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Albert Heijn kiest in formule 4.0 
voor warmte en contact

AMERSFOORT – De nieuwe winkels 

van Albert Heijn zijn veel te kil, 

zeggen critici. In Amersfoort staat 

het antwoord: AH creëert sfeer 

met foto’s en tekst. De slager keert 

terug via de Grill & Steak-afdeling, 

de servicebalie doet denken aan een 

hotel en middenin vinden we het 

grote Allerhande-plein.

AH Emiclaerhof
Emiclaerhof 142, Amersfoort
Verkoopvloeroppervlak: 2440 m2

Kassa’s: 8 + 8 zelfscanterminals

door Jan Trommelen

Boven de winkelwagens hangt een drieluik: 
een foto van oprichter Albert Heijn, van een 
granaatappel en een kassabon. Met verti-
caal de teksten ‘Albert Heijn, Vaak bijzonder,  
Altijd betaalbaar’. Nog voor de klant de winkel 

in is, zet AH de toon. Het drieluik, de verticale teksten, 
ze keren door de hele supermarkt terug. Op het handvat 
van de winkelkar staat ‘Dank voor uw bezoek’. Een klein 
gebaar, maar het maakt wel duidelijk wat de marktleider 
wil: praten met de klant, meer contact. Weg van het ano-
nieme boodschappen doen. 

Intern heet deze winkel De Nieuwe Albert Heijn 4.0. 
Volgens Zaandam gaat het om een doorontwikkeling van 
de huidige formule, niet om een totaal nieuwe genera-
tie. Het filiaal Emiclaerhof is ook geen pilotwinkel, hier 
hoeft niets meer te worden getest of bijgeschaafd. Zo 
gaan alle Albert Heijns die verbouwd worden er uitzien. 
Tenminste, die supermarkten die groot genoeg zijn. Het 
filiaal Emiclaerhof telt bijna 2500 vierkante meter. Na de 
agf-afdeling volgt meteen de Grill & Steak-afdeling die 
tot voor kort was voorbehouden aan AH XL’s. Een slager 
met koksmuts deelt er gehaktballetjes uit. Filiaalma-
nager Harrie uit de Bosch: ‘In de XL’s is het een succes, 
dus dan proberen we het hier ook. Dit jaar krijgen nog 
vier andere supermarkten een Grill & Steak.’ De signing 
van de afdeling is totaal nieuw. Bovenin hangt een me-
talen frame dat de afdeling afbakent. Aan het frame een  

metaalplaat met de naam uitgestanst. De onderkant van 
de afdeling is van lichtgekleurd hout. Zo zien ook de 
broodafdeling en de kaas & vleeswarenafdeling er uit.

Die laatste afdeling is wat ingekort. Aan de rechter-
kant is ruimte gemaakt voor een zelfbedieningschap 
voor kaas. Het is een verhoogde cascade, die schuin 
omhoog loopt. Van achter de kaas & vleeswarenbalie 
kunnen medewerkers niet meer de vitrine vullen. Ze 
moeten omlopen om de toonbank van voren te vullen. 
Uit de Bosch: ‘Dat is bewust gedaan, het dwingt mede-
werkers om buiten hun afdeling te komen.’ En dat leidt 
al snel tot contact met de klanten. Voor de vrouw ach-
ter de snijmachine is het allemaal wennen. ‘Niet zozeer 
het omlopen, maar wel het assortiment. Er zitten veel 
nieuwe producten bij.’

Gekopieerd
Klapstuk van de winkel is het middendeel. Hier heeft 
AH een plein geschapen, het zogenoemde Allerhande-
plein. Het werkt doordat de stellingen in dit deel laag 
zijn (1,40 meter). Het hoogteverschil met de rest van 
de supermarkt maakt het plein. En het ligt dwars op de 
richting van de gangpaden. Uit de Bosch: ‘Het plafond 
is 30 centimeter omhoog gegaan. Samen met de lage 
stellingen geeft dat overzicht en ruimte.’ Ook maakt het 
de overgang soepeler tussen vers en houdbaar, aldus 
AH. Hier wil de kruidenier zijn klanten op ideeën bren-
gen en helpen met de vraag: Wat eten wij vanavond? 
De Allerhande-tafel geeft receptideeën en presenteert 

