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Almere
Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Breda
Bussum
Delft
Den Haag
Deventer
Dordrecht
Ede
Eindhoven
Enschede

Groningen
Haarlem
Hengelo
Hilversum
Leeuwarden
Leiden
Maastricht
Nijmegen
Roosendaal
Rotterdam
Tilburg
Utrecht
Veenendaal
Zeist
Zoetermeer

Op dit moment woont 24% van de 
huishoudens in Nederland in een 
bezorggebied van een van de vier 
flitsbezorgers.

Hierbij gaat het vooral om de sterk 
stedelijke gebieden. 

In de gemeenten waar flitsbezorgers  
actief zijn, ligt het aantal inwoners per 
km2  vijf keer hoger dan gemiddeld in 
Nederland.

Ook het profiel van de inwoners is 
duidelijk anders: 

Deze 30 gemeenten hebben aanbieders van Flitsbezorging gekozen om te starten



De consumenten in deze 30 gemeenten hebben een duidelijk ander 
leefstijlprofiel in vergelijking met “alle Nederlanders”

De leefstijlgroepen rechts – boven in het model wonen veel minder vaak in deze steden, in vergelijking met de leefstijlen aan de
linkerkant van het model. Bij de Rode en Paarse leefstijlgroep is het verschil het grootst: 26,2% in deze 30 steden versus 15,2%
gemiddeld in Nederland



In het kort:
De DISC leefstijlgroepen in de grote steden in Nederland

Individu
gericht



Wat weten we verder van het profiel van 
de klanten van flitsbezorgdiensten?
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bekend ooit gebruik conversie kennen -> gebruiken

Bekendheid flitsbezorging en “ooit gebruikt”

In de afgelopen 3 maanden ten minste 1x gebruik gemaakt van flitsbezorging, alle Nederlanders

NL 18+ 
aantal personen NL 18 - 34 jr aantal personen

aandeel 
18 - 34 jarigen

Q3 - 2021 1,4% 198.000 4,1% 155.750 79%

Q4 - 2021 2,8% 396.500 6,9% 262.250 66%

Gebruikspenetratie groeit, Naast de 18 - 34 jarigen zien we in Q4 ook een stevige groei bij de oudere doelgroepen!

Vrouw
27%

Man
73%



De klantgroep voor flitsbezorging
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De klanten van flitsbezorgdiensten:
 Jonge een en twee persoons huishoudens, studenten en “career strarters”
 Hoger opgeleiden, relatief hoog vrij besteedbaar inkomen
 Vaker mannen
 Vaker impulsieve consumenten, weinig tijd, weinig regelmaat, tijdsbeeld: NU!
 Leefstijlgroepen Paars en Rood:

Urban Experience en - professionals



Hoe zien we dit terug in de praktijk?

• De leefstijlen in de stad Den Haag

• Per straat is de meest voorkomende  
leefstijl weergegeven, 

• de stippen geven de locaties van de 
bezorghubs weer:

• Prinsestraat (Flink)
• Nieuwe Molstraat (Getir)
• Spui  (Gorilla’s) 
• Elandstraat (Gorilla’s?) 
• Uitenhagestaat (toekomst?)

• De cirkel geeft het verzorgingsgebied 
aan (10 minuten fietsen)



Er is een duidelijk verschil tussen de verzorgingsgebieden van de verschillende aanbieders.
ZAPP is in 3 steden actief (Amsterdam, Rotterdam en Amstelveen) en heeft daarmee het meest scherpe doelgroep 
profiel.
Flink is in 29 steden actief. Daarmee heeft het verzorgingsgebied nog steeds een duidelijk profiel, maar is dit vlakker 
dan bij de andere aanbieders.

De klantgroepen per aanbieder

29 steden 11 steden 8 steden 3 steden



De beschikbaarheid, bekendheid en het gebruik van de flitsbezorgdiensten

Organisatie gestart in 
Beschikbaar 
(gemeenten)

Aanwezigheid 
(tov alle huish. in de 30 

gemeenten)

Bekendheid
(Basis: allen die 

flitsbezorging kennen) Heeft weleens 
besteld bij:

Gorillas mrt-20 11 56% 69% 48%

Flink mrt-21 29 98% 45% 52%

Getir mrt-21 8 35% 24% 21%

ZAPP jul-21 3 27% 16% 15%
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Rood Oranje Geel Lime groen Aqua Blauw Paars

Plaatsen waar alleen Flink actief is De steden waar ook anderen actief zijn

De 18 steden waar op dit moment alleen Flink actief is, met plaatsen als Amersfoort, Almere, Deventer, Dordrecht, Ede, Hengelo Veenendaal of Zoetermeer,
hebben een duidelijk ander inwonersprofiel dan de steden waar Gorillas, Getir of ZAPP ook actief zijn. De veel bredere aanwezigheid van Flink vertaalt zich op 
dit moment nog niet in bekendheid en hogere bestelscores. Hierbij is echter ook van belang dat Flink een jaar korter op de markt is dan Gorilla’s.



Wat vindt de consument van Flitsbezorging?
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Bestelmotieven / voordelen:
1. Snelheid van levering
2. Hoef ik de deur niet uit
3. Korting bonnen
4. Impuls, bezoek vrienden
5. Vergeten boodschappen
6. Winkels niet open (24/7)

Nadelen / bezwaren:
1. Niet alles op voorraad
2. Beperkt assortiment
3. Minder goed gevoel

(anderen laten rennen, luiheid)

Individu
gericht

“Gat in de markt
“Randstad 2.0”
“past bij dynamiek 
grote steden”

“makkelijk”
“past bij deze tijd”
“handig dat het er is”

“geeft wel overlast”
“houden zich niet aan 
(verkeers) regels”
“Achteruitgang centrum ”

“interessante 
dienstverlening”
“vraagt wel om 
nieuwe regels”
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De consument heeft ruime keuze:
Niet alleen flitsbezorgen groeit snel, ook boodschap- en maaltijdbezorgers doen goede zaken!

• Mede als gevolg van corona hebben boodschappen en maaltijdbezorgers de afgelopen 
jaren goede zaken gedaan. De omzet steeg van 3,4 mld in 2019 naar 7,5 mld in 2021.

• Voor de flitsbezorgers wordt de omzet op jaarbasis op dit moment geschat op 0,4 mld

• Met name de doelgroepen Paars – Rood, Aqua - Blauw en Oranje  bestellen ook 
regelmatig bij online bestelsites



AH: 101 vestigingen in Amsterdam

Hoe gaat flitsbezorging er in de toekomst uit zien voor de consument?

• Blijft het een stand alone service voor de consument, met meerdere flitsbezorgers of “the winner takes all”?

• Komen er meer allianties zoals in Amsterdam tussen Gorillas en Jumbo?  (food retail perspectief)

• Komen er strategische allianties vanuit een “last mile logistics” perspectief (boodschappen, maaltijden, pakketjes, HEMA producten)

Jumbo 17



disclaimer:
De gegevens in deze presentatie zijn afkomstig uit diverse bronnen.

Foto’s kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn!
Citeren is alleen met originele bronvermelding toegestaan
Reproduceren van (delen) van deze presentatie is alleen 

na schriftelijke toestemming van de samenstellers toegestaan
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Dank voor jullie aandacht
André Doffer

andre.doffer@DISCvision.nl
www.discvision.nl
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