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Kunst of cash?
Dit ziin de nieuwe meesters volgens de nouveau riche

Hallo Jumbo!
Hoe de familie Van Eerd zich naar 7 miliard omzet knokte

Cheteau 500
Hoe smaken de wiinen van onze financidle elite?
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Mediamagnaal
Zo weet Jan Riemens maandeliiks 5 miliard kiikers te boeiel

Terugblikken met Bill Gates
'Philips overleeft wel, als het zich maar op gloeilampen richt
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Nu de Iaatste C'1000 is

omgebouwd tot Jumbo

is het tijd om de balans

op te maken. Twee

huzarenstukjes heb-

ben Jumbo de tweede

kruidenier van het land

gemaakt. Albert Heijn

blijft de grootste, maar

de Brabanders oogsten

evengoed veel applaus.

Toch hapert de kassa.

'De amzetten van de

omgebouwde Cl000's

lopen terug.'

I

i!'

?

: .!E*.g



oB3
HALLO JUMBO

;1,,f?;:

lri.r,;
i:i:::1 ;rl

-l
)

J

ti3



oB4

t
I

van een formule die Nederland niet kent. Begin
jaren zestig heeft Karel al eens zljn licht opgestoken
in de States. Hij komt op een besloten rijkenfuif
terecht, maar mag toch een vraag stellen: 'Hoe zijn
jullie miljonair geworden?''We hebben gedaan wat
de klant wilde'. luidt het antwoord. Met deze kennis
stelt de familie twlntig jaar geleden de Zeven Zeker-
heden op van de nieuwe Jumbo-formule, Zo staat de

klant centraal en is er een laagsteprijsgarantie. Is

een product elders goedkoper, dan krijgt u het gratis
mee (zie kader'De laagste prijs?' op p.86). Actles
zijn zo niet nodig; die kosten alleen maar geld.

In 1996 opent de eerste Jumbo nieuwe stijl. Concur-
renten doen lacherig over het nietige gruttertje uit
Veghel: dat kan nooit goed gaan. Tienjaar later is
Jumbo nog altljd een kleine speler, met amper tach-
tig winkels. Het groeit wel, maar gestaag. Senior
past op het huis volgens het strenge adaglum van
de drle z'en: Zeer Zutnig Zijn. In 2006 kunnen de
Van Eerds veertig Konmars overnemen uit de puin-
hopen van supermarktimperium Laurus, maar nee:
te risicovol. Tienjaar en twee spectaculaire over-
names later - van Super de Boer en C1000 - staat
de teller op maar liefst 580 Jumbo-winkels. In 2011,
in crisistijd, wordt ruim anderhalf miljard euro
geleend bii een consortium van banken. Vanwaar
ineens dat risico? Waar komt die ambitie vandaan?
De Van Eerds stonden toch al in de Quote 500, dus
waarom nog meer wensen? Rupert Parker Brady,
retailexpert en co-auteur van het boekje Myn noom
is Karel van Eerd, verklaart dat als volgt: 'Het was
het momentum. Ergens in de markt moest iemand
opstaan en de positie van nummer twee opeisen.

Ze hebben na de start van de supermarktoorlog

Begin jaren 90 Van Eerds

kinderen tonen interesse in het

familiebedrijf. Jumbo is de

grijze muis in supermarktland

en dat moet andets.

1S96
De eerste

Jumbo

nieuwe stijl
met Zeven

Zeketheden-

formule

opent.

sd$p€rffi*vkt*Er {ffi

p een archiefkast achter het statlge bureau
van grootgrutter Karel van Eerd (77)
prijkt een oorlogshelm waarop met verf
staat gekalkt: AH, here we come!' De

supermarktoorlog woedt elke dag opnieuw, probeert
hij zichzelf en zijn kinderen Frits, Monique en
Colette voor te houden. Het typeert de familie
achter de gele trots die Jumbo heet. Ze ogen welis-
waar gezellig Brabants, maar zijn ook brutaal, vo1

ambitie en beschikken over een dosis bluf en lef die
hen ln staat stelt on Nederlandse risico's te nemen.
In 2009 koopt Jumbo het veel grotere Super de

