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Inventarisatie IlllIgelijkheden snoepwinkel -----------------------------------------------------------

Samenvatting 

Het opstarten van een snoepwinkel in een pand in Winkelcentrum Coevering is een riskante 
onderneming. Oit is niet zozeer een argument om het niet te doen, maar zeker een reden om te 
bezinnen eer te beginnen. Oe gegevens, overwegingen en kanttekeningen die in dit rapport naar 
voren komen kunnen hierbij als achtergrond dienen. 
Vit een Jandelijke vergelijking van snoepverkooppunten en een ondervraging van winkelend 
publiek in het betreffende winkelcentrum blijkt, dat een natuurlijk-economisch draagvlak voor een 
snoepwinkel ontbreekt. Een aantal van twee snoepwinkels blijkt in gemeenten van vergelijkbaar 
inwonertal steeds terug te komen. Het aantal inwoners van het in aanmerking komende 
verzorgingsgebied blijkt evenmin groot genoeg om en snoepwinkel te rechtvaardigen. 
Oergelijke minpunten worden niet opgeheven door een duidelijk gunstige lokatie. Het beoogde 
pand is niet zichtbaar vanaf een druk bezocht plein of een doorgaande weg. Tevens heeft het 
winkelcentrum slechts een functie op het gebied van de dagelijkse boodschappen. Oit laatste blijkt 
uit de mening van het winkelpubliek. Indien het winkelcentrum aangevuld wordt, is de richting 
van de gewenste aanvulling er echter wei ren waar een snoepwinkeJ mede op kan inspelen. Oit in 
de vorm van een cadeau-assortiment. 

Vit documentatie en gesprekken met vertegenwoordigers van de tussenhandel komt naar voren, dat 
de zoetwarenbranche groeiende is. Trends speJen een hele belangrijke rol, indien hier goed op 
ingespeeld wordt is een goede marge te realiseren. Mede deze trends zorgen voor een opkomst 
van het fenomeen snoepwinkel. 
Oe relatie met de groothandel als toeleverancier is er een om veel aandacht aan te besteden, met 
name op het gebied van flexibiliteit (ten aanzien van het assortiment) en de mogelijke service. 
Prijsstelling speelt minder een rol, vanwege het ontbreken van openheid. 
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Inventarisatie rnogefijkheden snoepwinkel -----------------------------------------------------------

Inleiding 

Bij het vestigen van een snoepwinkel komt veel kijken. Het belangrijkste is de motivatie van de 
ondernemer, maar ook inzichten in kosten en opbrengsten zijn vereist. Daarnaast dient er in 
redelijke mate verondersteld te kunnen worden, dat er kans van slagen is. Dit rapport betreft een 
onderzoek naar het laatste van deze 3 aspecten. De aanvrager beschikte reeds over de eerste twee, 
alvorens zich tot de Bedrijfskundewinkel te wenden. 

De Bedrijfskundewinkel is een door studenten gerund onderzoek- en adviesbureau, dat op niet
commercitHe basis werkt voor startende of kleinschalige ondernemingen of andere 
maatschappelijke instanties die niet over de middelen beschikken om een commercieel bureau in te 
schakelen en bovendien de kennis ontberen om zelf onderzoek te verrichten. In geval van 
problemen of vragen op velerlei gebied wordt een opdracht geformuleerd, welke wordt uitgevoerd 
door studenten Technische Bedrijfskunde. 

In dit rapport wordt een decor geschilderd, aan de hand waarvan de aanvrager van het onderzoek 
zijn beslissing moet onderbouwen om al dan niet een snoepwinkel te beginnen in een pand in 
Winkelcentrum Coevering in GeJdrop. De grondverf van het decor wordt opgebracht in de vorm 
van het relaas van een denkbeeldige bakkerswinkel. Hoewel verschillend van een snoepwinkel, 
komen vele aspecten aan de orde, die zeker ook voor een (toekomstige) snoepwinkelier van 
toepassing zijn. 
In het tweede hoofdstuk worden de achtergronden van het onderzoek uiteengezet. Tevens worden 
onderzoeksvragen geformuleerd en de opzet gepresenteerd van het onderzoek aan de hand 
waarvan is gepoogd deze onderzoeksvragen te beantwoorden. 
De resultaten van het eerste dee! van het onderzoek worden beschreven in hoofdstuk 3. Het betreft 
een bezoek aan het betreffende winkelcentrum, tezamen met een ondervraging van het winkelende 
publiek. Tevens bevat dit hoofdstuk de resultaten van een inventarisatie van aantallen 
verkooppunten in Noord-Brabant en de rest van het land. Het betreft enerzijds gemeenten van met 
Geldrop vergelijkbaar inwonertal, anderzijds gemeenten met een even omvangrijk 
verzorgingsgebied als die wijken, die in aanmerking komen voor Winkelcentrum Coevering. 
In hoofdstuk 4 wordt de mening verwoord van vertegenwoordigers van de tussenhandel. In de 
zoetwarenbranche is de detailhandel voor flexibiliteit gedeeltelijk aangewezen op de tussenhandel, 
zodat veel aandacht besteed dient te worden aan (het aanknopen van) een relatie met leveranciers. 
Nadat in hoofdstuk 5 aan de hand van relevante IMK-documentatie enkele belangrijke 
ontwikkelingen in de zoetwarenbranche worden beschreven, worden in het laatste hoofdstuk de 
conclusies van het gehele onderzoek gepresenteerd. Aan de hand hiervan komen ook enkele 
aanbevelingen tot stand. Nu al dient hierbij gezegd te worden, dat de lezer vrij is op grond van de 
onderzoeksresultaten zelf afwijkende conclusies te trekken. 
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Hoofdstuk 1 Het sprookje van bakker Jan 

Er was eens een bakker. Deze bakker heette Jan. Jan was een goede, maar enigszins ouderwetse 
bakker. Het vak had hij als kleine jongen al van zijn vader geleerd. 
Na een aantal jaar bij zijn vader in het bedrijf te hebben gewerkt, eerst als hulpje, later als 
banketbakker, kreeg hij de kans om de winkel met de bakkerij over te nemen. Zijn vader ging met 
pensioen. In het pand van toen, nog met een ouderwetse voorgevel, ging hij op de oude voet 
verder. 

Op een gegeven moment begon het dorp, Eindhoven, te groeien. Het werd een stad. De wijk, 
waar de bakkerij gevestigd was, werd grotendeels volgebouwd met grote bedrijfspanden. Huizen 
moesten hiervoor plaats maken, gezinnen trokken naar de buitenwijken van Eindhoven. Het 
groepje winkels waar de bakkerij van Jan deel van uit maakte, mocht blijven. 
Jan dacht: "Nu Eindhoven groter wordt, zal ik wei meer brood gaan verkopen!" 
Maar Jan z'n bakkerij bleef klein. De huismoeders, die vroegen bij hem brood kwamen kopen om 
hun jongen te voeden, deden nu ergens anders hun boodschappen. En de mensen, die wei bij hem 
kwamen, wilden liever gesmeerde boterhammen of boIletjes, terwijl Jan goed maanzaadvloerbruin 
en sesamknipwit kon bakken. 

Toen Jan bijna famiet was, kreeg hij een tip van een oude klant, dat er een pandje vrij kwam in 
een straat in een buitenwijk. De huur was zelfs nog iets lager dan waar hij zat, dus de beslissing 
was snel genomen. Binnen week was zijn zaak: heropend. Met open armen ontving hij de 
huismoeders, die het voedzame bruinbrood en het overheerlijke wittebrood (voor het weekend) 
wei wisten te waarderen. Al gauw kende men Jan in de hele wijk. 
En Eindhoven groeide door. Niet aIleen Eindhoven, maar ook de buitenwijk waar Jan woonde, 
werd steeds groter. En aIle nieuwe inwoners hoorden van het brood van bakker Jan. Jan moest 
steeds vroeger opstaan, om het brood te bakken dat de mensen wilden hebben. 
Jan kon echter de groei niet goed aan. Hij deed zijn best om iedereen op zijn wenken te bedienen, 
maar toch ging het fout. Steeds vaker kwam het voor, dat iemand brood kwam terug brengen. 
Omdat het oud was, er een smaakje aan zat, of vieze stukjes in zaten. 
Dit was niet goed voor de naam van de bakkerij van Jan. En wordt een goede naam langzaam 
opgebouwd, zij is zo weer afgebroken. Dat gebeurde ook met de bakkerij van Jan. Er kwamen 
nog weI klanten, maar niet meer zoveel als eerst. Voor de tweede keer ging Jan bijna failliet. 
Tijdens de groei had Jan veel geld uitgegeven, geleend geld. Toen het slechter ging, kon hij dit 
niet meer terug betalen. En dat, terwiji een groot gedeelte van de gekochte spullen de hele dag stH 
stond! 

Toen Jan weer eens niets te doen had, zat er bij de post een folder van een bakker uit een andere 
wijk. Wat zag het er allemaal lekker uit! Geen wonder, dat de mensen niet meer bij hem kwamen! 
Zou dat reclame maken niet iets voor hem zijn? 
Toevallig was zijn buurjongen student Economie, dus deze wist weI iets van reclame. Hij vertelde, 
dat je niet aIleen een blaadje in elkaar moet draaien, maar dat je ook echt iets bijzonders moet 
bieden. 
Wat kon hij good? Voedzaam en gezond brood bakken! Maar hoe kreeg hij de mensen terug, die 
hem de afgelopen jaren de rug hadden toegekeerd? 
Toevallig was het een woonwijk met veel jonge kinderen. En gezond brood is goed voor jonge 
kinderen. Dat was iets! Maar dan, men ging er nog steeds van uit, dat er stukjes zaten in het 
brood van bakker Jan. Terwiji dat helemaal niet meer zo was! 
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Dus de mensen moesten proeven, dat het brood van Jan echt zo gezond en lekker was, als hij 
wilde gaan vertellen. Samen met de buurjongen begon hij een aetie. Aan een kraampje voor de 
winkel mocht iedereen die langskwam, brood proeven. Het was die dag net markt, daar had Jan 
z'n student wei rekening mee gehouden. 
En het liep storm. Niet alleen aan de kraam, oQk in de winkel. Langzaam aan begon de klanten 
weer terug te komen bij Jan. Niet alleen klanten met jonge kinderen, ook oudere mensen uit het 
nabij gelegen verzorgingstehuis en de aanleunwoningen kwamen hun brood halen bij Jan. Jan kon 
weer glimlachen, zijn schulden werden minder en hij kon zelfs weer eens wat nieuws kopen. 

Maar toch, er waren weken in het jaar, dat er minder mensen kwamen dan normaal. Niet dat hij 
dan weer bijna failliet ging, maar het was wei 0pvallend. Nou yond Jan dat niet erg, meestal was 
het rond Kerst en rond Pasen, dat soort dagen. Dan had hij, net als iedereen, ook weI eens zin in 
een dag vrij. "De mensen zullen weI op vakantie zijn, of op familiebezoek", zo dacht Jan. 
Daarom had hij ook weI eens tijd, om met zijn vrouw en zijn kinderen de stad in te gaan. Het was 
de woensdag voor Pasen, de buurjongen, nog steeds student, kon weI een zakcentje gebruiken en 
paste op de winkel. In de stad was het gezellig druk. Gezinnetjes waren een dagje uit, moeders 
kochten kleren, vaders de nieuwe CD van Lee Towers en ook de kinderen vermaakten zich prima. 
Jan had uiteraard met name belangstelling voor de bakkerszaken. Er waren er niet veeI, de meeste 
mensen kochten hun brood en gebak bij de supermarkt. Bij de Albert Heijn was het even druk als 
altijd, paasvakantie of geen paasvakantie. 
Toen Jan langs de bakkerszaak kwam, waarvan hij een tijdje geleden de folder had gelezen, 
gingen zijn ogen wijd open staan. Wat was het er druk! Hele gezinnen stonden binnen, druk 
wijzend naar alles om zich heen. Ook zag hij een aantal kianten van zijn eigen bakkerij. De 
ouders werden als het ware aan de haren naar binnen getrokken door hun kinderen, lekker 
gemaakt door het snoepgoed in de etalage. Menig chocoladehaasje verdween over de toonbank in 
de tas van moeder. Moeder zelf kocht een zakje suikervrije paaseitjes voor oma, en een flinke zak 
kiwi-eitjes voor zichzelf. Meteen nam ze vast het brood mee voor de komende dagen, dat kon weI 
in de vriezer. 
De rest van de dag was Jan niet echt meer aanspreekbaar. Hij peinsde en peinsde. Hij zat meer 
met zijn gedachten bij het snoepgoed, dan bij de lamskotelet op zijn bord in het Postiljon-motel. 
Jan had nooit iets in die richting willen doen. Bakkerij Jan stond voor gezond, voedzaam brood, 
goed voor jonge kinderen. Snoepgoed bederft tanden en maakt mensen dik. Dat past niet bij 
elkaar. Toch kopen zijn eigen klanten snoepgoed bij de concurrent, en nemen meteen brood mee. 
Dat klopt dus niet! 

