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Huismerken | door Kim van Dijk

De dag werd afgetrapt met een inleiding van 
Marit van Egmond, directeur merchandising & 
sourcing bij Albert Heijn. Ze sprak over de innova-
tiekracht van Albert Heijn en hoe trots zij er op is 
dat jaarlijks 1000 nieuwe producten worden 
geïntroduceerd. Sommige zeer succesvol, zoals de 
smoothies, andere minder geslaagd, zoals de begin 
dit jaar gelanceerde emmertjes met snackfruit en 
groente. “Consumenten vinden het te veel verpak-
king.” 

‘Perla wordt A-merk’
Na de inleiding werden de deelnemers in de 

Ahold Delhaize Coffee Company meegenomen in de 
wereld van koffie. Perla is al jaren een van de 
goedlopende huismerken van AH. Wat 120 jaar 
geleden begon als ‘koffie van Boffie’, groeide uit tot 
een belangrijke speler in het koffieschap van Albert 
Heijn. Zo stond Albert Heijn met Perla aan de wieg 
van het duurzaamheidsmerk UTZ, omdat het alleen 
op een duurzame wijze koffie wil maken. 

Perla heeft binnen de formule een marktaandeel 
van 50 procent. Om het exclusief voor en door 
Ahold Delhaize geproduceerde Perla nog meer de 
aandacht te geven die het volgens Albert Heijn 
verdient, is de verpakking vernieuwd en de kwali-
teit verbeterd. Met de eigentijdse verpakking in vier 
blends wil Albert Heijn Perla neerzetten als een 
A-merk. “We hebben een ontwerper aan het werk 
gezet en die heeft deze nieuwe verpakkingen 
bedacht. Samen met de verbeterde kwaliteit zijn we 
nu echt huismerk-af. De verpakkingen van de brede 
range zijn bovendien voorzien van een smaakwijzer. 
Zodat we consumenten nog beter kunnen helpen”, 
zegt koffie-expert Marti Jansen. 

Delicata
Tegelijk met de koffie werd ook het onlangs 

vernieuwde chocoladeschap onder de aandacht 
gebracht. Een vernieuwing die niet onopgemerkt is 
gebleven. Onder het huismerk Delicata bracht AH 
verschillende nieuwe smaken en verpakkingen. Het 
volledige Delicata-assortiment is uitgebreid naar 36 
verschillende smaken/ repen in vier lijnen: everyday 
happiness, sparkling happiness, discover happiness 
en original happiness. “We hebben 350 dagen 
gedaan over de ontwikkeling van deze nieuwe 
range. De namen van de lijnen zeggen al genoeg. 
Onder everyday happiness vallen de bekende 
smaken, melk, puur, wit, met hazelnoot. In de 
sparkling happinness-range zitten de iets spannen-

der smaken. Dit is een mooie lijn voor consumenten 
die nu nog vaak voor de bekende smaken kiezen, 
maar wel eens iets anders willen proberen. Denk 
aan chocolade met stroopwafel of popcorn. Voor de 
doorgewinterde chocolade-eter is er de discover-
serie. Een spannende range met bijzondere smaak-
combinaties zoals yuzu-zeewier en er is zelfs een 
variant met chilipeper. De vierde lijn betreft de 
originals, pure biologische chocolade uit de chocola-
delanden zoals Tanzania en Peru”, zegt category 
manager Gert Zwitser. Het uitgebreide chocolade-
assortiment is grotendeels in alle Albert Hein-win-
kels terug te vinden. “90 procent ligt in alle super-
markten, we willen de hele range voor iedereen 
beschikbaar maken.” Op de vraag hoe A-merkfabri-
kanten in de categorie reageren op de innovaties 
van Albert Heijn, moet Zwitser lachen. “Die volgen 
deze natuurlijk op de voet, maar wat ze ervan 
vinden, dat moet je ze echt zelf vragen. We staan 
natuurlijk ook open voor initiatieven van A-merkfa-
brikanten. Samen maak je het schap sterker.”

