versbranche, met name de slager en visspecialist.
Dit jaar verheug ik mij extra op het VIP-event op 1 en 2 april
in Expo Houten, omdat we een mediapartner zijn. In het hart
van dit magazine vindt u een beurskatern met alle relevante
informatie over het evenement. Onze uitgeverij heeft met
Carin Frijters, specialist op retailgebied, een spreker van
formaat binnengehaald. Zij houdt elke dag een lezing met als
thema “Hoe sluit jij als ondernemer aan op de trends en blijf
je een boterham verdienen?” Dat mag u niet missen.
Om haar alvast wat beter te leren kennen, staat op pagina
24-25 een interview met haar. Verder zijn we met een stand
(93-95) te vinden op de beursvloer. Kom gerust langs voor
een praatje en laat u inspireren door onze mooie vakbladen.
Expo Houten is twee dagen lang het terrein waar heerlijke
geuren u tegemoet zullen komen. De exposanten doen hun
uiterste best om met hun producten een inspiratiebron
te vormen voor u als versspecialist. Daarnaast is er een
uitgebreid workshop-programma en branden de barbecues
buiten met de heerlijkste gerechten. Reden genoeg dus om u
deze dagen te laten inspireren. Ik zie u graag op VIP2019.
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Barbecuefanaten
vinden het de
ultieme beleving: de
bereiding van een
heel varken. Smokey
Goodness vertelt wat
de ‘whole hog’ zo
bijzonder maakt.
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KEURSLAGER BAS ULTEE:
‘Beeldvorming wordt steeds belangrijker’
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ZALM ROKEN
BIJ ZALMROKERIJ H. VAN WIJNEN

HET IDEALE KOKEN OP ELEKTRICITEIT

Restaurant Kaat Mossel is afgekoppeld van het gas
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VISWINKEL IN OUDE SUIKERFABRIEK
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Visgilde De Zeeland is een winkel met toekomst
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