Met Kerstmis nam Jan de proef. In zijn folder maakte hij gewag van een aanbieding van 
Kerstbrood. Ook kon men bij hem terecht voor kerstkransjes en andere eindejaarslekkemijen. En 
het werkte. Niet aIleen bleven zijn eigen klanten hem trouw, ook zag hij een hele hoop nieuwe 
gezichten. En iedereen werd voorzien van zowel gezond en voedzaam brood als lekkemijen. Jan 
genoot zichtbaar. Niet aileen van de gezichten van de mensen, ook niet aIleen van zijn 
bankrekening, maar vooral van alles wat hij in de afgelopen jaren had geleerd. "In de toekomst 
zal ik goed om mij heen blijven kijken en goed naar anderen luisteren. Dan kan ik misschien 
dingen voorkomen, die ik anders zou moeten genezen. " 
En Jan leefde nog lang en gelukkig. 
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Hoofdstuk 2 Het onderzoek 

Of bakker Jan echt bestaan heeft of wellicht nog steeds bestaat, is niet uit de boeken te 
achterhalen. Maar dat er veel zelfstandige ondernemers zijn, die ervaringen hebben vergelijkbaar 
met de leergang van onze bakker uit het vorige hoofdstuk, zal iedereen direct gel oven. Een oud 
Chinees spreekwoord zegt: Een mens leert van zijn fouten, een wijs mens leert van fouten van 
anderen. Wat kunnen we nu leren van het sprookje van Jan de bakker? 
De wijze les is in een aantal punten op te splitsen, die onderling met elkaar verb and houden (zie 
figuur 1). Alles draait om het begrip prestatie. Een ondernemer, of een bedrijf, met wat voor 
activiteit, produkt of dienst, levert een prestatie. De klant betaalt niet voor het produkt of de 
dienst, maar voor de prestatie. Voor een prestatie, die een klant hoger inschat, heeft hij meer 
over. 

Flguur 1: De wijze lessen van Jan de bakker. 

Zoals een bakker dus niet zal overleven, door enkel en alleen lekker brood te bakken, zo is de 
uitbater van een snoepwinkel er niet met uitsluitend drop op de plank. De factoren, die in het 
sprookje bepalend bleken voor de wisselende welvaart van Jan de bakker, zuBen evenzeer een rol 
spelen bij het al dan niet slagen van een snoepwinkeL 

Achtergronden 

De opdrachtgever wit in een winkelcentrum in Geldrop een snoepwinkel beginnen. Ais specifiek 
assortimentsdeel wil hij kiezen voor oud-hollands snoepgoed. Uit zijn omgeving (kennissen en 
buurtgenoten) hoort hij over dit idee aIleen maar positieve geluiden, welke hij graag bevestigd wit 
zien door derden. Voor de snoepwinkel heeft hij een pand op het oog in het overdekte 
Winkelcentrum Coevering. De kosten die dit pand per jaar aan huur met zich meebrengt, zijn niet 
van dien aard om van te voren te zeggen, dat het geheel niet haalbaar is. Ook is, middels 
berekeningen met omzet, winst en dergelijke, geen negatief geluid aan de oppervlak gekomen. 

6 
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Onderzoeksvragen 

Vraag is nu, of er wellicht toch een duidelijke aanwijsbare oorzaak aanwezig is, die roet in het 
eten kan gooien. Te denken valt hierbij aan de opbouw van de bevolking van Geldrop en de 
verde ling hiervan over de verschillende wijken. Dit dan vooral in vergelijking met andere 
gemeenten in Nederland. 
Onderzoeksvragen zijn: 
1. Is de verde ling van de bevolking over Geldrop wellicht van dien aard, dat er in het 

betreffende winkelcentrum geen behoefte is aan een snoepverkooppunt? 
2. Is het inderdaad zo, dat het aantal snoepverkooppunten in Geldrop gering is, in vergelijking 

met andere plaatsen in Nederland? 
3. Met wat voor assortiment (breedte en diepte) is de snoepwinkel het meest aantrekkelijk? 

Onderzoeksopzet 

Op onderstaande manieren is getracht om informatie te verzamelen, zodat een antwoord gegeven 
kan worden op bovenstaande onderzoeksvragen. 

Ad I. 
Bij de gemeente Geldrop is informatiemateriaal aangevraagd over de opbouw van de bevolking 
van Geldrop en de verdeling over de wijken. Hieruit zijn enkele algemene uitspraken te doen over 
de gevolgen die dit met zich meebrengt voor de aantrekkelijkheid van snoepverkooppunten op een 
bepaalde plaats. Dit betreft dan met name de doelgroepen, die in aanmerking komen als klant van 
een snoepverkooppunt. de plaatsen waar deze een snoepverkooppunt wensen aan te treffen en de 
gelegenheid waarbij men bij een snoepverkooppunt naar binnen stapt. 
Bij de beantwoording van de vraag speelt bijvoorbeeld de ligging van scholen een rol, alsmede de 
plaats van winkelconcentraties en snoepverkooppunten (supermarkten, echte snoepwinkels, 
sigarenwinkels, drogisterijen). In hoofdstuk 3 zal nader op dit punt worden in gegaan. 

Ad 2. 
Het aantal snoepverkooppunten in Geldrop en de verde ling hiervan over de stad is vergeleken met 
dat en die in een aantal vergelijkbare gemeenten in Nederland, met name in Zuid-Nederland. 
Hoofdstuk 4 behandeld deze vergelijking. 

Ad 3. 
By groothandelaren van snoep. zoetwaren etc. is geinformeerd, of er bepaalde trends in de 
snoepbusiness aanwezig zijn. Tevens is op deze manier inzicht verkregen in de kanalen, via welke 
men in de wereld van snoepverkoop het assortiment verkrijgt, zoals men dat aan de klant 
aanbiedt. Hoofdstuk 5 gaat over de resultaten, die een telefonische enquete heeft opgeleverd. 

Verder 
Bij het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf is een pakket aangevraagd met een groot aantal 
samenvattingen van tijdschrift artikelen uit de afgelopen vijf jaar betreffende de zoetwarenbranche. 
Doorlezen hiervan levert een aantal algemene uitspraken op over deze branche. Deze zullen 
geinterpreteerd worden vanuit het oogpunt van de opdrachtgever in hoofdstuk 6. 
Het geheel aan gegevens culmineert in hoofdstuk 7 in een aantal conclusies en aanbevelingen. De 
lezer wordt vast gewaarschuwd, dat dit hoofdstuk (en eigenlijk de andere hoofdstukken ook) niet 
'sec' gelezen moeten worden. Het gehele rapport fungeert slechts als decor, waartegen de lezer 
zelf conclusies moet trekken en op grond van deze eigen conclusies beslissingen moet nemen. 

7 
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Hoofdstuk 3 Lokatie en klanten 

Het is uiteraard zo, dat er verschil bestaat tussen het produkt, dat Jan de bakker levert en het 
produkt, dat een snoepwinkelier aan zijn klanten aanbiedt. Brood is een van de primaire 
levensbehoeften van de gemiddelde Nederlander, die dus zeker enkele keren per week in een 
dergelijke winkel vertoeft. Snoep is meer vergelijkbaar met de andere produkten, die in zo'n 
winkel te koop worden aangeboden: gebak, chocola, enzovoorts. Dergelijke produkten worden 
meer uit impuls gekocht, dan met voorbedachte rade. Een snoepwinkel zal daarom voornamelijk 
bezocht worden door mensen, die langs de etalage komen en hierdoor aangetrokken worden. 
Bovenstaande duidt op het belang van een goede lokatie van een snoepwinkel. Een goede lokatie 
kan bijvoorbeeld zijn: 

tangs wegen, waarlangs grote groepen schoolgaande kinderen fietsen (de heavy users; denk 
aan de bijbehorende spitsuren!); 
in de buurt van middelbare scholen (koffie- en etenspauzes!); 
in een drukbezocht winkelcentrum. 

Een van de vragen is: in hoeverre is er in Geldrop ruimte voor een snoepwinkel, wetende dat er 
in het centrale winkelcentrum al twee snoepwinkels tegenover elkaar zitten? 
Een eerste aanzet tot het beantwoorden van deze vraag wordt gegeven door de volgende 
veronderstelling. 
Binnen een gemeente kan op verschillende manieren in de behoefte aan een snoepverkooppunt 
worden voorzien. In de eerste plaats is dit de plaatselijke supermarkt, maar bij het groeien van de 
gemeente zullen meerdere ondernemers hun kans schoon zien. Is het nog niet zo, dat er een 
'echte' snoepwinkel komt, dan zullen drogisterijen, tabakerieen enzovoorts een relatief ruim 
assortiment aan snoep en dergelijke aanbieden. Verder filosoferend zou dit moeten leiden tot een 
zeker evenwicht tussen de aantallen soorten snoepverkooppunten in een bepaalde gemeente, 
waarbij het inwonertal een bepalende factor is voor de absolute aantallen. Of dit inderdaad zo is, 
zal verder in dit hoofdstuk blijken. Allereerst wordt ingegaan op de functie, die Winkelcentrum 
Coevering heeft binnen Geldrop. Hiervoor is geput uit opmerkingen van het winkelende publiek, 
uit het bestuderen van de kaart van Geldrop en door logisch nadenken. Het eerste yond plaats aan 
de hand van een korte vragenlijst, welke mondeling met de mensen werd door genomen. Deze 
treft u aan in bijlage A. 

De functie van Winkelcentrum Coevering 

Winkelcentrum Coevering kan beschouwd worden als aanvullend op de grotere concentratie van 
winkels in het centrum van Geldrop (,het dorp ') en een aantal winkelstraatjes (bijvoorbeeld de 
Sluisstraat). De mensen uit de wijken Coevering-Oost en -West en ook weI uit Braakhuizen-Zuid 
kunnen er terecht voor hun dageJijkse boodschappen. Men komt met name op de fiets of zelfs 
lopend en bezoekt naast de supermarkt (Albert Heijn of de Edah) ook de drogist, de sigarenboer 
of de bloemist. Voor snoep en versnaperingen kan men terecht bij de supermarkten, de drogist, de 
sigarenzaak, en ook bij de snackbar. 

In de drie wijken wonen 10.350 mensen, 39 procent van de Geldropse bevolking. Kijken we naar 
tabel 1 op de volgende bladzijde, dan blijkt dat met name de groep tussen 10 en 24 jaar relatief 
goed vertegenwoordigd is. Voor een snoepwinkel zou dit voordelig zijn, we hebben het dan toch 
over de heavy-users en bovendien over een kapitaalkrachtige groep. 
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Tabel l:Bevolkingsopbouw Geldrop en wijken rood 
Wmkelceotrum Coevering; (bron: Gemeente Geldrop) 

categorie I heel GeJdrop 3w1Jkm vergeleken 

04jaar 6,1 % 5,3 % -
5-9 jaar 5,5 % 5,2 ,.. = 

10-14 jaar 5,8 % 5,9 % = 

15-19 jaar 6,2 % 6,9 % + 

20-14 jaar 7,9 % 10,2 % +++ 

25·29 jaar 9,0 % 10,1 % + 

3044jaar 23,9 % 22,0 % -
4S-S9 jaar 19,2 % 21,0 % + 

60-74 jaar 12,8 % 10,9 % -
oud.,.. dan 7S 3,6 % I 2,7 % = 

Tota1en I 100,0 % I 100,2 % I 

De bezoeker van Winkelcentrum Coevering komt er aIleen voor de dagelijkse boodschappen. 
Winkelcentrum in door de schuifdeuren Geugdonvriendelijk: niet fietsen, niet rolschaatsen, niet 
skateboarden), supermarkt in, na de kassa eventueel nog naar de drogist maar dan snel weer naar 
huis. Een enkeling blijft nog even plakken in de snackbar, of kleren kijken in de modezaak (ltWij 
houden het hier al 20 jaar uit door de vaste klanten! It). Over het algemeen vindt men het evenwel, 
naast netjes en schoon, vooral saai. Ais men een antwoord weet op de vraag, wat voor winkel 
ontbreekt, wordt door de ouderen een boekenwinkel of een vishandel aangedragen. De jeugd wil 
vooral een speelgoedwinkel, of een snoepwinkel als het ze in de mond wordt gelegd. 
Een direkt gevolg van bovenstaande tekortkomingen is, dat iedereen aangeeft toch weI twee keer 
per week in het centrum van Geldrop te komen. Ook Eindhoven wordt regelmatig bezocht, maar 
niet wekelijks. Samenvattend zoekt men het om twee redenen buiten Coevering: hogere orde 
aankopen (kleren, schoenen, cadeaus) en gezeUigheid. 

Over de ligging van het winkelcentrum kunnen we kort zijn. Gebouwd op de hoek van een 
woonwijk, aankomend via de toegangsweg valt allereerst de benzinepomp op. Verder grenst het 
aan een klein pleintje (de potentiele lokatie kijkt hierop uit, maak daar dan ook gebruik van!). Aan 
weerszijden van dit plein staan een sporthal en een buurtcentrum. 
Naast het feit, dat het winkelcentrum overdekt is, is het bovendien niet open. In die zin, dat het 
zowel visueel als fysiek niet erg toegankelijk. Tenzij uit de inventarisatie blijkt, dat een 
snoepwinkel objectief gezien nodig is, is de lokatie van het winkelcentrum en de plek er binnen 
geen garantie voor het welslagen van zo'n onderneming. 
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. Een landelljk beeld 

Bovenstaande gegevens dienen genuanceerd te worden aan de hand van het beeld, dat bij een 
landelijke vergelijking verkregen wordt. Het betreft een vergelijking van de aantallen verschillende 
snoepverkooppunten in een aantal gemeenten, waarbij die aantallen gerelateerd worden aan het 
inwonersaantal (per 1 januari 1993). Dit levert het onderstaande beeld (de getallen zijn tot stand 
gekomen door turven; hiervoor is voor elke plaats de Gouden Gids gebruikt). 

