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Actiegeweld 2021

Het volgende nummer verschijnt op
23 januari 2021. Volg tot die tijd vooral
het nieuws en de achtergronden op:

Virusdodende folie:

Winkelkar ontsmetten bij
Coop Koetsier verleden tijd

Aldi en Lidl houden
groei markt niet bij
ZALTBOMMEL - Aldi en Lidl leveren voor het
tweede jaar op rij marktaandeel in. De markt exclusief de twee traditionele discounters groeit aanzienlijk harder dan de totale markt.
door Peter Garstenveld en Joep Meijsen

V

olgens deze week gepubliceerde cijfers van onderzoeksbureau IRI steeg de totale markt
met 9 procent naar ruim €44 miljard.
Wanneer de omzet van Aldi en Lidl
buiten beschouwing wordt gelaten
stijgt de marktgroei naar 9,7 procent.
Daaruit valt af te leiden dat de traditionele discounters marktaandeel
hebben verloren. De twee formules
zijn samen goed voor €6,9 miljard.
In 2019 hadden Aldi en Lidl gezamenlijk een marktaandeel van 16,2
procent, tegen 16,4 procent een jaar
eerder. IRI geeft geen aparte cijfers
over de ontwikkelingen bij Aldi en
Lidl, waardoor het niet mogelijk is
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Albert Heijn: Focus
op goedkoop gezond

om te zien welke formule het meeste aandeel verliest. Uit de cijfers van
Nielsen bleek vorig jaar dat beide traditionele discounters marktaandeel
hadden ingeleverd.
Geen verrassing
De ontwikkeling komt niet als een
totale verrassing. Onder invloed van
corona hebben consumenten het
aantal supermarktbezoeken beperkt,
wat in het nadeel werkt van discounters. Ook hadden klanten een voorkeur voor dorpswinkels en grote
supermarkten, wat eveneens in het
nadeel van discounters werkt.
Het betreft cijfers van IRI tot en
met week 52, wat betekent dat de definitieve cijfers over het 53 weken tel-

lende jaar 2020 iets kunnen afwijken.
De marktaandelen over 2020 worden later officieel gepubliceerd. Drie
formules hebben afgelopen week
echter al hun jaarcijfers en marktaandeel gepubliceerd. Jumbo kwam naar
eigen zeggen uit op 21,5 procent,
waarbij het aandeel schommelde tussen de 21,5 en 22 procent. In de absolute topweek piekte het marktaandeel van Jumbo op 22,3 procent.
Coop meldt een toename van 3,7 naar
3,9 procent, terwijl het aandeel van
Plus groeide van 6,7 in 2019 naar
6,9 procent afgelopen jaar.
Moederbedrijf Ahold Delhaize van
Albert Heijn komt op 17 februari met
de jaarcijfers over 2020. Dan volgt
ook het exacte marktaandeel. Afgelopen augustus meldde ceo Marit van
Egmond echter al in Distrifood dat
het marktaandeel was gegroeid. AH
profiteert daarbij onder meer van de
uitrol van Echt Vers en Prijsfavorieten. Ook de snelle toename van de
online verkopen werken in het voordeel van Albert Heijn.

Ontgoocheld in lege Zeeuwse Spar
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Van Veen: ‘Jumbo na
corona recessieproof’
door Peter Garstenveld
VEGHEL - Als consumenten postcorona prijsgevoeliger worden, zal
een supermarkt met de laagsteprijsgarantie ‘zeker in business blijven.’
Actiedruk van concurrenten doet het
marktaandeel wel schommelen.
Dat stelt Jumbo-cfo Ton van Veen in
een toelichting op de jaarcijfers. ‘In
weken met veel actiedruk van concurrenten ligt het marktaandeel
lager’. Toch verwacht hij post-corona niet meteen minder groei: ‘Ik vind
dat moeilijk te voorspellen. Als consumenten minder geld te besteden
hebben, dan bezuinigen ze eerst op
horeca. We zijn als sector relatief
gezien conjunctuurongevoelig en
een supermarkt met de laagsteprijs-

Zoetwaren
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Klant Koning

‘Gemiddelde super wint
€91.000 aan marge’
HILVERSUM - Supermarkten hebben
in 2020 gemiddeld 8 procent meer
omzet gedraaid. Dat leverde ze gemiddeld een nettomarge op van 0,7 procent.

