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ZO2Z-fi nalisten 
bekend

WOERDEN - PLUS-ondernemer 
Geert Benders gaat met AH-fran-
chisers Jos van den Berg en 
Edward Koornneef strijden om de 
ZO2Z Award 2013. De jury, 
bestaande uit Bert Roetert, Philip 
den Ouden en Harrie ten Have, 
beoordeelt de finalisten. Jos van 
den Berg kan mogelijk zijn titel 
van 2011 prolongeren. 

Jumbofranchise 
snelst groeiend 

NIEUWVEEN - Jumbo is net als 
in 2011 ook in 2012 de snelst 
groeiende franchiseformule van 
Nederland. De groei is te danken 
aan de ombouw van de overgeno-
men Super de Boer en C1000-
vestigingen. Dit blijkt uit onder-
zoek van First Formula. Jumbo 
groeide het afgelopen jaar met 
dertig winkels onder leiding van 
een franchiser, van 110 naar 140.

Nieuwe Deka 
naar Apeldoorn

VELSEN-NOORD - DekaMarkt 
breidt haar nieuwe formule uit 
naar het midden van het land. 
Een van de vestigingen in 
Apeldoorn gaat nog dit jaar om 
naar het nieuwe concept met 
meer service op de versafdelin-
gen, zegt directeur Onno de Groot 
van DekaMarkt. Afgelopen 
dinsdag opende de derde Deka-
Markt met ‘marktkramen’ in 
Krommenie. Eerder gingen 
vestigingen in Santpoort-Noord en 
Zaandam al om. 

Hallo Lidl

Openheid
lijkt het nieuwe sleutelwoord 

in de benadering van de markt 
door Lidl. De discounter 
organiseerde in Heerenveen een 
voorlichtingsavond voor klanten 
die daarbij uitleg kregen over 
alle duurzame toepassingen in 
de nieuwe vestiging. 

miljard euro beloopt inmiddels de omzet 
van Lidl dit jaar in Nederland. Dit is een 
schatting van Levensmiddelenkrant op 
basis van het marktaandeel van circa 7,5 
procent (bron: Nielsen). 

2,5
fi lialen kan Lidl inmiddels op zijn 
conto schrijven in Nederland. De 
formule groeit stil maar gestaag en 
is momenteel de nummer twee qua 
aantallen winkels in de Nederlandse 
markt, na Albert Heijn.
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Marktleider zet volgende stap in online winkelstrategie

Albert Heijn met bol.com naar landelijke dekking afhalen
Formules | door Remco van der Meij

ZAANDAM - Albert Heijn en 
bol.com zetten een nieuwe stap in 
hun samenwerking en verdere ont-
wikkeling van online winkelen. In de 
komende acht weken rolt AH 700 
bol.com-afhaalpunten uit. Daarmee 
krijgt de service bij de marktleider 
een landelijke dekking. 

Hierdoor kunnen klanten hun 

bestelling van bijvoorbeeld tuinge-
reedschap, parfum of speelgoed 
afhalen tijdens het doen van de 
dagelijkse boodschappen. De service 
werd eerder getest in 59 winkels en 
bij drie Pick Up Points. De uitbreiding 
geldt ook voor Belgische AH’s. 

Vijf procent
“Inmiddels wordt al zo’n 5 procent 

van de bol.com-bestellingen in 

verzorgingsgebieden van een Albert 
Heijn met een bestaand bol.com- 
afhaalpunt opgehaald.”, zegt woord-
voerder Anoesjka Aspeslagh van 
Albert Heijn.  

Geruchten
Het bedrijf wil vooralsnog niet spe-

culeren over het op termijn toevoegen 
van kleding en schoenen - de snelst 
groeiende online categoriën - aan het 

assortiment bij bol.com. “Wij doen 
nooit uitspraken over mogelijk 
nieuwe categorieën.” Aspeslagh legt 
uit waarom niet alle vestigingen een 
afhaalpunt krijgen. “Er zijn winkels 
die geen servicebalie hebben of echt 
te klein zijn en daardoor niet de 
benodigde ruimte voor het bol.com 
afhaalpunt hebben. Toch kunnen we 
met dit aantal een goede landelijke 
dekking garanderen.”  PAGINA 3