Tabel 2: AantaUen van vem:billende 500rten zoetwarenverkooppunten in Nederland. 
(bron: CBS 1992) 

cemeente (pro,,) inwonertal I verkooppunten zoetwaren 

snoep supermarkt tabakerie drogN 

Voght (N-B) 24.432 2 7 2 4 

Boxte\ (N.B) 25.S21 2 l! 2 4 

SteiB (N.B) 26.781 I 10 1 3 

Veghel (N·B) 27.037 2 13 2 2 

Rooma\en (N·B) 27.197 2 6 3 3 

WaaIwijk (N.B) 29.412 2 II 3 7 

Geldrop (N-B) 26.5SS 2 10 3 6 

Heemstede (N-H) 26.412 1 12 4 4 

Nijkerk (Gel) 26.515 2 12 2 3 

Zevenaar (Gel) 26.808 1 11 3 4 

Leusden (Utr) 27.675 I S 2 4 

NaaldwUk (Z-H) 28.259 2 9 2 4 

Houten (Utr) 29.508 0 8 2 2 

Spran&·Capelle (N·B) 9.817 0 3 0 1 

Hilvarenbeek (N·B) 9.959 I 6 1 3 

Prinsenbeek (N-B) 10.142 0 4 1 1 

Mierlo (N·B) 10.220 0 1 1 2 

BerkeJ..EnsdIOt (N·B) 10.322 0 4 1 1 

Bergeyk (N-B) 10.453 0 4 2 2 

Wliken WC Coeverin& 10.350 0 2 1 1 

- Braakhuiz_Zuid 
- Coever!n&-West 
• Coeverlng-Ooot 
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Vergelijken we Geldrop met de 6 Brabantse gemeenten van vergelijkbaar inwonertal, dan blijkt 
direkt dat er voldoende snoepwinkels zijij. Het getal van 2 komt steeds terug. Merk weI op, dat 
deze twee tegenover eikaar in het centrum van Geldrop zitten, terwijl uit de overige gemeenten 
hier niets over bekend is. Ook de aantallen van de andersoortige snoepverkooppunten geven geen 
aanleiding om te veronderstellen, dat er behoefte is aan een snoepwinkel. 
Het vooroordeel betreffende de Brabantse lekkerbekken wordt weer eens bevestigd door de 
bovenste 6 gemeenten te vergelijken met hun even grote broertjes en zusjes in de rest van het 
land. Neemt men elders gemiddeld genoeg met 1 snoepverkooppunt, in Brabant treft men er 2 
aan. 
Merk tussendoor op, dat de inventarisatie niet tot doel had, om uit te rekenen hoeveel inwoners er 
nodig zijn voor een snoepwinkel of voor een ander verkooppunt. 
De voorlopige conclusie blijft, dat er in Geldrop voldoende snoepwinkels zitten. 

Ook is ingezoemd op de wijken welke beschouwd kunnen worden als het draagvlak voor 
Winkelcentrum Coevering. Dit zijn de wijken Braakbuizen-Zuid, Coevering-Oost en Coevering
West. In deze wijken wonen samen 10.350 inwoners, dat is relatief veel: 39 procent van de totale 
bevolking. Een woongebied van een dergelijke omvang kunnen we vergelijken met de onderste 6 
(Brabantse) gemeenten. Dan blijkt, dat nergens zo'n inwonertal voldoende mogelijkbeden biedt 
voor een snoepwinkel. Slechts in Hilvarenbeek treffen we er ren aan, maar die zal waarschijnlijk 
voor een gedeelte teren op de dagjesmensen voor het attractiepark. 
Ais een snoepwinkel ontbreekt, zijn andere winkeliers niet te beroerd om in de behoefte aan snoep 
te voorzien, zoals in de vorige paragraaf al bleek voor het geval van WC Coevering. Toch zijn 
andere soorten verkooppunten zeker niet oververtegenwoordigd in dit winkelcentrum. 

Gezien de eensgezindheid van de bovenstaande gegevens lijkt het niet zinnig, om geavanceerde 
statistische analyses op de cijfers los te laten. Het beeld dat zo een analyse zou opleveren, zal 
geenszins afwijken van de stellingen, die hierboven gedaan zijn. 
Voor een slotopmerking van dit hoofdstuk grijpen we terug naar de opmerkingen over de functie 
van WC Coevering binnen Geldrop. Als WC Coevering niet een meer volwassener positie in gaat 
nemen ten opzichte van het centrum van Geldrop, blijft de situatie als boven geschetst, dus 
ongunstig voor een derde snoepwinkel. Dit wordt nog versterkt door de relatief ongunstige ligging 
voor een snoepwinkel: niet open, toegankelijk vanaf de weg. Een 'natuurlijk' economisch 
draagvlak lijkt gezien dit alles afwezig. Een snoepwinkel op zich zou te weinig aan het 
winkelcentrum toevoegen, om de nadelen volledig weg te nemen. Tenzij het 6f in een bijzondere 
verschijningsvorm wordt opgezet, 6f een wat ruimer assortiment dan snoep kan aanbieden. 
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Hoofdstuk 4 . De tussenhandel 

Het assortiment, dat een snoepwinkel aan zijn klanten wit aanbieden, is enerzijds ontsproten aan 
de ideeen en inzichten van de betrokken winkelier. Anderzijds is de uitbater hiervoor weI 
aangewezen op de groothandelaren, die hem voorzien van zoetwaren. De tussenhandel is daarom 
zeker de moeite waard om in de beschouwingen op te nemen. Dit niet aIleen omdat de 
betrokkenen er een mening op na houden over snoepwinkels, maar ook omdat een beginnend 
snoepwinkelier zich moet bezinnen op de keuze van ren of meerdere leveranciers. 
Aan de hand van een telefonische enquete is gepoogd een indruk te krijgen van bovenstaande 
aspecten van de zoetwarenbranche. De vragenlijst die hiervoor is gebruikt vindt u in bijlage B. De 
resultaten van de enquete vindt u in de volgende paragraaf. 

Resultaten telefonische enquete 

Het is een moeilijke zaak, om telefonisch vragen te stellen over aspecten van de bedrijfsvoering. 
Men maakt duidelijk, dat men vanuit concurrentie-overwegingen geen behoefte heeft aan het 
meewerken aan een marktonderzoek. Het helpt maar iets, als erbij gezegd wordt dat het in 
opdracht gebeurt van een potentiele klant. Een van de respondenten, die weI bereid bleek tot het 
geven van antwoorden, gaf ook aan dat het voor een snoepwinkelier moeilijk is om vergelijkingen 
te maken tussen verschillende groothandelaren. Dit met name omdat men pas echt informatie geeft 
over prijsstelling en dergelijke zaken, als men in een grote mate zeker is van een klant. Als men 
er tevens vanuit gaat, dat het niet zinnig is om met slechts een leverancier in zee te gaan (wat 
respondenten aangeven), kan gesteld worden dat de relatie-portefeuille slechts met heel veel 
inspanningen op basis van prijs kan worden samengesteld. 
Waarschijnlijk is het daarom verstandiger om de energie voornamelijk te steken in de 
samenstelling van het assortiment. Dit wordt mede ingegeven door de wetenschap dat van aIle 
produkten moet worden bijgehouden, of ze weI lopen. Indien dit niet het geval blijkt, moet hier 
snel op ingespeeld kunnen worden met assortimentswijzigingen. Een hechte en flexibele band met 
een leverancier is hiervoor een vereiste. 
Trends en evenementen (films, sporttoernooien, etcetera) zijn belangrijke zaken om in het 
assortiment rekening mee te houden. Een belangrijke trend is op het moment onder andere te 
vinden in het toenemende belang van snoepcadeaus, funshopping en dergelijke. Voor dergelijke 
produkten is de klant bovendien bereid een hogere prijs te betalen, wat resulteert in een hogere 
marge. Deze marge dient echter weI gedeeld te worden met de toeleverende grootbandel. Deze 
draagt immers de zorg voor de beschikbaarheid van die produkten, snel en flexibel. Dit is daarom 
een belangrijk criterium, waarop de (relatie met) de leverancier beoordeeld dient te worden. 
Hierbij is ook een belangrijk gegeven, in hoeverre de leverancier beschikt over de noodzakeJijke 
importkanalen. 

Een ander aspect, waarin de groothandelaren onderling verschillen, betreft de 'customer service'. 
Vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: 
- Bij welke hoeveelheden (in kilo's of in florijnen) krijg ik mijn bestelling franco huis bezorgd? 
- Voor welke kortingsregelingen kom ik in aanmerking? 
- Wat zijn de mogelijkbeden om assortimentsdelen te retourneren en onder welke voorwaarden? 
- In hoeverre kan ik samenwerken met mijn leverancier op het gebied van presentatie-materiaal? 

Steeds moet echter weI een afweging gemaakt worden tussen te leveren service en bijbehorende 
kosten. 
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Ben van de vragen, die aan de orde kwam, betrof het klimaat in het aigemeen om een 
. snoepwinkel te vestigen. De teneur van deantwoorden dienaangaandewas, dat snoepwinke1& weer 

in opkomst zijn. Ben van de oorzaken hiervan is gelegen in· de eerder genoemde assortiments
uitbreiding, gericht op fenomenen als bijvoorbeeld funshopping. Creativiteit van de winkelier en 
flexibiliteit van de relatie met zijn leveranciers zijn hiervoor een vereiste. In dat kader moet ook 
de opmerking van een respondent gezocht worden over de grote mate van vrijheid, die een 
onafhankelijke leverancier heeft. Dit dan met name afgezet tegen winkeliers die hun bedrijf 
uitoefenen in samenwerkingsverbanden (inkoopcombinaties, franchising). Wat betreft reclame
acties kunnen dergelijke verbanden weliswaar gecoordineerd en massaal optreden, maar de 
individuele winkels zijn wat betreft assortimentssamenstelling beperkt in hun handelingsvrijheid. 

Al met al geeft dit hoofdstuk niet een antwoord op weI of niet een snoepwinkel beginnen, maar 
komen weI een aantal aspecten aan de orde, waar zeker aandacht aan dient te worden besteed. 
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Hoofdstuk5 Ontwikkelingenbinnen, debranche 
,'. . "' - .-, ' 

Meer, meer, meer. Dat is het eerste wat opvalt bij het bestuderen van de IMK-documentatie (zie 
bijlage C). De omzet in de zoetwarenbranche steeg van 4,8 miljard in 1989 tot 5,7 miljard in 
1992. Wellicht bedraagt de omzet in 1994 al 6,5 miljard! 
De mensen kopen steeds vaker, steeds meer, steeds duurder en steeds gevarieerder. Zo zijn vele 
trends te herkennen. Hoewel snoep in at z'n categorieen (koek en gebak, suikerwaren, chocolade, 
drop en ijs) een impulsartikel is en ook altijd zal blijven, kiest de klant steeds bewuster. Men 
mijdt kleur- en smaakstoffen en wit daar best iets meer voor betalen. 

De mensen eten steeds vaker op momenten tussen de eigenlijke maaltijden: grazen. Er bestaan 
verschillende categorieen grazers, maar ze hebben enkele dingen gemeen. Zo is het vaak een 
individuele aktiviteit, wit men snel bediend worden en is men gewillig om eens iets uit te 
proberen. De zoetwarenomzetten groeien dan ook over de hele breedte en de penetratiegraden 
(percentage 'neemt weI eens') stijgen. 

Een andere trend is het fun-shoppen. De snoepwinkel wordt niet zo zeer bezocht om lekker te 
snoepen, maar meer vanwege de vrolijke sfeer. Een kleurrijk maar verzorgd uiterlijk is daarom 
erg belangrijk. Te denken valt in dit kader ook aan snoepcadeaus (met hogere marge), voor de 
koper zelf of voor anderen. Hierbij zijn trends in smaken en kleuren erg belangrijk. Middels 
kleinschaligheid kan men hier makkelijker op in spelen. 

Doelgroepen kunnen steeds vaker bediend worden, omdat segmentering door stijgende verkopen 
rendabel wordt. Ouderen kopen andere produkten dan kinderen (Wilhelmina-pepermunt 
respektievelijk Aladin-kauwgom). De indeling van een winkel is een middel om op verschillende 
doelgroepen in te spelen. 

Seizoensvervaging is af te leiden uit bijvoorbeeld de spreiding van de ijsverkopen. Hoewel een 
hete zomer wei garant staat voor een omzetpiek. Verder hebben de klanten er genoeg van om 
paaseitjes aileen met pasen en pepernoten alleen in november te kunnen kopen. 

Naast de consequenties die de veelheid aan trends heeft voor de samenstelling van het assortiment, 
zijn er ook diepere gevolgen. Door de populariteit van candybar-ijs en de Magnum-achtigen 
blijven de softijs-omzetten achter, zodat een softijs-machine minder gauw rendabel is. 

Hoewel de trends, waaronder de genoemde, en modeverschijnselen (WK voetbal, Olympische 
Spelen, Disney tekenfilms, etcetera) uitermate belangrijk zijn, zijn er ook wetmatigheden van 
blijvende aard te onderkennen. 
Zoals al gezegd: snoep is en blijft een impulsartikel, hoewel elke individuele winkelier vol trots 
zal zeggen dat hij een grote kring van vaste klanten heeft. Mooie reklamefolders helpen niet veel, 
mevrouw Jansen zet geen zakje paaseitjes of die reuzenlollie voor de kleinkinderen op haar 
boodschappenlijstje. Ze neemt dergelijke artikelen echter wei mee, als ze tegen een aantrekkelijke 
presentatie aanloopt. 