Profiel

AH creëert sfeer met foto’s en tekst.  Foto's: Ton Kastermans
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De signing van de afdelingen is uitgevoerd in metaal. Het frame bovenin bakent de afdeling af, aan dat frame een metaalplaat waar de letters zijn uitgestanst.

snuisterijen als koekjesvormen. Hier is ruimte voor the-
matische verkoop, deze maand rondom de bak-rage.
Twee kopstellingen helpen de klant heel letterlijk bij de 
vraag wat eten we? Boven de stelling hangt de foto van 
een gerecht van de week, daaronder liggen alle ingredi-
enten voor die maaltijd bij elkaar. Inclusief het vlees in 
een koeling. Flesje wijn erbij? Deze oplossing is gekopi-
eerd van Bilder & De Clercq, de receptensupermarkt in 
Amsterdam die in februari opende. Rogier Leopold en 
Diederik van Gelder hebben hun hele winkel op deze 
manier rond recepten ingericht, zodat ze hun klanten 
het denkwerk uit handen nemen. Met succes. In decem-
ber gaat de tweede vestiging open. Overigens hebben zij 
het ook niet bedacht, dit innovatieve concept komt uit 
Berlijn.

Hostess-gevoel
De bonusstraat is er ook weer, die maakt deel uit van 
het plein. Door dit lokale bombardement van oranje 
kopstellingen valt extra op dat AH het in de rest van 
de winkel vrij rustig houdt. De prijssignalen zijn overal 
subtiel, het oranje valt niet zo op. Albert Heijn legt meer 
de nadruk op de producten, op kwaliteit. ‘Met deze wij-
zigingen aan de formule willen we de klant een winkel 
geven met nog versere en lekkerdere producten. De  
nadruk ligt meer op sfeer, maar prijs blijft belangrijk,  
aldus de woordvoerster. ‘AH wil meer service bieden en 
meer interactie met de klant.’ 

Buiten de bedieningsafdelingen moet dat contact  

komen van de servicebalie. Die is helemaal linksvoor 
in de hoek van het pand geplaatst, uit de loop dus. Nog 
achter de uitgang voor de zelfscanklanten. ‘De service-
balie moet meer een hostess-gevoel uitstralen. En de 
klant een echt servicegevoel geven.’ De driehoekige be-
taalpalen voor de zelfscanklanten zijn ook gloednieuw. 
De apparatuur is kleiner geworden, waardoor die anders 
kan worden ingebouwd.

Comeback slager
Supermarktdeskundige Erik Hemmes vindt dat Albert 
Heijn het juiste medicijn heeft gekozen. ‘De nieuwe 
winkels waren te kil, en ik was lang niet de enige die dat 
vond. Zeker omdat de concurrentie wel op sfeer inzet, 
tot Aldi aan toe. Deze aanpassingen zijn wel degelijk 
een wezenlijke verandering aan de formule. AH voegt 
sfeer toe op zijn eigen wijze. Internationaal zie je het  
gebruik van foto’s, maar niet in combinatie met tekst. 
Ook de metaalkleurige signing boven de afdelingen 
straalt kwaliteit uit op een eenvoudige manier.’ 

Het plein met zijn verlaagde stellingen noemt Hem-
mes ‘ijzersterk’. ‘Normaal valt zo’n grote winkel in een 
voor-, midden- en achterdeel uiteen. Hier heb je over-
zicht, het plein maakt dit een spannendere winkel.’  
Opvallend is de terugkeer van de slager bij AH. Hem-
mes: ‘De slager is er lang geleden uitgegooid, maar nu 
zie je hem terugkomen in de Grill & Steak-afdeling. Ik 
ben benieuwd hoeveel omzet een supermarkt moet 
draaien om die afdeling te laten renderen.’

AH zet de toon al bij de ingang. Oprichter Albert Heijn verwelkomt de klanten. De middensectie vormt een echt plein, dankzij de lage schappen (1,40 meter). 

En wat smaakt er lekker bij nootjes?

De Allerhande-tafel geeft antwoord op de vraag ‘Wat koken we deze maand?’. Verder is er 
themaverkoop deze maand rondom de bak-rage.
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