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VERANTWOORDING 
Ongeveer een maand geleden publiceerden wij onze eerste WhitePaper. We verwoordden daarin 
de verzamelde gedachten over de drukte die veel versspecialisten ten deel is gevallen. De aan-
leiding is verdrietig, de drukte natuurlijk niet onwelkom. Daar hoeft niemand zich voor te scha-
men. De drukte goed doorkomen, klanten correct bedienen en toch ook de voorschriften handha-
ven is niet altijd even simpel. Na deze periode komt een nieuwe, een nog onbekende. Zal de con-
sument nieuwe wegen kiezen? Andere eisen stellen aan kwaliteit en herkenbaarheid?  
 
U mag er van overtuigd zijn dat we ook deze tweede WhitePaper in alle bescheidenheid geschre-
ven hebben. Ook nu alle voorbehoud voor volledigheid en complete informatie. Ook nu weten we 
net zo veel als u en veel minder van uw specifieke situatie.  
 
We hebben informatie verzameld door opnieuw veel gesprekken met diverse vers-ondernemers 
en ook met marktdeskundigen. Onlangs zei onze minister-president als antwoord op een vraag 
tijdens een persconferentie: “We varen het schip Nederland op zicht en niet op kompas.” Een 
mooie verwoording van de huidige situatie bij veel ondernemers. Vooruitkijken leidt nooit tot ze-
kerheid, hooguit tot zekerheid over de te varen koers. Op dit moment is overmorgen niet meer 
dan troebel water. 
 
Dit document bedoelt niets meer te zijn dan een handreiking om u op ideeën te brengen. Even-
tjes stil te staan en proberen vooruit te kijken. We hopen dat u er iets aan heeft.  
 
 
WAAROM NU AL “NA CORONA”? 
Het is bijna ongepast dit onderwerp aan te snijden nu er nog zoveel leed en onzekerheid is. Er 
zullen mensen zijn die heel andere zorgen aan hun hoofd hebben en helemaal niet willen naden-
ken over ‘na corona’. Toch gaat er (ook?) in ons brein een beeld komen van een groter geheel 
over de periode ‘na corona’. Tijd zat, denk je, we weten precies wanneer deze periode begon, 
maar helemaal nog niet wanneer die eindigt. Wellicht wat voorbarig om na te denken over de tijd 
“na corona”, maar toch.  
 
Moderne communicatie maakt deze periode onvergelijkbaar. Ouderen maken vergelijkingen met 
de WO-II-tijd, of met de watersnoodramp van 1953. Ze maken er wel steeds een kanttekening 
bij, het alleen zijn is anders, maar de communicatie is ook anders. Mensen tot 60 jaar vinden 
vooral de onzekerheid erg lastig, zij zijn behalve de oliecrisis van 50 jaar geleden vooral gewend 
aan gebaande wegen en veilige paden. De jongeren hebben zelfs geen herinnering aan 9-11 en 
vinden het bepalen van hun positie helemaal erg lastig en vervelen zich vaak enorm. Als je jong 
bent mag je nog wat onbezorgd zijn, maar ook zij zullen zich moeten voegen. 
 
De tijd ‘van corona’ zal nog wel even voortwoekeren, ook na het startpunt van herstel zal de pijn 
van deze periode nog lang voelbaar zijn. Een ding is zeker, de herstelperiode van organisaties en 
bedrijven zal nog lang daarna voortduren.  
 
 
DE CONSUMENT EN DE MAATSCHAPPIJ 
Antropologen, filosofen en politici zijn het er over eens dat de maatschappij zal veranderen. Na-
tuurlijk, het gemis aan persoonlijk, nauw en fysiek contact wordt enorm gemist. Dat is de ene 
zijde van de medaille, maar de andere is er ook. Op dit moment al is er –zij het verplicht- een 
soort collectieve ‘onthaasting’ op gang gekomen. Ondanks het verplichte spreekt die veel mensen 
toch ook wel aan. Tijd voor -al is het dan digitaal- communicatie, die oude tante eens bellen en 
oog en oor voor natuur. Het is misschien maar klein, maar het doet wel iets met mensen.  
 