Medebedrijfsleider Joan Theijssen staat gedesillusioneerd in een plots leeg te halen Spar in Burgh-Haamstede. Onbegrip en woede voeren de boventoon
bij het Zeeuwse Spar-team, dat begin januari onverwachts de winkel moet leegmaken van pandeigenaar Roberto van Veldhuizen. De AH-ondernemer liet
dit twee dagen voor kerst weten. Spar ging er vanwege een mondelinge belofte vanuit dat de buurtsuper zeker nog een jaar open mocht blijven. Bedrijfsleider Marjolijn Theijssen: ‘Hoe dit is gegaan, is onder de gordel.’ Pagina 10: Spar Burgh-Haamstede
Foto: Fotobureau Roel Dijkstra

garantie zal zeker in business blijven.’
Volgens Van Veen blijft ‘prijs’
belangrijk in 2021, maar zullen discounters niet meteen de overhand
krijgen: ‘Prijs is niet de enige factor
die de doorslag geeft. Het gaat ook
om wat je te bieden hebt voor die
prijs en dan kom je op assortiment,
service, een prettige winkelervaring.’
In het jubileumjaar 2021 heeft
Jumbo de ambitie om €10 miljard
omzet te halen, een omzetgroei van
€300 miljoen. Dat vindt de cfo niet
vanzelfsprekend: ‘Ik ben er nog niet
zo van overtuigd dat wij die €10 miljard zomaar gaan halen. Het corona-effect zal wegebben en de horeca
weer openen. Dan zal de autonome
groei dalen, misschien rond de nul,
misschien er iets onder.’
Pagina 6: Interview

odra er plek is bij de scan & go bliept de klant een pak drinkyoghurt.
Hij pakt de twee chocoladecroissantjes en bekijkt de verpakking
aan alle kanten. Geen barcode. Een medewerker ziet het gebeuren
en nog voordat hij op het scherm kan zoeken, roept ze van een afstandje: ‘Dan moet u even bij zoetwaren kijken. Bij zoetwaren.’ De man drukt
op de knop en begint te scrollen. ‘Nee, naar boven, iets naar boven!’ De
klant geeft haar even bedenktijd. Pas als ze ‘Of misschien staat het bij
brood…’ zegt, gaat hij naar de juiste categorie en klikt hij de chocoladecroissants aan. Hij bedankt haar vriendelijk en verlaat de winkel.

door Herman te Pas
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Dat is de conclusie van een rekensom
van Erik Hemmes die de retailexpert
doet in een terugblik op het turbulente jaar. ‘Niet iedere winkel heeft
geprofiteerd, denk aan de grenswinkels en Spar-winkels op universiteiten, maar gemiddeld genomen hebben de supermarkten 8 procent meer
omzet gedraaid. Sommige winkels
tikten zelfs de 15 procent aan. Ga ik
echter uit van een omzet van 8 procent voor een gemiddelde supermarkt die €250.000 in de week
draait, houd je een brutomarge over
van 2 procent. Normaal gesproken

blijft er door allerlei kosten dan nog
0,3 procent netto over, alleen zit de
omzet nu ver boven de geplande
omzet. Dat is extra winstgevend,
want de basiskosten zijn al gedekt.
Netto kom je nu ongeveer uit, en dat
is een raming, op 0,7 procent. Oftewel €91.000 voor die gemiddelde
supermarkt’, zegt Hemmes.
De omzet zal volgens Hemmes
door corona voorlopig blijven pieken. ‘Of het minder wordt in 2021?
Dat denk ik niet. De echte groei is
vorig jaar pas in maart begonnen. Dit
jaar is die groei er al vanaf dag één.
Die eerste maanden krijg je er nu bij.
Vervolgens is de vraag: Wie gaat er
met vakantie? Grote kans dat vrijwel
iedereen in Nederland blijft en ook
dat scheelt. Alleen wat gebeurt er in
2022? Ik vermoed dat supermarkten
dan tikken gaan krijgen.’
Pagina 3: Toekomstbeeld experts
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Retailexperts blikken vooruit: ‘Superunie richt zich nog te veel op de inkoop’

Paul Moers kritisch op keuzes Jumbo
VEGHEL - Jumbo vertilt zich aan allerlei complexe projecten, terwijl
het bedrijf zich meer
moet focussen op kernactiviteiten. Dat stelt
retaildeskundige Paul
Moers.

horeca gaan herontdekken.’ De jubelstemming over de exploderende
onlineverkopen van boodschappen,
vindt de retailexpert misplaatst.
‘Online is nog steeds zwaar verlieslatend en per saldo gaat dit ten koste
van de nettowinst. Pas bij een minimale besteding van €125 draai je als
supermarkt break-even.’
Retailexpert Erik Hemmes verwacht dat de supermarktomzet voorlopig nog wel even blijft pieken. ‘Of
het minder wordt in 2021? Nee, dat
denk ik niet. De echte groei is vorig
jaar pas in maart begonnen. Dit jaar
is die groei er al vanaf dag één, want
het beeld is niet veranderd. Die eerste maanden krijg je er als winkelier
nu bij. Vervolgens is de vraag: Wie
gaat er met vakantie? Grote kans dat
vrijwel iedereen in Nederland blijft
en ook dat scheelt weer. Alleen wat
gebeurt er in het jaar daarna? Ik vermoed dat supermarkten in 2022 tikken gaan krijgen. Daar moet je als
winkelier nu al rekening mee houden. Hoe? Zorg voor een laag kostenpatroon en maak je winkel up-to-date voor de tijd die komen gaat.’