De gemiddelde Nederlander nuttigt per jaar inmiddels zo'n 33 kilogram aan zoetwaren. Hij 
besteedt hier ongeveer 10 procent van zijn totale consumptie-budget voor voedings-en 
genotsmiddelen. Hiervan gaat de helft naar koekachtige zoetwaren. 
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De groep heavy-users is de jeugd tussen zeg maar 10 en 21 jaar. Associatie met sociale en , 
individueleaktiviteiten van d,eze groep is'daarom biJ promotie en pi:~sentatieerg belangrijk'{de'; 
lokatie is vlak bij een sporthal en een buurtcentrum). 

Mannen verorberen meer chips en zoutjes, door moeder de vrouw ingeslagen bij de supermarkt 
(totaal gezien verandert 60 procent van de omzet via dit kanaal van eigenaar). Zelf bezoeken de 
heren regelmatig de pompshop langs de snelweg (daar zit er ook een van, bij Winkelcentrum 
Coevering) voor een candybar. Vrouwen zijn vooralliefhebbers van drop, chocola en suikergoed. 

Een laatste ontwikkeling zal in omvang aIleen maar gaan toenemen: de groeiende groep 
draagkrachtige, aktieve, zich jong-voelende ouderen. Wat koopt deze groep, nu even niet voor 
hun klein-kinderen, maar voor zichzelf? Wellicht is deze groep ge'interesseerd in het oud-hollands 
snoepgoed, waar de opdrachtgever voor opteert. Navraag bij een vestiging van de Drop-Inn, die 
zich specialist op dit gebied noemt, levert de wetenschap, dat dit niet direkt het geval is. Mensen 
komen niet speciaal voor oud-hollands snoep naar de winkel. Eenmaal binnen, kiezen ze 
gevarieerd. Opgemerkt dient wei, dat het oud-hollandse snoepgoed door de hele winkel verspreid 
gepresenteerd was, niet op een afzonderlijke herkenbare plaats. De presentatie middels zwarte 
'schoolbord' -prijskaartjes viel het meeste op. 
Andere opmerkingen van de verkoopster (de moeder van de eigenaar van de zaak, tevens eigenaar 
van een snoepwinkel in ...... , Geldrop) betroffen de noodzaak om meerdere produktgroepen aan 
te bieden (bijvoorbeeld schepijs, verpakt ijs, chocola, schepsnoep, snoepcadeaus, etc,) en de 
toename van het belang van snoepcadeaus, vanwege de hogere marge. Tevens kwam naar voren, 
dat de hoge huren een dik belegde boterham haast onmogelijk maken. 

Voor een complete indruk van de branche voor zoetwaren is het raadzaam om regelmatig voeling 
te houden met de in bijlage C genoemde vakbladen en publikaties. Op de laatste bladzijde van 
bijlage C worden enkele adressen van instanties vermeld, welke bronnen kunnen zijn van branche
informatie. Uiteraard zijn deze niet aIleen interessant bij het eventueel opstarten van een 
snoepwinkel, maar ook als de zaak al opgestart is. 
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Hoofdstuk 6 Conclusies enaanbevelingen 
,.'., , 

Het is maar de vraag, in hoeverre het verantwoord is, op grond van de onderzoeksresultaten 
conc1usies te trekken. Daarom dient de lezer uiterst kritisch te zijn bij het lezen van dit hoofdstuk. 
Vanwege het gebrek aan statistische of anderszins wetenschappelijke onderbouwing kan slechts de 
teneur weergegeven, welke doorklinkt na het uitvoeren van een gevarieerd scala aan 
onderzoeksactiviteiten. 

Conclusies 

Zoals al gesteld in een van de hoofdstukken: er ontbreekt een natuurlijk-economisch draagvlak 
voor een snoepwinkel in het beoogde pand in Winkelcentrum Coevering te Geldrop. Enerzijds 
heeft dit te maken met een op grond van de landelijke inventarisatie te constateren verzadiging met 
twee snoepwinkels, anderzijds met de niet direkt gunstige ligging van het pand en functie van het 
winkelcentriIm. 
Toch mag deze wetenschap niet het enige fundament zijn van de beslissing om al dan niet te 
beginnen. Overwegingen afkomstig uit de zoetwarenbranche dienen eveneens meegenomen te 
worden. Wat dat betreft is er weinig grond om niet te beginnen. Het gaat goed met de 
zoetwarenbranche en met snoepwinkels. Mits er uiteraard effectief en efficient ingespeeld wordt 
op de vraag van de consument en de hiervan af te leiden trends en voorkeuren. Hierbij speelt de 
relatie met de toeleverende groothandelaren een belangrijke rol, waaraan dan ook bijzonder veel 
aandacht dient te worden besteed. 

Aanbevelingen 

Het is allang een droom van de opdrachtgever om een snoepwinkel te beginnen. Het is zeker niet 
aan de uitvoerder van dit onderzoek en de auteur van dit rapport om hier met een penneveeg een 
einde aan te maken. Daarom luidt de aanbeveling op grond van bovenstaande conc1usie geenszins 
NEE. Wat meteen evenmin inhoudt, dat er onvoorwaardelijk kan worden begonnen. Cliches als 
'bezint eer ge begint' en 'gerust maar bewust' zijn hier zeker van toepassing. De aspecten van de 
zoetwarenbranche en de snoepwinkel op de beoogde lokatie die in dit rapport aan de orde zijn 
gekomen dienen uitermate goed bekeken te worden alvorens beslissingen te nemen over een 
invulling van de onderneming. Daarom als afsluiting van het rapport enkele tips voor het geval, 
dat er inderdaad begonnen wordt. 

De snoepwinkel dient zonder meer wat toe te voegen aan het winkelcentrum. En dat niet 
aileen vanuit het gezichtspunt van de aanbieders ('er wordt vanaf nu ook snoep verkocht'), 
maar vooral vanuit dat van de klant ('we kunnen ODS nu ook verwennen -schepsnoep, 
funshopping- en voor anderen cadeautjes kopen -snoepcadeaus-, dus hoeven we minder vaak 
naar het dorp '). 

Naast vaste klanten is het ook belangrijk om een hoop eenmalige klanten te hebben. Gezien 
de minder gunstige lokatie is het belangrijk, dat men toch weet dat er een snoepwinkel zit in 
WC Coevering. Daartoe is het zinnig om een uniek assortimentsdeel te hebben, bijvoorbeeld 
oudhollands snoepgoed. Dit uniek zijn dient dan ook naar buiten en naar binnen kenbaar 
worden gemaakt. Het mag dus niet het geval zijn, dat er 'Oudhollands Snoepgoed' op de 
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winkelruit staat, en binnen zijn vijf van dergelijke snoepprodukten die bovendien ook nog 
verspreid zijn door de hele zaak. 

Wees op de hoogte van de onmogelijkheden, maar maak gebruik van de mogelijkheden. Zie 
bovendien in elke onmogelijkheid een mogelijkheid. Voorbeeld: het winkelcentrum is niet 
echt jeugdvriendelijk. Dat heeft te maken met ervaringen uit het verleden, maar er dient wei 
rekening mee gehouden te worden. Speel hier op in, door het op die groep gerichte 
assortiment aan te bieden aan de kant van het pleintje. De overige winkeliers zullen hier 
dankbaar voor zijn. 

Speel in op de doelgroep. Met name de opening is hier een goede gelegenheid voor. Indien 
van door anderen georganiseerde festiviteiten gebruik kan worden gemaakt, kost het weinig 
geld, maar raakt het misschien een beetje ondergesneeuwd. Anders kan ook zelf iets op 
touw gezet worden, bijvoorbeeld oudhollandse kinderspelen op het pleintje. Zorg er ook bij 
eigen festiviteiten voor, dat iedere deelnemer en passant in de winkel komt: het woord 
'gratis' doet het altijd goed. 

Gezien de kanttekeningen, die door het gehele rapport te vinden zijn, is het wellicht zinnig 
om bepaalde afspraken te maken met leveranciers, die zeker in het begin het risico 
verminderen. Met name op het gebied van investeringen in inboedel en voorraad dienen 
zorgvuldige voorbereidingen getroffen te worden, welke bovendien garant moeten staan 
voor voldoende flexibiliteit. 

Houdt de kosten te allen tijde in de gaten, maar wei in samenhang met te verwachten 
opbrengsten. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat de mogelijkheid van een parttime-kracht niet 
direkt dient te worden verworpen, omdat het te duur is. Indien de vrijgekomen tijd besteed 
kunnen worden aan andere beslommeringen, die hun eigen meerwaarde hebben voor de 
ondememing (bijvoorbeeld op langere termijn). is het wellicht aantrekkelijk. Het zelfde geld 
voor promotionele acties: altijd kosten en baten afwegen. 

17 



""'BEDRI.JII'SKUNPB 
.If!3I. "N ink • I Inventarisatie mogelijkheden snoepwinkel -------------------------------------------------------------

Literatuur 

Literatuuronderzoek lijkt iets voor wetenschappers. Toch is het voor een ondernemer noodzakeJijk 
om op de hoogte te blijven van ontwillelingen binnen zijn vakgebied. Hiervoor zijn tijdschriften 
een goede bron van informatie. In bijlage C,onder de stukjes IMK-documentatie, staat steeds de 
bron van dat stukje vermeld. Hieruit blijkt dat er een groot aantal tijdschriften beschikbaar zijn op 
het gebied van zoetwaren. 
Ook boeken bieden soms een interessante bron van ideeen en oplossingen. Oplossingen voor het 
geval er sprake is van een probleem en er gericht gezocht wordt. Vaak echter wordt in het 
oerwoud aan beschikbare boeken dan echter niet het gewenste boek gevonden. Hiernaast kan het 
lezen van een boek een schat aan ideeen opleveren. Wellicht niet zozeer door wat er in het 
betreffende boek staat, maar dan toch door de gedachten over de inhoud te laten gaan. Boeken 
over reclame, distributie-kanalen en marketing zijn hiervoor een goede keus. 
Twee voorbeelden: 

1 Rosenboom, Bert - Retail Marketing - S.l.: Random House, 1981 

2 Dillen, I. en Liesker, H.A.M. - Detailhandelsmarketing - Groningen: Wolters Noordhoff, 
1991 
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Bijlage A Invullijst ondervraging winkelpubliek WC Coevering 

nr.: ........ m I v age: ....... . 

auto I fiets I lopend I .............. . 

bezoeken per week: ............... . 

wijk I gemeente: .................... . 

elders WC: centrum: 

eindhoven: 

elders: 

boodsch: Coevering: .......... . 

elders: .......... . 

mist: 1) .............................. . 

2) .............................. . 

publiek: 

niet: 

3 wrd: 

(respondentnummer, geslacht en leeftijd) 

(vervoermiddel) 

(aan WC Coevering) 

(ajkomstig uit) 
(bezoeken elders) 

(idem) 

(idem) 

(welk soort aankopen) 
(idem) 

(wat voor winkel moet erbij) 

(idem, tweede mogelijkheid) 

(wat voor bezoekers WC) 

(wat voor bezoekers niit) 

(het WC in drie woorden) 
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Bijlage B 

Inventarisatie mogelijkheden snoopwinkel 
-----------------------------------------------------------

Vragenlijst telefonische enquete tussenhandel 

Wat zijn bijzonderheden van het bedrijf? 

Hoe is het klimaat voor het vestigen van een snoepwinkel in het algemeen? 

Wat zijn met name de zaken waar een (beginnende) snoepwinkelop in moet spelen? 

Zijn er bepaalde trends waar te nemen in de zoetwarenbranche? Hoe kan een snoepwinkel hier het 
best op inspelen? Wat is de rol van de toeleverende groothandel hierbij? 

Hoe is de positie van een onajhankelijke snoepwinkel tov. inkoopcombinaties, franchisers en 
andere samenwerkingsverbanden? 

Wat kunt u een (beginnend) snoepwinkelier aanraden met betrekking tot het kiezen van 
toeleverende groothandelaren? 

In welke opzichten kunnen zoetwarengroothandels van elkaar verschillen? 

Om welke reden zou een (beginnend) snoepwinkel voor uw groothandel moeten kiezen en niet voor 
een vergelijkbare? 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING !!!! 



