
Handel

We geven ze veel te weinig 
waardering, de mannen en 
vrouwen van onze distributiecen-
tra. Hun ruggen weten als eerste 
wanneer de DubbelFrisss of 
Heineken in de aanbieding is. Veel 
chauffeurs horen hun wekker om 
zes uur ‘s ochtend, vijf uur ’s 
ochtends of nog vroeger afgaan. 
Velen parkeren de vrachtwagen 
pas twaalf uur later weer op het 
dc. En laten we de orderpickers 
niet vergeten. Zij werken in 
ploegen, dag en nacht. Bij tempe-
raturen tot wel -20 graden Celsius. 

Regelmatig scoren we zo goed 
met onze landelijke campagnes dat 
er flink overgewerkt moet worden 
in onze distributiecentra. We 
krijgen dan geregeld updates via 
de mailbox over het verloop 
hiervan. Hoeveel ploegen en 
hoeveel vrachtwagenchauffeurs er 
extra zijn ingezet. Gelukkig kan 
dat in Nederland nog gewoon. In 
België en Frankrijk zou dit al reden 
kunnen zijn voor een wilde 
staking. Dan zouden we als 
supermarkt pas echt realiseren wat 
deze helden voor ons betekenen.

Een goede chauffeur is vaak een 
onopvallende chauffeur. Hij 
parkeert zonder schade en staat 
dan kaarsrecht op de laad- en 
loszone. Informeert de medewer-
kers bij het overhandigen van de 
papieren over wat er nog aankomt. 

Hij lost de vracht schijnbaar 
moeiteloos maar pijlsnel, en neemt 
tenslotte geruisloos alle fust weer 
retour. Voor je het weet zit hij 
weer in zijn cabine. Ik neem echter 
vaak niet de moeite om ze 
hiervoor te bedanken. Veel van 
deze vaklieden zouden dit ook 
vreemd vinden: ik doe toch 
gewoon mijn werk? Hun klasse 
merk je echter pas als een minder 
getalenteerde collega aan de 
achterdeur staat met de resten van 
de vuilcontainer nog tussen de 
spatborden en een rode streep op 
de trailer van de auto van de 
buurman. Sorry buurman, geluk-
kig is het nu de andere spiegel!

Een echte held is in mijn ogen 
ook C1000-ondernemer Peter de 
Jong. Nadat hij eerst zijn verwoeste 
supermarkt in Leiderdorp weer 
heropende na een felle brand, 
verbouwt hij nu zijn pas verwor-
ven tweede winkel in Oegstgeest 
tot C1000 rood. Dit zijn twee 
verbouwingen binnen een maand! 
Hij wordt echter wel op handen 
gedragen door zijn klanten en als 
held vereerd. Dat geldt nog niet 
voor onze medewerkers op de dc’s. 
Laten we naast een Supermarkt 
van het jaar ook een held van het 
jaar kiezen. Want deze helden 
hebben we allemaal keihard nodig.

Bernd Meijer is C1000-ondernemer in Berkel 

en Rodenrijs.

‘Action betere buur dan harddiscount’
Lidl steeds meer als bedreiging gezien

ACHTERGROND Ruth Eppink

NIEUWVEEN - Winkelketen 
Action rukt op als aantrekkelijke 
buurman voor supermarkten, een 
rol die eerder vooral voor hard-
discounters weggelegd was. De 
winkelketen in huishoudelijke 
artikelen wordt door retailers als 
branchevreemd gezien waardoor 
Action geen bedreiging vormt voor 
de supermarktomzet. “Daarbij is 
het een echte klantentrekker waar 
ook de nabijgelegen supermarkt 
van kan profi teren.”

Volgens Gertjan Slob van winkel-
dataleverancier Locatus heeft Action 
de laatste tijd een forse groei 
doorgemaakt. “In onze top 100 
formules op basis van het aantal 
verkooppunten per januari 2010 
staat Action op de 39e plaats met 
198 filialen in ons land. Momenteel 
zijn dat er zo’n 203 en de uitbrei-
ding gaat door.” Locatus ziet 
meerdere factoren die de wisselwer-
king tussen foodretail en de keten 
in partijgoederen tot zo’n succes-
volle maakt. “Action vestigt zich 
veelal in voormalige supermarkt-
panden die te klein zijn voor de 
moderne maatstaven van foodretai-
lers. Het gaat om winkels van 300 
tot 400 vierkante meter. Voor Action 
is het van belang dat de panden niet 
op de allerduurste locaties zitten, 
terwijl de vastgoedpoot van een 
supermarktorganisatie een pand het 
liefst branchevreemd wil verhuren. 
Daar komen deze twee elkaar mooi 
in tegemoet”, zegt Slob. “En dat 
Action daarnaast ook nog eens een 
grote klantentrekker is, telt 
natuurlijk ook mee.”