Charmeoffensief
Lidl vierde de opening van haar 
nieuwe vestiging in Heerenveen 
met een waar charmeoffensief 
voor wijkbewoners. De Duitse 
discounter groeit als kool. Ook 
bestaande winkels plussen, zegt 
marktkenner Erik Hemmes. “De 
tweede formule van Nederland is 
een uitdager voor Jumbo en kent 
een succesvolle balans tussen 
hoge kwaliteit, lage prijzen, ver-
rassend assortiment en verduur-
zaming.” De strategie van Lidl is 
erop gericht om van secundaire 
klanten primaire shoppers te 
maken. De discounter slaagt hier 
steeds beter in.
                           PAGINA 8 - 9
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Ceo Delhaize 
stopt er na 15 
jaar mee
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m2 vvo heeft Lidl naar eigen zeggen 
nodig om de huidige formulestan-
daard goed weg te kunnen zetten. 
Maar het bedrijf schaakt op twee 
borden. Met de kleinere stadswinkels 
concurreert Lidl bijvoorbeeld ook met 
Spar Citystores en AH to go.
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Ondernemers | door Eelco Brandes

SPIJKENISSE - Een supermarktactie die louter winnaars kent. 
Dat is de insteek van de Club Coupon Loterij, die afgelopen 
week van start ging bij PLUS Akkerhof in Spijkenisse van 
ondernemer Ed Meeuw.

De Club Coupon 
Actie is een initiatief 
van UwSupermarkt 
en geïnspireerd op 
het succesverhaal 
van de kortingscou-
pons van C1000 en 
de Couponloterij van 
top-ondernemer Jan 
Pollemans. Op 6 mei 
ging de actie van 
start in zowel de 
winkel van Meeuw 
als in PLUS Roozen-
burg van onderne-
mer Bart Groesz. Het 
doel is om de kas van 
clubs en verenigingen te spekken en de supermarkt meer omzet 
te bezorgen. Ondernemer Ed Meeuw van PLUS Akkerhof in 
Spijkenisse verwacht zeker dat het ook voor zijn business z’n 
vruchten af gaat werpen. “Er zijn hier alleen al drie grote 
voetbalverenigingen met iedere ruim 800 leden. Als elk lid 
gemobiliseerd kan worden om één of twee loten af te nemen gaat 
het natuurlijk enorm hard. Ik denk daarom zeker tienduizenden 
euro’s meer om te zetten dan normaal het geval is.”

Actiezuil
Tot 6 juni aanstaande kunnen klanten Club Coupon Loterij-

loten kopen van vijf euro per stuk, waarvoor zij meedingen naar 
een aantal prijzen via de loterij én het volledige aankoopbedrag 
retour krijgen in de vorm van kortingsbonnen voor de super-
markt. Liefst vier euro per lot wordt op de rekening van lokale 
clubs en verenigingen naar keuze gestort. Kortom, iedereen wint, 
weet ook Meeuw. “De actie krijgt volop aandacht in mijn winkel 
via een grote actiezuil en posters. Het is nu aan de verenigingen 
om het breder uit te rollen in Spijkenisse en er veel reuring 
omheen te creëren. De eerste loten zijn inmiddels de deur uit en 
ik heb er het volste vertrouwen in dat er nog velen zullen 
volgen.”

PLUS Akkerhof ziet heil in nieuwe Loterij

‘Dit levert me echt 
duizenden euro’s op’

Ondernemer Ed Meeuw verwacht zeker te profiteren 

van de Club Coupon Loterij

Resultaat onder druk door ombouwkosten C1000-winkels

Coop op koers naar 1 miljard euro omzet
Formules | door Peter Smit

VELP - Coop heeft in 2012 de 
consumentenomzet met 4,4 pro-
cent zien groeien tot 900 miljoen 
euro. De toename is vooral te 
danken aan de ombouw van negen 
overgenomen C1000-winkels. 
Het marktaandeel steeg met 0,1 
procentpunt naar 2,7 procent.

Naast de nieuwe winkels droegen 
ook de 32 winkels die de nieuwe 
Coop-formule dragen bij aan de 
groei. De ombouwkosten drukten 
afgelopen jaar wel op het rende-
ment van de supermarktcoöperatie. 
Het operationele resultaat daalde 
van 5,1 procent in 2011 naar 4,5 
procent (35 miljoen euro) vorig jaar. 

De nettowinst daalde in die periode 
van 7,1 miljoen euro naar 4,4 
miljoen euro.

“Met een voortdurende moderni-
sering van onze winkels, een 
verdere verbetering van onze 
prijspositionering en een groei van 
ons winkelbestand, verwachten we 
eind 2013 1 miljard euro consumen-
tenomzet te realiseren”, zegt 
financieel directeur Herco Boer van 
Coop in een toelichting op de cijfers.