Boer, en alsof dat nog niet genoeg ls wordt tweejaar
later het nog grotere C1000 overgenomen. Jumbo
is pardoes de stevige nummer twee onder de kruide-
nlers en verklaart daarmee reus Albert Heijn de

oorlog. Oftewel: AH, here we are!'
Dat kan niemand bedenken in de jaren negentig. Het
familiebedrljf is tot dan toe vooral een groothandel,
met her en der een winkeltje. Grijze muisjes onder
de supermarkten, vinden Karels kinderen; het roer
moet om. Een studiereis naar de Amerikaanse
grootmacht Wal-Mart duwt de familie in de richting
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Hoe de familie

Van Eerd het
'm flikte

19Z1Johan

van Eerd

licht een

groothandel

in koloniale

waren op.

1 I B 3 Karel van Eerd bouwt

de groothandel uit en finan-

ciert kleine supermarkt-

ondernemers, die bii een

faillissement aan hem toe-

vallen, zodat hij tegen wil en

dank supermarkteigenaar

wordt. Hij koopt voor een

miljoen gulden de Jumbo-

formule van Jan Meurs.

2005
Jumbo telt
79 vesti-
gingen

(waarvan

54 eigen

filialen).

Karel van Eerd Colette van Eerd
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in oktober 2003 met elkaar besproken: gaan we
voor goud of blijven we middenmo ot? Z.e zagen d,e
puinhoop van het Laurus_avontuur (de ombouw_
operatie naar de Konmar_formule liep op een mis-
lukking uit, red.) en het meerderheidsaandeei van
Ahold in Schuitema (C1000, red.) werd in 2008
doorverkocht aan private-equitypartij CVC: Dat
was duidelijk trjdelijk.,

GROEIVERSNETLERS
De familie moet naar groeiversnellers zoeken om
voor goud, nou ja, zilver te gaan. Daarbij zorgen met
name de raad van commissarissen en ae trl Clampina
weggekaapte cfo Ton van Veen, het eerste nietj
familielid in de directie, voor de kennis om deze
deals tot een succes te maken. ,Wanneer je het
Karel van Eerd vraagt komt de visie om die o.rerna-
mes te doen niet van henzelf, maar van de commis_
sarissen', stelt Erik Hemmes van Hemmes Trade
Marketing Services. Het zeer krachtige team van
commissarissen, bestaande uit Wilco Jiskoot (ex*
ABN Amro), Antony Burgmans (ex-Unilever) en
Harry Bruijniks (ex-Ahold en ex_Laurus), brengt
een expertise en knowhow in waar weinig Neder_
landse retailers op kunnen bogen. Dat gu."ft u.n
voorsprong. Bij de overname van Super de Boer,
waar Sperwer van de plus_formule aanvankeh.lk op
poleposition staat, en van C1000, *uar."e.d...
buitenlandse kapers op de kust zijn, weet met name
'dealkeizer'Jiskoot de wedstrijd te winnen. En dat
terwijl iedereen denkt dat David nooit
Goliath kan opeten, laat staan twee van
die grote jongens, in korte tijd nog wel.
Hemmes: 'Jlskoot komt uit de bank_

wereld, heeft links en rechts contacten, weet welke
constructies mogelijk zijn en welke argumenten er
aan te dragen z1jn., Zo blijkt uit onderzoek van het
FD dat Jumbo gebruikmaakte van de Garantie
Ondernemingsfi nanciering. Deze overheldsinstantie

'Ergens in de markt
moest iemand
opstaan en de
positie van nummer
twee opeisen'

leent tot tweemaal toe 150 miljoen euro, waarvan
dan de helft onder staatsgarantie valt. De groei is
dus mede mogeiijk gemaakt door subsidie 

"Tegen_

standers in de overnamerace zullen zich voor.-de kop
hebben geslagen dat zij dit niet hebben bedacht.
Maar hoe zijn ze in staat geweest anderhalf miljard
te lenen, juist wanneer de banken huiverig ,r;n,roo,
financieringen door de flnancidle crisis? Hit zijn
telkens drie banken die de risico,s nemen: eerst
ING, Rabobank en NIBC, daarna ING, Rabobank en
ABN Amro. Of die garanties cruciaal waren voor de
banken om in te stappen, en niet het gehele risico
te dragen, daarover verschillen de deskundigen van

Commissaris Wilco Jiskoot

2006
0vername 12

noodlijden-

de Konmars.

zooT
Jumbo

neemt l5
Super de

Boers over.