Borrel
Na de koffie en chocolade werd in Amsterdam 

Flavors bij de Westergasfabriek het compleet 
vernieuwde borrelassortiment gepresenteerd. Zo 
was er uitgebreid aandacht voor het uitgerolde 
concept Streeckgenoten.“We zijn hiermee gestart in 
het zuiden van het land en vanaf week 43 krijgen 
alle Albert Heijn-winkels streekgebonden vleeswa-
ren in hun assortiment. Dat resulteert erin dat in de 
supermarkten in Groningen de echte Groninger 
droge worst te vinden is, terwijl klanten in Zuid-
Holland de Lekkerste Gehaktbal mee kunnen 
nemen. De vleeswaren worden aangeleverd door de 
plaatselijke slagerijen”, legt sourcing manager 
Robbert van der Zalm uit. Slagerijen werken graag 
samen met Albert Heijn, zegt hij. “Het werkt 
positief aan beide kanten, de slagerijen krijgen er 
ook meer naamsbekendheid mee. We worden zelfs 
al gebeld door slagerijen met de vraag of zij hun 
producten niet bij ons in de winkels mogen leggen.” 

Bij de borrel hoort ook wijn. Een categorie die in 
de supermarkt nog wel eens wil wegvallen. Cate-
gory manager wijn Spike Huisman en zijn team 
vinden dat ook deze categorie wat meer tot leven 
mag komen op de winkelvloer. Dat doet AH onder 
meer met de introductie van compleet nieuwe 
wijnen. Net als in chocolade komt de marktleider 
met bijzondere combinaties. “We hebben twee 
wereldprimeurs. Een rode wijn met rooksmaak en 
een witte wijn met gembersmaak. Dat zijn combina-

ZAANDAM - Dat de grote innovaties al lang niet meer alleen 
van de A-merkfabrikanten afkomstig zijn, is al veel langer  
bekend. Albert Heijn doet daar nog een schepje bovenop door 
dit najaar heel veel nieuwe producten onder zijn eigen merken 
te presenteren. Tijdens AH on Tour gaf de marktleider een kijk-
je in de keuken. 

Albert Heijn: ‘We zijn nu echt huismerk-af’
Marktleider showt ‘nieuws’ tijdens AH on Tour 

Uitdaging voor fabrikant
Volgens retailex-

pert Erik Hemmes, 
van Erik Hemmes \ 
Retail Advies is 
Albert Heijn al drie 
jaar bezig om zich 
opnieuw te positio-
neren. “Dat doen ze 
door middel van een 
meer onderschei-
dende assortiments-
samenstelling per 
categorie bijvoor-
beeld. De laatste 
ontwikkelingen 
passen hier volledig 
bij. Maar dat onder-
scheid zit ook in de 
exclusieve samen-
werking met 
fabrikanten. Lindt 
chocolade is zo’n 
voorbeeld.” 

Displays
Naast de enorme 

ontwikkeling op 
huismerken werkt 

AH volgens Hemmes ook intensiever samen met fabrikanten ten 
aanzien van displays en communicatie in de winkel. “AH staat 
fabrikanten nu zo’n twee jaar toe om - tegen betaling - eigen 
displays te plaatsen. Fabrikanten kunnen meedenken met het 
onderscheidend maken van het AH-assortiment door bijzondere 
producten en verpakkingen aan te leveren.” 

Risicoverdeling
De exclusiviteit die Albert Heijn vaak vraagt, maakt het voor 

fabrikanten wel lastiger zegt Hemmes. “Dat is voor hen een 
uitdaging, maar als je het in alle AH-winkels geplaatst krijgt, gaat 
het wel om 35 procent van de markt. Enerzijds is deze ontwikke-
ling positief voor fabrikanten, anderzijds riskant omdat ze er ook 
zo weer uit kunnen liggen. Daarom zien we al minstens vijf tot 
zeven jaar dat fabrikanten zich meer en meer richten op verschil-
lende retailkanalen ter bevordering van de spreiding en risicover-
deling. Wat te denken van Action, Aldi, Lidl met A-merken of 
eigen merken van een merkartikelfabrikant.” 

