
 

Third places 
 

Voor de nieuwe generatie betekent ‘thuiswerken’ net zo goed de 

laptop meenemen naar een coworking space, koffiezaak of 

andere bestemming onderweg. Een modern wegrestaurant of 

tankstation is perfect voor een snelle meeting. Hoe ontstaan ‘Third 

places’ en wat betekent dit voor de tankstation ondernemer? 

 
Tijden veranderen 

Ondernemers in de foodservice en foodretail zoals horecaondernemers, 

supermarktmanagers en eigenaren van tankstations merken al een aantal 

jaren dat de traditionele eetmomenten verdwijnen. Eten doen we niet langer 

in het vaste patroon een keer ’s morgens, een keer ’s middags en een keer ‘s 

avonds. De gemiddelde Nederlander eet inmiddels minimaal vijfmaal per 

dag. Maar naast het vervagen van de eettijden, vervagen ook de tijdskaders 

zoals werktijd en vrije tijd.  

 

Plekken veranderen 

We gaan steeds vaker even naar de kapper ‘onder werktijd’ of gaan tussen 

het werken door een uurtje sporten. Maar naast dat we steeds minder in 

traditionele tijdskaders denken, verdwijnt ook het denken in traditionele 

plekken. We zijn niet meer altijd het liefst thuis (First place) en werken niet altijd 

op de werkplek van de baas (Second place). Zo plannen we tegenwoordig 

een sollicitatiegesprek net zo goed in een koffiezaak of gaan we sporten in 

de sportschool op kantoor.  

 

Door het verdwijnen van gekaderde momenten (werktijden, lunchtijd, vrije 

tijd) en het verdwijnen van gekaderde plekken (thuis en werk) ontstaan third 

places. 
 

Third places creëren 

De Nederlander van nu eet, werkt, geniet, ontmoet en ontspant waar en 

wanneer hem dit past. En hij beweegt zich te allen tijde flexibel tussen alle 

verschillende places. 

 

Deze verschuiving heeft ook tot gevolg dat de consument zijn geld uit geeft 

waar en wanneer hem dat past. Eten en drinken doet men naast werken, 

genieten, ontmoeten en ontspannen minder thuis en op kantoor en meer op 

third places. 

 

Ontbijten is een goed voorbeeld van iets dat de gemiddelde Nederlander 

steeds minder op de traditionele tijd en plek doet. De All Day Breakfast Bar 

van Arla doelt op de flexibele consument, die niet langer meer aan de 

ontbijttafel een boterham met kaas eet, maar een croissantje met een kopje 



koffie koopt buiten de deur. In zo’n bar halen drukke vaders die jonge 

kinderen net op de crèche hebben afgezet een ontbijtje voordat ze naar 

kantoor rijden of ontmoeten collega’s elkaar rond een uurtje of 11 onder het 

genot van een kom Skyr yoghurt met vers fruit.  

 

Moet ik mijn zaak dan nu z.s.m. veranderen in een third place? En hoe doe ik 

dat dan? ‘Nee,’ zegt Puck Wilbers, managing partner bij HTC Advies, ‘maar 

tankstation ondernemers moeten zich wel bewust zijn dat de gast anno 2019 

anders denkt, zich anders beweegt en daardoor anders zijn geld uitgeeft. Als 

tankstation ondernemers hier niet op inspelen koopt de consument zijn eten 

en drinken ergens anders.’ 

 

Kleine veranderingen 

Volgens Puck kunnen kleine veranderingen al zorgen voor grote impact. 

‘Gasten zoeken third places op om te werken, genieten, ontmoeten of 

ontspannen. Zorg ervoor dat jouw zaak hier de ideale plek voor is en durf 

hierin ook duidelijk te kiezen.’ 

Een fijne werkplek vraagt bijvoorbeeld om voldoende stopcontacten en 

goede wifi. Maar ook een tafel waar je laptop past en een karaf water voor 

het pakken. Met een hip krijtbord op de muur krijgt een locatie een positieve 

werk vibe. 

 

Begrijp je gast! 

 

 