2010 Erzijn

44 Super de

Boers omge-

bouwd. Slechts

drie halen de

ondergrens

van 25% meer

omzet niet.

Een succes

dus.

Z011Jumbo

neemt C1000 over
voor € 900 mil-
joen, geleend van

ABN Amro, ING en

Rabobank. plan is

een combinatie te
blijven vormen.

Jumbo heeft 725

winkels, AH 750.

ZDIZ AH

neemt 82

C1000's over

voor € 290

miljoen.0ok

Coop neemt

C1000's over:

54 voor'ette-
lijke tientallen
miljoenen,.

2015
De laatste

CI000 is

omge-

bouwd, de

stand is

580 winkels.

Z 0 0 I Schok in kruideniersland: Jumbo
(128 vestigingen) neemt voor € 550 mil_
joen Super de Boer (ruim 500 vestigin_
gen) over. Het investeert € 950 miljoen
in de overname en integratie, geld dat
wordt losgeweekt bij lNG, Rabobank
en NIBC. Er stroomt € 200 miljoen terug
door 80 Super de Boers aan C1000 te
verkopen. Jumbo en C1000 vormen een
nieuwe inkooporganisatie.Frits van Eerd
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mening. Jumbo heeft zich ten doel gesteld om gedis,
ciplineerd de schuldposltie af te bouwen. In 2014,
het laatste verslagjaar, is de nettoschuld gedaald
naar 520 miljoen euro. Nog altijd veel voor een
bedrljf met een eigen vermogen van minder dan
tweehonderd milioen. maar de kredietverstrekkers
zullen blij zijn met de aflossingen Dankzij de heer-
lijke cashflow weten de banken ook dat er toch wel
geld binnenstroomt bij de Van Eerdjes. En de winkels
dle ze niet willen, verkopen ze tegen hogere prijzen
door dan ze ervool betaald hebben. Zo slijt Jumbo
tachtig C1000-winkels aan'Zaandam' voor 290 mil-
joen euro. wat neerkomt op 3,6 miljoen per winkel,
terwijl men zelf ruim twee miljoen euro per winkel
betaalde. Jumbo maakt slim gebruik van het feit dat
Albert Heijn zulke overnames niet kan doen van-
wege NMa-regels. Dan zijn dit soort plukjes ulterst
interessant, met als nadeel de hogere prijs.
Handige kruideniers dus, die Van Eerdjes. Boeren-
siimheid met een dosis 1ef, maar dan we1 onder-
steund door de beste zakenlieden van het land. Een
succesvolle cocktail. Het is een hechte familie. die
om de paar jaar overleg voert om te peilen of ieder-
een nog gemotiveerd is. Karel en zijn vrouw Kitty
bezitten samen met hun kinderen Frits, Colette en
Monique de aandelen van het concern dat Quote de
waarde van 750 mlljoen euro toedicht. Toch rijzen
er in de media steeds vaker twijfels over de.capaci,
teiten van de familie. Ze zijn vooral een mooie pr-
machine met hun optreden als joviale Brabanders,

maar het bedrijf wordt feitehjk gerund door krach-
tige professionals. En het is pa die nog steeds op de
winkel past; algemeen directeur Frlts en commer-
cieel directeur Colette hebben de navelstreng nooit

doorgeknipt. Maar je doet hun tekort om hen niet
professioneel te noemen, vindt Parker Brady.'Ze
hebben hun sterke en zwakke punten bekeken en
vervolgens de mensen gezocht die de zwakke pun-
ten aanvullen, zodat ze goed geitquipeerd zijn om
de race te winnen.'

