Dit gaat het marktaandeel
van AH enorm helpen
Lege schappen, koelingen en agf-eilanden. A4’tjes en biljetten over afstand houden, verplicht winkelwagentjes
gebruiken en ‘doe boodschappen in je eentje’. Medewerkers bij winkelwagens met een flacon reinigingsspray.
Meldingen op schappen van out-of-stocks, oproepen van ‘maximaal één per klant’. Klanten met overvolle winkelwagens. Stroken op de vloer en om afstanden aan te geven. Medewerkers in hesjes. Plexiglas voor de caissières.
Nog nooit hebben we een supermarktsector zo gezien als de eerste weken van afgelopen maand.
Daar waar de meeste consumenten – na die eerste hamsterige paniekaankopen – de supermarkt gingen mijden
en er alleen nog kwamen om flink in te slaan, daar ging Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies er juist op uit
om bijna elke dag te kijken naar: hoe supermarkten eruit zien en wat er gebeurt.
Dat doet hij voor dit blad altijd al, maar dan in het buitenland (zie ook blz. 42 e.v. in deze FoodPersonality). Nu
deed hij dat, gewoon, omdat hij altijd al alle veranderingen en vernieuwingen van formules bijhoudt en dat het
liefst met eigen ogen wil aanschouwen. Natuurlijk, met inachtneming van alle voorschriften. Anderhalve meter
afstand, winkelwagentje erbij etc.
Hij liep rond in supermarkten in zijn omgeving. Zes Albert Heijns (Hilversum, Hilversumse Meent en Bussum), drie
Jumbo’s (Hilversum, Laren en Loosdrecht), drie Hoogvliet-filialen in Hilversum, een Boni in Loosdrecht, een Vomar
in Bussum, een Deen in Bussum, een Nettorama in Bussum, een Lidl in Hilversum en een Aldi in Hilversum.

Door: Gé Lommen Foto’s: Erik Hemmes

Het ziet er eigenlijk verschrikkelijk uit, Erik…
“Ja, een beeld van een lege koelwand is niet
verleidelijk. Maar met die bedoeling heb ik die
foto’s niet gemaakt. Het is geen ‘makkelijk-scoren-kritiek’ op uitgewoonde winkels, dat zou ik
zeer misplaatst vinden. Ik heb gekeken naar alles
wat mogelijkerwijs anders is dan daarvóór, een
tijdbeeld van een maand zoals de supermarkten
dit nog nooit hebben meegemaakt.
Je kunt het ook van een andere kant bekijken:
alle maatregelen zijn volop uitgevoerd. Ik weet
niet hoe het overleg tussen het CBL en de leden
verloopt, maar de eendracht is groot, dat zie je
aan al die beelden.”
Wat was er in jouw ogen vreemd?
“Als je kijkt naar de saamhorigheid – dan heb
ik het over het feit dat we allemaal op hetzelfde
tijdstip op balkons of voor de ingang van ziekenhuizen staan te applaudisseren voor zorgmedewerkers, maar ook over de saamhorigheid in
de sector – dan vallen de uitzonderingen op de
regel op. Ik vond het bijvoorbeeld vreemd dat
je – dat zag ik in een Jumbo in Loosdrecht – als
klant een briefje of bordje ziet waarop Jumbo of
de Jumbo-franchiser in kwestie meldt dat er geen

Erik Hemmes. Hier niet in een AH, Jumbo
of Hoogvliet in ‘coronatijd’, maar bij
Amazon Go in Seattle, een winkel die hij
vorig jaar bezocht en waarvan hij in dit
blad verslag deed.

