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AH BASIC 
veel goed koper 
dan Lidl

NIEUWVEEN - De nieuwe AH 
BASIC-lijn is 14,7 procent 
goedkoper dan vergelijkbare 
producten bij Lidl. Dirk van den 
Broek is 4,5 procent duurder 
dan de marktleider. Dat blijkt 
uit een prijsvergelijking van 
Levensmiddelenkrant.

AH en Dirk maakten afgelo-
pen weken veel reclame voor 
hun budgetmerken. Lidl zette 
de spotlights in de folder juist 
op het luxe wild- en wijn-
aanbod. 

Uit cijfers van GfK blijkt dat 
de verkoop van deze basispro-
ducten binnen het totale 
huismerkpakket onder druk 
staat. In 2012 (MAT Q3) hadden 
ze nog een omzetaandeel van 
6,5 procent binnen de totale 
huismerkverkopen, dit jaar is 
dat teruggelopen naar 6,0 
procent. Het totale omzet 
aandeel van huismerken is 
afgelopen jaar wel fors gegroeid 
van 44,3 procent naar 45,6 
procent.                 

 PAGINA 7

Ondernemers | door Remco van der Meij

NIEUWVEEN - De maatschappe-
lijke druk om als supermarktsector 
werk te maken van de voedselver-
spilling loopt fl ink op. De branche 
zegt echter al veel te doen tegen 
derving en ziet het volledig uitban-
nen er van als wensdenken.

Klanten, politiek, ngo’s en de 
Britse retailer Tesco ageerden recent 
tegen voedselvernietiging en de 
miljarden verslindende dervingsstra-
tegieën van supermarktorganisaties. 
Na de recente initiatiefwet tegen 
voedselderving van GroenLinks, 
omarmt de ‘anti-waste’ lobby nu de 
Britse retailer Tesco, die voor het 
eerst zijn dervingscijfers openbaarde 
en klanten wil helpen om verspil-
ling thuis tegen te gaan. Het bedrijf 
zegt dat in de eerste helft van dit 
jaar 28.500 ton voedsel is wegge-
gooid, bij de keten zelf en door 
klanten. Zo wordt bijvoorbeeld de 
helft van het brood dat verkocht 
wordt bij de supermarktketen nooit 
opgegeten.

Supermarktwatcher Erik Hemmes 
betwijfelt de Britse cijfers: “In 
Nederland is circa vier procent 
derving op brood - los van de 
thuisconsumptie - gebruikelijk. En 
dit percentage moet je wel aanhou-
den om geen lege schappen te 
krijgen.” Hemmes benadrukt dat er 
een zeker ‘optimum’ is voor 
supermarkten, die maakt dat het 
gemiddelde verdienmodel in de 
branche rendabel is. “Drie procent 
op agf, en één procent op zowel 
vlees als dkw. Met de lekkere verse 

winkels die klanten eisen is dit 
onoverkomelijk.”

Toch klinken er ook forse tegenge-
luiden uit de branche. PLUS-onder-
nemer Bart Groesz maakt weliswaar 
gehakt van de initiatiefwet tegen 
voedselderving van GroenLinks: “Die 
mensen weten echt niet waar ze 
over praten. Supermarkten zijn de 

makkelijkste en zichtbaarste vijand 
in deze discussie. Laat ze eerst eens 
gaan kijken in de horeca en de zorg, 
daar is het ondanks forse vorderin-
gen nog steeds veel erger.” Maar hij 
spaart ook zijn mede-ondernemers 
niet. “De dervingsnorm in de 
branche is nu zo’n 1,5 procent van 
de totaalomzet. Ik weet zeker dat 

daar nog veel te besparen valt. 
Zonder dat er schapgaten vallen.” De 
PLUS-man - en recent deelnemer aan 
de Damn Food Waste antiverspil-
lingsactie in Amsterdam - is met 
negentien PLUS-collega’s in de slag 
om derving terug te dringen, met 
hulp van de wetenschap.
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Lidl maakt non-foodassortiment minder prominent
Non-food | door Kim van Dijk

NIEUWVEEN - Non-food is al 
lang niet meer alleen weggelegd 
voor discounters Lidl en Aldi. In 
tegendeel, waar Dirk en Hoogvliet 
steeds meer stunten met pan-
nenlappen, boeken en kleding is 
het juist Lidl die het aantal aanbie-
dingen met non-food producten 
behoorlijk terugschroeft.