TSJAKKA
De vier familieleden bezitten een gelijk aantal aan-
delen. Karel is de president-commissaris en boven-
al het geweten van het bedrSf. Iemand van de oude
stempel. Ondanks zijn77 jaar rrjdt hij nog elke dag
in zijn Bentley van huis naar zijn gereserveerde
parkeerplek bil het hoofdkantoor om a1le omzetten

uit te pluizen. 'Karel leeft voor het bedrr.lf. HU is
Jumbo en heeft de afspraak met de kinderen dat hij
ongevraagd bij de directievergadering op donderdag
mag zitten', weet auteur Parker Brady. 'Vergeet niet

'Frits heeft in twintig
iaar datgene bereilit
waar Albert Heiin
tweehonderd iaar
over deed'

r r rJ Wanneerietstemooi lijktomwaar

U f , te zijn,'is het bijna altijd te mooiom

I \ \ -. t - ) J waar te zijn. Dat Jumbo de scherp-

l-i\i\ U_,, I f steisinptiizen,isvoorattesuper-

P it I J5 ? I'i:llil:,'J;,i:ll1ill,i11li"
heeft zeventig categorie€n (groen-

te en fruit, vlees, brood, droge

kruidenierswaren, et ceteta) met

allemaal verschillende omzetaan-

delen en verschillende marges.

ln de praktijk zie je dat in de verse

categoriedn vijf ptocent meel

marge wordt behaald dan het
gemiddelde. Bij droge kruideniers-

waren is het vaak vijf procent min-

der dan het gemiddelde. Verse

artikelen laten zich lastig verge-

lijken: een bloemkool kost de ene

dag 89 cent en de volgende dag

een euro. Zo jojoin veel ploducten

en daardoor zijn de prijzen niet bij
de consument bekend. Daar kun je

dus lekker mee spelen. Speel je dat

spel goed, dan is er alsnog een

marge te scoren. Een flinterdunne

weliswaar, maar flinteldun maal

heel veel is goed voor 25,8 miljoen

eulo winst in 2014. Logisch om dan

heel gloot te willen zijn, toch?
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dat hlj veel fouten heeft gemaakt als supermarkt
ondernemer. Hij was eerst een groothandeiaar met
wat winkels. Daarmee heeft hij het in de vingers
gekregen: van de fouten leren en weer doorgaan.
Dat zit er heel erg in en dat heeft hr; overgebracht
op zijn kinderen.'Hemmes, die weleens met'meneer
Karel' aan tafel heeft gezeten: 'Hij vertoont een
openheld en een nuchterheid die bijzonder zijn,
bijvoorbeeld in het delen van vertrouwelijke infor-
matie. Hij vertelt gewoon veel zaken en geeft het
gevoel van menselijkheid.'
De lefgozer van de familie is Frits. Hij is in al1es een
gezellige Brabo: trompettist in feestband Factor 12,

voormalig prins carnaval en samen met de gebroe-
ders Ko maker van de Top 40-hit Wij doen het licht
we1 uit. Auto's vormen zijn passie. In zijn studenten-
tijd koopt hij sportwagens, poetst ze op en verkoopt
ze door. Hij is een fervent autosporter, met de titel
Nederlands rallykampioen van 2006 en deelnames

aan de Dakar Rally op zijn palmares. 'Hij gebrulkte
zelfs het laad-enlosterrein in Veghel om een nieuwe
rallywagen te testen', fluistert een oud-medewerker
ons in. Dat Jumbo onder zijn bewind direct een paar
versnellingen doorschakelt, is dus volkomen logisch.
Het is alles of nlets. Toch kent hij in het begin twij
fels. Nota bene Emile Ratelband geeft hem het
zet'je om zelfverzekerd de markt te bestormen. 'ln
een tv-programma van Henny Huisman hielp ik een
man die a1 35 jaar niet naar de tandarts durfde. Dat
bleek de barkeeper te zijn van de stamkroeg van
Frits van Eerd. Frits, een knul van negentienjaar
nog, belde mij de volgende ochtend op. "U bent de

man die mij moet helpen. Ik heb een droom: een

concept dat groter wordt dan Albert Heijn." Ik zei:

