
Experience the impact of  
Future foodtrends  
for today & tomorrow



AGENDA

- Waarom een nieuw platform voor Future Food? 

- Welke ontwikkelingen komen er op ons af? 

- Hoe komen we van trend naar toegevoegde waarde? 

- Welke rol speelt Masters in Future Food hierin? 

- Wat gaan we in 2020 (en daarna) doen? 

- Q & A  





,,Tell me and I will forget; 
Show me and I may 
remember; Involve me 
and I will understand!” 







Coop plant-based eating
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4 generaties terug poseren bij de vleeswaren



Vegan is here to stay



Consumptie van vlees onder Nederlanders

NOS, augustus 2019



Merendeel Nederlanders eet flexitarisch

! 1 dag geen vlees: 67% van de bevolking (Natuur en Milieu, 
2016)

! 3 dagen geen vlees: 55% van de bevolking 
(Voedingscentrum, 2015)



Consumptie van vlees onder Nederlanders



Vegan in retail:



Vegan in retail

“Mensen zijn woedend op de 
Allerhande omdat de kersteditie te 
weinig vlees bevat” (dec, 2018)



Wat eet een veganist?

! Welke doelgroepen zijn er? 

! Welke verschillen kenmerken deze 
doelgroepen? 

! Hoe kunnen we het beste op vegan 
inspelen? 

! Hoe ziet de toekomst van vegan eruit? 



! Welke doelgroepen zijn er? 

! Welke verschillen kenmerken deze 
doelgroepen? 

! Hoe kunnen we het beste op vegan 
inspelen? 

! Hoe ziet de toekomst van vegan eruit? 

Wat is de visie binnen uw organisatie op vegan?



Learning by seeing and doing



Intervisie

Inspiratie

Expertise

Kennis

Interactie

Ervaren

Proeven



Unieke mix  
van kennis:
formule management, product management, 
marketing, category management, 
commercie, inkoop en (markt)onderzoekers 

Sparren gezamenlijk 
over: 

productaanpassingen, schappositie’s, 
doelgroepen, communicatie, labelling, 
trends, de toekomst van vegan & plant-based 
etc. 



Programma 2020 

Master FF Class 1:  woensdag 4 maart 

Master FF Class 2: woensdag 17 juni 

Retailsafari Stockholm: 7-9 oct. 

Congres Intervisie: dinsdag 24 nov



! Wat krijg je ervoor: 

! - inspirerende sprekers 

! - ontmoetingen/discussie’s met deskundigen 

! - interactie tussen retail en industrie 

! - (persoonlijke) groei door nieuwe inzichten 

! - 2 bijeenkomsten met bedrijfsbezoeken & tasting 

! - 3 daagse reis naar buitenland (Stockholm) 

! - toegang tot congres Retail intervisie 

! - Incl vervoer in luxe VIP Coach 

! - hotelovernachtingen 

! - vliegtickets, transfers  

! - diners, lunches en consumpties 

! - hand out’s 

! - korting op Focusplaza evenementen: 

!   FormuleFocus, Summerschool etc. 



Inspiratiereis Stockholm



MFF Vegan Challenge 2020



Are you ready to experience the 
impact of vegan & plant-based for 
today and tomorrow…? 

Think now, invest now, act now


