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Gedeelde smart
Samen uithuilen en steun zoeken. Dat is wat 
de afgelopen tijd is gebeurd op de Facebook-
pagina van Albert Heijn in Berghem. Klanten 
en personeel van de vrijwel lege winkel staken 
elkaar een hart onder de riem. Aanleiding van 
de gapende leegte is een conflict tussen het 
hoofdkantoor en AH-ondernemer Gerrit van 
Noort. Voor sommige klanten reden taartjes te 
bakken voor de medewerkers. En die plaatsen 
vervolgens weer foto’s van de creaties op  
Facebook. ‘Alle tekenen van steun, waarde-
ring, medeleven en dankbaarheid zijn de  
redenen waarom we iedere dag weer aan de 
gang gaan en met hoop en goede moed de dag 
beginnen’, meldt het personeel als dank. Vrij-
wel alle klanten reageren in dezelfde bewoor-
dingen. ‘Hopelijk komt er snel een oplossing, 
zodat wij weer onze boodschappen bij jullie 
kunnen doen’, luidt de boodschap. Een oplos-
sing, die is er op moment van schrijven niet. 
En die oplossing ligt bij de ondernemer, zo  
beweert een klant. ‘Van Noort zou een vent 
zijn als die klanten waardeert en jullie ook  
benadert. Daar moet hij het van hebben. Maar 
je ziet hem niet.’ Niet alleen warme woorden, 
maar ook kritiek in Berghem.

Social3 vragen aan...

Wisseling van de wacht bij Aldi Nederland

Erik Hemmes, retailexpert
Waarin zit ‘m de kracht van de folder van Lidl?
‘De kracht van Lidl’s kerstoffensief zit ‘m naar 
mijn mening met name in de variëteit van het 
aanbod. Het is niet alleen het verrassende assor-

timent, zoals het vers afbakken van oliebol-
len. Lidl biedt ook menusuggesties 

aan, geeft heel veel informatie aan 
de klant. Daarnaast is er het soci-

ale aspect. Niet alleen door de 
samenwerking met het Natio-
naal Ouderenfonds, je ziet het 
ook in het interview met Beau 
van Erven Dorens in het blad. 

Een verhaal waarin onder meer 
het belang van het sociale con-

tact wordt benadrukt. Lidl laat 
daarmee zien dat het midden in de 

maatschappij staat.’

Kun je voorbeelden geven van onderscheiden-
de producten?
‘Ik zie een assortiment luxe cosmetica, kleding 
die past bij de feestdagen, reizen naar verschil-
lende kerstmarkten in Duitsland en een jacuzzi 
voor €289. Het zijn allemaal betaalbare produc-
ten die er verzorgd uitzien. Dat krijgt niemand 
anders voor elkaar. Ik kan me voorstellen dat veel 
gezinnen denken: op naar Lidl. Je krijgt het  
gevoel dat je kunt baden in luxe en het is ook nog 
eens allemaal te betalen. Dat wil je toch als klant?’

Lidl Nederland presenteerde begin november zijn 
nieuwe kerstfolder. In het 116 pagina’s tellende  
magazine presenteert de discounter onder meer 
een groot aantal nieuwe Delicieux-producten, 
waaronder een sushikerstboom, luxe varian-
ten groente, chateaubriand en wagyu- 
rumpsteak. Foodmagazine vraagt 
aan retailexpert Erik Hemmes om 
de kerstfolder van Lidl te analyse-
ren. 

De nieuwe kerstfolder van 
Lidl is gelanceerd, wat zijn de 
eerste indrukken?
‘Heel indrukwekkend. Lidl is 
met wat het nu aanbiedt, meer 
dan ooit onderscheidend. Ik denk 
ook dat het magazine veel indruk zal  
maken op de mensen in de hoofdkantoren van 
de concurrentie.’

‘Ik zie het initiatief van Lidl met name als een 
bedreiging voor de regionale grootwinkelbedrij-
ven. Dan denk ik aan formules als Dirk, Vomar, 
Deen, Hoogvliet en Jan Linders. Die kunnen hier 
niet tegenop.’

‘Tegenwoordig wordt er al snel een link gelegd 
met de concurrentie tussen Lidl enerzijds en  
Albert Heijn en Jumbo anderzijds, maar ik denk 
dat met name de Superunie-leden niet kunnen  
opboksen tegen Lidl.’ 

daarvoor in Polen en Duitsland actief voor de 
discounter. Zijn belangrijke taak was het verder 
doorvoeren van de vernieuwingsstrategie van 
Aldi Nord, zoals de uitbreiding en vernieuwing 
van het assortiment en de groei van het aantal 
verse producten. Nu is het de beurt aan Christi-
an Fleck. De Duitser bekleedt sinds 2008 diver-
se functies binnen Aldi. Als laatste was hij  
directeur van Aldi Best. De Lope krijgt een  
bestuursfunctie in Duitsland.

Aldi Nederland heeft voor de derde keer in  
negen jaar tijd een nieuwe directeur aangesteld. 
In januari 2009 werd Flor du Puy aangesteld als 
opperhoofd van de Aldi Holding. Hij klom des-
tijds vanuit de eigen organisatie op naar de 
hoogste positie binnen de Nederlandse tak van 
de discounter. Een nieuwe koers van Aldi luidde 
het vertrek van Du Puy in 2017 in en hij werd in 
de zomer van dat jaar opgevolgd door Nicolás 
de Lope. De manager van Spaanse afkomst was 

‘We hebben verschillende prijzen gewonnen, dus we 
zijn het ook aan onze stand verplicht te vernieuwen’
Dirk-directeur Marcel Huizing legt in Distrifood uit waarom Dirk zijn folder heeft vernieuwd.

050-051_FOO11_FB.indd   51 21-11-18   08:34