'Ja, natuurlijk, dat kan." Hij was verbaasd; eindelijk
was er iemand die hem geloofde.' Met een ferme
'tsjakka'blaast Ratelband het laatste restje tw|fel
weg dat Albert Heijn te achterhalen is. Dat Jumbo
nog 'slechts' de Joop Zoetemelk van supermarkt-
land is, is een terzijde. Ratelband: 'Kljk, dat is weer
zo'n negatieve kutopmerking van een journalist.
H5 heeft in twintig jaar datgene bereikt waar Albert
Heijn tweehonderdjaar over deed. Zo kunje het
ook bekijken.'
Colette geldt als de slimste, met 'een heerlijke uit-
straling voor mannen', vindt Hemmes. 'Ze is open
en stelt zich tegelijk heel kwetsbaar op. Leuk om
met haar samen te werken; dat gevoel krijg je direct.'
Supermarktoloog Gerard Rutte: 'Zij regisseert a11es

op de achtergrond en heeft de pr opgezet.'Ervaring
deed ze op bij Unllever en echtgenoot Raymond
Cloosterman is kersvers Quote 500{id dankzij zijn
Rituals-keten. Monique, gehuwd met Jim Groene-
woud, telg uit het Bossche vastgoedgeslacht, koos

niet voor een toppositie, maar houdt zich bezig met
marketing en speciale projecten. Denk aan meiden-
groep Djumbo. En dan ls er nog moeder Kitty, een

onderbelicht fenomeen. Hemmes: 'Kitty matcht zo

goed met Karel; ze voegt waarde toe. Bij zijn golf-
club is zij degene die klanten aanspreekt een zake-
lijk lidmaatschap te nemen d twintigduizend euro
per jaar; Zlj heeft zich ook nadrukkelijk bemoeid
met de inrichting van het hoofdkantoor en bewaart
de lieve vrede. Parker Brady: 'Er zljn uiteraard

i.:;.Bilrf-ts:i:n

t:::' .

weleens slaande

deuren. Karel en

Frits lijken erg op

elkaar en dat kan

Schoonzoon Baym0nd Cl0osterman (1.)

en commissaris Harry Bruijniks

-N\ --.u\__\ \-_.-,_ __L--,J\J-
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€ 5,46 miljard

€ 25,8 miljoen

v__io
2 013

Omzet
Winst

€ 5,72 miljard

€ 22,9 miljoen

39r

n.v.t.

257

2Ar2
€ 5,58 miljard

€24,1 miljoen

309

n.v.t.

385

zOII
€ 2,58 miljard

€ 5 miljoen

253

34

n.v.t.

2010
€ 2,95 miljard

€ 9,7 miljoen

174

I89

n.v.t.

Winkels Jumbo 499

Super de.Boer n.v.t.

c1000 124
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leiden tot clashes, maar moeder houdt iedereen toch
on speaking terms.'

KWINKSLAG
De familie heeft zich zorgvuldig het imago aangeme-
ten dat ze groot is geworden door kleln te blijven.
Reden om eens per jaar mee te werken in de winkel.
Frits zit achter de kassa, Colette is vakkenvuller.
Ook wordt er hard opgetreden als iemand uit de
bocht vliegt. Na de overname van Super de Boer
doet Frits ineens dlk door zijn megalomane autocol-
lectie op tv te tonen, wat hem niet in dank wordt
afgenomen. Sindsdien hebben we hem nog amper op
tv gezien. En wanneer senior een pijnhlke s/ip o/ the
tongue maakt, wordt hij de volgende dag al terugge-
floten. Pa1 na de overname van C1000 beweert hij
dat het integreren van sommige C1000-aspecten in
de formule vooral een verhaal voor de brihne was en
dat Jumbo toch echt Jumbo bhjft. Niet handig, aan-
gezien de C100O-ondernemers er dan nog van uit-
gaan dat hun formule blijft bestaan. Frits weet niet
hoe snel hij een interne mail moet sturen met de

