
Meedenken 
gewaardeerd 

NIEUWVEEN - Voor de 
achttiende keer heeft Levensmid-
delenkrant de Gouden Partner-
awards uitgereikt. De samenwer-
king tussen handel en industrie, 
die vorige editie al belangrijker 
werd, neemt duidelijk een 
vlucht. Innovaties en eigen 
initiatieven spelen daarin een 
belangrijke rol. Inkopers van 
supermarktorganisaties zijn erg 
te spreken over het meedenken 
door de winnende producenten 
over wat nu ook daadwerkelijk 
aanslaat op de winkelvloer en in 
het schap. 

Gouden Partner 
telt 41 winnaars

NIEUWVEEN - De winnaars van 
een Gouden Partner worden 
verkozen op basis van de 
enquêtes die zijn ingevuld door 
category managers en inkopers 
van supermarktorganisaties. Zij 
beoordelen de fabrikanten op 
vier criteria: omzetprestatie, 
meedenken op niveau assorti-
mentsgroep, succes van introduc-
ties en rendementsbijdrage. De 
animo onder inkopers om mee te 
doen aan de enquête was groot. 
In totaal werden er dankzij hun 
medewerking 41 awards uitge-
reikt. 

Markt vraagt om 
samenwerking

NIEUWVEEN - Supermarkten 
en fabrikanten moeten nauwer 
gaan samenwerken. Dat is voor 
beide partijen de enige manier 
om tot waardegroei te komen, 
zegt marketingstrateeg Niels 
Willems in een interview in de 
Gouden Partner-editie van 
Levensmiddelenkrant. “Het kan zo 
niet langer. Voor alle partijen is 
een lose-lose situatie ontstaan. De 
sector moet zich afvragen ‘waar 
staan we nu. Gaan we zo de 
komende jaren verder. Zo nee, 
wat gaan dan doen?” 
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Gouden 
Partner editie

Connexxion 
opent eerste 
Breaxx
ENSCHEDE - Busmaatschappij 
Connexxion heeft afgelopen week in 
Enschede de eerste Breaxx geopend. 
Het foodconcept biedt behalve het 
gebruikelijk tankstationassortiment 
voor directie consumptie, zoals verse 
broodjes, zoetwaren, frisdranken en 
tabak, ook een beperkt assortiment 
voor thuis. Zo is er een uitgebreid 
koffi eassortiment van Tchibo te koop. 
Connexxion opent binnenkort op de 
busstations van Haarlem en Alkmaar 
ook een Breaxx. Aansluitend volgt in 
september de evaluatie van de pilots 
en als blijkt dat deze succesvol zijn 
volgt een uitrol van het concept. Het 
doel van Breaxx is het veraangena-
men van het verblijf op het station.

Kritiek vakbond op inzet Polen
PLUS-ondernemer Ronald Lohman 
huurt Polen in voor seizoenspiek
Handel 6

Wijziging etikettering
Voedingswaarden per 100 gram en allerge-
nenmarkering verplicht 
Assortiment 7

Smartphone in de super
‘Het daadwerkelijk raadplegen van online 
informatie in de winkel ligt nog gevoelig’
Techniek en logistiek 11

verhogen van de prijzen.”
Het businessmodel van een 

discounter als Lidl maakt dat die 
formule beter bestand en minder 
gevoelig is voor prijsschommelingen, 
stelt Keizer. “Zij rekenen anders. 
Vergelijk het met een servicesuper-
markt met een assortiment van 28 
duizend sku’s. Een dergelijk groot 
aanbod moet wel onderhouden 
worden en dat kost geld. En nu er 

druk op de prijzen staat is de rek er 
daar veel sneller uit. De druk op de 
meters is enorm. Het rationaliseren 
van het assortiment is daarom 
noodzakelijk.”

De huidige marktontwikkelingen 
zijn niet nieuw, zegt Keizer. Wel 
signaleert hij dat de omstandigheden 
waarin de supermarkten nu moeten 
opereren zijn veranderd. “In absolute 
zin staan de indexen nog wel op 100. 

De consument is echter onvoorspel-
baarder dan vroeger. De formules zijn 
allemaal naar het midden van de 
markt gekropen en daardoor inwissel-
baar geworden. Het wordt daardoor 
steeds moeilijker om onderscheidend 
te zijn op prijs. Iedereen moet meer 
moeite doen om zijn primaire 
klanten vast te houden. Je kunt je 
zelfs afvragen of de primaire klant 
nog wel bestaat.”                 PAGINA 5

HANDEL Peter Smit

NIEUWVEEN - Stijgende inkoop-
prijzen en dalende verkoopvolumes 
zetten de marges in de supermar-
ken onder druk. Compensatie door 
prijsverhogingen op vers of uitbrei-
ding van het huismerk bieden geen 
soelaas meer. “De markt is wezen-
lijk veranderd. Rationalisatie van de 
assortimenten is noodzakelijk.”