4oetwarenomzet opnleuw Licht gestegen 
Ult cijfers van de Stichting Studiecentrum voor de Zoetwarenindustrie over de 
jaren 1986-1988 blijkt dat de zoetwarenomzet opnieuw toegenomen is. De totale 
consumptie van zoetwaren ligt op 465 mIn kg, wat Inhoudt dac de gemiddelde 
Nederlander iets meer dan 30 kg zoetwaren per jaar eet. De totale markt bedroeg 
in 1988 4,850 mrd gld. In 1977 was de zoetwarenmarkt nog 3,3 mrd gld. Het 
meeste wordt uitgegeven aan biscuits, wafels, koekj •• , banket, gebak en snij
koek (te zamen 2,386 mrd gld). Daarnaast werd opnieuw meer geld uitgegeven aan 
suikerwerk (855 mln SId) en hartige versneperlngen (753 mIn gld). De chocolade
verkoop daaide enigszins: van 860 mIn gld in 1987 near 856 mIn gld in 1988. 
Supermarkten en andere levensmiddelenkanalen profiteerden het meest van de 
groei in zoetwaren. Hun aandeel steeg near 58,4%. 
(Mis sets Distrifood, 13 maart 1989) *bb8903 

Goudsmlt verwerft snoepwinkelketen 
De keten van snoepgoedwinkels Sweetheart Candy Shop is aangekocht door Goudsmit 
NB in De Bilt. Er zijn 16 Sweetheart Shops, voornamelijk in centra van grote 
steden. De keten bestaat vier jaar en zal ze1fstandig blijven. Goudsmit is ook 
eigenaar van Jamin, maar heeft gezegd de beide ketena niet te integreren. 
(Het Financleele Dagblad, 7 augustus 1989) *bb8908 

Fluorescerepde ratten en kupsegebitten 
Enkele jaren geleden werden in Nederland de Sweetheart Candystores geintrodu
ceerd. Bakkenvol met fluorescerend snoepgoed waarin je zelf mag graaien voor 
1,95 gld per ons, naase Caarten van spekkles en hartvormlge snoepsi10's met 
tientallen gekleurde linten voor aanzien1ijk meer geld. Vooral de kleinschallg
heid, waardoor men snel kan inspelen op mode- en kleurtrends, zorgen voor het 
succes van deze formule. De helft van de klanten -gemiddeld 30 jaar oud en voor 
90% van het vrouwe1ijke geslacht- komt om zichzelf ce verwennen, de nadere 
helfe om iemand iees cadeau te doen. De in 1989 om te zetten 350.000 kilo snoep 
is 'Dutch design' en kome uit de fabrieken van Faam, Red Band en Haribo. 
(Haagse Post, 22 jul! 1989) *bb8909 

Nederlander eet steeds meer i)s 
Nederlanders eten steeds meer ijs. De Ned.Ver.van Consumptie-ijsfabrikanten 
schat dat er in 1989 10-12% meer ijs is gegeten dan in 1988, toen de consumptie 
ook al steeg. De toegenomen consurnptie wordt vooral toegeschreven aan de moole 
zomer en het verlaagde btw-tarief. IJs was vroeger 20X, nu 6%. Per hoofd werd 
in 1988 al 6.3 liter ijs gegeten, 0,2 liter meer dan in 1987. Er is een trend 
naar meer ijs buiten het zomerseizoen. Bovendien heeft de consument een steeds 
gror~re voorkeur voor nieuwe en luxere soorten ijs. 
(Het FinaneLeele Dagblad, 14 september 1989) *bb8909 

Jongeren ;iln de voornaamste gebruikers 
In Nederland wordt jaarlijks ca. 28.000 ton drop gegeten met een 
consurnentenwaarde van 247 mIn gld. Verreweg de meerderheid (65%) koopt drop en 
90% Van aIle jongeren tussen 6 en 19 jaar eet het rege1matig. 35% van aIle 
consurnenten eet minimaa1 een keer per week drop. Deze heavy users verbruiken 
ongeveer 90% van het totale volume. Ca. 65% van het totale volume wardt door 
vrouwen gegeten. Artike1 bevat beschrijvingen van de verschillende 
dropconsurnenten. 
(De Drogist, 3 november 1989) *bb8912 

De ware dropjunk is een vrouw en ze wil afkicken van de kleurstof 
Meer dan 90% van de Nederlanders eet weI eens drop. Jaarlijks wordt voor 250 
mIn gld aan drop uitgegeven en opgegeten. De dropmarkt was jaren stabiel, maar 
groeide het afgelopen jaar weer wat. Opvallend daarbij is het collectieve 
verlangen near drop zonder verf en vergif. Veel fabrikanten zijn inmiddels 
begonnen met de produktie van "puur natuur" dropsoorten. In het kader hiervan 
heeft dropfabrikant Katja door een marktonderzoeksbureau het prof tel laten 
schetsen van de dropconsument. Heel veel vrouwen (80%) kopen drop. Bijna aIle 
vrouwen tussen de 25 en 50 jaar kopen drop, ook rijke vrouwen, drop is niet 
klassegebonden. Bij mannen zijn het vooral de jongeren. onder de 25, die drop 
kopen. De grootste dropeters zijn vooral de jongeren: 94% van de 
lagere-schooljeugd eet drop, die voornamelijk door hun moeder gekoeht wordt. 
Meer dan 60% van de consumenten moet niets meer hebben van kleurstoffen in 
voedsel en snoep. 

IJsafzet in 1989 uitstekend 
In 1989 at de gemiddelde Nederlander 7,2 liter consumptie-ijs, biJna I liter 
meer dan in 1988. De toegenomen consumptie is volgens de Ned.Ver.van 
Consurnptie-ijsfabrikanten (Oen Haag, 070-3262061) vooral een gevolg van het 
goede weer. De totale binnen1andse afzet steeg met t4 mIn liter (15%) tot 108 
mIn liter. Vooral het zgn. imputs-ijs (bekertjes, wafels. hoorntjes e.d. die 
meteen op of bij de verkoopplek worden gegeten) verkocht goed. De afzet van 
multipacks (dozen met ijsjes voor thuisgebruik) groeide echter ook. Oriekwaet 
van alle verkochte consumptie·ijs is van industriale origine, de rest bestaat 
uit softijs en ambachteliJk gemaakt ijs. De trend van de laatste jaren naar 
betere en duurdere ijssoorten hield in 1989 aan. 
(Bakkerswereld, 18 juni 1990) *bb9006 

Zoetwarencijfers 1989 tonen forse sti)ging; aandeel supermarkt opnieuw groter 
De zoetwarenomzet is in 1989 t.o.v. 1988 met 4,4% gestegen tot 4,770 mrd gld. 
De totaalmarkt is te verdelen in 2.3 mrd gid bisk"<iie, banket en snij koek, 895 
mIn gld chocolade, 815 mIn gld suikerwerk en 758 mIn gid hartige 
versnaperingen. De grootste stijger is de groep hartig; +11%. De supermarkt 
heeft haar aandeel opnieuw versterkt. In 1988 had het Im-kanaal een aandeel 
van 57,8%, in 1989 was dat 58,4X. Artikel bevat overzicht per deelmarkt resp. 
segment in het levensmiddelenkanaal. 
(Foodmagazine, 10 april 1990) *bb9004 

Yoghurt!)s nu ook in Nederland 
Yoghurtijs werd eind '70-er jaren al in Amerika en Nederland geintroduceerd 
maar was toen geen succes. Inmiddels is die situatie veranderd. In Amerika is 
yoghurtijs een enorme rage en de verhouding yoghurtijs/softijs is daar al 
60/40. De situatte in Nederland lijkt ook veranderd. Redenen zijn de 
gezondheidstrend en de veranderde attitude van de consument. Artikel bevat 
winstberekeningen van yoghurtijs. 
(Cafetaria & Restaurant, maart 1990) *bb9003 

't Wordt moeilijk kiezen deze zomer 
Consumenten kopen vaker luxer ijs. Dat is de conclusie die getrokken kan 
worden uit de toenemende ijsverkopen. 1989 was een topjaar: de consumptie 
steeg (t.o.v. 1988) met 10 tot 12% tot 6,3 liter ijs per hoofd. Het i~, aldus 
het artikel, de verdienste van ijsproducenten en -bereiders dat de verkoop zo 
gestegen is. Ook de verkoop van softijs groeide en de opmars van yoghurt-!js 
lijkt onstuitbaar. Het aantal soorten en smaken groeit bovendien flink. 
Artikel bevat overzicht van grote producenten. 
(Horeca Entree. 28 februari 1990) *bb9003 

Zoetwarenschap mist overzichtelilkheid 
Het zoetwarenschap mist overzichtelijkheid: produkten liggen qua smaak en 
doelgroep door elkaar. Er is geen overzichtelijke indeling van produkten voor 
volwassenen en kinderen. terwijl de consument die indeling weI maakt. Volgens 
onderzoekbureau Nielsen bedroegen de omzetten in 1989 per produktgroep; drop 
230 mIn gld (5,5%), kauwgum 178 mln gld (9,9%), gomartike1en 86 mIn gld 
(13,1%), pepermunt 70 mIn gid (6,1%), keelverzorgers 66 mIn gld (1,5%) en 
overige suikerwerken 180 min gld (7.1%). Smaak en vrolijk kleurig uiterlijk 
blijven voor suikerwerk belangrijke eigenschappen. Er is een trend naar 
duide1ijk herkenbare smaken. Ook valt er in de suikerwerkmarkt een trend waar 
te nemen naar natuurlijke ingredienten zonder additieven. 
(Distrifood, 5 februari 1990) *bb9002 
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pe 'lekkere trek' van Nederland 
Artikel over het 'grazen' van Nederlanders: het tussendoor, butten de 
geeigende maaltljden om, nuttigen van allerhande soorten foodprodukten. Uit 
onderzoek van het Centrum v~~r Marketlnganalyses blljkt dat bu1ten de 
maaltijden om een enorme hoeveelheid aan produkten, in een zeer grote 
varieteit geconsumeerd wordt. Koploper daarbij Is fruit met een penetratie van 
911. gevolgd door koek (79X), stukjes kaas en worst (731) en chips, plnda's en 
zoutjes (70%). Een gemiddelde 'grazer' gebruikt 7,4 produktgroep. Mannen 
consumeren meer frites, frikandellen en andere warme snacks, terwijl vrouwen 
meer zoetwaren tot zich nemer., zoals koek, snoep. chocola. kauwgom en drop. 
Artikel bevat tabellen betreffende penetratiegraden van verschillende 
produkten, de ontwikkeling van de zoetwarenmarkt en een beschrijving van 5 
verschillende typen 'grazers': de ongecompliceerde mega-grazer (301), de 
bewuste piek-grazer (lOX), de onverschillige mini-grazer (18X), de 
gezelligheidsgrazer (33%) en de zelfverwennende grazer (7%). 
(Tijdschrift voor Marketing. november 1990) *bb9011 

Jamin stroomlijnt organisatie 
Jamin Winkelbedrijf BV is volop bezig de organisatie op diverse punten te 
stroomlijnen. Er komt 1 winkelformule voor aIle 260 verkooppunten en er zal 
nog uitsluitend op full-franchisebasis worden samengewerkt met winkeliers. Tot 
voor kort werkte Jamin met 3 winkelformules: voor solitaire winkels. voor 
instore-vestigingen en voor de exploitatie van depots. De 
shop-in-the-shop-vestigingen'zijn inmiddels uit de supermarkten verdwenen. Het 
plan is de 70 depots als volledige Jamin-winkels voort te zetten. Voor de 
Jamin Verwenwinkel is een vvo nodig van zo'n 100m2. Het verzorglngsgebled moet 
min. 15.000 inwoners tellen en de omzet ligt tussen de 500.000 en 1 m1n gld 
per jaar. Men streeft naar cuim 300 vestigingen in Nederland. 
(Detailhandel Magazine 20, oktober 1990) *bb9010 

Zoetwarenverkoop verdieDt serieuze aandacht 
Volgens het Studiecentrum Snacks en Zoetwaren za1 de greei van de 
zeetwarenconsumptie in consumentengu1dens in 1990 de sterke greei van 1989 
(4,5%) op z'n minst evenaren en wa11icht ze1fs overtreffen. De omzet van 
SSZ-leden steeg in de eerste 10 maanden van 990 a1 met ruim 7% in 
afleveringswaarde bij een vo1umeqroei van ruim 3%. De SSZ is representatief 
voor 80% van de tota1e groothandelsmarkt. De segmenten Suiker en Hartig lijken 
hun hoge groeicijfers van 1989 (resp_ 8% en 11%) te kunnen vasthouden, de 
Choco1ademarkt za1 zich positiever ontwikkelen dan in 1989 evena1s de markt 
voor Koek/Banket/Biskwie. Medio maart 1991 komt het SSZ met definitieve 
cijfers over 1990. 
(Food Magazine, 18 januari 1991) *bb9101/161 

Supermarkten de leverancier van 'geze1lige' zoetwapen 
Vo1gens het Studiecentrum Snacks en zeetwaren versterken de supermarkten hun 
omzetaandee1 van zeetwaren elk jaar weer_In 1990 ward de supermarkt voora1 
popu1air als aankooppunt van gebak, onderleggers en chips. In 1990 ward 5115 
mln gld aan zoetwaren uitgegeven; dat is 320 mln gld meer dan in 1989 en 520 
mln g1d meer dan in 1988. Van die ruim 5 mrd g1d wordt 48\ uitqegeven aan 
bisquit, banket en snijkoek, 19% aan chocolade, 18' aan suikerwerk en 16' aan 
hartig. Gebak nam met 840 mln gld het grootste deel van de omzet aan de greep 
bisquit/banket/snijkoek in beslag. Deze omzet lag 56 mln gld boven die van 
1989. De sterke greei die in 1989 nog in de qroep hartige versnaperinqen 
voorkwam, was in 1990 nog de helft van de qroei van 1989 t.~.v. 1988. In 1990 
bleek de omzet in deze greep met 57 mIn gld te zijn gesteqen tot 815 mln gld. 
(Distrifood, 18 maart 1991) *bb9104/58 

Een zoete inval 
De zoetwarenbranche beleeft gouden tijdenr in 1990 werden er in ons land 490 
mln kg zeetwaren geconsumeerd, dat is ruim 30 kg per hoord van de bevolking. 
De totaalomzet in 1990 lag op maar liefst 5,115 mrd gld. Zoetwaren zijn in 
Nederland op meer dan 75.000 verkooppunten verkrijgbaar. Het 
levensmiddelenkanaal vormt met een aandeel van 60' het belangrijkste 
distributiekanaal. Artikel bevat gegevens per deelmarkt. 
#~--~----~~-- A s_r~' lQQ1l * 

