
NIEUWVEEN - Een goede bloemenafdeling in de 
supermarkt verbetert de winkelbeleving en zorgt 
voor onderscheidend vermogen. Daar bovenop 
komt nog eens een plus van enkele procenten om-
zetaandeel die met bloemen kan worden gescoord. 
Het legt wel extra druk bij de discounter, want Lidl 
moet het nu gaan waarmaken.

Formules | door eelco Brandes

Lidl startte begin deze maand met 
de verkoop van dagverse fairtrade 
bloemen. In honderd filialen door 
heel Nederland is het nieuwe assorti-
ment te koop. Vanaf 1,99 euro 
kunnen klanten bij de discounter 
terecht voor een bosje bloemen. Een 
gemengd boeket is al vanaf 4,99 
euro beschikbaar. Bij de kassa liggen 
wenskaartjes voor als je het boeket 
cadeau wilt doen. Retailwatcher Erik 
Hemmes zag dat de aandacht van 
Lidl op bloemen de laatste jaren 
groeiende was. “Samen met Aldi 
verkocht Lidl standaard een bosje 
bloemen voor 2,19 euro. Drie 
maanden geleden constateerde ik al 
dat ze gingen variëren in het 
aanbod. Ze verkochten ineens 
verschillende typen bloemen, 
waaronder ook duurdere van 4 
euro.” De nieuwe stap past in de rol 
die Lidl als verssupermarkt wil 
spelen, zegt Hemmes. “Lidl wil 
groeien van secundaire naar 
primaire supermarkt en daarvan 
zijn bloemen een onderdeel. Het 

hebben van een ruim bloemenaan-
bod is dan ook in belangrijke mate 
een statement naar klanten toe.” 
Ook Laurens Sloot, hoogleraar retail 
marketing, beaamt dat. “Bloemen 
zijn goed voor het verbeteren van de 
winkelbeleving. Het zorgt voor 
onderscheidend vermogen”, zegt hij. 

Meegenomen
Deen laat als beste bloemenservice 

supermarkt van Nederland zien dat 
‘wie goed doet, goed ontmoet’. De 
Noord-Hollandse keten scoort al 
jaren drie procent omzetaandeel 
met bloemen, daar waar het 
gemiddelde in ons land niet hoger 
ligt dan 0,8 procent. “Als je heel 
actief bent met bloemen in Neder-
land, zit je zo aan de 1,5 procent 
omzetaandeel”, weet Hemmes. Sloot 
voegt toe: “De extra omzet die je 
met bloemen haalt, kannibaliseert 
daarbij ook nog eens niet of nauwe-
lijks op de bestaande supermarkt-
omzet. Alles wat je pakt is dus 
meegenomen.”

Pijnsignaal
Bloemenbureau Holland is positief 

gestemd over het feit dat Lidl nu een 
bloemenafdeling heeft. Doordat Lidl 
bloemen aanbiedt die goedkoper 
zijn, heeft dat wel wat effect op de 
prijsvorming, erkent Ivo van Orden, 

marketingmanager Bloemenbureau 
Holland. “De klant ziet dat een 
bloemetje niet zo duur hoeft te zijn, 
dus gaat hij of zij zich bij andere 
bloemenverkooppunten afvragen: 
waarom kan dit hier ook niet? Ik zie 
bij de bloemenverkoop het goedkope 
en het dure segment toenemen, net 
zoals gebeurt in het retaillandschap. 
Er worden of echt goedkope bloemen 
aangeboden, of juist heel dure. Het 
middensegment neemt af. Lidl is toch 
een soort Action van het foodretail-
landschap.” 

