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23 mei 2013 – Ivo van Dijkhuizen What’s your dream? 
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Voorstellen 

• Nexus klankbord 

– Bastiën van Rosendaal 

– Rin vd Molen 

– Raymond Dukers 

 

• Ivo van Dijkhuizen 

– Marketeer  

• PAKHUIS communicatie 

• Bake Five  

• Boulangerieteam 

• Bakery Nexus 

• Meneba 
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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 super is evengoed als van de bakker 

• 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  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=ivo+van+dijkhuizen&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGOGfsJlZAQBfM&tbnid=IVOmPyWRMWeSmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bakerynexus.nl/biologische-plofkip/&ei=bQFcUdnUJujX0QXIl4CoDQ&bvm=bv.44697112,d.d2k&psig=AFQjCNEzpbEpNDzmf-ztw9FXA4PGqutvlA&ust=1365070470757683


24-5-2013 

4 

Onderwerpen 

• De realiteit 

• Wat is je verhaal 

• Product 

• Winkel 

• Bouw je eigen concept 

 

• Bonus: communiceren met je klant 

 

 

   

 

 

Marge     versus   Dromen 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=boekhouder&source=images&cd=&cad=rja&docid=dDirmti_R7pBpM&tbnid=tg7BTkfMIk4TwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animaatjes.nl/beroepen-plaatjes/boekhouder/&ei=aohAUbi7KeSt0QXSvYGoDQ&psig=AFQjCNF9__LrDcbpRXiRP5is3q9PHvLw-w&ust=1363270060406363
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De realiteit 

• Minder ambachtelijke bakkers 

• Groei broodverkoop in supermarkt 

• Desembrood / zichtbaar vakmanchap 

• Initiatieven met bakkerij en horeca 

• Consument wil waar voor zijn geld 

• Hebben het druk en betalen voor quality time 

• Van global naar lokaal 

• Door de crisis meer geld dan ooit 

• Onderscheid zit hem in jouw verhaal  

– Waarom doe je wat je doet? 

 

Wat is je verhaal? 

Onjuist 

 

Concept 

 

Communicatiekracht 

Sterk verhaal 

Extern gericht 

Intern gericht  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=hubertusbrood&source=images&cd=&cad=rja&docid=eidLVc87ag6VRM&tbnid=qFZQqlTNIOaN1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.4b.nl/c/bakkerij-segaar.html&ei=5upbUelPtO_SBaHpgJgF&bvm=bv.44697112,d.d2k&psig=AFQjCNHlN1CjR8Hpd1ygDPG891ABMJSxRQ&ust=1365064784157535
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Concept 

 

Extern gericht 

Intern gericht  

Onjuist 

 

Communicatiekracht 

Sterk verhaal 

 

 

maart 2013 

Vertel dus het echte verhaal 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=hubertusbrood&source=images&cd=&cad=rja&docid=eidLVc87ag6VRM&tbnid=qFZQqlTNIOaN1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.4b.nl/c/bakkerij-segaar.html&ei=5upbUelPtO_SBaHpgJgF&bvm=bv.44697112,d.d2k&psig=AFQjCNHlN1CjR8Hpd1ygDPG891ABMJSxRQ&ust=1365064784157535
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=hubertus+segaar&source=images&cd=&cad=rja&docid=BGNRaxT7gzfDxM&tbnid=t4eH9u-FlwNJ9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.defahrenheit.nl/winkels/hubertus-brood-koffie-chocolade/&ei=OvFbUbSsCabB0gW09YHIBQ&bvm=bv.44697112,d.d2k&psig=AFQjCNGRJqZ0dFWvpFmoyLFBLYJhQbW8qA&ust=1365066337138270
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september 2012 

Dus ook…. 
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Trends 

            Beleving

   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. 

 Lokaal

 

  

 

      Bewust                 

 

 

  

 

Minder uitgaven 
Meer (spaar)geld 

      Crisis                 

 

 

  

 

Crisis in perspectief 

Werkeloos in jaren 30  Verkoop I-Phone 5 - Amsterdam 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=crisis&source=images&cd=&cad=rja&docid=7S2n7vrVSlz7SM&tbnid=HF1tZsYnJeqT9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://kookcoach.blogspot.com/2012/04/crisis-koken.html&ei=AMtKUcHjIYrW0QWD94HQAw&psig=AFQjCNGa7eQjrNapogMmeAlBaLkNCiBtog&ust=1363942491547542
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Behoefte piramide 