door Maurice de Jong en Herman te Pas

M

oers doet de uitspraak in
een vooruitblik op het
nieuwe jaar. ‘De uniekheid van La Place is verdwenen en de Jumbo-formule is al
ingewikkeld genoeg’, zegt de retailexpert. Ook de deal tussen de familie
Van Eerd en Hema roept bij hem vragen op. Hij weet niet of Jumbo de al
zo lang kwakkelende warenhuisketen
weer aan de praat krijgt. ‘Hema is
vooral in handen van Parcom en die
heeft geen retailervaring. Dat moet
Jumbo brengen. Echter, non-food is
iets heel anders dan food.’ Focus is
volgens hem nodig. ‘Focus, focus,
focus’, herhaalt hij. Dat Jumbo zich
steeds meer begeeft op het pad van
spaaracties en aanbiedingen, vindt
Moers ook maar niks. ‘Op die manier
breng je meer complexiteit en meer
kosten in je organisatie. Ik snap dat
niet. Jumbo moet zich toeleggen op
de kern: elke dag de laagste prijzen.’
Moers is ook kritisch op Edeka, dat
in zee ging met Picnic. ‘Edeka denkt

Paul Moers.

Paul Moers twijfelt of de familie Van Eerd Hema weer aan de praat krijgt.

een partij aan de haak te hebben
geslagen waarvan ze iets kunnen
leren op het gebied van online. Maar
het gaat nou juist om winst maken
met online.’ Buitenlandse partijen
hebben volgens hem op de volle
Nederlandse markt niets te zoeken.
‘Behalve als ze echt disruptive zijn.’
Moers stelt dat het voor de bestaande
formules al moeilijk genoeg is om zich

Erik Hemmes.
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staande te houden. ‘We zullen naar
minder formules toe moeten. Deen en
Vomar? Kijk naar alle investeringen in
technologie die nodig zijn bijvoorbeeld in zelfscan, dat is gewoon niet
vol te houden. Die versplintering,
daar komt een eind aan.’ Albert Heijn,
Jumbo, Plus, Aldi en Lidl zullen uiteindelijk de supers zijn die overblijven, verwacht de retaildeskundige.
‘En wat specialistische supermarkten.’
Moers ergert zich aan het grote
aantal aanbiedingen in het begin van
het jaar. ‘Het draait altijd slechts om
één p, die van prijs. Het zou voor
80 procent moeten gaan om het vertellen van het eigen verhaal en voor
20 procent om prijs. Alles wordt
kapot gerekend en dat gaat ten koste
de productinnovatie. Ook speelt mee
dat supermarkten fabrikanten uitknijpen waardoor er nauwelijks echt

Alles wordt
kapot gerekend en
dat gaat ten koste
van de innovatie
innovatieve producten op de markt
komen. Waar blijven de baanbrekende innovaties zoals eerder de panklare groentes en de verse kant-en-klaarmaaltijden?’
Jubelstemming
De retailexpert verwacht dat na het
topjaar 2020 de omzetgroei halveert
naar 4 tot 5 procent. ‘Zodra restaurants en cafés de deuren weer openen, zullen Nederlanders massaal de

Technologie
Hemmes ziet een overname op korte
termijn niet gebeuren. ‘Het punt is
dat iedereen momenteel comfortabel
in het zadel zit omdat het geld binnenstroomt. Alleen, wat gebeurt er
op de lange termijn? Je moet mee
met de vernieuwingen in de branche
en als ik dan Superunie zie, die richt
zich nog steeds te veel op inkoop.
Superunie zou zich ook meer moeten
gaan richten op de technologische
ontwikkelingen in de branche. Uiteindelijk gaat dat die formules dwars
zitten, omdat klanten een bepaald
verwachtingspatroon hebben van
een supermarkt. Zeker voor formules
met maar 60 tot 80 winkels wordt het
dan lastig. Er zijn klanten die al niet
anders willen dan zelfscan en er zelfs
voor naar een andere supermarkt
gaan. En dan te bedenken dat dit de
voorbode is van Amazon Go.’