Bodemprijzen
Volgens Sloot is de keuze voor 

bodemprijzen voor bloemen van Lidl 
een logische. “Ze geven met dit 
prijsbeleid een duidelijk prijssignaal 
af ten opzichte van bloemisten. Dat is 

Discounter stap dichter bij primaire supermarkt met vers bloemenaanbod

‘Lidl moet het met bloemen waarmaken’

Lidl is begin deze maand gestart met de verkoop van dagverse fairtrade bloemen. “Als je heel actief bent met bloemen in Nederland zit je zo aan de 1,5 procent omzetaandeel.” Foto: Jan Peter Fiering

“Zeven dagen versgarantie is de norm”, weet 

Hemmes.

Formules | door Joost agterhoek

EDE - Na alle Spar-supers en diverse Emté-, AH-, en Jumbo-
winkels werkt nu ook Coop met schoenmakersservice 12Shoe 
samen. Klanten kunnen met kapotte schoenen bij een van de 
230 12Shoe-servicepunten bij Coop terecht.

De schoenmakersser-
vice, gevestigd in Ede, 
kent door de samenwer-
king met Coop nu 480 
innamepunten bij 
servicebalies. Initiatief-
nemer Ernst Libourel 
zegt in een bericht van 
de uitbreiding dat 
mensen steeds vaker 
‘goedkopere’ schoenen 
kopen. “12Shoe komt 
met een tegengeluid, 
want wij geloven dat 
schoenreparaties niet 
alleen een meer 
duurzame, maar ook 
goedkopere oplossing zijn”, aldus Libourel. Spar startte begin 
2014 een schoenreparatiedienst in al haar winkels, in samenwer-
king met 12Shoe. Coop is na Spar de tweede supermarktformule 
die in al haar winkels de dienst aanbiedt. In het geval van Emté, 
Jumbo en Albert Heijn gaat het om individuele supermarkten. De 
schoenreparateur rekent ook winkels van Primera, Cigo en Vivánt 
tot haar netwerk. Libourel zegt dat 12Shoe eenvoudig te vinden is 
op laagdrempelige locaties waar consumenten dagelijks of 
wekelijks komen.

Vergrijzing
De service voorziet erin dat klanten hun schoeisel kunnen 

afgeven om ze na een week gerepareerd weer op te halen. De 
schoenen worden verzameld in Ede waar de schoenmakers van 
12Shoe ermee aan de slag gaan. Zij hebben allen een speciale 
opleiding gevolgd, benadrukt meesterschoenmaker Bram in een 
bericht van de organisatie. Volgens hem staat het voortbestaan 
van het vak door de vergrijzing op het spel. “Daarom bieden we 
in samenwerking met schoenmakersopleidingen stageplaatsen 
voor jonge mensen die dit vak willen leren. Zo willen we ervoor 
zorgen dat dit mooie ambacht kan blijven bestaan.” 

12Shoe streeft naar meer dan duizend servicepunten in 
Nederland en wil ook buiten de landsgrenzen gaan werken.

12Shoe streeft naar 1000 servicepunten

Supers Coop halen 
schoenmakers in huis

Vakbond gaat wel stappen ondernemen om toeslagen te behouden

FNV: geen gang naar rechter om cao
Branche | door Marije de Leeuw

AMSTERDAM - Vakbond FNV stapt 
niet meteen naar de rechter nu 
CNV-leden hebben ingestemd met 
de nieuwe cao voor de super-
marktbranche. Dit laat Peter Put 
van FNV Handel weten.

Eind december gingen er berich-
ten rond dat FNV dreigde met een 
gang naar de rechter om toeslagen 
voor werk in de avond te behouden. 
In de nieuwe cao is vastgesteld dat 
die afgeschaft worden. 

FNV is desondanks niet blij dat de 
cao, die samengesteld is zonder de 
toestemming van de vakbond, nu 
echt van kracht gaat. Er lag sinds 
eind december een onderhande-
lingsresultaat tussen vakbond CNV 

en werkgeversorganisaties, maar die 
moest CNV nog voorleggen aan de 
achterban. Nu die ermee ingestemd 
heeft, konden de partijen eindelijk 
een handtekening zetten onder het 
akkoord. 