Verkpopci1fer. eteede zgeter 
De za.twarenmarkt groeit ale kool. Oe jaarlijk.e omzet i. ruim 5 mrd gld; de 
groei bedra.gt ca. 7~. Ongeveer 100.000 verkooppunten in Nederland verkopen 
zoet. Oe produkten krijqen een .teeda luxere uitetrallng, ar koman meer 
apecialiteitan, de kwaliteit neemt toe en de r01 van de verpakking wint aan 
belang_ Nederlander. gaan eok bewuater anoepen, vandaar natuur1ijke kleur- en 
amaakatoffen, het toevoegen van honing, kruiden en vruchten. Zoetwaren en 
anacke bebben in de Bupermarkt een omzetaandeal van ca. 9~. Het dpp-percen
tage van de produktgroep bedraagt 19, dat i. het dubbe1e van ach.pgebonden 
drage kruidenierawaren_ 'Out of etock' kan in .ommige produktgroepen echter 
oplopen tot JO~. 
(Distrifood, 27 januari 1992) *bb9201/9 

yeel nieuw iie oyerltelpt markt 
Oe totale ijaconeumptle bedroeg in 1990 112 mln liter, 12 mln liter meer dan 
in 1989. oat komt overeen met een verbruik van 7,5 liter per hoofd van de 
bevolking (In 1989. 6,7 liter)_ Voor 1991 wordt bet verbruik op 116 m1n liter 
geachat. Volgene de ijaproducenten i. de con.ument bereid een beheorlijke 
meerprija te betalen voor ijs van hoge kwaliteit. Naaat amaakbeleving, zijn 
ook de keuzemagelijkheden en de preaentatle belangrljk. 
(Snack ltoer1er, 13 februari 1992) *bb9202/29 

Zoetwarenbran,he I,oort opnieuw beter 
Evenals de jaren ervoor wi.t de zoetwarenbranche over 1991 zijn resultaten te 
verbeteren. In 1990 werd de grenl van 5 mrd gld gepal.eerd. In 1991 kwam de 
totale omzet al ln de buurt van de 5,5 mrd gld. De 1evenlmiddelendetailbandel 
ia gOld voor een marktaandeel van S9,2~ binnen de zoetwaren-verkoop. In 1990 
was dat nag 58,2'. De meeat recente cijfera van het Studiecentrum Snacke en 
toetwaren (SSZ) geven een volledlg beeld over 1991. Artikel bevat grafieken 
(omzetaandelen chocoladeprodukten, koek/gebak, keelverzorger8, zoutjes 1989-
1991) en tabel (omzet zoatw&ren levenamiddelenkanaal 1990/91). 
(Foodmagazine, 3 april 1992) *bb9204/146 

Snoepwinkelketen Sweetheart 
De uit 16 winkel beataande Sweetheart-keten ia een exponent van de 'tun-
8hopping'-trend in de detailhandel. Snoep i8 een impu1ssrtikel. Sweetheart 
maakt dan oak nsuwelijka ~eclame veor de keten. In 1991 810nk het aantal 
Sweetheart winkels voor het eer.t. van 19 naar 16. Jaaromzet ia tegenwoordig 
6,5 mIn gld. Interview met dh~. Van Galen van Sweetheart. 
(Quote, juni 1992) *bb920S/136 

Consumptie zoetwaren toegengmen 
In 1991 groeide de omzet aan zoetwaren met 6' van 5,13 mrd gld nsar 5,47 mrd 
gld. De omzet in de zoetwarenaector bed~aaqt ongeveer 10\ van de totale 
congumentenbe.tedingen aan voedingB- en genotmiddelen. Pe~ hoafd van de 
Nederlandse bevolking werd in 1991 ruim 30 kg zoetwaren gecon8umeerd (ruim 1 
kg meer dan in 1990). In alle a~tikelg~oepen chocolade, 8uikerwerk, 
bi8cuit/banket en hartig werden omzetstijgingen geboekt. 
(FOOd Management 1992/4) *bb9204/J8 



Haagen Dais; de Grand Cru onder dl i1smerken 
Sinds· 2 jaar is hIt Amerikaansl ijsmerk Hliag.n Dais vlrkrijgbaar in Europa. 
In Nederland moet dit ijs 10.95 gld per halve liter gaan Kosten. De distri
butie lal wellicht plaats gaan vinden via Albert Heijn en via delicates.en
winkel •• Directe concurrent is hIt mark M8venpick (ongev.er 6 gld per 0,75 
liter). De reclama en marketing voor Hliagen Dae, in Nederland komt op gang. 
De opening van de eerste vestiging i. uitge.tlld tot 1993. De vraag naar luxe 
ijsproduktln lit in de lift. In de laatate 5 jaar ia het totale ijsvoluma, 
dus inciusief het ijsgebruik buiten de dlur, mat 10 tot 15\ toegenomen tot 
ruim 7 liter per hoofd plr jaar. Daarvan wordt 48\ thuis glglten en de rest 
buiten de deur. De omlet steeg in die periode met ruim 40\ tot een bedrag 
tussen de 550 en 650 mIn gld. 50\ daarvan komt voor rekening van de thuls
verbruikers, 30\ is afkomstig van impulsaankopen bij benlinestations en de 
resterende 20\ valt onder da categorie overlg. In de sector datailhandal 
heett het eigen merk 27\ marktaandeel. Van den Bergh en Jurgens heett aen 
aandeel van 19\, Ola 18\, Campina 18\, Dan Hertog 5\, Sch81ler 2\. 10\ is in 
handan van verschillende kleine merken. De verwachting is dat het volume in 
1992 met 10\ lal stijgen en da omlet mat 19\. 
(NieuwsTribune, 6 augustus 1992) *bb9208/202 

Nieuwe iiatypen apreken vooral volwaaeenen aan 
De ijsmarkt groeide de afgelopen jaren fors, mede door de icecream-candybars 
en de Magnum-achtigen. De verkoop van losae ijejes via het 
detailhandelskanaal neamt toe door de sterk gestegan omzetmogelijkheden en de 
prima marges. De huidige ijamarkt is ca. 1,4 mrd g1d groot (excluaief 
soft-ija). Ca. 48\ wordt verkocht via het Nielsen-kanaal. Binnen het 
Nielsen-kanaal ia de ijsmarkt weer ala voIgt verdeeld. levenamiddelenkanaal 
(bakken, taarten·, muitipacka, klein ije, cornetto-achtigen) 202 mIn gldl out 
of home (handijs, schepijs) 310 mIn gld, overige kanalen (sofija, 
ambachtelijk ije) 160 mIn g1dl totsal 672 gid of weI 44,80 gld per hoofd. 
(Oistrifood, 10 augustue 1992) *bb9208/225 

De Zoetwarenmarkt in Nederland 
Bij het Studiecentrum Snacka en Zoetwaren SSZ lijn 61 fabrikanten en impor
teurs ·aangesloten die met hun omlet 85\ van de tot ale groothandelsmarkt 
vertegenwoordigen. Periodiek rapporteert het Studiecentrum over de markt
situat'ie. Over de periode 1989-1991 wordt de ontwikkeling in geld en in 
volume gegeven voor de deelmarkten chocolade (repen, candybars, chocolaatjes 
en bonbons, dragees, seizoenartikelen), suikerwerk (drop, kauwgom, pepermunt 
en dragees, gomartikelen, keelverlorgers, kauwgombonbons, toffees en cara
mels, luurtjes, drupe en lolliea, overig aulkerwerk), biskwie , banket, 
snijkoek (biskwies en wafels, koekjes, etukaartikelen banket, gebak, diep
vriesgebak, snijkoek), hartige versnaperingen (pinda'e en noten, zoute 
biskwies, onderleggers, chips en sticka, overige cocktai1snacks. Bij de 
distributieve verdeling wordt onderecheid gemaakt tuesen het levensmiddelen
kanaal en overige kanalen. Het rapport ·Oe zoetwarenmarkt in Nederland 
1989-1991" (maart 1992) is op te vragen bij de SSZ, tel. 03404-50304. 
('De zoetwarenmarkt in Nederland 1989-1991', SSZ) *bb9208/264 

Max Hav.laar chocqlade en cacao 
Begin 1993 kunnen.we chocolade en cacao verwachten met het keurmerk Max 
Havelaar. De stichting Max Havelaar heeft al aucces met hulp aan Kleine 
koffieboer.n. 
(Bakkerawereld, 11 juni 1992) *bb9204/290 

Afzet cbocolad. groeit 
Nederland at in 1991 ca. 67.700 ton cbocolade, 4\ meer dan het jaar ervoor. 
Als de hagelslag en chocoladevlokken worden meegarekend, is de uitkomat 
19.700 ton. Oit blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse Cacao en Cacao
producenten Vereniging NCCV. De omlet steeg van 965 mIn gld,naar 1.030 mIn 
gld, volgens de NCCV danklij reclamecampagnes , introductie van nieuwe verpak
kingen en het groeiende tusaendoor-gebruik. Candybars ,orgden voor het groot
ste deel van de aflet: in 1991 330 mIn gld. Chocolade en bonbons waren goed 
voor een omzet van 327 mIn 11990. 300 mIn gld). 
(Bakkerewereld, 11 juni 1992) *bb9206/210 

Ambachteliik Portofino-iis eeoo,t hoq9 in 't egoi 
Portofino IVinkeveen) is een ambachtelijke ijsbereider mat 5 ventwagens, De 
naamsbekendheid in de regio is 65\. Het omzetversehil tussen de koudste en de 
warmste dag van het jaar ia maar 25'. De ventwagena worden bamand door part
timers en bezoeken 22 woonwijken. 40\ van de ijsom:et wordt geleverd aan ca. 
50 horeeagelegenbeden in de regio. Artikel gaat in op de klantenbinding die 
bij20nder is: men heeft zelfa eigen faomail. 
(Cafetaria Plua, julijaugustua 1992) *bb9206/255 

Cafeta,ia p,ofiteert van toenemende t,ek van cqnaumenten 
De verkoopgroei van verpakt ijs in winkels badroeg in 1991 8\. In 1990 was 
dat nog maar 2\. Belangrijke reden voor die groei: bet op de markt koman van 
de betere choeolade-ijajes loa1a Magnum en Mars. De multiverpakte handijsjes 
stegen in 1991 :elfs met 25\. De markt voor handijejea ie volgena 19lo-Ola 
nog lang niet verzadigd. 
(Cafetaria Plus, juli/auguatua 1992) *bb9206/257 

IJstijd breekt aan in Nederland 
Nederlandere eten meer ijs en zijn ook bereid er meer voor te betalen. De 
Magnum (Iolo-01a) ie een doorelaand succea waarvan in 1991 4S mIn stuke zijn 
verkoeht in Nederland. Halverweg8 1992 wae de omlet al verdrievoudigd. De 
ijseoneumptie ligt iomiddels op B liter per persoon per jaar. Vijf jaar 
geleden wa. dat nog 6,4 liter (Bron: Nielsen). In geld uitgedrukt bedraagt de 
totale omzet in 1992 bijna 1,4 mrd gld, een toename van 42\ ten oplichta van 
5 jaar geleden. De ijsfabrikanten rekenen erop dat de jaarlijkee marktgroei 
voorlopig niet onder de 10\ zal Koman. 35\ van de verkopen beataat uit 
ambachtelijk ij. en soft-ije. Dit aandeel neemt af ten ounste van het 
voorverpakte ijs. Inmiddels beeft de Magnum navolgers en varianten gekregen 
van andere fabrikanten, aang.lokt door de hoge marges op het qua smaak en 
kwaliteit eterk verbaterde produkt. 
(NRC Handelsblad, 27 augustus 1992) *bb9207/206 



Nederland haeft meer lekkere hongt~ 
De Nederlandae conaument heett in 1991 voor 5,5 mrd g1d aan chocolade, 
suikerwerk, banket, anijkoek en hartlge veranaperingen gegeten (32 kg per 
hoofd van de bevolking). Daarmee groeide de omzet in de zoetwarenbranche met 
6,7'. (In 1990 was de omzet 5,1 mrd gld, In 1989 4,8 mrd gld). Aldua hat 
jaarverslag van de Verenlging van fabrlkanten van banket, beachult, biacult, 
koek en aanverwante produkten (Verblako). Voora1 de levenamlddelendetall
handal profiteerde mee van de toegenomen lekkere honger in Nederland. 
Datailhandelaran zagen hun zoatwarenomzet met 8,6' groeian tot 3,2 mrd gld. 
Veruit het grootata deel van da zoatwarenverkoop batreft bleoult, banket an 
koekjes, met ean omzet van 2,6 mrd gld. Zowel de in- ale uitvoer van 
zoetwarenprodukten groeit voortdurend. In 1991 bedroeg de uitvoer 129.500 ton 
tegenover een invoar van 65.000 ton. 
(Da Werkgavar, 3 september 1992) *bb9209/106 

prop-inn wil landeli1k9 dekklng 
Drop-inn, franchise-organiaatie van dropapeclaalzaken, wil uitbreiden. Er 
wordt vooral gezocht naar veatiglngamogelijkheden In de Randatad. In dat deal 
van het land wordt zo'n 70\ van de hoevee1heid drop verkocht, dle jaarlljka 
in Nederland gaconsumeerd wordt. Da oonaumptie per hootd van de bevolklng 
ligt op 1,5 kl10 per jaar. Omdat drop een impulaaankoop ie, wordt gazocht 
naar veatigingen op drukbezochte loketiea met flinke trekkracht. Voor een 
optimala preaentatie moet da verkoopvloer van aen Drop-inn 40 m2 groot zijn. 
De franchisenemera zijn varplicht alla food-art ike len in te kopen bij 51igro 
BV in Vaghel. Om aen Drop-inn te kunnen openen dient men te beachikkan over 
25.000-30.000 gld. Dat i8 20' van de totale invaaterlng aan winkelinterieur 
en winkelvoorraad. Da omzattan dla de 54 Drop-lnn-wlnkels raallseren, 11ggan 
tussen de 200.000 en 800.000 gld per jaar. De bruto-winstmarge bedraagt ruim 
SO" 
(Detallhandel magazine, november 1992) *bb9211/328 

