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Retailexpert Erik Hemmes: ‘Je mag Lidl geen discounter meer noemen’

Lidl gebruikt A-merken in
jacht op vollere klanten
HUIZEN - Niet alleen Aldi,
maar ook Lidl voert het aantal A-merken momenteel
flink op. In de Nederlandse
filialen was in week 11 onder
meer Milka chocolade (300
gram per pak, €1,99), Hero
Cassis (4 × 250 ml, €1,39) en
Kinderchocolade van Ferrero (150 gram, 12 stuks per
pak, €1,49) in de aanbieding.
Een stap die volgens Erik
Hemmes past bij het Lidl
van vandaag. ‘Je voelt aan
alles dat Lidl gaat voor vollere en primaire klanten.’ Een
verslag van een wandeling
met de retailexpert door het
filiaal in Huizen, thuisbasis
van Lidl in Nederland.

H

door Herman te Pas
ij spreidt zijn armen bij het zien
van de flinke ruimte. ‘Dít noem ik
nou een parkeergarage.’ Er is nog
geen stap gezet in het Huizense
filiaal en toch heeft Erik Hemmes
al genoeg gezien om een eerste conclusie te
trekken. ‘Wie nog steeds de term discounter
gebruikt voor Lidl, ziet niet hoe deze formule
zich ontwikkelt.’ Hij wijst naar de ruime parkeervakken, de zee aan verlichting in de
ondergrondse Lidl-garage, maar vooral naar
de borden aan de wand waarop Lidl communiceert over zonnepanelen, bij-vriendelijke
filialen en laadpalen met groene stroom voor
auto’s. ‘Ik zie momenteel geen enkele formule die zo aanhaakt op maatschappelijke ontwikkelingen.’
Ook opvallend is het gebrek aan felle kleuren die Lidl wel gebruikt op de winkelvloer en
in de folders. Louter zwart, grijs en wit. Hemmes: ‘Bij focus op prijs verwacht je schreeuwerigheid. Dat ontbreekt hier. Het is een
teken dat Lidl aan het veranderen is. En Lidl
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Lidl biedt klanten volgens Erik Hemmes steeds meer, onder andere verschillende varianten winkelwagens en een groeiend aantal A-merken, zoals Hero Cassis. 

trekt zo het niveau van alle prijsformules
omhoog. Kijk naar Norma en Penny in Duitsland, die nemen een voorbeeld aan Lidl.’
Dat is mooi, maar ondertussen stokt het
marktaandeel van Lidl. Is dat geen probleem
voor de formule?
‘Dat kan een keer gebeuren, maar als ik Lidl
was zou ik vooral doorgaan in dit tempo van
vernieuwen. Albert Heijn doet het ook en zij
innoveren niet minder hard wanneer het
marktaandeel achterblijft. In die zin zijn
Albert Heijn en Lidl wel te vergelijken. Het
zijn beide ketens waar ze op het hoofdkantoor weten wat er in deze tijd wordt gevraagd.
De communicatie over groene initiatieven
zegt iets over het denkpatroon bij Lidl. Op het
hoofdkantoor zitten mensen die, en dat
bedoel ik met alle respect, meer hebben dan
alleen een mbo-opleiding.’
Eenmaal boven de grond analyseert Hemmes
de details die hij ontwaart op en rond de parkeerruimte vóór de winkel. ‘Ik zie maar liefst
twee behuizingen voor de winkelwagens. Zo
hoeft de klant niet het hele parkeerterrein
over voor een winkelkar. Ook zie ik twee formaten winkelwagens, grote en kleine. En in
het glas van de behuizing is het logo van Lidl
gezandstraald. Hoe luxe is dat?’
Er is meer waar de retailexpert zich op de
parkeerplaats over verbaast. Laadpalen voor
elektrische fietsen en auto’s, bankjes voor
vermoeide klanten, parkeervakken voor moeders met kinderen en het vele groen voor de
winkel. ‘Als je een discounter bent, dan doe je
dit niet. Het doet me denken aan de winkels
van Whole Foods, waar klimop tegen de muren de formule een groene uitstraling geeft.’
Ook op andere ontwikkelingen springt de
formule volgens Hemmes in. Zo staat naast
de winkel een onbemand pakketpunt waar
klanten hun pakketpost op ieder moment van
de dag kunnen achterlaten. ‘Het losraken van
openingstijden, de groei van werken zonder
personeel. Daar gaat Lidl ook in mee. Kijk
naar de openingstijden. Van maandag tot en
met zaterdag is dit filiaal al vanaf 7.30 uur
geopend. Ik vraag me af of er een andere
keten is die dit in Nederland doet.’