Contractvrijheid
Wat FNV wel voor stappen 

gaat ondernemen, moet nog 
besproken worden. “We 
kunnen bijvoorbeeld naar 
werkgevers stappen en ze 
overhalen zich niet aan te 
sluiten bij de cao”, legt Put 
uit. “In Nederland bestaat er 
namelijk recht op contract-
vrijheid, mensen kunnen 
afstand nemen van de 
arbeidsovereenkomst. 

Daarnaast willen we onze leden 
steunen en helpen bij het claimen 
van de oude toeslagvergoeding. Maar 
we moeten het er nog over hebben 
hoe we dit precies gaan invullen.” 

Werken in de avonduren levert geen extra geld meer op 

voor vakkenvullers. 

12Shoe spreekt van een grootschalige uitrol van 

zijn schoenmakersservice bij supermarkten. De 

nieuwste samenwerking met Coop levert 230 

extra servicepunten. Daarmee komt het totaal op 

480 uit. 

Het middensegment verdwijnt. Steeds meer supermarkten 
richten zich óf op het hogere segment óf neigen meer naar de 
onderkant van de markt. Er wordt al tijden over gesproken en 
er zijn voorbeelden te over. Zo wil Vomar weer echt de 
Voordeelmarkt zijn, terwijl Albert Heijn haar winkels 
tegenwoordig helemaal aanpast aan het marktgebied van de 
supermarkt. Geen jasje dat iedere winkel past, maar een op de 
omgeving aangepaste supermarkt. Zo kunnen de inwoners 
van Hilversum in hun nieuwe Albert Heijn rekenen op veel 
vers, een sushibar en veel ruimte voor Italiaanse producten. 
Precies zoals het past bij de ‘hogere sociale klasse’.  

Aan de ‘onderkant’ van de markt zie je momenteel ook veel 
beweging. Traditionele discounters als Aldi en Lidl schuiven 
juist steeds meer op naar de kant van servicesupermarkten. 
Lidl pakt groot uit met haar eigen uitgebreide Bloemenmarkt 
in honderd filialen. Een stap om nog meer de primaire 
supermarkt te worden. Naast Lidl kwam Zeeman deze week 
volop in het nieuws met de trouwjurk van nog geen 30 euro. 
Ook Zeeman wil het stoffige imago van zich afschudden. En 
het werkt blijkbaar, want binnen no time was de jurk 
uitverkocht. 

Zo gek is het niet. Voor de minderbedeelden die graag 
willen trouwen, is het een perfecte oplossing. Het ‘jawoord’ 
geven in een goedkope trouwjurk van Zeeman met een 
‘bruids’boeket van Lidl in de hand. Na afloop van de trouw-
plechtigheid nog lekker met z’n allen een frietje halen bij de 
al even in opkomst zijnde ‘Haute frituur’. Waarom niet?

Kim van Dijk
Hoofdredacteur

Ja, ik wil!
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Bloemist is dé 
concurrent voor Lidl
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immers toch dé directe concurrent.”
Dat Lidl nu verse bloemen 

verkoopt betekent wel dat de druk 
op de schouders van de keten 
toeneemt met betrekking tot het 
bieden van kwaliteit ervan. “Lidl 
moet gaan waarmaken wat ze 
beloven”, stelt Van Orden. “De 
bloemen van Lidl zijn goedkoper, 
maar ik geloof niet dat de kwaliteit 
slecht is. Ik denk wel dat bloemen 
van Lidl iets minder lang houdbaar 
zijn dan bij bloemisten en mis-
schien iets minder stevig en minder 
zwaar zijn. Dat ze ook fairtrade 
bloemen aanbieden is een trend die 
ik steeds vaker zie opduiken, met 
name bij bloemisten.” Hemmes 
noemt bloemen een niet te onder-
schatten categorie en waarschuwt 
Lidl. “Zeven dagen versgarantie is 

tegenwoordig de norm bij Albert 
Heijn en Jumbo. Vroeger lag dat nog 
op zes dagen. Het weggooipercen-
tage is zodoende erg hoog. 12 
procent derving is niet ongebruike-
lijk. Dat moet Lidl goed in het 
achterhoofd houden.” 