Bapppst; • 41 IQ81jYlrenb'lneba' 
Dbr. oo..era baett aan rapport vitgegeven gatitald 'Da zoetwarenbranchs'. 
Hiarin worden al~ns cljfers gagevan over de Kederlandaa zoetwaransactor en 
ar worden 'trods, Jeansen en bedraigingen' beaprolr.en. Oa auteur ~t .. n 
aantal verwachte maatacbappelijke ontwikkel1n;en. bijv.1 zelfvarwennerij, 
'c:ocaoning' (tall:'llgtrakkan in ja aigeo pzin of vriendenkrlng). 'graaing' 
(aten tvseen maaltijden in) an nostalgie, al.-de ec:Ol\OIDiscbe en technolo
giacha ontwikkelingen. Hij Ripe een aantal 'lcamIIII\' aan, _lop produkt
nivaau (t.a.v. de aamenatalling yan hat produkt, ela op bedrijtaniveau (OP 
hat gabied yan dlatrihutla, .arketing a.d.), an beateedt aandacbt aan 
moqalljke bedreiglngen. Ret rapport is geba ... rd op pvblikatias en inter
views, telt 32 blz., koat 185 91d an is ta bestallen bij R. aomm.rs, tal. 
013-642388. 
(Conaudal, dacembar 1992) *bb9212/304 

Mlrht yoor 2- tot 12-1arig.n bie4t yela qroaimogeli1kb.dan 
Amarikaanss fabrlkantsn aijn ziob ar steeds "'1' van bewvst dat da markt voor 
2- tot 12-jarigan .. n wainlg ontwlkkeld en veelbelovend glbied ia. Pioniars 
op dit gabied worden hoge winaten beloofd. BItt c:ona_ntengedrag van kindaren 
ia _randerch er wordt _1' pld aan dure marJc.kleding uitgavan dan aan snoep 
an kindaren bepalen voor een belangrijk deal bet koopgedrag van hadendaagse 
hulahoudans. Veel prodvktan ult de voedingemiddelenaactor worden ,1 aan de 
amaak van klndlran aanppaat, III8IU' ook atHdll _ toiletartikeisn an 
coametioaproduktan varschijnen spaclaai voor kinderen op de .arkt. BItt aantal 
produktan van da farmaoautlscha indvstrie det op kindaren ls afpstamd 
groaltl er yarschijnan o.a. kindlrproduktan taqln wrattan. 
(Adformatle, 21 januari 1993) *bb9301/268 

Abold yoagt Jamln toa aan diviale apeclaalzak.n 
Abold neamt de 261 anolpwinkala van Jamin over. Van daza kltan wordan 114 
winklls baheerd door zelfatandigl franchiaenemara. Jamin Winkalbedrljf 
babaalda ln 1992 s.n ~at van ca. 150 mln ;ld. Abold wl1 dl winkela 
ondarbrangen in da groep &paolaaleakan, waartoa onder maer ook Etos en 
Gall Q Gall behoran. Abeld wll de .arktpoaitie van d. dlvls1e speclaalzakan 
varstlrkln door nlauwa karnactivitaitan toe te voaqan. 
(Oetailhandal magazlne, januari 1993), *bb9301/288 

zslfachap=.OItwaren in a.ryice merchandiaing 
In maart wordt b.t eerate candy Ialand ln aan avparmarkt pinetall"rd. Hat 
Candy leland z&l In full-'Irvica merchandlaing galxploiteerd wordln door 
Look-o-Look. De huldip badien-v-zllf-systeman voor zcatvaran voldoen niatl 
.e aijn onhyglanlach, neman _al ruimta in. zljn dlefatal- an lakkegagaYOllig 
an vargln hoga invaatarlngakosten In paraon.el an ..ubl1air. Met hat Candy 
Ialand wordan daza bazwaren ondarvangan. Hat ia pachikt voor winkela mat .. n 
vvo vln minimall 500m2. Bij lIn gemlddalda weakomzat van 125.000 gld en ean 
bazolkersaantal van 5.000, aou 125 kg anoap varkocht kvnnen wordln mat .. n 
Dmzetwaarde van 1.560 gld. DI nltto-marga ligt volgana dhr. Gerritsan vln 
Look-o-Look op 27,S'. Hij verwacht par jaar 50-100 candy Ialanda ta kunnan 
plaatesn. 
(Olatrifood, 1 fabruari 1993) *bb9302/20S 



Handpoek voor de cnack- en zoetwarenbranche 1993 
Bij uitgeverij Keeaing Noordervli.t bv i. d. 2., g.h •• l herziln •• diti. van 
d. Manual voor de Snack- en Zo.twar.nbranch. v.r.ch.nen. Het bo.k bevat de 
alfabeti.ch. adr ••• en- .n produkt.nov.rzicht.n van (induatrill.) producent.n 
van zoetwar.n .n .nacka .n van d. to.l.v.ranci.r. aan d.z. branch •• H.t gaat 
daarbij om lev.rancier. van ingr.dilnt.n .n van (v.rpakking.)machin ••• n 
in.tallati ••• Daarnaaat word.n adr •••• nlij.t g.pr ••• ntaard van d. b.langrijk
.t. l.v.n.midd.l.n-detailhand.l.organiaati.a .n van organiaati.a .n in.t.llin
g.n die van belang zijn voor d •• nack- .n zo.twar.nbranch.. Het boek bevat 
bovendien achtergrondartik.l.n ov.r r.cent. ontwikkelingen in de branche, 
zoalal kwaliteit en kwaliteitazorg, wetgeving (m.n. vanuit Bru.ael), milieu. 
Voor beat.lling.nl Kee.ing Noordervliet by, tel. 020-5641222. 
(Conaudel, f.bruari 1993) *bb9302/267 

Diatrif90d Ixtra; Zoetwaren 
Het blad Diatrifood br.ngt I.n ap.cial. bij1age ov.r d. zoetwar.nmarkt in 
N.d.rland die .en trend naar lux. y.rwennerijln laat zi.n. Tr.fwoord.nl 
Ni.l.en-ond.rzo.k, C.ria.tt.-bonbona, Jamin, Lekk.rl.nd, .noep op het po.t
kantoor. 
(Diatrifood, 1 f.bruari 1993) *bb9302/154 

Mara. introduceert Turk, i1a 
Maraa IJa t. R.u •• l levert Turk. ij •• len bijzond.r kenmerk van dit ija i" 
dat h.t niet .nel inzakt. Afn.mer. zijn r •• taurant., grote zal.n .n ijaaa
lona. D. v.rkoop gaat gepaard met de nodig. ahow, waarvoor d. afnamera .en 
opleiding kunn.n krijg.n. Franchi.. i. DOg.lijk. 
(Caf.taria Plua, maart 1993) *bb9303/37 

Kl.in i1' heeft grote toekomat 
In 1992 h •• ft de verkoop van multi-pack. binnen het 1ev.namidd,lenkanaa1 
gezorgd yoor meer dan d. h.1ft van d. win.t op d. ijav.rkoop. M.d. door de 
topzomer 1992 i. de v.rkoop van multi-packa in 3 jaar tijd v.rdubb.ld. Het 
yoghurt-ij. br •• kt nog niet .cht door. 15' van d. loa •• verkoop van ij. loopt 
via d. aupermarkt. B.n probl.am blijtt hi.r h.t ruimt.gabrek in d. vitrina .n 
d. gebrekkige pr ••• ntati.. Magnum heaft definitief de volwa •• enenmarkt openge
broken. D. markt voor candybar-ij. zal waar.chijnlijk klein blijven. 
(Foodmagazin., 17 maart 1993) *bb9303/42 

'Schepi1.-regen' yan amaken, ,oorten en merken 
D. Nederland.. Vlr.niging van Con.umpti. IJ.fabrikant.n con.tat •• rt •• n .nor
ma a •• ortiment.v.rbr.ding bij h.t .ch.pij.. H.t thui.verbruik gro.it ov.ri
g.n. nog .t.ed. .n.ller dan het hor.cav.rbruik. D. brutcwin.tmarg. op ij. in 
d. hor.ca ligt tua.en 100 .n 200', D. inkoopprij. i. vooral afhank.lijk van 
h.t parcentage melkv.t. Coedkoop ija heeft mindar dan 9' melkvet. Roomij. zit 
op 9 1 10\. Het duur.t. 1;. kan wei 14' melkv.t bevatt.n. Inkel. 
verkooptruc.. z.lf waf.l. bakk.n (g.ur) .n .choli.r.n op .lappa tijden met 
• an gratia ij.je likk.nd door d. winkel.traat lat.n lopen. Het artikel bevat 
88n dri.tal op prij. g.ba.eerd. conc.pt.n van Campina-Melkuni •• n adre ••• n 
van .nkel. belangrijk •• chepij.tabrikant.n. 
(Ki •• et. Horeca, 26 maart 1993) *bb9303/43 

pa 10'tylrenmark; in Nederland 
H.t Studi.c.ntrum Snack •• n Zo.twar.n (SSZ) he.ft d. marktg.gevena ov.r 1992 
gepublice.rd. Daaruit blijkt dat de omz.t in con.umentenguld.ne m.t 225 min 
i. g •• t.g.n tot 5,7 mrd g1d. Dit bet.k.nt •• n .tijging t.o.v. 1991 m.t 4\. ;n 
Ill. artikelgro.pen i. .prak. vln •• n hoger. g.ldomz.t. HOIW.l dlt ook g.ld 
voor chocolad" laat d. volume-ontwikkeling in dit •• gment .en licht. dallng 
zi.nl de candybar. lijn i.t. minder ln trek. D. omz.t van .nack •• n zoetwar.n 
badraagt 10\ van d. total. conlumant.nbe.t.ding.n aan vo.ding.- .n genotmidd.
l.n. H.t Ned.rland •• aanbod voor voorv.rpakt •• nack •• n zo.twaren wordt g'
.chat op ruim 15.000 artikel.n. D. verkrijgbaarheid daarvan ia I •• r g •• pr.id, 
d. produkt.n zijn op meer dan 75.000 v.rkooppunt.n v.rkrijgbaar. Artik.1.n 
bevatten tab.ll.n (de totale .nack. en zo.twar.nmarkt in cijfer., omz.t
gegevens par .egment, uitge.plit.t naar artikelgro8p1 1990-1992; omz.t .nacka 
.n loetwar.n naar di.tributi.kanaal, 1990-1992). Inlicbting.nl studiec.ntrum 
Snacka .n Zoetwar.n, t.l. 03404-50304. 
(Ni.uw.Tribun., 18 maart 1993/consud.l, maart 1993) *bb9303/203 

SDOIPPOS by wil Nederland,. marit y,roy.r.n 
D. .noepwink.l-organi.ati. Sno.ppot bv wil viI franchi.ing het lantal winkel. 
jaarlijk. m.t 10 uitbr.iden. MOment •• l word.n v •• tiging.n ge.xploit.erd in 
En.ched. AIm.lo.n Haaksbergen. De nog t. openen ve.tiglngen lullen een vvo 
hebben v~n 60m2 .n g&Ve.tigd zijn op A1-10kati.. H.t a.aortim.nt van d. Snoep
pot beataat uit 1.200 ver.chill.nd •• oort.n .noep. De wink.l h •• ft behalve 
voorverpakt .noep ook een zelf.chep-atdeling .n e.n uitgebr.id a •• ortiment 
aan bonbons, chocolad •• n cad.au-artik.l.n wa.rin .no.p i. v.rw.rkt. Franchi
.enemar. wordt .en bruto win,tmarg' van 47' in het vooruitzlcht ge.teld. De 
snoeppot bv treedt op ala grocthandel an franchis.g.ver. De franchiaenemar 
betaalt 88n antr.ebedrag van 7.500 gld .n maand.lijk. 650 gld voor deeiname. 
Hui.l.v.ranci.r. lijn d. Sugro-groothand.l in Bn.ch.d •• n de Lekkerland
groothand.l in Keppel. D. inkoop moat volledig geconcentreerd zijn bi; dez. 2 
groothandtlar.n .n Sno.ppot bv. om d. b.nodigd. 100.000 gld .tartkapitaal 
gefin.nci.rd te kri;gen dient d. franchi •• nemar over CI. 20.000 gld te 
beechikken. D. ge.chatt. omzet bedraagt 5.000-S.000 gld per week, afhankelij~ 
van h.t verzorging.gebied. Uit.luitend verzorging.g.bi.den van 20.000 inwo
n.r. of m.tr komen in aanmerking vocr •• n sno.PPQt-vaatiging. 
(D.tailhandtl Magazine, no.5, maart 1993) *bb9303/214 