Distributiecentrum
Coop telt nu 220 supermarkten. In 

de komende jaren komen daar de 
nog 45 om te bouwen C1000- 
winkels bij. Eind dit jaar neemt de 
Velpse supermarktketen daarnaast 
het van C1000 overgenomen 
distributiecentrum in Gieten in 
gebruik.

Coop-ondernemer Sijbolt Greidanus: “Ik hoef hier niet te winnen, ik wil mijn klanten bedienen.”

Coop werkt aan een aanscherping van de 

prijspositie.

EMMELOORD - Geen eindeloze prijsacties, 
zondagsopeningen en drukke winkelpaden. 
Terug naar de basis. Daar liet voormalig 
C1000-ondernemer Sijbolt Greidanus zich 
door leiden bij zijn zoektocht naar een nieu-
we formule. Jumbo zag hij niet zitten, net 
zomin als Albert Heijn of PLUS. De keus viel 
op Coop. “Ik ben God dankbaar dat ik op 
mijn 58e nog zo ondernemer mag zijn.”

Door Joost Agterhoek

Greidanus zag het niet zitten om 
na de overname van C1000 naast 
de bestaande Jumbo en C1000-
super van ondernemer Arno Odink 
de derde winkel met een gele vlag 
in Emmeloord te worden. Daarom 
ging hij in overleg met C1000 en 
was hij augustus 2011, na een 
rechtszaak, weer vrij ondernemer. 
“Ik ben eigenaar van het pand, dus 
wilde ik zelf beslissen. C1000 
overwoog verder te procederen, 
maar Jumbo wilde liever in 
gesprek.” Greidanus sprak ook met 
Albert Heijn, PLUS en andere 
organisaties. “De derde Albert 
Heijn hier worden, dat wilde ik ook 
niet, net zomin als dat ik filiaallei-
der zou worden via een organisatie 
als Deen of Dirk van den Broek. Ik 
ben ondernemer pur sang en ik 
voelde me het best thuis bij Coop.” 
De tijd van Greidanus bij C1000 
was een mooie, beaamt de onder-
nemer, hoewel de relaties bekoel-
den toen er dichtbij andere 
C1000-supers openden, waaronder 
die van Odink. “Daar word je niet 
vrolijk van. Ik zei altijd, je deelt je 
partner ook niet. In plaats van 
meewerken werd het tegenwer-
ken.” Nu wil Greidanus vooruit 
kijken, zijn eigen koers varen. “Ik 
gun Jumbo en Albert Heijn het 
beste. Ik doe het op mijn manier.”

Schitterend
Bij Coop voelt Greidanus zich 

bijzonder thuis. “Ik miste deze 
omgang al 15 jaar. Coop is een 
jonge, gedreven organisatie met 
platte structuren. Geen geouwe-
hoer, gewoon er zijn voor elkaar.” 
Het belangrijkste verschil met 
C1000 is hiërarchie, zegt de 
ondernemer. “De ruimte voor het 
ondernemerschap was daar weg. 
Alle respect voor de organisatie, 
maar het eigenwijs bewerken van 
het marktgebied, kenmerkend voor 
C1000, is verdwenen.” Greidanus 
vindt het einde van C1000 ‘triest’. 
“Het is een van de mooiste formu-
les van Nederland. Het is jammer, 
maar ik zit nu bij Coop.” En die 
formule heeft de laatste twee jaar 
een grote sprong voorwaarts 
gemaakt, vindt de ondernemer. 
“Elk moment dat ik door de winkel 
loop, geniet ik. Het ziet er schitte-
rend uit.” 

Diepvries
Bij de ombouw naar Coop kwam 

er direct 300 vierkante meter 
vloeroppervlakte bij. De ruimte is 
benut voor bredere paden en meer 
assortiment, bijvoorbeeld bij de 
diepvriesafdeling. “Die is verruimd 
van 13 naar 27 kasten. Heel veel 
winkels hebben de diepvries vlak 

bij de kassa staan. Sta je bij de 
eerste kassa en ben je iets uit het 
vriesvak vergeten, dan kan dat niet 
zomaar. Daarom heb ik het hier 
heel ruim, rustig en overzichtelijk 
opgezet.” De afdeling scoort nu al 
ver boven de verkopen in C1000-
tijd, merkt Greidanus. “Ik vertrouw 
erop dat deze gaat verdubbelen.” 
Op de broodafdeling staan twee 
gloednieuwe rijskasten om vers 
brood te bakken. Een grote wens 
van Greidanus. “Brood is vaak twee 
dagen oud voordat het op de plank 

Voormalig C1000-man Sijbolt Greidanus voelt zich met omgebouwde winkel weer ondernemer