Dankzij prijsverhogingen wisten de 
supermarkten de omzetten afgelopen 
jaar op peil te houden. Afgelopen 
maanden liep de druk op marges en 
omzetten weer op, blijkt uit laatste 
omzetcijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Ondanks dat 
in de maand mei de prijzen stegen 
met 2,6 procent daalden de omzetten 
in de supermarkten met 0,6 procent. 
Oorzaak is de daling van het verkoop-
volume met 3,1 procent. Een signaal 
dat het pessimisme bij de consument 
over de economie ervoor zorgt dat ze 
de hand op de knip houden.

Prijsverhogingen als instrument 
om extra marge te creëren werkt niet 
meer, zegt retailanalist Bert Keizer 
van consultancybureau Capgemini. 
“Neem Lidl. Vorig jaar was die 
formule de beste in agf met een assor-
timent van gemiddeld 25 sku’s. Dit 
jaar zijn ze begonnen met bake off, 
het is nog klein, maar ook hiermee 
zetten ze een nieuwe norm neer in 
de markt, waarmee de concurrentie 
rekening moet houden bij het 

Supers moeten aan andere knop draaien
Extra marge halen op vers en huismerken moeilijker door verluxing discount

HANDEL Willem-Paul de Mooij

AMSTERDAM - Sligro blijft kien 
op overnames. Daarbij wordt bin-
nen foodretail met extra interesse 
gekeken naar spelers binnen 
Superunie. Ook C1000 is een 
toekomstige mogelijkheid.

Dat zei directievoorzitter Koen 
Slippens van Sligro bij de presentatie 
van de halfjaarcijfers afgelopen 
week. De topman benadrukt echter 
dat er nu geen concrete onderhande-
lingen lopen. “Superunie-leden zijn 
over het algemeen financieel heel 
gezond. Maar dat wil niet zeggen dat 
ze zelfstandig blijven. Een opvol-
gingsprobleem kan reden zijn voor 

verkoop. Daar gaat de komende tijd 
zeker nog wat gebeuren.”

Sligro zegt er klaar voor te zijn als 
kansen in de markt zich voordoen. 
Slippens: “Financieel hebben we 
alles op orde. We hebben ruim een 
half miljard euro eigen vermogen en 
veel eigen vastgoed. Acquisities 
plegen is onderdeel van onze 
strategie.”

C1000, nu eigendom van private 
equityclub CVC Capital Partners, ziet 
Slippens ook als toekomstige 
mogelijkheid. “Maar dan moet het 
wel betaalbaar zijn. Kopen is leuk, 
maar je moet er wel iets mee 
kunnen verdienen.”          PAGINA 3

Slippens: ‘Superunie-leden veel vet op botten’

Sligro blijft kien op overnames
ASSORTIMENT Willem-Paul de Mooij

ZAANDAM - Albert Heijn gaat 
klanten actiever ‘trainen’ om ze zo 
te leren dat de grotere winkels ook  
niet voor de hand liggende non-
foodproducten verkopen. 

Anderhalf jaar na de invoering van 
de nieuwe non-foodafdeling bij AH XL 
en grote winkels, geeft de keten 
tegenover Levensmiddelenkrant een 
toelichting op de ervaringen tot nu 
toe. Een aantal producten loopt 
volgens woordvoerder Rianne van der 
Sar heel erg goed, zoals ordners en 
kantoorartikelen met het dessin van 
het Hollands huisje. Producten als 

cartridges verdienen nog wel de 
nodige aandacht. AH wil het verwach-
tingspatroon van klanten daarom 
gaan veranderen. De marktleider is er 
namelijk wel van overtuigd dat met 
het non-foodassortiment een kernbe-
hoefte van klanten wordt ingevuld.