Een goede bloemenafdeling 
onderhouden kost wat meer 
aandacht, maar ook weer niet 
zoveel dat je extra tijd of personeel 
ervoor moet inzetten, weet Van 
Orden. “Een bloemetje onderhou-
den is natuurlijk wat anders dan 
een pak koffie. Dat zet je in het 
schap en je kijkt er niet meer naar 
om. Het personeel moet ervoor 
zorgen dat de blaadjes niet door de 
winkel heen slingeren bijvoorbeeld, 
en dat ze water krijgen.” Iemand 
van de groente-afdeling zou dit 

prima kunnen doen, tipt de 
marketing manager van Bloemen-
bureau Holland. “Die moeten ook al 
bijvoorbeeld slablaadjes weggooien 
en zijn daarin getraind.”

Discounter stap dichter bij primaire supermarkt met vers bloemenaanbod

‘Lidl moet het met bloemen waarmaken’

Lidl is begin deze maand gestart met de verkoop van dagverse fairtrade bloemen. “Als je heel actief bent met bloemen in Nederland zit je zo aan de 1,5 procent omzetaandeel.” Foto: Jan Peter Fiering

“Extra omzet kannibaliseert niet”, aldus Sloot.

Ondernemerswinkel Amsterdam-Noord wordt filiaal

Plus neemt supermarkt terug
Ondernemers | door Joost agterhoek

AMSTERDAM - Plus-echtpaar Paul 
en Helga Vreeswijk heeft de winkel 
in Amsterdam-Noord terugverkocht 
aan de formule. Paul Vreeswijk is 
op het moment bedrijfsleider van 
de winkel. In Oosthuizen heeft het 
echtpaar een eigen winkel.

De ondernemer gaat zelf liever 
niet op details in aangaande zijn 
winkel aan de Amsterdamse 
Nageljongenstraat en verwijst naar 
de organisatie. Een woordvoerder 
van Plus laat weten dat er op dit 
moment gezocht wordt naar een 
nieuwe invulling van het winkel-
pand. Het is de enige van twee 
Plus-supermarkten in de hoofdstad, 

beiden in Noord, op een ruime twee 
kilometer afstand van elkaar. Een 
lokale nieuwssite meldt dat halver-
wege volgend jaar op 400 meter van 
de huidige locatie, nieuwbouw 
wordt opgeleverd. Paul en Helga 
Vreeswijk bestieren de winkel aan 
de Nageljongen-
straat al achttien 
jaar en kregen in 
die tijd te maken 
met veel diefstal 
en twee overval-
len. 

Oosthuizen, 
behorend bij de 
gemeente Edam-
Volendam, voelt 
voor de onderne-

mers als een warm bad, laat 
Vreeswijk weten aan de nieuwssite. 
De winkel daar eindigde vorig jaar 
op de vierde plaats van de landelijke 
Plus-winkelwedstrijd en dingt dit 
jaar mee naar een titel als beste 
buurtsupermarkt van Nederland.

Formules | door Marije de Leeuw

HILVERSUM - De onlangs her-
opende Albert Heijn in Hilversum 
is precies ingericht op de wensen 
van de buurt. De marktleider stemt 
haar nieuwe winkels voortaan af op 
haar klanten. 

De tijd dat elke Albert Heijn 
hetzelfde is opgebouwd is voorbij, 
laat woordvoerder Dagna Hoogkamer 
weten. “Alle filialen proberen we 
tegenwoordig zo goed mogelijk aan te 
laten sluiten op het gedrag en de 
wensen van de klanten in de omge-
ving. Wel zijn alle winkels gebaseerd 
op één uitgangspunt: het de klant zo 
makkelijk en prettig mogelijk maken 
om bij ons de boodschappen te doen. 
We proberen er bijvoorbeeld voor te 
zorgen dat de klant snel de weg kan 
vinden. Zo hebben we in de nieuwe 
winkel in Hilversum een bonusstraat, 
waar alle aanbiedingen uit de folder 
staan. Mensen weten in een oogop-
slag waar ze zijn.” 