 ‘Coop biedt wat ik al vijftien jaar mis’
In deze krant zegt supermarktkenner Erik Hemmes dat 

de benaming discounter niet langer geschikt is voor Lidl. 
De Duitse prijsvechter mag qua winkelinrichting, prijsni-
veau en basisassortiment de uiterlijke kenmerken hebben 
van een formule aan de onderkant, qua imago, marktbe-
werking en vernieuwingsdrift steekt het onderhand de 
serviceformules naar de kroon. In Heerenveen opende Lidl 
vorige week een nieuw energiezuinig paradepaardje en 
daar draaide de blauw-gele knuffelmotor op volle toeren. 
Voor het eerst kreeg een verslaggever van onze krant een 
officiële rondleiding door een winkel (zie artikel op pagina 
8 en 9) van deze doorgaans persschuwe supermarktfor-
mule. Lidl stelde wel enkele voorwaarden: voorinzage in 
het artikel en geen foto’s van het interieur. Er mocht eens 
een leeg schap in beeld komen. Wel was de pr-afdeling zo 
schappelijk om enkele eigen foto’s van de nieuwe winkel 
ter beschikking te stellen. Zo ver gaat de bedrijfstrots dan 
weer wel. Onze collega arriveerde in Heerenveen op een 
gezellig buurtfeestje waar Lidl de massaal toegestroomde 
wijkbewoners trakteerde op koffie en koek. De discounter 
introduceerde zich bij haar nieuwe marktgebied als de 
vriendelijke buurtwinkel, waar je terecht kunt voor de 
alledaagse versboodschappen. Het oude beeld van de 
winkel waar secundaire klanten eens per week de 
kofferbak vullen kan in het archief. Lidl eist zelf de rol op 
van primaire winkel. In de starre Nederlandse levensmid-
delenmarkt, waar echt onderscheid (nog) ontbreekt 
krijgen ze daarvoor alle kans. 

Peter Smit
Hoofdredacteur

Lidl eist  
primaire rol op
cOmmeNtAAr    

FOTO: REin GElEijnSE
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komt. Dat is logisch, gezien de 
logistieke keten. Maar ik wil vers 
brood. Zo heb ik ook vers vlees en 
een traiteurafdeling. Naast dat 
verse vlees is er ook ruimte voor de 
voorgesneden vleeswaren, daar is 
weer een andere klantengroep 
voor. Die stromen zijn nu verdeeld, 
zodat iedere klant evenveel 
aandacht krijgt.”

Winnen
De nieuwe winkel draait nu 

dezelfde omzet als eerder onder de 

C1000-vlag. Greidanus verwacht 
verdere groei. Hij trekt ook nieuwe 
klanten. “Ik zie meer blauwe en 
gele tassen in de winkel. Dat komt 
denk ik door de ruimere winkel, 
een supermarkt van deze grootte 
heb je niet in Emmeloord.” 

Bang voor een hogere prijsper-
ceptie bij de klant is hij niet. “Ik 
ben nu goedkoper dan vroeger. Dat 
prijsbeeld wordt al bijgesteld door 
Coop, daar werk je samen aan.” 
Daarbij is prijs een onderdeel waar 
de hele markt zich veel te veel op 

focust, vindt Greidanus. “In het 
buitenland lachen ze zich rot, en 
hier zijn we alles aan het wegge-
ven. Het gaat ook om de vriende-
lijkheid van het personeel, de 
parkeergelegenheid, de entourage 
eromheen. We leven al tien jaar 
voor prijs, maar er zijn veel meer 
dingen in het leven. Belangrijk is 
ook een schone, nette winkel waar 
de klant fatsoenlijk behandeld 
wordt. Ik heb Coca-Cola Vanilla, dat 
heeft niemand hier,. Ik heb een 
pallet Van Dobben-kroketten 

gehad, die was binnen een week 
weg. Dat verkoopt zichzelf. Dat is 
ook een manier van handel doen: 
vernieuwen. Je moet je marktge-
bied bewerken met de middelen 
die je hebt. Ik hoef hier niet te 
winnen van de andere winkels, 
maar ik wil mijn klanten bedie-
nen.” Greidanus kijkt ook niet bij 
andere winkels, zegt hij. “Ik ben 
wielrenner geweest en als je in de 
top tien zit, moet je niet alleen je 
aandacht richten op de anderen. 
Dan eindig je als tiende.”