opmerking dat het toch echt een'kwinkslag'betrof.
Nee, men presenteert zich llever a1s aardig en fami-
liair. Jumbo dient een aaibaar merk te zljn. Iedereen
hoort erbij, vooral mensen die al decennia in Veghel
werken. Zrj krr.lgen een gele das met olifant erop. Die
telt de raad van bestuur, zegt een ingewijde. Aan
het aantal olifantendasjes meten ze de loyaliteit en
de betrokkenheid in het bedrryf af. Niet iedereen
krijgt zomaar zo'n dasje. Zo zien ze wie de echte
Jumboianen zijn.' Nieuwe medewerkers worden met
open armen ontvangen. Zij komen per touringcar
naar Veghel voor een geel T-shirt en een rondleiding

op het bedrijfsterrein. Rutte: 'Zelfs oud-C1000-
ondernemers staan te juichen, verknochte C1000-
mensen. Dat is knap.'
Tijdens de kerstdagen van 2014 wordt er geld inge-
zameld voor de minderbedeelden in het land, met
een tv-campagne die Live Aid en Coca-Cola samen-
brengt en waarbij Ren6 Froger en co. voor de muzi-
kale omlijsting zorgt. Dat het een rel werd, aange-
zien de tientallen BN'ers hun schnabbel beter aan
die arme mensen hadden kunnen schenken, weet
niemand meer. Wel dat de familie gezellig meedoet
in de reclames. Van Frits dle met zijn blaaskapel
achter Roy Donders aan hobbelt tot Colette en
Monique die zwervers een kerstpakket geven. Zelfs
moeder Kitty, die schoonmaaktips geeft in klanten-
magazine Hallo. Ze zljn opvallend zichtbaar, waar
de meeste famillebedrijven de luwte opzoeken.
Hemmes: 'Dat zijn mensen met grote vermogens en
dat brengt grote risico's met zich mee. In de super-
marktwereld worden mensen bewaakt. Ook de Van
Eerds moeten iets doen, want ze zijn vo1 in beeld.,
De familie heeft het afgelopen jaar natuuriijk te
maken gehad met een reeks bommeldingen bij filia-
len in Groningen en Zwolle. Het leverde deze zomer
bijna dagelijks overspannen sltuaties en uiteindelijk
twee arrestaties op. Een van de redenen waarom de
Van Eerds niet meewerken aan dit portret.

OMZETDERVING
Alle menselijke voortvarendheid ten spiit komen er
barstjes in het bastion, meent Rutte. De overname
van C1000 is nog lang geen geslaagd project. 'Je ziet
de omzetten kelderen na de ombouw van C1000.
Dat betekent maar 6dn dlng en dat is dat de Jumbo-

DOEJ
J Ur)JB O?

Wat gaat de familie
Van Eerd doen?

Ton Bos
Retdil Wholesale Group
'lk denk dat Jumbo overnameklaar wordt gemaakt, omdat
het te veel is gevraagd van de familieleden als ze ook nog een

beetje van het leven willen genieten. Je koopt de nummel

twee, maar dan wel in een uiterst concurrerende markt. Zou

wat voor Colruyt, Carrefour of Edeka kunnen zijn. Een fusie

tussen Sligro en Jumbo kan ook. Een droomcombinatie, maar

ik betwiifel of decennia van rivaliteit door logisch redeneren

kunnen wolden overwonnen.'

Erik Hemmes
Hemmes Trade Marketlng Services
'Het wordt nu tijd om naar nieuwegenelatie-

winkels te kijken. Jumbo is jaren druk geweest

met ombouwen, nu gaat het om segmentatie.

Ze hebben al Jumbo Foodmarkets; gaan ze nu

ook Jumbo to go-winkels maken? 0f komen er
winkels met een lestaurantgedeelte? Als je ie
daarmee bezighoudt, kun je vanuit de bestaan-

de situatie doorgroeien.'
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formule toch niet zo sterk is als ze beweren. C1000

was een uitstekende formule. Ik was recent bij een

ondernemer die twee winkels heeft omgebouwd. Dat

kost per winkel 1,5 miljoen euro, a1 heeft er een uit
kostenbesparing al1een een geel kleurtje gekregen.

