NIEUWSBERICHT
Zwanenburg, 21 november 2016

SAB scoort 7,6 bij Nationaal Catering Onderzoek
Gezond, duurzaam en vitaliteit
“We zijn trots op een rapportcijfer van 7,6 in het Nationaal Catering Onderzoek 2016 van
marktonderzoekbureau Foodstep!”, dit laat directeur Hans van Heel weten nadat de uitslag bekend is
e
gemaakt.“ Dat wij met deze mooie score tot 2 beste bedrijfscateraar in het Nationaal Catering Onderzoek
zijn verkozen, laat zien dat we met onze gezonde, duurzame en vitale aanpak bijdragen aan een hoge
gasttevredenheid. In onze bedrijfsrestaurants ervaren wij ook de trend, dat in het NCO 2016 naar voren
komt, dat gasten steeds meer open staan voor gezond eten en drinken. Dit is een mooie ontwikkeling waar
wij als SAB dan ook steeds meer op inspelen.”, aldus Hans van Heel.
Millennials
“Opvallend in het onderzoek is dat er naar voren komt, dat we naar een verschuiving van anoniem
bulkvoedsel naar eten en drinken met identiteit gaan.”, vertelt directeur Mark Michies van Foodstep in een
interview aan Out.of.Home Shops. “Je moet dan denken aan streek-, ambachtelijke en biologische
producten. Met de instroom van een nieuwe generatie mensen op de werkvloer, de zogeheten millennials,
die duidelijk andere eisen stellen aan voedsel dan eerdere generaties, verwacht Mark Michies van Foodstep,
dat deze vraag de komende jaren nog verder zal toenemen.”
Nationaal Catering Onderzoek
Marktonderzoekbureau Foodstep onderzoekt jaarlijks, nu voor het twaalfde jaar, de mening van ruim 12.500
consumenten over het bedrijfsrestaurant waar zij zelf de beschikking over hebben. Voor het derde jaar zit
SAB bij de Top 3 van best scorende bedrijfscateraars in dit onderzoek én ook bij dat van GfK Out.of.Home
e
Formule Awards 2016, segment At Work. Uit beide onderzoeken komt SAB voor 2016 op een mooie 2
plaats. Bij het NCO 2017 is Hutten dit jaar met een rapportcijfer 7,8 wederom eerste, SAB met een
rapportcijfer 7,6 tweede en op de derde plaats staan de cateraars Vitam, Appel en ISS.

Meer informatie SAB Catering: sabcatering.nl/c-ontdek-ons/onzekeuzes/
Meer informatie Foodstep: foodstep.com/producten/nationaal-catering-onderzoek-2016-2017/
Meer informatie GfK Formule Awards 2016: sabcatering.nl/uploads/persbericht/bijlage/nieuwsbericht%20SAB%20zilver%20Gfk.pdf
Artikel Out.of.Home Shops: outofhome-shops.nl/nieuws/out-of-home/hutten-nummer-1-in-nationaal-catering-onderzoek