Hoogvliet onder-
steunt Boerderij-
dag

ALPHEN AAN DEN RIJN - Hoog-
vliet ondersteunt de Campina 
Open Boerderijdag op maandag 
20 mei, Tweede Pinksterdag. Op 
deze dag openen enkele tiental-
len boerderijen hun deuren voor 
publiek. Zeven boerderijen in het 
verzorgingsgebied van Hoogvliet 
worden die dag ondersteund 
door de keten. Bezoekers kunnen 
hun zelf gevulde picknickmand 
aanvullen met zuivel van 
Campina en een krentenbol van 
Hoogvliet. De melkveehouder 
zorgt voor een picknickplek in de 
wei. De deelnemende boerderijen 
van Hoogvliet bevinden zich in 
Maasland, Zoeterwoude, Wou-
brugge, Aarlanderveen, Muiden, 
Westbroek en Leusden. Tijdens 
de Open Boerderijdag laten 
Campina-melkveehouders zien 
hoe hun koeien worden ver-
zorgd. Op de deelnemende 
boerderijen worden zuivelproeve-
rijen georganiseerd met Campi-
na-producten. Het is niet de 
eerste keer dat Hoogvliet de 
Boerderijdag sponsort, in 2011 en 
2012 was de formule ook al 
betrokken bij de door Campina 
georganiseerde dag. 

Fairtrade plust 
acht procent

NIEUWVEEN - Het aantal 
Nederlandse huishoudens dat 
fairtrade producten koopt is 
afgelopen jaar met 8 procent 
gestegen. In totaal koopt 60 
procent van de gezinnen 
fairtrade producten. Er wordt ook 
meer en vaker geld uitgegeven 
aan eerlijke producten dan 
voorheen. Dat blijkt uit cijfers 
van het Nederlandse kennis- en 
adviescentrum voor burgerschap 
en internationale samenwerking 
(NCDO). 90 procent van de totale 
fairtrade omzet kwam vorig jaar 
uit de supermarkten, waarbij 
Albert Heijn met 29 procent van 
de bestedingen het grootste 
marktaandeel heeft.

  Sterke combinatie Pick Up Point en bol.com; afhaalpunt Breda breidt uit

AH-franchiser vermarkt afhaalpunt in ruil voor omzetpercentage
Formules | door Remco van der Meij

ZAANDAM - De 700 nieuwe bol.
com-afhaalpunten bij Albert Heijn, 
zijn een logisch vervolg op de eer-
der ingezette succesvolle strategie 
met AH Pick Up Points. Het Pick Up 
Point Breda gaat inmiddels uitbrei-
den van twee naar vier parkeer-
plaatsen.

Dit werd gemeld bij de opening 
van het eerste franchise-Pick Up Point 
in Zaltbommel. Omdat de afhaal-
strategie succesvol is, worden de 
punten in versneld tempo uitgerold. 
Eerdere weerstand bij de onderne-
mers die vreesden voor kannibalisatie 
op de omzet, heeft Zaandam wegge-
nomen door hen een percentage van 

de omzet te gunnen. “Maar welk 
percentage dat is, houd ik voor 
mezelf”, zegt AH-franchiser Ferry 
Boender uit Zaltbommel. Daarvoor in 

ruil doet Boender de lokale marke-
ting voor het afhaalpunt en hij levert 
het pand en het personeel. Hij heeft 
voor het Pick Up Point zes medewer-

kers aangenomen, zowel parttimers 
als fulltimers.
 
Frankrijk

AH-directeur Sander van der Laan 
gaf onlangs al aan ‘helemaal niet 
ontevreden’ te zijn over de resultaten 
van de eerste Pick Up Points. De 700 
nieuwe bol.com-afhaalpunten bij AH 
zijn een logisch vervolg op de 
strategie met de boodschappenafhaal-
punten. Van der Laan gaf eerder op 
het EFMI-najaarscongres inzicht in de 
online strategie van de marktleider. 
Het bedrijf heeft daarbij goed naar de 
Franse retailmarkt gekeken, maar 
pakt het wel anders aan. “De lead 
time blijft bij ons een nacht tussen 
bestellen en afhalen. In Frankrijk kan 

het al in twee uur, maar wij willen 
bestellingen vooralsnog via het Home 
Shopping Center blijven uitleveren.” 
 
Distributieketen

Dat werpt de vraag op of AH op 
termijn de hele distributieketen in 
eigen hand wil nemen met het oog 
op besparingen. Momenteel worden 
bol.com-bestellingen immers ver- 
werkt door logistiek partner Docdata 
in Waalwijk. Nederlandstalige boeken 
komen via het Centraal Boekhuis. En 
AH bouwde eerder een speciaal dc 
voor de bezorgdienst Albert.nl. Maar 
volgens woordvoerder Anoesjka 
Aspeslagh is er echter geen sprake 
van dat AH de bol.com-distributie zelf 
gaat verzorgen. 