De discounter voerde de afgelo-
pen jaren een koerswisseling door 
met een focus op vers, kwaliteit en 
luxe levensmiddelen voor een 
betaalbare prijs. Albert Heijns 
‘grootste concurrent’ Lidl lijkt 
daarmee zijn voorheen zo belang-
rijke klantentrekker - non-food - 
los te laten. 

Het aantal aanbiedingen van de 

discounter in deze categorie is in 
het afgelopen jaar met maar liefst 
36 procent gedaald (bron: Yenom). 
Hoewel Lidl nog steeds verant-
woordelijk is voor 29 procent van 
alle non-foodaanbiedingen in 
supermarkten, zit Aldi zijn 
concurrent op de hielen, met een 
percentage van 22 procent.

Terwijl Lidl en ook Albert Heijn 

minderen met non-foodaanbiedin-
gen, zetten Aldi, PLUS, Jumbo, 
Boni, Hoogvliet en Dirk hier juist 
vol op in. Allemaal hebben ze in 
de eerste 42 weken van dit jaar 
meer aanbiedingen gehad met 
non-food dan vorig jaar. Met name 
de laatste twee, Hoogvliet en Dirk, 
zetten deze categorie steeds vaker 
in als klantentrekker.     PAGINA 4

Zonder derving geen verkoop
Lobby tegen voedselverspilling neemt toe en verdeeld supermarktbranche

De nieuwe spaarhit 
van 2013!
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bij jouw 
supermarkt!
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Een veelgeziene handeling rond sluitingstijd van de supermarkt: brood en koeken die niet verkocht zijn, worden uit de winkel gehaald.

Nieuws
Attent Grolloo toch 
gered van sluiting
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Wat gaat de strategische keuze voor servicesupermarkten 
in 2014 worden? Met die vraag wordt in de komende weken 
op de hoofdkantoren druk geworsteld. Als columnist met een 
servicesupermarkt achtergrond ben ik zeer benieuwd naar de 
keuzes die worden gemaakt voor het begrotingsjaar 2014.

Een belangrijk discussiepunt zal ongetwijfeld de vraag zijn 
of de consumentenbestedingen volgend jaar gaan aantrekken 
Zal er sprake zijn van herstel, en ga je daar als supermarktfor-
mule actief op inzetten met meer toegevoegde waarde? Of 
reken je op tegenvallende uitgaven en blijf je daarom 
vasthouden aan het kortetermijnprijswapen.

Welke kant deze discussie ook op gaat, het belangrijkste is 
dat de fullservicesupermarkten weer relevant onderscheidend 
vermogen gaan toevoegen. Het jaar 2013 heeft opnieuw laten 
zien dat veel marge investeren in lage prijzen en acties niet 
helpt. Servicesupermarkten krijgen er geen beter prijsimago 
door. In het EFMI Consumententrends Onderzoek 2013 
krijgen servicesupermarkten en discounters voor het 
keuzemotief ‘kwaliteit & keuze’ allebei een 7,8. Let wel, een 
jaar eerder scoorde de serviceformules hier nog een 8,2! Op 
het keuzemotief ‘voordeel’ scoort discount een 8,0 en de 
service-supers een 7,8. In 2012 scoorden beide hier een 7.8. 
Conclusie: fullservice heeft hier ingeleverd!

Het is opmerkelijk dat servicesupermarkten zeer beperkt 
geïnvesteerd hebben om tot verbetering van het ‘kwaliteit & 
keuze’-motief te komen. Daarnaast hebben de extra investe-
ringen in prijs geen effect opgeleverd bij het keuzemotief 
‘voordeel’. Geen wonder dat servicediscount harder groeit. 
Waarom zou ze voor dezelfde kwaliteit meer betalen? 

Ik hoop dat tijdens de budgetbesprekingen voor 2014 weer 
wordt gekozen voor het versterken van de positionering van 
fullservicesupermarkten; meer investeringen in betere 
winkels, echte service, meer productkwaliteit, meer ambach-
telijke handelingen, etc. Tientallen lokale supermarktonder-
nemers bewijzen al vele jaren de prijsconcurrentie uitstekend 
aan te kunnen door het toevoegen van een eigen lokale saus 
aan de landelijke formule. 