Sociale klasse
De Albert Heijn in Hilversum, die 

behoort tot de zestig grootste van de 
ruim 900 AH-filialen, is gevestigd in 
een goede buurt, met een hogere 
sociale klasse. Gezonde voeding is 
belangrijk voor deze doelgroep en 
daarom heeft het versplein een 
prominente plek in het nieuwe 
filiaal. Daarnaast is de vestiging een 

van de dertig winkels met een 
sushibar en zijn de Aziatische en 
Italiaanse producten er ruim 
aanwezig. In de traditionele gebie-
den staan bijvoorbeeld meer 
groenteconcerven in de schappen, 
laat Hoogkamer weten. 

Over elk detail wordt nagedacht: 
de vloer (onopvallend, zodat de 
producten er uitspringen), het licht 
(ouderwetse peertjes bij de agf-afde-
ling, voor het ‘thuisgevoel’) en zelfs 
de muziek. Ook moet het plafond op 
de goede hoogte zijn; bij de deli is die 
lager, zodat de klant een ‘rustig 
gevoel’ krijgt. 

Versplein en sushibar belangrijk voor nieuw filiaal Hilversum

AH stemt winkels af op buurt

Boven de groente- en fruitafdeling hangen 

lichtpeertjes voor een ‘thuisgevoel’.

Advertorial

UTRECHT - In 2016 viert What’s 
going on in (R)etailing?! haar 25e 
verjaardag. En dat gaat de organi-
satie uitgebreid vieren.

De vijfentwintigste editie van 
What’s going on in (R) etailing?! staat 
net als afgelopen jaren in het teken 
van Omnichannel. Op het program-
ma onder meer een presentatie van 
ceo Kevin Roberts, die speciaal uit de 
Verenigde Staten overkomt om te 
spreken over zijn Saatchi&Saatchi. 
Verder geeft de Amerikaanse 
Sucharita Mulpuru van Forrester 
Reserach inzicht in alle wereldwijde 
trends. Naast de hoofdsprekers zijn 
er ook weer intensieve Boot Camps 
waaronder: eCommerce optimiza-
tion, omnichannel supply chain, Big 
Data en Customer experience. 
Innovatieve retail startups en 
gamechangers zullen ook aanwezig 
zijn om hun verhaal te doen en de 
dag wordt helemaal compleet met 
TEDTalks, diverse rondetafelsessies, 
discussiepanels, Ceo-Perspective on 

Omnichannel en 1-op-1 meetings. 
Topretailers als Etos, Hunkemöller, 
Rivièra Maison, Varova, Nextail, 
vanHaren, Prénatal en vele anderen 
gaan graag met u ingesprek. Kortom: 
Het congres What’s going on in  
(R)etailing?! is onmisbaar!

Speciale actie
Dit jaar heeft What’s going in  

(R)etailing?! een speciale actie: 
personen die op C-levelniveau 
werkzaam zijn bij een top-100 
retailorganisatie kunnen een gratis 
ticket aanvragen. Behoort u tot deze 
doelgroep? Meld u dan snel gratis 
aan op www.retailing.nl. Andere 
belangstellenden kunnen als relatie 
van Levensmiddelenkrant gebruik 
maken van een speciaal kortingsaan-
bod van 25 procent. Door de code 
‘Levensmiddelenkrant’ in te voeren 
op het inschrijfformulier van het 
congres, kunt u gebruikmaken van 
dit aanbod. 

What’s going on in  
(R)etailing?! viert  

25 jarig bestaan

Plus zoekt naar een nieuwe invulling van het winkelpand in Amsterdam.
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