
Welkom!

Symposium Trends in 
Supermarktvastgoed, 7 juni 2017

Supermarkt en Ruimte wordt ondersteund door:



Programma

 Welkom Jeroen van der Weerd (Supermarkt & Ruimte)
 Jeroen Verwaaijen (Strabo) over de nieuwste uitkomsten van het 

onderzoek ontwikkeling online supermarktomzet

 Netwerkbreak

 Aart Jan van Duren (Bureau Stedelijke Planning) over trends in 
locatiestrategieën van supermarkten

 Kees van Hoek (Van Hoek Spuybroek Architecten) over 
architectuur en vormgeving bij supermarktvastgoed

 Netwerkborrel



Consumentenonderzoek #4 

Online Supermarktbestedingen

Houten, 7 juni 2017

http://www.supervastgoed.nl/
http://www.supervastgoed.nl/
http://strabo.nl/
http://strabo.nl/




Het onderzoek

 Duidelijkheid over trend online boodschappen doen
 Inzicht in consumentprofiel wel/niet online 
 Inzicht in daadwerkelijk marktaandeel (consumenten)
 Inzicht in groeitempo trend
 Inschatting effecten op fysieke supermarktlocaties
 Verricht door Supermarkt & Ruimte (Jeroen van der Weerd)
 Ondersteund door Strabo en SuperVastgoed



Methodiek

 Vier identieke metingen (okt 15, apr 16, okt 16, apr 17)
 Per meting 1.500 consumenten (hoofden huishoudens)

 1.000 online en 500 telefonisch
 Landelijk representatief door weging leeftijd en herkomst



Vergelijking:
% oriëntatie primaire supermarkt vs. marktaandeel per formule (2015, IRI)



Penetratiegraad online boodschappen (N=1.500)

Meting 1 (oktober 2015): 
circa 12%

Meting 2 (april 2016): 
circa 12%

Meting 3 (oktober 2016):
circa 11%

Meting 4 (april 2017): 
circa 11%

Thuisbezorgen: 7%

Afhalen: 4%



Doelgroepanalyse o.b.v. Mosaic (Experian)



Penetratiegraad naar doelgroep vs. % supermarktbestedingen  (N = 1.000)



Geografische spreiding doelgroepen met meeste % online boodschappers

Kind & Carrière Goed Stadsleven



Kenmerken online boodschappers (1)

Doelgroep Kind & Carrière (15% doet online boodschappen)

Woont in West-Nederland (m.n. Randstad en 
Utrecht), 35-49 jaar, MBO/HBO, modaal-2 keer 
modaal inkomen, gezinnen



Kenmerken online boodschappers (2)

Doelgroep Goed Stadsleven (14% doet online boodschappen)

Woont in West-Nederland (m.n. Randstad en 3 
grote steden), 30-39 jaar, HBO/WO, single,
modaal-2 keer modaal inkomen



Kenmerken niet-online boodschappers (1)

Doelgroep Stedelijke Balanceerders (3% doet online boodschappen)

Woont in 3 grote steden, 18-34 jaar, MBO, 
(beneden)-modaal inkomen, single



Kenmerken niet-online boodschappers (2)

Doelgroep Vrijheid en Ruimte (1% doet online boodschappen)

Woont in Noord Nederland, 40-60 jaar, 
MBO/HBO, modaal-2 keer modaal inkomen, 
oudere gezinnen



In de toekomst online boodschappen doen?



In de toekomst online boodschappen doen naar doelgroep



Top 5 redenen
Om wel online boodschappen te doen

1. Tijdswinst
2. Gemak
3. Wordt thuisbezorgd
4. Niet hoeven te sjouwen
5. Meer keuze 



Top 5 redenen
Om niet online boodschappen te doen

1. Bezorgkosten
2. Zelf producten willen kiezen (vooral vers)
3. Supermarkt is dichtbij
4. Boodschappen doen is leuk!
5. Gemak weegt niet op tegen kosten



Laatste online supermarktbesteding

Gemiddelde besteding:

Meting 2:€ 86,-
Meting 4:€ 78,-



Gemiddelde bestelfrequentie:

Meting 1 t/m 4

0,4 tot 0,5 keer per week

Frequentie online supermarktbestellingen



Oriëntatie online supermarktbestelling naar formule

meting 3 vs. 4
Albert Heijn -6,1%
Jumbo +7,3%
Picnic +8,8%



Klanttevredenheid online supermarktbestellingen



Online supermarktomzet naar artikelgroep

* mio

Sterke groei in “vers”



Ontwikkeling marktaandeel online supermarktomzet (consumenten)

okt-15 € 280 mio
apr-16 € 390 mio

okt-16 € 440 mio
apr-17 € 450 mio



Conclusies

 Marktaandeel online lijkt nu te stabiliseren;
 Penetratiegraad al vier metingen stabiel;
 Besteding stabiel (seizoensinvloeden mogelijk);
 Met name groei in food (vers)
 Grootste online oriëntatie nog altijd op Albert Heijn;
 Picnic verovert in hoog tempo online marktaandeel;
 Klanttevredenheid online boodschappen neemt verder toe.



Meer informatie over dit onderzoek?

Mail naar info@supermarktenruimte.nl

mailto:info@supermarktenruimte.nl


Dank voor uw aandacht!

http://www.supervastgoed.nl/
http://www.supervastgoed.nl/
http://strabo.nl/
http://strabo.nl/


Netwerkbreak
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