De groei in het Franse supermarktlandschap komt inmiddels volledig uit pick up.

Coop-ondernemer Sijbolt Greidanus: “Ik hoef hier niet te winnen, ik wil mijn klanten bedienen.”

Voormalig C1000-man Sijbolt Greidanus voelt zich met omgebouwde winkel weer ondernemer

 ‘Coop biedt wat ik al vijftien jaar mis’

Hoogvliet was in 2011 en 2012 ook al 

betrokken bij de Open Boerderijdag. 

Greidanus heeft de diepvriesafdeling opgeschaald van 13 naar 27 kasten.

De traiteurcounter en vleesafdeling zijn stokpaardjes van de ondernemer. “Ik wil echt vers.”
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Tijdens de openingsochtend van Lidl filiaal Heerenveen maakten klanten kans op 1 minuut gratis winkelen. De inzetjes laten de massale openingsactie van de nieuwe Lidl zien.

Discounter spint garen bij lokale  
marketing en vernieuwing

‘Lidl voelt dynamiek
van de markt wel aan’
HEERENVEEN - “De communicatie van Lidl is veel 
uitgebreider dan ooit tevoren”, zegt retailspecialist 
Erik Hemmes als reactie op het recente actieve  
marketingbeleid van de discounter. “En hun vernieu-
wingsdrang op de winkelvloer is een belangwekkende 
ontwikkeling binnen de branche.”

FORMULES | door Remco van der Meij

Lidl vierde de opening van zijn 
duurzame tweede vestiging in 
Heerenveen met een waar charme-
offensief. Deze lokale Lidl-aanpak is 
de blauwdruk voor alle nieuwe 
winkelopeningen en valt in de 
smaak bij klanten. Ballonnen in 
formulekleur, versierde straten, 
lokale actiekranten, een podium 
met artiesten, rad van fortuin, 
FitFoodFun-Factor bus voor kids, 
gratis koffie en koek buiten en 
croissants bij de bake-off, dertig 
procent korting op alle agf en ‘gratis 
winkelen’ voor prijswinnaars met 
Lidl poster achter hun raam. Kort 
samengevat ziet het Lidl openings-
offensief er zo uit. Waar andere 
formules voornamelijk op de trom 
roffelen in media-uitingen, lijkt Lidl 
meer heil te zien in het actief 
omarmen van de wijk. Retailspecia-
list Hemmes herkent de verfrissende 
aanpak van de discountformule. “De 
communicatie van Lidl is veel 

uitgebreider dan ooit tevoren. Ze 
doen dit al zo’n vier jaar, maar de 
laatste twee jaar echt op volle 
kracht, is mijn overtuiging. Kijk 
maar eens op hoeveel abri’s ze 
adverteren.” 

Vernieuwing
Hemmes vindt dat het lokale 

charmeoffensief, samen met de 
assortimentsvernieuwing, helemaal 
past in Lid’s nieuwe manier om 
zichzelf lokaal in de kijker te spelen. 
“Zelfs Albert Heijn reageerde bij 
monde van marketingdirecteur 
AlfredLevi op deze strategie. De 
verbreding van het assortiment in 
de AH-schappen, schrijf ik toe aan 
Lidl. Hun vernieuwingsdrang op de 
winkelvloer is een belangwekkende 
ontwikkeling binnen de branche.” 
Daarmee is de traditionele rol van 
de discountformule aan het verdwij-
nen, denkt ook Edward Buitelaar, 
ex-directeur Edah en zelfstandig 

retailadviseur. “Vroeger was je blij 
met Lidl naast je als full service 
supermarkt, maar nu kannibaliseren 
ze op de omzet door een steeds 
breder aanbod van hoge kwaliteit 
tegen een lage prijs en hoge 
bezoekfrequentie.” Hemmes gaat 
nog een stap verder: “Het begrip 
‘discounter’ is aan vervanging toe, 
wat Lidl betreft. Hun nieuwe 
bake-off bijvoorbeeld is prachtig en 
‘onformuliaans’. Door Lidl’s hoog 
onderscheidend vermogen is het 
oude beeld bij het publiek aan het 
kantelen.” En externe partijen als 
GfK, de Consumentbond en TROS 
Radar helpen hier onbedoeld driftig 
aan mee, doordat Lidl-producten 
hoog scoren in consumentenpanels, 
ziet Buitelaar. “Betere promotie kun 
je niet krijgen. Zij voelen de 
dynamiek van de markt aan. Dat 
kun je zeker niet van alle concurren-
ten zeggen.” Lidl wil graag uitleggen dat de vaatwastabletten tot beste koop zijn uitgeroepen.

