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NIEUWVEEN – Glutenvrije 
cheeseburgers, plofkipvrije 
kipnuggets en zelfs hambur-
gers op basis van tomaten. Het 
zijn anno 2015 producten die 
op de menukaarten staan van 
twee vooruitstrevende ketens in 
het klassieke fastfoodsegment: 
McDonald’s en Kwalitaria. Beide 
bedrijven moeten wel, want de 
consument is kritischer dan ooit, 
óók op fastfood.

Bij McDonald’s, de marktleider 
binnen out-of-home, klinkt wereld-
wijd de noodklok. Winsten lopen 
terug of stagneren zelfs. De tijd dat 
de consument op de automatische 
piloot naar de goudgele M werd 
getrokken is voorbij, ook in ons 
land. De fastfoodketen doet er de 
laatste tijd dan ook alles aan om 
mee te schuiven richting het 
groeiende segment (fast) casual 
dining. Tafelbediening (pilot in 
2015), transparantie over ingrediën-
ten, fruit en groente in de happy 
meals en zelfs een groen logo 
moeten McDonald’s op weg helpen 
om de kritische consument tevre-
den te stellen. Daar past ook de 
introductie van de glutenvrije 
hamburger, cheeseburger en 
quarter pounder in. In oktober 2013 
startte McDonald’s in zes restau-
rants met een pilot voor deze 
glutenvrije burgers en deze zomer 
is de proef uitgebreid naar zo’n 
vijftig vestigingen. “Om tegemoet te 
komen aan de groeiende behoefte 
onder gasten met een coeliakie-
diagnose biedt McDonald’s gluten-
vrije burgers aan”, zegt Debbie de 
Wagenaar, directeur communicatie 
McDonald’s Nederland. “De 
introductie van de glutenvrije 
burgers in meer restaurants is 
gekoppeld aan de introductie van 
een nieuwe werkwijze in de 
keuken, die de mogelijkheid biedt 
om nog meer verschillende produc-
ten tegelijkertijd te bereiden, 
waaronder de glutenvrije burgers.”

Free from
De afgelopen jaren ziet McDo-

nald’s een trend naar ‘Free from’-
producten. Opvallend daarbij is de 
toenemende vraag naar glutenvrije 
producten. Volgens de Nederlandse 
Coeliakie Vereniging hebben in 
Nederland naar schatting 170.000 
mensen coeliakie, terwijl 30.000 
mensen ook daadwerkelijk de 
diagnose coeliakie hebben gekre-
gen. De verwachting is dat het 
aantal coeliakie-diagnoses de 
komende jaren zal gaan stijgen. 
Daarnaast is er een toenemend 
aantal mensen met zogenaamde 
glutensensitiviteit, een aandoening 
die pas sinds kort medisch erkend 
wordt. Voor wie lijdt aan deze 
aandoening kan het eten van gluten 
verstrekkende gevolgen hebben 
voor de gezondheid. “Buiten de 
deur eten is voor hen niet zo 
vanzelfsprekend. Ze moeten zich 
goed laten voorlichten over welke 
restaurants glutenvrije producten 
serveren. Ook voor hen willen we 
er zijn”, aldus De Wagenaar. Om 
een product gecertificeerd gluten-
vrij te mogen noemen, moet dit 

product wettelijk gezien onder de 
20 ppm (parts per million) zijn. Het 
glutenvrije broodje dat McDonald’s 
gebruikt, draagt het internationale 
Euro Crossed Grain keurmerk en 
bestaat voornamelijk uit rijst, mais 
en tapioca.

Zomerproduct
Een andere fastservice-keten die 

hard aan de weg timmert om een 
bredere doelgroep aan te spreken is 
Kwalitaria. De formule van moeder-
bedrijf franchise friendly concepts 
(ffc) (zie ook pagina 10) biedt nu 
ook plofkipvrije producten, Earth 
Water en een gloednieuwe vegetari-
sche Tomeato burger. “Bij Kwalita-
ria kan de consument genieten van 
een verantwoord assortiment met 
producten van Hollandse bodem. Zo 
zijn al onze Kwalitaria-kipproducten 
sinds kort plofkipvrij. Met de 
Tomeato Burger, die is gemaakt van 
tomaat, richten we ons op de 74 
procent van de Nederlanders die 
vaker voor een dagje zonder vlees 
kiest en bewuster nadenkt over 
eten”, aldus de keten. De burger is 

in eerste instantie een zomerpro-
duct, maar wordt bij succes 
mogelijk blijvend op de menukaart 
gezet van alle 130 vestigingen in 
ons land.