Er zullen er ‘straks’ velen zijn die niet meer om kijken en verder gaan waar ze gebleven waren, er 

misschien zelfs een schepje bovenop doen. Deskundigen verwachten niet 
een grootschalige maatschappelijke herijking van de waarden in het le-
ven, maar wel een reeks nieuwe ijkpunten die op diverse terreinen effect 
zullen hebben. De schone lucht, rustige wegen versterken de hang naar 
duurzaamheid, die trend was er al en is door de coronacrisis nog groter 
geworden. Waarin zich dat zal uiteindelijk allemaal zal uiten, weet nie-

mand. Zal het veranderend gedrag van bijvoorbeeld kleding, vervanging van smartphones en 
huisraad tot gevolg hebben? Zal over de aankoop van een vliegticket nog net zo gemakkelijk ge-
dacht worden als voorheen?  



 
Zullen we ook een omslag gaan zien in koopgedrag van de dagelijkse boodschappen? We kunnen 
met veel zaken rekening houden en inspelen op nieuwe waarde én nieuwe normen.  
 

 AANDACHTPUNT:  
De aandacht voor het verhaal achter de levensmiddelen in z’n algemeenheid is de voorbije 
weken hard gegroeid. Gebruik deze trend in uw voordeel. Bouw nu vast verder aan uw be-
trouwbaarheid en de transparantie over de herkomst van uw producten. 

 
Complexe vraagstukken liggen nu op tafel: Hoe zal de intelligente lockdown gaan worden afge-
bouwd? En vooral, wanneer zal dat gaan gebeuren? Wie zal deze periode in economische zin 
overleefd hebben? Komt er echt een ‘nieuw normaal’ en zo ja, wat wordt dan dat nieuwe nor-
maal? Allemaal vragen waar nog geen antwoord op is. Een ding is wel zeker: Zolang we in een 
“anderhalve meter-maatschappij” moeten leven, zal er geen ruimte zijn voor grootschalig vieren 
en feesten. Evenementen waar normaliter 2000 mensen verwacht worden, zijn niet kostendek-
kend te maken met 250 bezoekers. Tuinfeestjes? Verjaardagsfeestjes? Familiebarbecues? Ze zul-
len worden opgeschort of op zijn best veel kleiner worden gemaakt. 

 
Versspecialisten die kantoren of andersoortige bedrijven als 
klant bedienden voor bijvoorbeeld lunches of maaltijden, 
zijn deze omzet vaak grotendeels kwijt. Gelukkig konden 
velen dit tot nu toe compenseren door fors hogere winkel-
omzetten. Deze bedrijven-omzet zal echter voorlopig niet 
terug keren en als die bedrijfskantines weer operationeel 
worden, hoe komen ze dan weer bij u terug? 
 
 

 
TOT “NA CORONA”  
Gedurende de huidige maatregelen, die wellicht vanaf 1 mei zullen wijzigen, blijft de maatschap-
pij verder ontwricht worden. We nemen zonder meer aan dat dit nodig is erger te voorkomen. Het 
betekent wel dat inspelen op dit nieuwe tijdelijke normaal, noodzakelijk blijft. Het omgaan met 
strenge(re) hygiëneregels zal aandacht iets blijven vergen. Anderzijds biedt het ook kansen om 
uw vakkundigheid breed te blijven etaleren. In onze WhitePaper van eind maart (De versspecia-
list tot 1 juni 2020) maakten we melding van diverse mogelijkheden voor de versspecialist. Door 
slim in te spelen op de mogelijkheden en wensen, helpt u uzelf en uw klant. 
 