FORMULES | door Remco van der Meij

HEERENVEEN - Na de testwinkel 
bij het hoofdkantoor in Huizen, is 
het nieuwe filiaal aan de Salland-
laan in Heerenveen Lidl’s tweede 
duurzame winkel.

Dit statement wordt al direct 
gemaakt op het parkeerterrein waar 
Lidl twee oplaadpalen voor elek-
trisch vervoer heeft geplaatst. Een 
voor auto’s èn een voor fietsen. 
Rayonmanager Andrin de Jong: “Wij 
willen klanten niet alleen een 
duurzaam winkelpand bieden, maar 
ook de mogelijkheid om hun eigen 
duurzame vervoer te gebruiken. 
Klanten kunnen hun elektrische 
auto of fiets op- of bijladen tijdens 
het boodschappen doen.” Hij weet 
niet of er onder de Heerenveeners 
behoefte is aan de laadpalen. “Maar 
in Huizen weten diverse klanten 
met een elektrische auto ons al te 
vinden. Het begint er mee dat bij 
Lidl opladen een reële mogelijkheid 
is. En de elektrische fiets is zo 
langzamerhand gemeengoed aan 
het worden.”

Verluxing
Regiomanager verkoop Jos 

Meijerink toont de nieuwe bake-off 
bij de entree. “We bakken hier 
dagrond zeventien verschillende 
bake-off items. Het aanbod varieert 
van de reguliere pistolets, croissants 
en stokbroden, tot appelflappen en 

Toscaans meergranen brood.” Nieuw 
in het schappenplan is de meter 
luxe koek, voorzien van opvallende 
blauw geruite signing, die volgt op 
de bake-off. “We blijven een 
discounter met lage prijzen, maar 
willen wel verluxing toevoegen voor 
onze klanten. Dit koekaanbod is 
daar een uiting van.” 

Sedumdak
Het nieuwe Lidl-filiaal in Heeren-

veen kenmerkt zich door vele 
milieuvriendelijke- en energiezui-
nige aspecten. Bij de bouw is 
gebruik gemaakt van duurzame 
bouwmaterialen. Het dak is voorzien 

Regiomanager verkoop Jos Meijerink: ‘We blijven een discounter met lage prijzen, maar willen wel verluxing toevoegen’

Duurzame Lidl Heerenveen toont nieuwste formulestandaardZelfs Albert Heijn 
reageerde bij monde 

van marketingdirecteur 
Alfred Levi op deze 

strategie. De verbreding 
van het assortiment in 
de AH-schappen schrijf 

ik toe aan Lidl 

Marketing Lidl lokaal

Het dak heeft 350 zonnepanelen. Hiermee worden alle koelingen van eigen opgewekte, duurzame stroom voorzien.
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Levensmiddelenkrant kreeg afgelopen week een 
exclusief voorproefje van wat het nieuwe Lidl filiaal 
aan de Sallandlaan de inwoners van Heerenveen te 
bieden heeft. Regiomanager verkoop Jos Meijerink en 
rayonmanager Andrin de Jong leidde mij door het 
hagelnieuwe pand, links en rechts wijzend op wat 
‘de duurzame Lidl-standaard anno 2013 is’. Een 
unicum deze rondleiding, voor het anders zo geslo-
ten karakter dat de formule en haar Duitse evenknie 
Aldi normaliter kenmerkt. En niet alleen de pers 
werd met open armen ontvangen. Voor inwoners van 
de wijk was een heuse voorlichtingsavond georgani-
seerd waar zij Lidl het hemd van het lijf konden 
vragen over hun nieuwe wijkaanwinst. Want als er 
-naast lage prijzen- iets is waarmee je klanten kunt 
boeien, dan is dat beleving. Liefst geladen met een 
verhaal. Elke formule probeert dat anno 2013 
eigenzinnig in een vat te gieten. Van de blauwe 
marktleider en zijn adjudant Harry Piekema, via de 
nieuwe Bredaase Jumbo foodreus vol vers, tot aan de 
‘Duitse dozenschuivers’. Als ik de onderkant van het 
discountlandschap zo wat oneerbiedig mag omschrij-
ven. Want naast dat de formule qua sfeer en beleving 
voorzichtig mooie stappen zet, snapt Lidl dat het 
toch net even lekkerder boodschappen doen is, onder 
een groen dak van verse sedumplantjes. Of om in de 
woorden van tv-presentatrice Eva Jinek te spreken, 
die onbedoeld naam maakte toen ze haar decolleté 
voorafgaand aan een journaaluitzending schikte:  
‘If you have it, flaunt it!’ En dat doet Lidl.