Zaanse Mayonaise of andere sauzen van Van
Wijngaarden zijn, vanwege een inkoopconflict.
Is dit nu de tijd om dat soort dingen te melden?
Ook viel het me op dat je bij vrijwel alle formules
geen muntje meer in de winkelwagen hoeft te
doen, de sloten zijn dichtgetaped. Je krijgt een
winkelwagen van een medewerker en die heeft
de handvatten net schoongemaakt. Maar bij Aldi
moest ik toch zelf de winkelwagen pakken en een
muntje gebruiken, om die winkelwagen vervolgens bij de ingang zelf schoon te maken. Dan zie
je de gevolgen als je als hard discounter minder
personeel beschikbaar hebt.
Ik zag bij andere formules juist extra personeel,
schoonmakende dames, maar ook beveiligingsmensen met oortjes, om de orde en de rust te
handhaven en te voorkomen dat klanten het
onderling met elkaar aan de stok krijgen, waarschijnlijk. Goed dat filiaalleiders en ondernemers
daarin investeren.
Dit viel me ook op: filiaalleiders die zelf bij de
ingang staan om klanten te verwelkomen en hun
te melden dat ze in de rij moeten wachten en een
winkelwagentje moeten gebruiken, hebben veel
meer overwicht dan een jonge meid die dat moet
doen. Dat is nog steeds wel jammer.
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Bij Hoogvliet zag ik verder een actie-artikel op
een plek voor actie-artikelen, waarbij met een
briefje werd gemeld: ‘Oeps, dat gaat veel te hard,
daarom zijn deze producten niet meer in de
aanbieding. Zo blijft het artikel beschikbaar voor
iedereen. Wij vragen je begrip hiervoor.’ Lastig
om je communicatie in de folder te moeten overrulen. Maar elke formule moest improviseren.
Het viel me in dat verband ook op dat sommige
formules mededelingen op A4’tjes, posters en
biljetten duidelijk als formule-afzender laten zien,
denk aan het blauw van Albert Heijn en die typerende letter die wij in de sector allemaal kennen,
en dat in contrast met sommige andere formules
waar snel iets op een A4’tje was getypt, in reuzenlettertype, maar duidelijk in de winkel zelf snel
gemaakt. Ik bedoel dat niet als kritiek, maar ook
nu kun je van elkaar leren, zal ik maar zeggen.”
Je zei voorafgaand aan dit gesprek iets over AH,
Jumbo en Plus versus Aldi en Lidl…
“Tot nu toe hebben fullserviceformules veel meer
klanten over de vloer gehad dan de discounters.
Ik heb me ook laten vertellen door leveranciers die ik ken, dat het marktaandeel van AH
omhooggeschoten is, en ook dat van Jumbo en

Plus. Als dat zo is, dan is het wel verklaarbaar.
In deze coronacrisis gaat het de klant niet meer
om de laagste prijs, maar om de grootste kans
op beschikbaarheid, en als iets niet beschikbaar
is, dan graag een ruime keuze aan alternatieven.
Daarnaast zijn fullserviceformules meer in trek
voor one-stop-shopping: alles wat je eventueel
nodig hebt. Terwijl Aldi en Lidl ook best wel
meer artikelen hebben dan vroeger, maar nog
lang niet wat AH, Jumbo en Plus bieden. De
vraag ‘wat betaal ik ervoor?’ is omgeslagen naar
‘wat kan ik allemaal krijgen als ik er niet meer
elke dag heen wil?’.”
En hoe zou dat dan voor formules als Dirk of
Nettorama zijn?
“Dirk heeft bij mijn weten zo’n 8.000 tot 9.000
items, Nettorama zo’n 6.000. Ik denk dat consumenten dan eerder voor een Dirk kiezen.
Keuze en alternatieven worden belangrijker dan
prijspeil. Verder weet ik niet in hoeverre klanten
zich aan de primaire winkel hebben gehouden.
Iedereen sloeg flink in, dan gebruik je vaak de
auto. Dan hoeft het niet de dichtstbijzijnde te
zijn. Maar dan zeg ik meteen weer: AH heeft de
meeste winkels, vaak ook op de meest strategi-