Omzet .ofti1. oyer 1992 qedaaid 
D. omzat in .oftij. over 1992 i. over da hal. lini. acht.rgebltv.n bij die 
van voorgaand. jaran. Al. oorzak.n word.n g.noemd h.t .norma .ucc •• van de 
Kagnum-achtigan .n d. v.rmind.ring van h.t aant.l .oftija-v.rkooppunten. H.t 
aant.l verkooppunt.n daalt omdat d •• xploitati. voor v •• l caf.taria" ni.t 
int.r •••• nt mear i •• aij .en jaaromzet van 175.000 gld i. het ni.t (m •• r) 
r.ndabsl om .en .oftijamachine van 30.000 gld .an te .chaff.n. aedrijven met 
hogere omz.tt.n Jull.n van hat weqvallen van deze verkooppunten profiter.n .n 
..n hog.re omz.t hal.n in d. produktgroepan .oftij •• n milk.hake.. Inv •• t.
ring in ni.uwa (combi)apparatuur i. dan .lle.zin. verantwoord • 
(Snackkoerier, 4 maart 1993) *bb9303/231 



Jam!n naar Ahold: win,t v90e Coudemit 
Coudsmit nv (De Bilt) heeft Jamin verkocht aan Roninklljka Ahold by. Het ging 
om 261 veatlgingan (waaevan 114 op franchi.ebasia). Coud,mit verwacht vocr 
1993 ean n.ttowin't van 4 mln gld. Voora1 d. verkoop van Jamin en de overname 
van Flextim. (uitzendbureaus) is van grot. invioed op de ornz.t. 
(Franchise, april 1993) *bb9306/13 

Sweetheart heeet 6 franchiBe-ve.tiqinqea 
D. trendy anoepwink.l Sweetheart Candy Shop heeft in 1992 enkele wijzigingen 
ondeegaan in haar winkelbeatand. Van de 15 winkels (12 in Nederland 3 in 
spanje) ,worden inmiddels 6 winkels ge~xploiteerd op franChise-basia: waar
onde: d~e in Spanje. O. overige winkel a zijn .igen winkela. De omzet en het 
bedr~jf.re.ultaat over 1992 lag een fractie hoger dan 1n 1991. De verwacht1ng 
i8 dat in 1993 een wlnstverbetering wordt gerealiseerd. 
(Franchia., juni 1993) *bb9307/5 

M§rktonderzo.k moat ambachteIijk i1. impuia geven 
Horeca Nederland laat een onderzoek in.tellen naar.de ambachtelijke ija
bereiding in Nederland. Van de 250 tot 300 ijabereiders zijn er momenteel 75 
lid van de branche-organiaatie IJafrica. Ambachtalijke ijabareid.ra zijn naar 
achatting goad voor 15\ van de totale ijav.rkopen in Nederland. Hat onderzoek 
zal mogelijk uitwijzan dat ijabereiders meer dan tot dusvar moetan samen
werken. Een gemiddelde ij •• alon zetts volgens het B.drijfschap Horeca in 1991 
538.000 gld om. Rekening houdend met inkopen l 198.000 gld, personeelakosten 
van 97.000 tot 108.000 gld en ov.rige kosten van 58.000 tot 80.000 gld, 
resteerd. een brutoresultaat v66r huur, afsChrijvingen .n int.reat van 
170.000 1 18S.000 gld. Het weer ia een belangrljke factor; de lomer van 1993 
kan 10 l 1S\ omzet .chelen. De branche vreeet vOOr haar imago, wanneer de 
veatigingseisen vervallen waardocr de kwaliteit van het ijs zou kunnea ver
mind.ren. 
(Het Financieele Dagblad, 5 augu.tua 1993) *bb9307/93 

Ioghurti1e in opmara 
Nederland telt inmiddel. 11 ve.tiqingen van de AmerikaanBe franchiae-ket'n 'X 
can't believe it'e yogurt'. Deze b.vinden zich in Arnhem, Den Haag, Sche
veningen, Hilv.rsum, Zoeteemeer, Eindhoven, Almere en Was •• naar. Binnenkort 
worden in Amst.rdam 3 veetigingen geopend. Ket 9 aspirant franchia.nemers 
worden onderhandelingen gevoerd. Ondernamers kunnen kiezen uit 3 
francbi.e-mogelijkbeden: een kiosk met 1 yoghurtijs-machine, een shop-in-shop 
met minimaal 2 macbine. of een complete winkel met 3 of meer machines en 
achepynghurt. Vocr een kiosk wordt een eenmalig entreegeld geheven van 3.000 
gld, voor een .hop-in-shop 8.000 gld en vocr e.n winkel 15.000 gld. In Ame
rika ie 'I can't believe it'e YOgurt' uitgerO'pen tot de beate 
franchiee-organieatie. Volgan. dhr. Houtman van Slim Food. in Rijswijk, ver
antwoordelljk voor het opzetten van de keten in Nederland, i. er een gouden 
toekomet weggelegd vocr het ynghurtij.: d. totale ijsconeumptie in Nederland 
is draatiscb aan het etijgen, de con.ument let tegenwoordig meer op kwalit.it 
en kieet eerder voor een excluaief produkt dan enkele jaren geleden. 
(Catetaria Plus, juli/augustua 1993) *bb9307/238 

lurqmenitor ,iet goade arpeLmoqali1kbeden yoor 'ottwaren 
Uit .. n onderzoek van het Britse bur.au Zucomonitor, 'The World Market for 
confection&ry' blijkt dat er wereldwijd .. n groot groeipotentieel ie voor 
z08twaren. De .terk.te gr08i werd de atgelopen jaren geboekt in span;e, Ned.r
land, Japan en Belgi6. Nederland en Japan danken de .nelle groai aan eucce.
volle produktontwikkelingen. De cijfer. hebben betrekking op 3 produkt
groepen. choc01adeprodukten, .uikerwerkprodukten en kauwgorn. Het artlkel 
bevat tabellen/grafieken over de zoetw.renconeumptie per boofd, het verbruik 
in geldswaarde per land/werelddeel. Nederland wordt daarbij niet apart ver
meld. 
(con.udel, juli/auguatu. 1993) *bb9308/64 

Zelf bonbon. maken? Eer.t rekenea! 
Vrijwe1 ledere baoketbakker verkoopt bonbon. die ingekocht worden bij gespe
cialiaeerde bedrijven. Motieven als aen hong omzetaandeel, maer onderscheld 
en eeo eigeo identiteit kunnen aanleiding 11jn om zelf bonbon. te gaan maken. 
Voordat dit be.luit genomen wordt dienen inve.teringen, ko.tprijacalculati. 
en exploitatiebegroting duidelijk naaat elkaar gezet t. worden. Artik.l geeft 
uitgewerkt voorbeeld. Br moat rek.ning gehouden worden met ca. 100.000 gld 
aan inve.teringen in apparatuur en inrichting. OCk reclame- en verpakkingsko.
ten rooeten in de berekeningen word.n opgenomen, gemiddeld 1 1 2\ van de omzet 
voor reclame en 6 1 7\ voor verpakkingamat.riaal. U1tgegaan kan worden van 
een ko.tprijs van 0,75-1,25 gld per 100gr bonbon •• Ala een rendement van 15\ 
wordt nag •• treefd, zal de winke1prijs op een niveau van 4,15 gld per 100gr 
roo.ten liggen (incl. BTW). Op ba.ie van een berekende verkoopprije van 3,92 
gld exc1. BTW en een inkoopwaarde van de grond.toften van 1 gld per 100gr, 
kAn een brutowinstmarga berekend worden van 7.'. Artik.l bevat tabellen 
(inve.teringen/exploitatieko.t.n; basi.calculatie; voorbeeld berekening). 
(Bakker.wereld, 9 .eptember 1993) *bb9309/235 

Snoepqoed gye,zicht 
Het Londen.e marktonderloekbureau Buromonitor heett een rApport samengesteld 
over de enoepgoedindu.trie, 'World'. major Confectionery compani •• •• Het 
rapport geeft .. n overlicht van 20 belangrijke zoatwarenl.veranciers en van 
de belangrijkate trend. en ontwikkelingen. Info: +4471-2518024. 
(Foodmagazine, 17 september 1993) *bb9309/245 

0(11119' consument snoapt meer 
Uit 'Info 1992-1993', het jaaroverzicht van de Vereniging van Fabrikanten van 
banket, b.schuit, biacuit, koek .n aanverwante produkten (Verbisko), blijkt 
dat zoetwarenfabrikAnten in 1992 3,5' meer produceerden dan in 1992. M.n. in 
gebak en koakje. zit de groe1 er nog .tevig in (beide 5\). oak de ornzat van 
de markt voor baDket en aanverwant. produkten .tijgt. Met 2,' med gid vormt 
die markt de heitt van de totale zoatwArenmarkt in Nederland. De 5,7 med gld 
die de zoetwaranmarkt in 1992 bedro.g, is goed voor 521 mln kg, 34 kg per 
boofd van de bevolking. Info: mevr. Van dar Bruggenl 070-3554700. 
(d. Werkgevar, 22 september 1993/ Consudel, .eptember 1993) *bb9309/300 



Nederland snoept steeds maer 
Voer 1993 verwacht het Studiecentrum VOOr de Zeetwareninduatrie opnieuw .. n 
omzetstijqinq. In Nederland werd in 1992 ruim 88 mln kg euikerwerk gegeten. 
De censumentenomzet bedroeg 1.035 mrd gld, een omzetgroei van 6,7\ t.o.v. 
1991. Drop vormde het grootste dee1eegment. 
(Food Hanagement, 15 oktober 1993) *bb9309/31B 

~elangstelling ij! groeit 
Ondanks de slechte zomer van 1993 is de produktgroep ije in 1993 gegroeid met 
14\, terwijl de volumegroei in de hele foodbranche minder wae dan 1\. De 
omzetgroei bedroeg 18\, Het de komst van luxere ijssoorten gaat de coneument 
ook 's winters ijs kopen (dessert-ijs, multipacks). Vcoral ijs met echte 
chocolade is populair. Deze trends werden gameten door bureau Hielsen. 
(Food Management, 3 september 1993) *bb9309/327 

54\ van zoetwarenomzet bli pomp shop is 'drop en !uikerwerk' 
Drop en suikerwerk is met 54\ van de zoetwarenomzet de grote smaakmaker voor 
de pompshop. Artikel gaat in op (omzet)ontwikkeling en trende t.a.v. deze 
produktgroep en bevat grafieken over omzetaandelen, !chapaandelen en smaak
voorkeuren naar geslacht en leeftijd. 
(Pompshop, november 1993) *bb9311/21 

Leonidas naar 18 landen 
Leonidas heeft slechts 20 eigen winkels in Brusael en Antwerpen, maar bedient 
in Belgie aIleen al 400 Leonidaa-winkels op 2 zeer eenvoudige voorwaarden. 1) 
de klant verbindt zich ten minste 1 maal per week bij de nu l 'abrieken te 
kopen; 2) de klant mag geen concurrerende produkten verkopen, maar is vrij 
chocoladerepen, noga, ijs en gebakjes te verkopen die Leonidas niet 
produceert. Het vast assortiment omvat 64 pralines en 24 bonbonscorten. Met 
feestdagen worden speciale artikelen aangeboden (Pasen: 37, Sint-Hicolaasl 30 
en enkele voor Nieuwjaar). De Leonidas-winkel meet slechta tussen 25 en 35m2 
vvo. Het omzetcijfer 1992 van de 3 fabrteken in Brussel bedroeq 14.500.000 
gld, 
(Consudel, december 1993) *bb9312/122 

\'akblad: 
· Foodmagazine 

Branche-organisaties: 
• SSZ. Studiecentrum Snacks en loe!waren. Laan van 
Vollenhove 3217. 3706 AR leis! (03-104·50304), 

· NCC\': Nederlandse Cacao en Cacaoproduclen 
Vereniging. Nijenburg 75. 1081 OE Amsterdam 
(020-444802). 

· Verbisko. Vererliging van Fabrikanten van Banket. 
Beschuit. Biscuit. Koek en Aanverwante Produkten. 
Roamweg 44. 2596 HN Den Haag (070-3460643), 

• Nevesuco, Nederlandse Vereniging voor de Suiker
werk- en Chocoladeverwerkende industrie. Nijen
hurg 75. 1081 Gf Amsterdam (020·449955/56). 

Perspecliej 
De zoetwarenmarkt is een uiterst trendgevoelige 
mark!. Elk jaar worden er vele nieuwe produkten 
op de markt gebracht. waarvan er ook weer vele 
geruisloos verdwijnen. Is er eenmaal een succesvol 
artikel geintroduceerd. dan verschijnen andere 
fabrikanten met vergelijkbare. zogenaamde ·me· 
tOO'- produkten. Ondanks de goede resultaten in de 
afgelopen jaren is er nog voldoende ruimte om de 
omzet te verhogen. Daar bijna 60 procent van de 
totale zoetwarenproduktie via het levensmiddelen
kanaal de consument bereikt. is samenwerking IUS
sen industrie en detailhandel op het vlak van pre· 
sentatie' en assortiments·verbetering. gebruik van 
displays en schapruimte vereist. Een dcrgelijke 
opzet zal verdere groei van de Nederlandse zoet· 
warenmarkt zeker bespoedigen. 

Zoetwarenindustrie 
A.nlal bedrljven exdusier banketbakkerijen 
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