Vernieuwingsslag
Geheel in lijn met McDonald’s 

maakten de cafetaria’s van Kwalita-
ria op het gebied van look & feel de 
afgelopen jaren een vernieuwings-
slag door. En ffc overtuigde al 
diverse gerenommeerde cafetaria-
ondernemers uit de branche om bij 
de formule aan te sluiten. Daar-
naast zorgt een samenwerking met 
shop-in-shops van Délifrance in een 
handvol cafetaria’s voor extra 
klandizie en worden ook op 
assortimentsniveau continu stappen 
gezet. De blaarkopkoeburger is 
bijvoorbeeld langzaam maar zeker 
een begrip aan het worden in de 
branche, de seizoensproducten zijn 
verrassend en dat ook de friet van 
de keten is vernieuwd wordt breed 
gecommuniceerd via onder meer 
radiospotjes op populaire radiozen-
ders.

Aanbod McDonald’s en Kwalitaria schuift mee met kritische consument

Van glutenvrij tot tomatenburger, 
de cafetaria heeft geen keus

De Tomeato burger bij Kwalitaria is een vegetarische hamburger op 
basis van tomaat. Het broodje is binnen out-of-home al langer uitgerold 
bij diverse cateraars en de gemakswinkels van AH to go.

McDonald’s doet er pr-technisch alles aan om zijn glutenvrije producten 
onder de aandacht te krijgen bij de betreffende coeliakie-doelgroep. Op 
de foto reikt Debbie de Wagenaar van McDonald’s de eerste glutenvrije 
burger aan coeliakie-patiënt Ab Otten.

Wat vertel jij in 60’?
Iedere professional pitcht continu zichzelf en z’n bedrijf. Intern en extern. 
Maar hoe aansprekend en effectief is jouw pitch? En die van je medewerkers 
en collega’s? Wat vertel jij in 60’?
In deze nieuwe rubriek krijgt een bedrijf ‘het podium’ zich in maximaal 60” 
voor te stellen. De letterlijk en zonder aantekeningen uitgesproken eerste 60” 
pitch leest u hieronder.
Pitch- en presentatieprofessional & ‘Ambassadeurmaker’ Patrick van Gils 
geeft vervolgens gerichte pitch coaching met verbetertips.
Deze tips en de nieuwe pitch kunt u online beluisteren.

Vandaag:
Erik van der Laan, sales manager van Van Wijngaarden

De 60” gaan nu in…

De 60” pitch van 
Erik van der Laan, 
sales manager van 
Van Wijngaarden

Op de zeepkistOp de zeepkist

Patrick van Gils helpt ondernemers en directeuren 
met het winnen van meer klanten en opdrachten. Hij 
leidt inspirerende MT- en directiesessies en maakt 
van management en medewerkers ambassadeurs: 
ondernemender, klant- en verkoopgerichter. Iedere 
medewerker wordt zo een mee(r) verkopende 
medewerker en is in staat zelf meer klanten en 
opdrachten binnen te halen.

Wil jij de volgende keer met jouw bedrijf ook 60” podium in deze rubriek? 
Mail dan naar patrick@toppresentaties.nl, www.opdezeepkist.nl

0-10” “Mijn naam is 

Erik van der 

Laan. Ik ben 

werkzaam bij 

Van Wijngaar-

den.

 De naam Van 

Wijngaarden is 

bij u dan wellicht 

niet zo bekend 

maar u kent 

10-20” waarschijnlijk 

allemaal het gele 

tubetje met het 

rode dopje en 

daarin zit de 

lekkerste 

mayonaise van 

Nederland. En 

die mogen wij maken. Ik ben verantwoordelijk 

20-30” voor de verkoop in retail en ook verantwoordelijk 

voor de verkoop in out-of-home. 

 Out-of-home wordt grotendeels gevormd door 

frietsaus maar wij zijn juist degene 

30-40” die de echte mayonaise maken. Echte mayonaise 

met 80% olie. Deze mayonaise willen wij heel graag 

verkopen aan de betere restaurants, en dan niet aan 

40-50” die restaurants die zelf hun mayonaise maken, maar 

de restaurants net daaronder die op zoek zijn naar 

echte, volle, lekkere mayonaise. Ik hoop dat ook u 

uw klanten binnenkort die heerlijke mayonaise

50-60” voorschotelt!”

Luister op outofhome-shops.nl/n-82497 naar de verbeterde versie van deze pitch.
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