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Stellingen eens / oneens

• In 2025 zijn er nog 1000 bakkerijen in Nederland

• Een bakker kan zich onderscheiden met busbrood

• Een breed assortiment is noodzakelijk

• Brood van de bakkers is evengoed als in de super

• Nieuwe winkel concepten werken niet in de provincie

• Ik wil al mijn brood op termijn van biotarwe maken

• Klanten zijn tegenwoordig te kritisch

• Bakker zijn is het mooiste vak van de wereld



Marge versus Dromen
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Onderwerpen

• De realiteit

• Wat is je boodschap

• Product

• Winkel

• Bouw je eigen concept



De realiteit

• Minder ambachtelijke bakkers

• Groei broodverkoop in supermarkt

• Bakkers zoeken naar antwoord

• Desembrood / zichtbaar vakmanchap

• Initiatieven met bakkerij en horeca

• Consumenten zoeken beleving

• Hebben het druk en betalen voor quality time

• Van global naar lokaal

• Door de crisis meer geld dan ooit

• Onderscheid zit hem in je verhaal



Crisis in perspectief

Werkeloos in jaren 30 Verkoop I-Phone 5 - Amsterdam



Wat is je boodschap

Nep

Authentiek

Concept

Geloofwaardig

Nep verhaal

Waarheid

Consumenten

beleving

Waarheid van je verhaal
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Geloofwaardig nepverhaal



Authentiek

Concept



Trends

Zorg Beleving

Bewust                     Lokaal

‘’Schuld over het verleden
verantwoording naar 
de toekomst’’.

’’. Gezond houden van 
Lichaam en geest’’.

‘’Een ervaring maakt 
je als mens wijzer. 
Spullen zijn vergankelijk,
ervaringen niet’’.

Ik weet wat ik eet en 
gun het de kleine 
ondernemer.



Nieuwe Maslow

Cultural creatives

Zelfontplooiing

Cognitieve behoefte

Erkenning

Veiligheid

Honger

MASLOWBelang

Tijdsbesteding

• zorg voor de wereld

• anti achterstelling van vrouwen en kinderen

• kritisch t.a.v. materialisme

• aandacht voor anderen in omgeving

• nastreven betere leefomgeving

• persoonlijke levensstijl

• kwaliteit boven kwantiteit



Ca 2 miljoen Nederlanders



Van productie 

Naar consumptie 

Naar beleving
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Product
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Geef drie redenen waarom een consument brood

bij de bakker moet kopen

1……

2……

3……

Product



- Goed is geen onderscheid maar een voorwaarde

- Kies voor de breedte of de diepte

> subspecialisaties in andere producten

> op elk onderdeel goed presteren

- Verdiep je in de wens van de klant

Product



Winkel
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Geef drie ideeën om de gemiddelde bakkerswinkel

te verbeteren

1……

2……

3……

Winkel



- Goede routing van je winkel

- Wachttijden beperken

- Bezorgservice

- Parkeren

- Laat het de moeite waard zijn

- Persoonlijk

- Beleving

- Passie

Winkel

Jumbo
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Bouw je eigen concept
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IKEA: het creëren van een beter dagelijks bestaan voor zoveel 

mogelijk mensen.

Microsoft: er staat een personal computer op elk bureau met 

Microsoft-software.

FjallRaven: ontwikkelen van producten die het de mensen 

gemakkelijker maken om van de natuur genieten. 

Suitsupply: onze kracht schuilt in onze formule: direct, to-the-point en 

toch persoonlijk. We streven ernaar snel en efficiënt te werken en 

combineren vakmanschap met stijl.

Visies



Bouw je eigen droom

Droom: Klanten laten genieten van de smaak van puur vakmanschap.

Mijn klant geniet van mijn producten omdat ik de keuze maak voor de beste 

natuurlijke ingrediënten, de beste mensen en een handmatig proces.

Overtuiging: ik ben ervan overtuigt dat mensen

behoefte hebben aan smaakvolle producten, die 

traditioneel zijn bereid.

Normen: ik kies voor biologische grondstoffen omdat 

deze het best aansluiten bij mijn ambitie.

Waarden: Natuurlijk –Transparant - Traditioneel
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Noem drie trends waarop je een concept kan bouwen

1……

2……

3……

Bouw je eigen concept



Positioneren

Product  - Service - Proces   - Beschik   - Prijs  - Beleving
baarheid

Dominant  5

Onderscheidend  4

Gemiddeld  3

Onvoldoende  2

Onacceptabel  1



Communiceren

‘’Ik zie dat Ik heb het gevoel Ik hoor wat je zegt’’

Zien Voelen Horen



Auto kopen



Ter inspiratie

Zien Voelen Horen
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Stellingen eens / oneens

• In 2025 zijn er nog 1000 bakkerijen in Nederland

• Een bakker kan zich onderscheiden met busbrood

• Een breed assortiment is noodzakelijk

• Brood van de bakkers is evengoed als in de super

• Nieuwe winkel concepten werken niet in de provincie

• Ik wil al mijn brood op termijn van biotarwe maken

• Klanten zijn tegenwoordig te kritisch

• Bakker zijn is het mooiste vak van de wereld
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