Aantrekkelijker
De assortimentsvernieuwingen staan volgens Hemmes niet op 

zich. Het past binnen de complete verandering die Albert Heijn 
als formule doormaakt. “AH ‘verwarmt’ de winkels - vooral dit 
jaar. In de winkels is de verlichting rondom in de winkel, boven 
de koelingen en dergelijke, uitgeschakeld met het idee dat 
daarmee de producten beter zichtbaar zijn.” 

Bovendien mogen supermarktmanagers volgens de retaildes-
kundige sinds twee à drie jaar meer initiatief nemen om de 
winkel naar hun idee aantrekkelijker te maken. “Denk vooral aan 
actiepresentaties en samenwerking met fabrikanten.”

Het totale Delicata-assortiment telt nu 36 items, verdeeld over vier ranges. De ontwikkeling ervan duurde 350 dagen, vertelde category manager Gert Zwitser tijdens de tour. Marit van Egmond, directeur merchandising & sourcing.

Erik Hemmes
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ties die je nooit ziet. Met deze wijnen willen we een 
beetje af van het exclusieve, ingewikkelde karakter 
van wijn. Wijn zonder regels, met die gedachte is 
deze wijn ook door Chilenen ontwikkeld. We hopen 
hiermee een jongere doelgroep aan te spreken”, 
zegt Huisman. De komende tijd zal Albert Heijn ook 
kijken hoe de presentatie van het wijnschap verder 
verbeterd kan worden. 

Hollandse schapenkaas
Ook binnen tapas en spreads voegt AH de nodige 

producten toe. Het vernieuwde broodassortiment, 
dat we al eerder uitgebreid onder de aandacht 
brachten, werd uiteraard ook meegenomen in de 
najaarspresentatie van Albert Heijn. 

Tot slot de kaascategorie. Daarin is vooral de 
verbetering van de verpakking een belangrijke 
innovatie, zegt category manager Ivo Pas. “Iedereen 
heeft wel eens ervaren hoe lastig het is om de stevig 
verpakte buitenlandse kaasjes te openen. We 
hebben nu een nieuwe vouwverpakking die wel 
zorgt voor de houdbaarheid, maar die consumenten 
eenvoudig kunnen openen. Het scheelt een hoop 
gedoe.” Pas is daarnaast erg trots op de nieuwe 
verse kaasfonduelijn en de verse schapenkaas die 
Albert Heijn sinds kort heeft opgenomen. “Bijna 
nergens wordt echte Hollandse schapenkaas 
verkocht. Schapen geven weinig melk en daardoor 
is het product een stuk kostbaarder. De meeste 
retailers halen dit product uit het buitenland. Onze 
schapenkaas komt van Texel, van boer Jan, van Boer 
zoekt Vrouw”, lacht Pas.

Reden voor de AH on Tour-dag was voor Albert 
Heijn simpel: laten zien hoe innovatief het bedrijf is 
en welke producten dit najaar de winkels instro-
men. “Anders moeten we er zoveel persberichten 
uitsturen. Op deze manier is iedereen meteen van 
alles op de hoogte”, aldus woordvoerder Anoesjka 
Aspeslagh.

Albert Heijn: ‘We zijn nu echt huismerk-af’
Marktleider showt ‘nieuws’ tijdens AH on Tour 

Albert Heijn besteedde veel aandacht aan het borrelmoment tijdens de tour. Ook daarin is veel vernieuwing doorgevoerd, onder meer het concept Streeckgenoten.

AH heeft onder meer een nieuwe kaasfonduelijn die goed combineert met verse groente.In wijn heeft de keten een tweetal wereldprimeurs.

Het koffiemerk Perla heeft een nieuwe verpakking en de kwaliteit is verbeterd. 