Hij verloor in de ene winkel 120 duizend euro per

week aan omzet en in de andere 75 duizend per

week. En in hetzelfde dorp is er nog een Jumbo-

filiaal br; gekomen. Man, dan ga je fallliet als je niet
uitkijkt!' Oud-C1000-ondernemer uit Dronten Wim
Bleeker is bekend met de omzetdervingsverhalen,

'Aan het aantal
olifantendasies

meten ze de loyaliteit
en de betrokkenheid

in het bedriif af'

maar praat liever over'uitdagingen naar de toe-
komst toe'. 'Mijn vrouw en ik zijn positieve mensen

Ik zie voldoende kansen voor de.lumbo-formule.'
Politiek correct, want dat

Jumbo en C1000-onderne-

mers een kille verhouding
hebben is dutdeltjk. Ze vech-

ten voor de rechtbank zelfs een geschil uit over

huurrechten. De franchisers voelden zich met de rug

tegen de muur gezet; bovendien hadden sommigen

hun winkels voor de overname net verbouwd voor
de C1000 Rood-formule.

Het jaarverslag van 2014 toont de consumenten-

omzetcijfers per formule. Jumbo plust een miljard
dankzij de omgebouwde C1000's. De C1000-formule

scoort een dikke min van 1,262 miljard. Haal je dat

miljard van de omgebouwde C1000's eraf, dan rest

een knalrode 262 miljoen euro aan omzetderving,

terwljl alle C1000's op dat moment nog niet eens zijn

omgebouwd. Waar Super de Boer een wankele for-
mule was en er direct een fllnke omzetverbeterlng

werd gerealiseerd, bhJkt de inpassing van C1000

lastig. 'Met C1000 namen ze een formule over die

even sterk was. Hoe ga je dan een plus van tien
procent ln omzet halen?', wijst Hemmes op de zwak-

ke p1ek. 'De C1000-overname was puur voor schaal-

vergrotlng.' Daarnaast waren ze net een inkoop*
organisatle aangegaan met C1000 na de Super de

Boer overname (zle kader'Tr3d1An' op p.B4), voor
het geval C1000 in andere handen zou vallen.
Slnds de inlljving van C1000 is een aantal heilige

huisjes gesneuveld. Was Jumbo eerder nooit actie-
gedreven, op uitdrukkelijk verzoek van de C1000-

ondernemers zijn er nu toch actles. 'Dat is niet uit
rijkdom,,hoor. Dat komt doordat ze omzet missen',

weet Rutte. Het zorgt ongetwijfeld voor verhitte
discussies in de directievergadering als pater fami-
lias Karel aanschuift. Parker Brady: 'Daarin ver-
schillen Karel en de directie fundamenteel van
mening: hij is zuiver in de leer en vindt dat ze het
niet van aanbiedingen moeten hebben, omdat hij

. 

l 
commssarisAnro*:fli'::;

Paul Moers
Strategisch relaildeskundige
i.lumbo gaat in de toekomst meer formules overnemen. Kleine familiebedrijven als

Poiesz en Deen (Quote 500-families, red.) kunnen het niet volhouden, want tegen de

inkooppower van Jumbo en Albert Heiin kun je niet op. Waar Jumbo voor moet waken

is dat het te groot wordt. Het moet gaan snijden op het hoofdkantoor, want alsje de

laagste priis wilt bieden, zul ie ergens op de kosten moeten besparen.'

Jorg Snoeck
RetailDetarl (ult Eelqle)
'De vraag is: als papa overlijdt, hebben de kinderen er dan

nog zin in? Het is immers een landschap waar de online-

handel stiigt en er wereldspelers op de markt komen; zie

HelloFresh. Jumbo naar Belgid? Ach, wij ziin wereldkam-

pioen in het aantal supermarkten per vierkante kilometer.

Jumbo is wel een bedrijf dat overgenomen kan worden door

een buitenlandse partij. Nederland is het enige land zonder

wereldspeler, afgezien van Ahold.'
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weet dat het niet werkt. Tegelljk is er de realiteit en

daarin kan alleen een directie keuzes maken. Nu
Jumbo tot de gevestigde orde behoort, moetje wel
meedoen met de spelletjes dle op dat niveau worden
gespeeld. Dat is het gevaar. Karel van Eerd waakt
ervoor dat het uitgangspunt waarom zlj anders zljn
niet verwatert.'