sche locaties, meer dan Jumbo en Plus, dus ik
vermoed dat het marktaandeel van AH ook door
die factor flink gestegen is. Dat komt ook overeen
met wat leveranciers mij vertelden.”
Baseer je dat ook op al die lege stellingen en
koelingen, die er bij AH ‘erger’ uitzagen dan bij
andere formules?
“Nee. AH-winkels zagen er vaak meer ‘geplunderd’ uit dan andere formules, maar ik twijfel
eraan of dat alleen door een toegenomen klantenstroom komt. Ik heb de indruk dat AH altijd
een heel ‘dunne distributie’ heeft. Daar bedoel
ik mee: het forecastsysteem van AH is tot op het
bot doorgerekend. Als ik meteen na kerst in AHwinkels ga kijken of de winkels goed gevuld zijn,
dan is dat bij AH altijd in orde. Met die door-endoorgerekende logistiek van AH weet het ook
elk jaar half mei van tevoren al hoeveel kratten
bier er bij welke winkel extra moeten zijn, voor
de eindexamenfeesten. Die distributiestroom van
AH is heel precies, helemaal geperfectioneerd
en doorgerekend. En dan overvalt het je enorm
als opeens iedereen zonder reden heel veel gaat
inslaan.
Een leverancier vertelde me dat hij twee volle
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€ 1,39, dus vooral bederfelijke waar. Maar ook het
chocolade-paasassortiment van Lidl: 50% eraf. Bij
het Délicieux-assortiment zag ik afprijzingen van
16, 30, 38 en 50%. Chocoladepaashazen en zelfs
een Haribo-paasmix met 50% korting. En dat dan
anderhalve week voor Pasen. Gewoonlijk vind je
die afprijzingen natuurlijk pas ná Pasen. Dat kan
dus zijn doordat mensen minder naar een Lidl
zijn gegaan en/of doordat ze meer behoefte hebben aan basale artikelen als brood, groente, fruit,
vlees etc. En ergens is dat ook wel gek.”
Waarom vind je dat gek?
“Omdat heel veel consumenten afgelopen maand
en deze maand april best veel geld zullen overhouden. Ik zat me herhaaldelijk in die winkel af
te vragen of mensen dat beseffen.”

extra vrachtwagens klaar had staan om naar AHdc’s te laten rijden. Maar AH belde af. ‘Konden
ze niet verwerken.’ Dat illustreert wel wat, zeker
als je bedenkt dat dc’s van AH en Jumbo nu niet
meer 18 uur per dag draaien maar 24 uur.”
Je stelde ergens de vraag ‘in hoeverre gaat de
coronacrisis de supermarktsector blijvend beïnvloeden?’. Wat denk je zelf?
“Ik heb me zitten afvragen in hoeverre e-commerce nu echt een flinke duw in de rug heeft
gekregen. Je leest overal dat Picnic-bezorgers het
qua volumes zwaar hadden, je zag dat AH en
Jumbo ‘tijdslots’ gingen invoeren of met maximale bestedingen gingen werken – daarvoor ging het
juist om minimale bestedingen, wat een contrast,
trouwens. Maar of daar nou na deze coronacrisis
iets van blijft hangen? Wel iets, denk ik, klanten
zijn er meer aan gewend geraakt. Maar het wordt
geen keerpunt voor online-bestellingen.”
Kocht iedereen ook duurdere artikelen, zomaar?
“Nee, juist niet. Dát viel me ook op. De formules
zullen dat zelf beter weten als ze door marktonderzoekers als GfK, Nielsen en IRI geïnformeerd
worden, maar ik heb het idee dat klanten zuiniger
kochten, meer basale artikelen. Het is alles bij
elkaar toch geen feest als zo’n crisis ons dagelijkse
leven zo beïnvloedt. En met de dreiging van dat
virus wil iedereen ook zo gezond mogelijk eten.
Luxe-artikelen als troost, ik denk niet dat die
trend echt groot is geworden. Ik leid dat ook af
aan de enorme afprijzingen van luxe-artikelen die
ik bij Lidl zag, asperges van € 3,99 naar
€ 1,99, buitenlandse kaasjes van € 1,99 naar

Maar er komt een recessie aan, zeggen alle economen in koor.
“Jawel, en dat komt best wel binnen bij de consument. Iedereen hoort en ziet dagelijks in de
media over werknemers en zzp’ers die in allerlei
sectoren geen werk meer hebben en door de
overheid gecompenseerd gaan worden, maar: je
gáát niet meer met je kinderen naar De Efteling,
je bestelt niks meer in de sportkantine, je hoeft
niet meer naar de bioscoop, je tankt bijna niet
meer, allerlei kosten vallen weg omdat we met
z’n allen in een soort quarantaine thuis zitten.
Er wordt alleen nog eten en drinken gekocht en
non-food online, maar niemand is in een feeststemming; iedereen zou met gemak de lekkerste
producten kunnen kopen, maar het gebeurt niet.
Het moet gezegd, de uitzonderingen zag ik wel
degelijk, in de Sligro: mensen die nu geen pasje
meer nodig hadden en allerlei soorten luxe vlees
en vis insloegen. Waarschijnlijk de consumenten
die lekker en luxe eten belangrijk vinden en zich
willen verwennen. Maar het merendeel blijft