 
 

 AANDACHTSPUNT:  
Veel consumenten hebben online besteld of telefonisch. Kortom, er is bij de versspecialist 
een rijkdom aan contactgegevens ontstaan. Gebruik deze rijkdom! U hebt bestellingen 
meegegeven, klanten voor het eerst of weer terug gezien. Zet een medewerker een of 
meer middagen aan de telefoon en bel die klanten op of ze tevreden waren. Veel klanten 
zijn toch thuis en aandacht maakt alles mooier. Een dergelijk telefoontje is veel effectiever 
dan een e-mailtje of WhatsApp berichtje. En heeft die klant dan een op- of aanmerking of 
vraag? Dé gelegenheid om van een klant een fan te maken!  
 

 
In fasen gaan we terug gaan naar normaal. Hoe? Dat is nog een 
vraag die wetenschappers gaan beantwoorden. Daarover doen 
we geen speculaties. Wel weten we dat gedurende die periode 
geen evenementen en partijen mogelijk zullen zijn. Ook de hore-
ca zal nog grote beperkingen kennen. Gevolg zal zijn dat de 
versspecialist zich kan richten op de consument die een weg 
zoekt naar gezelschap en vertier in kleiner verband.  
 
 
SAMENWERKEN, MOOIE VOORBEELDEN 
De voorbije weken ontstonden er spontaan en in zeer kort tijdsbestek van enkele dagen lokale 
samenwerkingsverbanden tussen versspecialisten in het kader van bezorging. Dit zijn echt mooie 
voorbeelden, die efficiënt werken en kosten en co2 besparen tot gevolg hadden. 
 



Een specialist, die actieprijzen opschortte en in plaats daarvan elke klant een mooie bos bloemen 
cadeau gaf besteding van € ..?. Hij hielp de plaatselijke bloemenkwekerij en gaf de klanten een 
goed gevoel. Het mes sneed aan twee kanten. 
 
Een lokale slager en bakker hebben samen een taart en een snackschotel bij kantoren aangebo-
den, in plaats van de gewoonlijke broodjes die zij voor corona dagelijks voor de lunch leverden. 
Geluk was dat de actie werd opgepikt door het lokale nieuwsblad en paginagroot gepresenteerd.  
 
Twee versspecialisten in een dorp spanden samen om klantloyaliteit te bestuiven. Op vertoon van 
de kassabon van de slager gaf de groenteman een korting op asperges. Andersom gaf de kassa-
bon van de groenteman recht op een korting op achterham bij de slager. Poldermarketing pur 
sang. 
 
 
ALS “NA CORONA” AANBREEKT 
(Nogmaals: We hebben net als iedereen geen idee wanneer dit komt, maar het komt een keer.) 
 
Zodra het weer kan zal die nieuw of opnieuw geworven klant de specialist willen betrekken in zijn 
of haar feestelijkheden: wees dan voorbereid! Inplannen gaat nog moeilijk, maar plannen maken 
kan al wel! 
 

 AANDACHTSPUNT:  
Het is handig als u startklaar bent. Help uw klant keuze-
stress te vermijden en biedt kant en klare oplossingen.  
Laat u zien via social media, grote kans dat juist uw nieuwe 
klanten u zijn gaan volgen. 
Maak uw feest(elijke) folders vast klaar, zodat u straks al-
leen op de printknop hoeft te drukken. 
 
 

 
Voor de versspecialist die gezaaid heeft tijdens deze crisis, gezaaid met kwaliteit, betrouwbaar-
heid, service en al die dingen die we eigenlijk zo fijn vinden en weer waarderen. Voor die vers-
specialist, die omzet heeft zien blijven, misschien zelfs toenemen, die een topproduct voor een 
eerlijke prijs desnoods zelfs aan huis leverde en daarmee zijn visitekaartje neerlegde, die onder-
nemer kan vast en zeker de nieuwe of hernieuwde klant aan zich binden. 
 
De ondernemers-versspecialisten hebben niet alleen het contact met (nieuwe) klanten gelegd, 
maar ook onderhouden en kunnen dat nu inzetten om blijvende loyaliteit te winnen. 
 
 