Plus’ers haken af na coronajaar Groeispurt online-agf
door Diane Essenburg
OLST - Plus-ondernemer Ron Vermaning geeft de sleutels van zijn winkel
over aan multi-ondernemer Dick van
den Hoven. Hij is niet de enige Plus’er
die nu kiest voor overdracht. ‘De puzzelstukjes vallen op hun plek.’
Na 35 jaar zelfstandig ondernemen
neemt Ron Vermaning eind februari
afscheid van zijn Plus. Hij gaat met
vervroegd pensioen. De keuze is
gedreven door het coronajaar, bevestigt hij tegenover Distrifood. ‘Het was
een heel lastig jaar. Ineens telt Nederland 17 miljoen corona-experts die
zeggen wat we moeten doen, maar
zich zelf niet aan de regels houden.’
De Plus-man vindt het niks aan dat
hij voor politieagent moet spelen en
is de akkefietjes in de winkel zat. ‘In
2019 had ik er nog bewust voor gekozen om door te gaan, maar afgelopen
zomer heb ik de knoop doorgehakt
om nu toch te stoppen.’
Rond de jaarwisseling na het chaotische coronajaar is hij niet de enige Plus-ondernemer die de zaak
overhevelt. In Putten stoppen de
broers Marco en Dennis Dee na ruim
18 jaar met de exploitatie van hun
Plus. En in Winschoten neemt voor-
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malig bedrijfsleider Sander Giethoorn een van de twee supermarkten
over van Chris en Maria Veenstra, die
de zaak 22 jaar runden.
Vermaning gaat niet in op individuele zaken, maar heeft inderdaad
ook van meerdere ondernemers
gehoord dat ze winkels overdragen.
‘En er gaan er nog meer volgen’, zegt
hij. Iedereen maakt hiervoor volgens
hem zijn eigen afweging, dus hij kan
niet zeggen dat er iets structureels

aan de hand is. ‘Het lijkt alsof de puzzelstukjes op hun plaats vallen nu.
We hebben de schaapjes op het droge en kunnen de supermarkt op het
hoogtepunt verkopen. Bovendien
zitten we allemaal ongeveer in
dezelfde leeftijdscategorie. We
komen van dezelfde lichting Plusondernemers. Vanuit de interne
opleiding staat er een goede nieuwe
lichting klaar.’ De Plus in Olst wordt
de 4e winkel voor Van den Hoven.

Plus’er Ron Vermaning, hier op archiefbeeld, draagt het stokje over.
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ZOETERMEER - De onlineverkoop van
groente en fruit is afgelopen jaar met
60 procent gestegen. Inmiddels
wordt 6 procent van de agf-omzet via
het web geboekt.
Brancheorganisatie GroenteFruithuis
spreekt van een ‘run op online’. Lang
werd gedacht dat consumenten huiverig waren voor het online kopen
van vers. Corona zorgde echter voor
een doorbraak. ‘De eerste run op
online bestellen was in maart 2020.
In de zomer daalde de interesse licht,
maar na het afkondigen van verscherpte coronamaatregelen steeg de
onlineverkoop weer flink’, zo meldt
de brancheorganisatie.
Daarmee beent het aandeel van agf
het totale marktaandeel van online
grotendeels bij. Het aantal huishoudens dat online groenten en fruit
kocht, nam met 30 procent toe.
GroenteFruithuis baseert zich op cijfers van onderzoeksbureau GfK.
In totaal hebben huishoudens in
2020 9 procent meer groente en fruit
gekocht in winkels. De totale consumptie van agf nam echter met
maar 4 procent toe. Het verschil tussen de twee cijfers kan worden verklaard door de sluiting van de horeca en het thuiswerken, waardoor

buitenshuis minder werd geconsumeerd.
Met name producten die bij de
consument te boek staan als vitaminebommen, zoals paprika en sinaasappels, doen het volgens de organisatie goed. Klanten moesten in 2020
vooral voor fruit wel de portemonnee
trekken. Voor een kilo vers fruit
betaalde de consument gemiddeld
zo’n 10 procent meer dan in 2019. De
prijsstijging van groenten was met
2 procent beperkt.
De omzet van onbewerkte groente
groeide harder dan die van voorgesneden producten. Daarnaast kunnen verspakketten en maaltijdboxen
rekenen op meer belangstelling. De
verkoop van verspakketten, met alle
ingrediënten voor soep of een maaltijd, groeide met 30 procent. Vier op
de tien huishoudens koopt inmiddels
soms of regelmatig een verspakket.
Het aantal verkochte maaltijdboxen
nam met 21 procent toe.
De groei van de onlineconsumptie
gaat volgens GroenteFruithuis nog
altijd niet hard genoeg. ‘Het advies
van 250 gram groenten en 200 gram
fruit per dag halen we nog lang niet.
Zelfs met een groeipercentage van 4
procent moet deze stijgende lijn nog
jaren doorzetten.’
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