
WIE IS DE NIEUWE GENERATIE?*
Generatie Z en de Millennials vormen samen ‘de Gemaksgeneraties’. De 
generaties die met gemak zijn opgegroeid. Tot aan 2030 zullen deze twee 
generaties de foodmarkt een flinke boost geven. Nu al geven Millennials als 
groep bijna net zoveel uit aan buitenshuis eten, home delivery en take-away, 
als alle oudere generaties samen.

MILLENNIALS (geboren tussen 1980 en 1999) zijn opgegroeid rond de 
millenniumwisseling en zijn vertrouwd met technologie. Ze zien zichzelf als 
een grenzeloze generatie. Maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, 
klimaatverandering of de bio-industrie vinden ze belangrijk. Zichzelf uit 
kunnen drukken vinden ze ook belangrijk. Ze schuwen niet om een mening 
te geven op social media en deze ook te delen. 

✓ Foodies
✓ GSM, Sociale Media & Internet zijn natuurlijk domein
✓ Vinden moeilijk balans tussen werk & privé
✓  Ze zijn niet gebonden aan merken. Naar reclame-uitingen kijken ze met 

een kritische blik
✓ Ze zijn gevoelig voor prijs en gemak en dus voor aanbiedingen
✓ Indien ze meer te besteden hebben, kiezen ze voor gezonde producten
✓  Labels als vers en natuurlijk scoren hoog zolang ze ook iets unieks te 

bieden hebben
✓  Geven boost aan de Home Delivery / Take Away-markt (zelf koken 

staat onder druk)

Een mooi concept 
bedenken is één iets, 
maar zorgen dat het 
bij de juiste doelgroep 
terecht komt is een 
tweede. Het is daarom 
belangrijk om goed 
inzicht te krijgen in 
wat hen bezighoudt. 
De nieuwe generatie 
consumenten staan 
klaar, met eigen normen, 
waarden en behoeftes. 
Wat zijn deze en wat 
triggert hen?

WIE ZIJN DE 
NIEUWE GENERATIE 
CONSUMENTEN?



GENERATIE Z (geboren tussen 1999 en 2015) kunnen zich geen wereld zonder 
internet voorstellen. Ze worden ook wel digital natives genoemd. In vergelijking 
is Generatie Z nog meer food-minded dan de Millennial. Het op eigen benen 
leren staan en de beschikking krijgen over een steeds groter inkomen maakt 
deze jongvolwassenen bij uitstek een zeer interessante doelgroep voor de 
foodsector. 
Deze generatie consumeert bewust en maakt vooral kennis met producten 
via social media. Ze schuwen massaconsumptie die klimaatproblemen en 
uitputting van de aarde als effect hebben. Eerder gaan ze voor merken die 
maatschappelijk verantwoord zijn, onderscheidend en eigenzinnig. 

✓ Een bezoek aan een supermarkt is voor deze foodies een uitje
✓ Beleving & Storytelling is hierbij belangrijk
✓ Op de winkelvloer kiezen ze voor mentaal gemak, tijdwinst en genieten
✓  Het uitstellen van aankopen maakt Generatie Z gevoelig voor 

impulsaankopen
✓  Door tijdgebrek worden boodschappen en maaltijden al snel besteld / 

thuisbezorgd
✓  Ze eten vaker tussendoortjes i.p.v. maaltijden. Als tijdsbesparing eten ze vaak 

onderweg
✓ Ze besteden gemiddeld € 4,62 voor één tussendoortje buitenshuis
✓  Het ene moment zijn ze bewust bezig met gezond eten, het andere moment 

juist bewust met óngezond eten en genieten
✓  Vers(perceptie) en gezond worden aan elkaar gelinkt, zeker door (jonge) 

vrouwen
✓ Authenticiteit & duurzaamheid zijn key
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