bij de basale dingen. Mark Rutte heeft ons al
gewaarschuwd niet te veel vooruit te denken in
de meivakantie! Dus al die mensen die modaal
verdienen en toch altijd twee keer per jaar een
vliegvakantie willen en dat nu niet eens kunnen,
die houden nu veel over. Ik heb het dan niet over
al die mensen die qua inkomsten door de coronamaatregelen overvallen zijn, dat blijft triest.
Trouwens: als ik Sligro was, zou ik er alles aan
doen om die klanten die nu wél opeens daar
boodschappen doen, vast te houden en de
bestaande regeling met Kamer van Koophandelbewijzen de wereld uit te helpen. Als je er als
klant binnenloopt en je bent op zoek naar lekker
en goed eten, dan is Sligro een perfecte grote en
mooie foodmarkt, met een geweldig aanbod. Het
zou ook heel goed zijn voor het aandeel Sligro
Food Group, dat fonds heeft op de beurs enorme
klappen gehad.
Even voor de goede orde, ik heb geen cijfers of
gegevens over wie in Nederland het opeens heel
zwaar krijgt en wie niet. Maar ik vermoed dat
veel mensen in loondienst toch op een gegeven
moment door zullen krijgen dat ze al die extra
uitgaven niet meer hebben.”
Ja, maar als er een recessie komt, zie ik het er
niet van komen dat mensen luxere artikelen
kopen en graag naar een Sligro gaan.
“Ik weet dat ook niet. Er zijn nu mensen die met
hetzelfde loon uitgaven zien wegvallen en er zijn
mensen die nu ineens geen werk meer hebben.
In tijden van recessie zie je inderdaad altijd dat
discounters als Aldi en Lidl populair worden en
de fullserviceformules het zwaar kunnen krijgen.
Maar wie zegt ons dat de komende recessie zal
gaan lijken op de vorige? We weten ook niet in
hoeverre het kabinet de mensen erdoorheen gaat
trekken met extra steun. Ik kan alleen maar spreken over wat ik de afgelopen weken heb gezien en

‘Overdrijven met complimenten’
“Bijzonder vind ik de manier waarop medewerkers worden complimenteerd en hoe naar hen wordt
gecommuniceerd”, vindt Hemmes. “Bij AH zei eerst Marit van Egmond ergens tegen alle medewerkers ‘jullie zijn kanjers’, toen deed woordvoerster Anoesjka Aspeslagh datzelfde nog eens en een halve dag later
deed Wouter Kolk dat nog eens dunnetjes over. Waarom, en waarom ook zo ongecoördineerd?
Daarnaast: steeds maar roepen dat al die medewerkers kanjers zijn… doe dan boter bij de vis en laat de
wereld weten dat je – los van dat plexiglas plaatsen bij caissières – die jonge vulploegmedewerkers tegen
besmetting beschermt. En op z’n minst dat ze extra beloond worden. Trouwens, in die superhamsterdagen liep het storm, maar ik zie nu nog steeds mensen complimentjes en zo uitdelen aan vakkenvullers.
Alsof die zich nog steeds helemaal kapotwerken. Maar dat is al wel weer voorbij. Ik heb genoeg situaties
gezien van vakkenvullersteams die weinig te doen hadden, omdat er weinig vracht binnen was gekomen.
Ik vind het wat raar om supermarktpersoneel steeds maar te complimenteren als mensenredders, het
werd op enig moment zo overdreven dat het een soort zelfbevlekking leek.”
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Column Frits Kremer

Een machteloos gegrom
het is moeilijk om te zeggen wat dat mogelijkerwijs voor de nabije toekomst inhoudt.” ■

Reactie Albert Heijn
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Farmers Defence Force niet meer dan een

gecoördineerd.
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Over de beloning: de focus ligt nu op een goede
voedselvoorziening en de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en klanten.”
Aspeslagh verwijst verder nog naar een reactie
van Pieter Verhoog, van de Vereniging van Groot-

Om de maand in dit blad: Frits Kremer, directeur

winkelbedrijven Levensmiddelen (VGL). Die zei

Mediaset, een communicatiebureau gespecialiseerd in

eerder dat er ‘collectief gekeken wordt naar mo-

de levensmiddelen- en agrosector.

gelijkheden om medewerkers te bedanken en te

Reacties: frits.kremer@mediaset.nl

begrijpen dat hierover vragen leven’. De impact
van de crisis is nog niet duidelijk, we moeten en
willen dit zorgvuldig aanpakken, aldus Verhoog.
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