Bewuste consumenten 

Zelfontplooiing 

Cognitieve behoefte 

Erkenning 

Veiligheid 

Honger 

MASLOW Belang 

Tijdsbesteding 

Bewuste consumenten 
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Van productie  

 

Naar consumptie  

 

Naar beleving 
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- Buurtfunctie 

- Dagelijks brood 

- Verwenmomenten  

- Lunch  

 

Functie van bakker 

Product 
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Geef drie redenen waarom een consument brood 

bij de bakker moet kopen 

 

1…… 

2…… 

3……  

Product 

- Maak producten waar je in gelooft 

- Laat je medewerkers er in geloven 

- Laat de klant het geloven door te ervaren 

 

- Goed is geen onderscheid maar een voorwaarde 

- Kies voor de breedte of de diepte 

- Verdiep je in de wens van je klant  

Product 
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- Cupcake 

- Desembrood 

- Cheesecake 

- Chocolade 

- Volkoren 

- e-numervrij 

- Glutenvrij 

- Koolhydraat arm 

 

  

Producttrends 

Traditioneel en Innovatief 

Stapje voor stapje 

 
     Binnen  < 6 maanden 

     Binnen  < 1 jaar 

     Binnen  < 3 jaar 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=bakery&source=images&cd=&cad=rja&docid=u0GZ1dQtGbjuAM&tbnid=B35OFFm3mKGJfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bakerybites.wordpress.com/2010/02/25/hello-world/&ei=-OFKUYy9BbDY0QXHx4Fg&psig=AFQjCNFBkSHX6LwU4fRkjmXJeqlvsrRWwg&ust=1363948170086902
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Pauze 15 minuten 

 

 

Winkel 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=bakkerij&source=images&cd=&cad=rja&docid=pfDp2H-L1G_mzM&tbnid=F2AIi0YoPxln2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bakkerswereld.test.blueskies.nl/fotoreportages/marqt-en-brood-overtoom-amsterdam-4031.html&ei=hatSUYf0EqjQ0QWs3YCQBw&psig=AFQjCNH-sjWJLpxYtXiMg_PabXW9oCBmKg&ust=1364458713255518
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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 

- Laat het de moeite waard zijn 

- Verwachtingen overtreffen 

- Passie  

Winkel 
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- Brood is hot 

- Koffie 

- Genieten 

- Zelfbediening 

- Simpel 

- Recycle 

- Natuurlijke materialen 

 

  

Winkeltrends 

Simpel en Doeltreffend 

Stapje voor stapje 

 
     Binnen  < 6 maanden 

     Binnen  < 1 jaar 

     Binnen  < 3 jaar 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=bakery&source=images&cd=&cad=rja&docid=jFL2pB3i9sSQ0M&tbnid=YuEWth8HM9ZZhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://retaildesignblog.net/2012/04/13/komsufirin-bakery-by-autoban/&ei=VeFKUbaSMqe90QXbg4DADQ&psig=AFQjCNFBkSHX6LwU4fRkjmXJeqlvsrRWwg&ust=1363948170086902
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Bouw je eigen concept 

 

 

IKEA: het creëren van een beter dagelijks bestaan voor zoveel 

mogelijk mensen. 

 

Microsoft: er staat een personal computer op elk bureau met 

Microsoft-software. 

 

Bagels & Beans:  Iedereen moet bij ons blijer vertrekken dan dat hij 

of zij bij ons binnenkomt. 

Visies < 1 generatie gerealiseerd 
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Bouw je eigen droom 

 

 

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

 

Ambitie: Mijn klant geniet van mijn producten omdat ik kies 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 

Noem drie trends waarop je een concept kan bouwen 

 

1…… 

2…… 

3……  

Bouw je eigen concept 
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Mogelijke bezwaren 

 

 

• Ik begrijp je concept niet 

 Waarom zou ik bij jou wat moeten kopen? 

• Ik wil je concept niet 

 Ik wil niet om fietsen 

• Ik heb je concept niet nodig 

 Ik lust geen koffie 

• Ik vind je concept niet interessant 

 Ik ga liever naar een andere zaak 

• Ik geloof niet wat je zegt 

Waarom zou jouw brood beter zijn? 

 

BONUS Koopgedrag klanten 

‘’Mooie auto!’’        ‘’ Zit lekker’’ ‘’hoeveel PK?’’ 
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Op koopgedrag inspelen 

             Zien   Voelen   Horen 

Nette winkel            Sfeer              Kennis 

Schoon             Verlichting                             Muziek 

Kleding             Verpakking              Begroeten 

Producten            Temperatuur             Argumenten 

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  

 

 

Als dromen uitkomen…. 
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.NU 