Wanneer de bestedingen volgend jaar weer aantrekken 
kunnen juist de fullservicesupermarkten daarvan maximaal 
profiteren, maar dan moeten ze de klant wel weten te 
verleiden. In plaats van in te zetten op AH Basic en Superunie 
Oké C-merken, moet de focus gericht zijn op het vergroten 
van het maagaandeel. Want ook al leiden de restaurants 
onder crisis, de supermarkten verkopen nog steeds slechts 50 
procent van de Nederlandse foodconsumptie. Kansen liggen 
er op het snijvlak met foodservice en horeca. Laat u daardoor 
inspireren in plaats van veel te investeren in het kopen van 
dure omzet bij uw collega-supermarkt. 

Sjaak de Korte
is onafhankelijk retailadviseur en daarnaast als adviseur verbonden aan 

PLUS Retail.

Column    

NIEUWVEEN - Snelle 
oplossingen bestaan niet 
in de recente discussie 
rondom derving en 
voedselverspilling bij 
supermarkten. Het 
goede nieuws is dat er 
wel veel te winnen valt. 
Ook omzet.

Branche | Remco van der Meij

Zo veel wordt duidelijk na een 
rondgang van Levensmiddelenkrant in de 
sector over dit hete hangijzer. De 
consensus is dat derving nu eenmaal 
een niet makkelijk weg te poetsen 
factor is binnen de supermarkt. Maar 
hoe groot een aanvaardbaar percen-
tage van de door actiegroepen 
verfoeide voedselverspilling dan mag 
zijn, blijkt stevige discussies op te 
leveren.

Een AH-ondernemer uit de Randstad 
noemt een dervingspercentage tussen 
de 5 en 10 procent op de broodafde-
ling normaal, waar collega’s van Dirk 
van den Broek en C1000 rekenen met 
3 procent. De AH-man, die niet bij 
naam genoemd wil worden - tekenend 
voor dit onderwerp, zegt die hoge 
derving nodig te hebben voor een ‘vol’ 
schap. “Anders lopen klanten weg. 
Bovendien gaat wat we over hebben 
dagelijks naar de kinderboerderij en 
daar is het meer dan welkom.” 
Supermarktwatcher Erik Hemmes 
noemt 4 procent derving op brood 
gebruikelijk. “Ook hebben we 
wereldwijd de hoogste omzet, dus 
omloopsnelheid per m², waardoor we 
als Nederlandse retailers sowieso 
minder derving hebben dan in 
omliggende landen.” 

Hameren
Over de gemiddelde winkelbrede 

derving is meer eenheid. Veel 
formules sturen op maximaal 1,5 
procent, zeggen kenners. “Daarboven 
is het een puinhoop in de winkel of 
wordt er veel gestolen”, aldus een 
ondernemer uit Limburg. Forse 

verschillen binnen formules zijn 
echter eerder regel dan uitzondering, 
zo blijkt. Veel ondernemers hameren 
op het belang van goed opgeleid 
personeel, die derving de kop indrukt. 
Maar door kostenbesparingen en 
margedruk is het voor veel supermark-
ten verleidelijk om voornamelijk 
goedkoop en dus jong personeel op de 
winkelvloer te zetten.

“En daar zit een belangrijk pijn-
punt”, zegt PLUS-ondernemer Bart 
Groesz uit Rozenburg. “Een goed 
gekwalificeerde agf-chef of groente-
boer hoef je niet uit te leggen wanneer 
agf-items over datum dreigen gaan. 
Maar zo’n joch van zestien ziet dat 
niet. Hierdoor wordt er niet op tijd 
afgeprijsd en ontstaat derving.” Mede 
daarom hebben veel verpakte 
groenten een datumopdruk, stelt 
Groesz. “Handig voor de medewerkers. 
Maar neem die stoplichtpaprika’s met 
drie kleuren, waar klanten er één uit 
trekken. De productcode is afgesteld 
op een volle verpakking, dus overal 
waar klanten zelf enkele stuks uit 
verpakkingen halen, kan derving 
ontstaan.”