Uit het databestand van Locatus 
blijkt dat 93 procent van alle 
Action-filialen op minder dan 500 
meter van een supermarkt gevestigd 
zijn. Voor 77 procent van deze 
filialen is dat zelfs minder dan 250 
meter en 51 procent van alle Action-
winkels bevindt zich binnen een 
straal van 100 meter van een 
supermarkt.

Weinig concurrentie
De Hoogvliet aan de Kennedylaan 

in Leiden krijgt naar eigen zeggen 
nog dit jaar een filiaal van Action 
aan de overzijde van de straat. De 
assistent-bedrijfsleider spreekt van 
een goede invulling voor het nu nog 
lege pand. “Het is eigendom van 
Hoogvliet Vastgoed, dat het aan 
Action verhuurt. Ik verwacht dat de 

winkel nog dit jaar van start gaat.” 
Bang voor kannibalisatie op het 
Hoogvliet non-foodassortiment is hij 
niet. “Wat ze hebben is redelijk 
beperkt en bestaat vaak uit partijen 
die ze hebben opgekocht. En 
hetgeen ze vast in het assortiment 
hebben is vrij smal, bijvoorbeeld 
één soort Nivea-shampoo. Wij 
bieden de consument veel meer 
soorten. Iemand die shampoo wil 
voor gekleurd blond haar, kan 
daarvoor niet terecht bij Action. 
Daar hebben we weinig concurren-
tie van te duchten.”

Lidl
Ook retaildeskundige Erik 

Hemmes ziet dat de aantrekkings-
kracht van Action op de super-
marktwereld is toegenomen. 
“Fullservicesupermarkten, en 
daaronder schaar ik alle supermark-
ten met uitzondering van Aldi en 
Lidl, hebben het liefst een hard-
discounter, een Action of een kleine 
HEMA-vestiging naast zich. Maar 
Lidl, dat onder meer in de vestiging 
aan de Lorentzweg in Hilversum in 
toenemende mate nieuwe elemen-
ten toevoegt, beweegt zich steeds 
verder af van het echte hard-
discountwerk. Kijk naar inrichting, 
lichtplannen, meer sfeer, een 
opvallend en verrassend feestdagen-
assortiment. Toen ik die dingen zag, 
dacht ik: Lidl wordt echt een 
bedreiging voor fullservice. Ik 
betwijfel echt of supermarkten nog 
blij zijn met een Lidl nieuwe stijl in 
de buurt. Ik signaleer wel dat 
ondernemers tevreden zijn met een 
kleine HEMA-vestiging of een 
Action naast zich.”

Dc-helden

Vrijwel alle Action-filialen bevinden zich binnen 

een straal van 500 meter van een supermarkt. 

Ruim driekwart van de winkels is zelfs in een 

straal van 250 meter van een super te vinden.

Promopraat

PLUS en de consument 
en de super als bouwmarkt

NIEUWVEEN - PLUS wil de 
consument enthousiasmeren voor 
producten van het eigen merk. 
Een actie waarmee gespaard kan 
worden voor 25 euro aan gratis 
huismerkproducten moet dat klusje 
klaren. Aldi heeft geen promo 
nodig voor het eigen merk, maar 
wil wel graag non-food aan de man 
brengen. De supermarkt annex 
bouwmarkt is geboren.

De tijd dat huismerken een 
ondergeschoven kindje van de 
supermarktformules waren, is al 
lang voorbij. Steeds vaker dringt het 
bij de consument door dat huismer-
ken in veel gevallen helemaal niet 
onder hoeven te doen voor vergelijk-
bare A-merkproducten. Om de 
consument nog maar eens te wijzen 
op het bestaan van het eigen merk, 
start PLUS deze zomer een actie 
waarin het huismerk centraal staat. 
In het persbericht gaat PLUS 
behoorlijk ver: ‘PLUS weet deze 
zomer precies wat de consument 
nodig heeft.’ O ja? Ja dus. PLUS weet 
het zeker, de consument heeft hun 
huismerk nodig! De actie is eenvou-
dig: bij elke tien euro aan boodschap-
pen krijgt de shopper een actiezegel 
en als het zegelboekje volgeplakt is 
(met vijftig zegels) mag de klant een 
huismerkpakket in ontvangst nemen 

ter waarde van 25 euro. Gratis en 
voor niks mag je genieten van 
huismerk multivitamine drink, 
huismerk koffiepads, huismerk 
pannenkoekenmix, huismerk 
wasmiddel en nog een paar produc-
ten van het PLUS-huismerk. Dat er 
klanten zijn die geen koffiepads 
gebruiken of nooit pannenkoeken 
bakken, mag de pret niet drukken, 
PLUS weet immers wat de consu-
ment nodig heeft deze zomer. 