'Je ziet de omzetten
kelderen en dat
betekent dat de

formule niet zo sterk
is als ze beweren'

MES OP DE KEEL
En dus rijst de vraag welke truc de Van Eerds in
2016 uit de hoge hoed toveren. Jumbo is de afgelo-
pen jaren als een racewagen door supermarktland
gescheurd; gaan ze in dat moordende tempo door?

De laatste C1000 is in 2015 omgebouwd; tljd voor
iets anders. In het laatste jaarverslag spreken ze zelf

over het'optimaliseren van de formule en organi-

satie'. Ze zijn gestart met Jumbo Foodmarkets, die
geen geld opleveren, maar een proeftuin vormen die

ze in Zaandam niet aandurven. En er zijn in Neder-
land al honderd pick-up-points: online bestellen en

daarna oppikken bij een soort Jumbo-tankstation.
Daar zet Jumbo vo1 op in, ziet Rutte. 'Ondernemers

worden bljna gedwongen om een pick-up-point te
nemen. Het is een verre van rooskleurig verhaal. Ze

streven naar 150 bestellingen per week per winkel,
waar maar anderhalf procent marge op zit. En die
marge is ook nog eens voor het distributiecentrum,
terwijl je als ondernemer zo'n klant wel moet helpen
die anders gewoon in de winkel was geweest.' Het

toont aan dat ze in Veghel zijn gegroeid, ook qua

aanpak. Ze zijn harder geworden. Hemmes hoort
veel klachten dle eerder nooit aan Jumbo kleefden.
'Het mes wordt de leveranciers de laatste twee jaar

op de keel gezet over condities en bijdrages. Niet?
Dan zetten we je even on hold. Of we donderen je

eruit. A1s het schap leeg is, vertellen ze aan de klant
dat ze problemen hebben met de fabrlkant.'
Wat er verder gaat gebeuren is een verrassing, zoals

ook de groei-explosie een verrassing was. De ken-
ners verschlllen erover van mening. 'Vlaanderen 1s

interessant.' 'Nee. laat ze eerst maar eens optimall-
seren.' 'Jumbo gaat op termijn nog wat formules

overnemen.' 'Nee, Jumbo wordt overnameklaar
gemaakt.' 'Wie moet het dan overnemen? Prlvate

equity?'Volgens Parker Brady is dat nagenoeg uit-
gesloten. 'In het verleden is er al een bod uitgebracht

op Jumbo. Nota bene door familiebedrljf Sligro, de

grote concurrent in Veghel. Die twee zijn als

\ water en vuur. Abel Slippens (voormalig

ff;t ceo van Sligro, red.) heeft ooit tegen Karel
gezegd dat hij de tent wllde overnemen

Je snapt wat het antwoord was.'

Concurrent Abel Slippens

Rupert Parker Brady
Retalldenkers
'Frits van Eerd heeft gezegd dat de Jumbo-gloothandel vanuit Veghel makkeliik supermarkten kan beleveren

binnen een stlaal van 250 kilometer. Dat maakt de Vlaamse markt een serieuze optie. Delhaize wordt overge-

nomen door Ahold, wat zorgt voor een aaldverschuiving in Belgi6. Nummer twee op de markt, Colruyt, is een

familiebedrijf en dat geldt ook voor de andere, kleinere supermarktketens. Samenwerking met een van die

familiebedrijven is een antwoold op de opmars van het blauwe gevaar in Belgi6. ln Vlaanderen hebben de grote

supermarktketens een discountformule naast de reguliere folmule; Ahold niet. Waarom zou Jumbo geen dis-

countfolmule opstailen door slechtlopende Jumbo's om te bouwen en daar biivoorbeeld uitsluitend het huis-

merk te verkopen? Lage priizen zitten in hun genen.'

Gerard Rutte
Uwsupermarkt.nl
lumbo overgenomen? Wie moet

het kopen dan? Dat moet een bui-

tenlandse pailij ziin, anders is het

onmogelijk. Nee, de Nederlandse

markt is niet intelessant. En naar het

buitenland? Dat zie ik niet gebeu-

ren; ze moeten eerst Nederland op

de rit kriigen.'
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