
- Van de redactie - 

Hemmes is een van die mensen
die maar weinig ontgaat als het gaat
om veranderingen in supermarkten.
Als adviseur voor zowel super-
marktorganisaties als fabrikanten,
komt hij bijna dagelijks over de
vloer bij supermarkten. Het hebben
van een duidelijke, eigen mening is
hem niet vreemd. Daarom is hij de
aangewezen persoon om over win-
kelinrichting anno 2004 te spreken. 

“De laatste tijd zie ik een groot
aantal ontwikkelingen als het gaat
om de inrichting van supermark-
ten”, steekt hij van wal. “Zo is de
groep zuivel in veel gevallen van de
eerste straat naar de laatste straat
verhuisd. Ook brood is aan ver-
schuiving onderhevig. In toenemen-
de mat is die aan het eind van de
eerste straat of zelfs aan het begin
van de eerste straat te vinden. Brood
wordt steeds meer de speerpunt van
formules.” Ook vlees verhuist in
steeds meer winkels naar eerste
straat, constateert Hemmes. Hij is
ook van mening dat kopstellingen -
met name achter in de winkel meer
en meer gebruikt worden als stan-
daardschap. “Met uitzondering van
de actiestraat. Die is inmiddels in
bijna iedere supermarkt  te vinden
in het middenpad.”

Combinaties
Koelen en vriezen krijgt steeds

de ruimte in de supermarkt. “Toch
zou er voor mijn gevoel meer aan-
dacht besteed mogen worden aan
diepvriesactiemeubels. Er is wel
aandacht voor deze meubels, maar
daarin is bij veel supermarkten nog
wel wat winst te behalen.” Hemmes

ziet dat koelmeubelen
steeds meer op de
plaats van de dkw-me-
ters. “Techniek maakt
dat mogelijk. Enkele ja-
ren geleden nog moes-
ten koelmeubelen tegen
een wand staan. Die tijd
ligt gelukkig inmiddels
achter ons. De koelin-
gen zelf zijn trouwens
ook nog aan verande-
ring onderhevig. Zij krij-
gen steeds meer
planken en beginnen
vanaf de grond in plaats
van de vijftig centimeter
hoogte die er eerst no-
dig was.” In de diep-
vries ziet hij een
verschuiving van kisten
naar kasten en naar
meubels die uit zowel
een kist als een kast
staat. “Een combinatie
die in het buitenland al
vele jaren gebruikelijk
is.” Automatisering op
het gebied van beveili-
ging zou van Hemmes
nog verder doorgevoerd
mogen worden. “Er zouden wel
meer scanpoortjes geplaatst mogen
worden. Er wordt nog steeds te veel
gejat. In drogisterijen vinden we
overal scanpoortjes. Of moeten we
op rfid blijven wachten?”

Verkooptafels
Presentatie buiten het schap zou

ook een stuk spannender worden
volgens Hemmes. “Naar mijn idee
zijn we te ver doorgeschoten in het
netjes indelen van de winkel en de
schappen. Kijk maar naar Canadese

supermarkten waar veel meer
marktpresentaties staan die mis-
schien wel rommeliger zijn, maar
ook er veel spannender en uitda-
gender uitzien. Verkooptafels zijn
de ‘uitvinding’ van supermarkten de
laatste jaren. Die presentatievorm
zou net zoveel, zo niet meer ver-
koop genereren dan een standaard
actie op een kopstellingmeter.
Zeeman heeft dat al eerder ontdekt.
En bij Aldi en Lidl wordt alle non-
foodactie op verkooptafels gepre-
senteerd.” 

Supermarkten besteden steeds meer aandacht aan de inrichting van hun winkels. Zij krijgen ook
steeds meer verstand van inrichting, is het oordeel van deskundigen. Belangrijke ontwikkeling is dat
enerzijds de supermarkten streven naar een standaardindeling. Anderzijds proberen de formules zo
veel mogelijk af te wijken van het gemiddelde. Erik Hemmes van Trade Marketing Services denkt dat
wij in Nederland zijn doorgeschoten in de netheid van onze winkels. “Rommelig kan ook spannend en
uitdagend zijn.”

“Te ver doorgeschoten in
nette winkels”

- SUPERMARKT -

Steeds meer supermarkten openen met de broodafdeling, zoals
hier bij SuperCoop.
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