Remco van der Meij

Tijdens de openingsochtend van Lidl filiaal Heerenveen maakten klanten kans op 1 minuut gratis winkelen. De inzetjes laten de massale openingsactie van de nieuwe Lidl zien.

Regiomanager verkoop Jos Meijerink: ‘We blijven een discounter met lage prijzen, maar willen wel verluxing toevoegen’

Duurzame Lidl Heerenveen toont nieuwste formulestandaard

van 350 zonnepanelen. Hiermee 
worden alle koelingen in het filiaal 
van eigen opgewekte, duurzame 
stroom voorzien. De winkel beschikt 
over een warmtepompsysteem 
waardoor er geen gebruik wordt 
gemaakt van de fossiele brandstof 
gas. Het dak van het filiaal is bezaaid 
met sedum-plantjes. Een voordeel 
van dit ‘groendak’ is onder meer de 
isolerende werking en het filteren 
van hemelwater. De discounter wil 
klanten graag vertellen dat er in 
Heerenveen zo duurzaam als 
mogelijk wordt gewerkt. Het nieuw 
type dozenwagen, continu aanwezig 
op de winkelvloer, vermeldt: ‘Lidl 

recyclet. Door goede afvalscheiding 
kan 100 procent van het afval, 
waaronder karton en papier, 
duurzaam verwerkt worden’. 
Rayonmanager De Jong: “Voorheen 
moesten dozen door onze medewer-
kers gescheurd worden voor een 
goede verwerking. Dit was bewerke-
lijk. Door de inzet van een nieuw 
type papierpers kunnen we in rap 
tempo grote hoeveelheden dozen 
ongescheurd pletten en afvoeren.”

50 procent zuiniger 
“Energie-efficiëntie vormt een 

belangrijk uitgangspunt bij de bouw 
en inrichting van al onze filialen”, 

zegt regiomanager Meijerink. “Zo 
zijn Lidl-filialen over het algemeen 
vijftig procent energiezuiniger dan 
een gemiddelde full service super-
markt. Deze enorme besparing is 
het gevolg van het Lidl-concept 
waarin eenvoud centraal staat.” Als 
voorbeeld van concrete energiebe-
sparingen noemt Meijerink de 
koelingen met LED-verlichting. 
“Bespaart energie en houdt de 
producten beter koud.” Ook voor 
klanten zit hier zit een voordeel 
aan, zegt rayonmanager De Jong: 
“Wat wij besparen, krijgen onze 
klanten terug in de vorm van een 
beter milieu én lagere prijzen. Zo 

creëren we meerwaarde op langere 
termijn.” 

Houtlook
In 2012 is Lidl voor het derde jaar 

op rij verkozen tot ‘Beste Supermarkt 
in groente en fruit’, volgens het 
Versrapport van GfK. Lidl wil dit 
aspect graag benadrukken door in de 
winkel uit te pakken met een ruim 
en afwisselend assortiment agf. Het 
behalen van de Versrapport bokaal 
staat prominent vermeld op de 
beveiligingspoortjes bij het verlaten 
van de winkel. Medewerkers op het 
agf-eiland dragen tweekleurige 
geelgroene truien met de opdruk: 

‘Elke dag vers, uw versspecialist’. Een 
grote koelcel is pal naast de afdeling 
geplaatst. Meijerink: “Zo kunnen we 
de agf continu bevoorraden zonder 
hinderlijke bewegingen op andere 
afdelingen.” Een nieuw actiekoel-
meubel met vers vlees valt op. “Met 
duidelijke rode signing benadrukken 
we de lage prijzen, de toegevoegde 
bruine houtlook staat voor authen-
tiek vlees van goede kwaliteit. Iets 
dat klanten van groot belang vinden, 
na alle ophef over vleesschandalen. 
Wij doen absoluut geen concessies 
aan de kwaliteit, laat dat duidelijk 
zijn”, maakt de regiomanager een 
statement.

Het dak heeft 350 zonnepanelen. Hiermee worden alle koelingen van eigen opgewekte, duurzame stroom voorzien. Het agf-eiland is een belangrijke formulepijler van Lidl. Voor inwoners van de wijk was er een voorlichtingsavond, waar zij Lidl alles konden vragen.

Sfeer proeven 
bij Heerenveens 
duurzaamste
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