Als je een discounter
bent, dan doe je dit niet
Dan de ontwikkelingen op de winkelvloer.
De winkel in Huizen heeft bij de ingang een
grote presentatie bloemen, zaden en potgrond onder de noemer bloembollenweek.
Hemmes: ‘In thema’s werken, daar is Lidl
heel sterk in. Soms sloegen ze de plank ook
wel eens mis, zoals thema’s over motoren en
paardrijden. Dat je dacht, wat moet moet je
daar nou mee? Maar die tijd is geweest. De
keuzes die ze nu maken zijn heel goed en zie
je, wederom, niet bij andere formules.’
U bent vooral te spreken over verrassende
keuzes in assortiment. Leg uit.
‘Ik zie aparte presentaties voor kruiden, aardappelen en een categorie die Lidl ‘smaakmakers’ noemt. Als ik het assortiment kruiden
zie, dat heeft niets meer met een discounter
maken. En kijk naar de verse frites. Maar
liefts vier varianten. Verse zoete aardappelfrites, verse frites voorgebakken, verse boerenfrites voorgebakken en verse Vlaamse frites
voorgebakken. Dat zie je niet veel.’
In vers zet Lidl ook stappen. Bijvoorbeeld in
brood. Hoe kijkt u daar naar?
‘Klanten kunnen bij Lidl inmiddels zelf een
vers brood snijden. En kijk naar de ambachtelijke uitstraling. De broden liggen op luxe
houten meubels, waarbij Lidl kiest voor verlichting onder de producten. Zo komt ze beter
naar voren. Het zorgt voor een uitstraling van
hier tot gunter. En kijk naar de verticale
meter vegetarische en veganistische producten in de koelingen, heel bijzonder voor een
lageprijzenformule.’
De verluxing van Lidl komt tevens aan het
licht bij dkw. De kopstellingen van die afdelingen zijn in Huizen ingevuld met houten
meubels vol luxe kazen, pesto en tapas. Eenzelfde werkwijze is te zien bij noten en droge
worst. Ook hier houten schappen. ‘Lidl had
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zelftaps voor de noten, blijkbaar zijn ze daar
vanaf gestapt. Maar kijk toch naar de mooie
houten schappen. En dan hebben we het over
een product als verpakte droge worst.’
De verlichting helpt mee aan het totaalplaa
tje. ‘Boven de dkw zie ik niet alleen ledverlichting, maar ook spotjes. Boven dkw! En
daarnaast ook nog aparte verlichting in de
schappen van die producten. Dat zie je bij
menig fullserviceformule niet.’
De Lidl in Huizen heeft ook een flink aantal
A-merken. Nutella, Milka, Look-o-Look, Mentos, Ritter Sport, Listerine, Gillette (scheerschuim), Wilkinson (scheermesjes), Hero
(cassis), Red Bull en koekjes van Oreo. De
groei in A-merken is volgens Hemmes een
juiste keuze. ‘Lidl wil niet alleen verrassend
assortiment, maar ook een volwaardige
supermarkt zijn. Ik heb het gevoel dat Lidl
vollere klanten wil en meer primaire klanten
wil trekken. Ik verwacht dat Lidl steeds meer
A-merken zal opnemen. Dat zie je internationaal bij Lidl ook gebeuren, in het buitenland
werken ze steeds vaker met fabrikanten van
A-merken.’
En meer vers?
‘Je ziet dat Lidl werk heeft gemaakt van agf
en van brood. Ik zie dat ze alleen aan de presentatie van zuivel nog weinig aandacht hebben besteed. Dat kan nog beter. Maar als ik zo
naar de winkel kijk, denk ik dat het omzetaandeel vers bij Lidl boven het gemiddelde
van de markt zit. Ik zie daarnaast ook veel
bordjes met de aanduiding ‘bio’. Op zich geen
verkeerde keuze, maar zo op het eerste
gezicht besteedt Lidl meer aandacht aan biologisch dan het marktaandeel rechtvaardigt.’
Lidl heeft nu ook een folder waarin louter aandacht is voor non-foodproducten die alleen
online zijn te verkrijgen. Een goede keuze?
‘Ik was recent bij een presentatie van Bol.
com. Daar werd de aanwezigen op het hart
gedrukt om vooral met online te experimenteren. Door het te doen, doe je ervaring op.
Ook Lidl moet hier in mee om die volwaardige supermarkt te worden en meer primaire
klanten te trekken.’
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