Margeverlies
De ondernemer uit Rozenburg heeft 

er een sport van gemaakt elke dag 

rond 10.00 uur de dervingscijfers van 
de vorige dag door te nemen met zijn 
personeel. “Je moet zoiets als vaste 
routine opnemen in de bedrijfsvoe-
ring. Ik denk dat de derving landelijk 
zeker naar 1 procent of minder kan. 
Moet je eens kijken wat dat scheelt op 
een jaaromzet van 34 miljard euro.” 
De PLUS-man is met negentien 
PLUS-collega’s al langere tijd bezig om 
derving terug te dringen, met hulp 
van de Wageningen Universiteit. Hij 
verwacht binnen niet al te lange tijd 
belangrijke stappen voorwaarts te 
kunnen maken die het hele grootwin-
kelbedrijf vooruit helpen in de strijd 
tegen voedselverspilling. “Zonder 
margeverlies, want ook dat is belang-
rijk.” Maar er speelt veel meer in de 
keten benadrukken Groesz, onderzoe-
ker Toine Timmermans van de 
Wageningen Universiteit en Kim 
Sauter, coördinator van de ‘gered 
voedsel’-lunch Damn Food Waste. 
Uiteindelijk gaat het om een keten-
brede aanpak en moeten we moeten 
klanten helpen opvoeden in duurzaam 
denken en doen, zeggen zij. Dat 
betekent kleinere porties in het schap 
en zinvol gebruik van honderden 
tonnen voedsel die nu in de productie 
al afvallen, zoals kromme agf-items. 
“Dán maken we slagen”, aldus Sauter.

Analyse | door Kim van Dijk

NIEUWVEEN - Een computer of 
gereedschap kopen bij de super-
markt is al lang niet meer bijzonder. 
Veel formules zien non-food als 
een belangrijke klantentrekker. Het 
aantal promoties in deze categorie 
bij fullservicesupermarkten stijgt 
dan ook fors. Met name Dirk en 
Hoogvliet stunten vaker met deze 
producten.

Dat blijkt uit een analyse van 
vergelijkingssite Yenom die de 
non-foodaanbiedingen van achttien 
supermarkten (Albert Heijn, Aldi, 
Boni, C1000, Coop, Deen, DekaMarkt, 
Dirk, EMTÉ, Hoogvliet, Jan Linders, 
Jumbo, Lidl, Nettorama, Plus, Poiesz, 
Spar en Vomar) vergeleek over de 

periode van week 1 tot en met 42 van 
2012 met dezelfde periode dit jaar.

Albert Heijn
In totaal is er wel een daling te 

zien van het aantal non-foodaanbie-
dingen. In het eerste kwartaal van dit 
jaar was er nog een lichte stijging 
van 2 procent, in kwartaal twee en 
drie is er een daling van 15 procent 
en 13 procent ten opzichte van 2012. 
Dit is vooral een gevolg van de 
vermindering in het aantal aanbie-
dingen bij Lidl. Had de discounter 
een jaar geleden nog 2550 aanbiedin-
gen in de eerste 42 weken, dit jaar is 
dat met 36 procent gedaald tot 1650. 
Ook Albert Heijn stunt minder met 
non-food, bij de marktleider daalde 
het aantal met 20 procent. De andere 
supermarktketens zijn dus gestegen 
in het aantal non-food promoties. In 
kwartaal een met een stijging van 26 

procent, gevolgd door een stijging 
van 5 procent in het tweede kwartaal 
en in kwartaal drie een stijging van 7 
procent. Zo groeide het aantal aanbie-

dingen bij Dirk met 13 procent van 
735 in 2012 naar 835 in 2013. Ook 
Hoogvliet doet mee met 90 aanbie-
dingen in 2012 en 190 in 2013. 

Dirk van den Broek en Hoogvliet stunten meer met kleding, tuingereedschap, speelgoed en huishoudelijke artikelen

Fullservicesupermarkten zien in non-food grote klantentrekker

Honderden tonnen voedsel vallen in de productiefase al af. ‘Dat moet en kan anders’, stellen critici. 

De overheid wil voedselverspilling met twintig procent verminderd hebben in 2015.

Aldi heeft op zijn non-foodplein wekelijks wisselende aanbiedingen.

Met name Lidl trekt het aantal aanbiedingen 

bij de discounters fors omlaag. Hadden Aldi en 

Lidl vorig jaar nog een marktaandeel van 60 

procent, nu is dat nog iets meer dan 50 

procent. 

BRon: YenoM

Waarop valt 
de keuze in 
2014? 

Totaalaanpak is nodig tegen voedselverspilling in de supermarktbranche

‘Omloopsnelheid hier zo hoog  
dat derving beperkt blijft’
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