Hoger niveau
Voor het huismerk ga je dus naar 

de supermarkt, maar waarvoor gaat 
een gemiddeld mens nog meer naar 
de super? Voor een pak wc-papier, 
een blik knakworsten, een kilootje 
gehakt of een tros bananen. Of een 
kop en schotel van een chique 
serviesmerk, een koektrommel of 

een handschoffel voor in de tuin. Je 
ziet de schoffel liggen in de kopstel-
ling en denkt: há, handig, die had ik 
net nodig om de tuin zomerklaar te 
maken. Niemand kijkt er meer van 
op dat supermarkten steeds meer op 
een Blokker gaan lijken. 

Aldi brengt het idee van non-food 
in de supermarkt echter naar een 
hoger niveau. Bij de Duitse groot-
grutter kunnen klanten deze week 
terecht voor een aanhangwagen. Een 
aanhangwagen! Weliswaar betreft 
het hier een bouwpakket, maar een 
aanhangwagen is toch niet echt het 
soort product dat je verwacht tijdens 
het winkelen voor de wekelijkse 
boodschappen. Het wordt steeds 
normaler om producten aan te 
bieden die de shopper niet gelijk in 
relatie brengt met de traditionele 
super. Dat blijkt wel uit het feit dat 
formules steeds vaker stunten met 
non-foodartikelen die je eerder bij 
een bouwmarkt verwacht. Bij de Aldi 
kun je inmiddels ook terecht voor 
een tuintrampoline met een 
diameter van 3 meter of een houten 
zandbak. Zou de tijd nog eens 
aanbreken dat je voor een lounge-
tuinameublement, een badkuip of 
inbouwkeuken óók bij de super om 
de hoek terecht kunt? 

Karen Bloemink

en de super als bouwmarkten de super als bouwmarkten de super als bouwmarkt

Zou de tijd nog eens aanbreken dat je voor een 

lounge-tuinset, een badkuip of inbouwkeuken 

óók bij de super om de hoek terecht kunt?

ANALYSE Judith Kloppenburg

NIEUWVEEN - Als het aankomt 
op acties met bier focussen 
supermarkten zich voornamelijk 
op bulkbier, terwijl slijters vaker 
promoten met speciale varianten. 
Beste maatjes met de retailers is 
Heineken. Het biermerk komt in 
de supermarkt het meest voor als 
aanbieding. 

Supermarktvergelijkingswebsite 
Yenom.nl nam de aanbiedingen in 
bier in zowel de supermarkt als bij 
slijterijen  van september 2009 tot 
mei 2010 onder de loep. Hierbij 
onderzocht zij elf supermarkten 
(Albert Heijn, Attent, C1000, Coop, 
Dirk, Deka, EMTÉ, Golff, PLUS, Spar 
en Super de Boer) en drie slijterijen 
(Dirck III, Gall&Gall en Mitra). Bij alle 
onderzochte partijen wordt Heine-
ken met 98 keer het meeste gepro-
moot, gevolgd door Grolsch met 94 
keer. Ook de rest van de top 5 zijn 
volumemerken. Als het alleen op 
supermarkten aankomt zien de 
eerste twee namen op de lijst er 
hetzelfde uit (Heineken 87 keer, 
Grolsch 71 keer). Gevolgd door 
Bavaria, met 64 acties. Opvallend is 
dat in dit lijstje het Belgische 
biermerk Jupiler met 43 procent op 
vijf staat. Slijters promoten eveneens 
genoeg met Heineken, maar niet 
dusdanig vaak dat het merk op 
nummer één uitkomt. In de speciaal-
zaken komt die eer toe aan Grolsch 
met 23 keer, terwijl Heineken plek 
vier siert met elf aanbiedingen. 

Speciaalbieren als Hertog Jan, Brand 
en Gulpener zijn hier vaker in de 
actie. Onder supermarkten stunt 
Albert Heijn het meest met bier; 109 
aanbiedingen. Gevolgd door EMTÉ 
(78 promoties) en Golff (75). Alle 
onderzochte supermarkten hebben 
warme contacten met bepaalde 
leveranciers. Opvallend is echter dat 
Heineken het vaakst op de winkel-
vloer wordt uitgenodigd. 

Supers stunten vooral met volumebier 

Heineken gaat het vaakst 
in de aanbieding 

Correctie
In de vorige uitgave van Levens-
middelenkrant stond in de column 
van Dick Veerman per abuis een 
verkeerde naam. Niet Arthur 
Walter, maar de Amerikaanse 
voedingswetenschapper Walter 
Willett verklaarde onlangs dat 
zelfs verzadigde vetten niet slecht 
zijn.

COLUMN

Supers stunten veel met Heineken, slijters met 

speciaalbier. 

Levensmiddelenkrant4
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