Erik Hemmes, retailexpert van 
Trade Marketing Services schat in dat 
AH met de nieuwe non-foodafdeling 
een omzetaandeel van 3 procent 
behaalt. Daar staat ongeveer 6 procent 
van de ruimte tegenover. Hemmes 
denkt dat het omzetaandeel nog kan 
groeien als de keten erin slaagt 
sterker te worden met wekelijkse 
non- foodacties.                    PAGINA 7

Klant moet worden ‘getraind’

AH stoeit nog met non-food 
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over het algemeen financieel heel 
gezond. Maar dat wil niet zeggen dat 
ze zelfstandig blijven. Een opvol-
gingsprobleem kan reden zijn voor 

wel betaalbaar zijn. Kopen is leuk, 
maar je moet er wel iets mee 
kunnen verdienen.”          PAGINA 3

Inkopers 
kiezen 
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Assortiment

Zomaar 
suiker 

Opinie

Laatst had ik het weer eens. Ik 
bekeek toevallig de ingrediëntenlijst  
van een product dat ik al jaren eet 
en wat bleek? Er zat suiker in. Net 
mijn boterham met dit beleg 
doorgeslikt te hebben baalde ik als 
een stekker, want ik mag helemaal 
geen suiker. Gelukkig reageer ik 
niet anafylactisch op dit ingrediënt, 
maar goed voor mijn gezondheid is 
het niet. Helaas overkomt me dit 
vaker. Fabrikanten stoppen ‘zomaar 
ineens’ allergenen in een product, 
zonder dit duidelijk aan te geven. 
De enige graadmeter die ík inmid-
dels heb is een gewijzigde vormge-
ving van de verpakking. Wanneer 
dit het geval is kan ik er 9 van de 10 
keer donder op zeggen dat er suiker 
aan de ingrediëntenlijst is toege-
voegd. Moet je het hier als allergie-
patiënt dan maar mee doen? 
Gelukkig bleek tijdens het werken 
aan het artikel over etikettering op 
pagina 9 van deze krant dat er hoop 
is: ingrediënten die een allergische 
reactie kunnen uitlokken moeten 
conform de nieuwe wetgeving 
voortaan altijd worden gemarkeerd. 
Zodat allergiepatiënten in één 
oogopslag kunnen zien welke 
ingrediënten gevaarlijk zijn. Dit is 
in ieder geval al één stap in de 
goede richting. Als het nu ook ooit 
nog eens zover komt dat een 
gewijzigde receptuur door alle 
fabrikanten op de voorkant van de 
verpakking moet worden ver-
meld, dan kunnen wij allergie- 
patiënten eens écht relaxt bood-
schappen doen. 

j.kloppenburg@levensmiddelenkrant.nl 

Fairtrade koffie 
onder druk 

NIEUWVEEN - Max Havelaar 
voorziet problemen met fairtrade 
koffie. Hoge koffieprijzen zorgen 
er volgens de stichting voor dat 
boeren hun oogst liever aan 
koffieopkopers verkopen, dan 
aan hun coöperaties. Met name 
in Bolivia, Peru en Indonesië is 
dit het geval. Dit zorgt ervoor dat 
fairtrade instellingen als Max 
Havelaar niet aan de juiste koffie 
kunnen komen. Het gevolg: 
‘goede’ koffie in reguliere pakken 
en ‘foute’ koffie in fairtrade 
verpakkingen. Volgens Fair Trade 
International, de organisatie 
achter Max Havelaar, gaat het op 
dit moment om 0,5 procent van 
de gecertificeerde koffie. 

Unilever lonkt 
naar Clorox

ROTTERDAM - Analisten 
vermoeden dat de voedings- en 
wasmiddelenconcerns Unilever 
en Reckitt Benckiser interesse 
hebben in branchegenoot Clorox. 
De reden zou een bod van de 
activistische aandeelhouder Carl 
Icahn zijn. Icahn bracht een bod 
van 10 miljard dollar uit op de 
producent van onder meer zeep 
en sauzen. Hierbij liet hij weten 
dat concurrenten als Unilever, 
Procter & Gamble, Henkel en 
Reckitt Benckiser ‘wel gek waren’ 
als ze het bedrijf niet zouden 
kopen, vanwege de potentiële 
synergievoordelen. Analisten 
achten de kans op tegenbiedin-
gen echter klein. Zij denken 
eerder dat andere bedrijven delen 
van Clorox over zullen nemen.

nOn-FOOd Willem-Paul de Mooij

ZAANDAM - Klanten van grote 
Albert Heijn-winkels raken ander-
half jaar na de introductie lang-
zaam maar zeker gewend aan het 
non-foodassortiment. Wel zoekt de 
keten nog naar de optimale invul-
ling ervan bij inmiddels 47 winkels.

Voor het eerst sinds de introductie 
in februari 2010 van het nieuwe non-
foodassortiment bij AH doet de 
keten een boekje open over de 
ervaringen hiermee. Bijzonder, want 
de nieuwe assortimentsgroep werd 
vorig jaar met veel tamtam gelan-
ceerd tijdens een bijeenkomst in de 
AH XL in Muiden. Pannen, speel-
goed, babyartikelen, computer-
games, overhemden en cadeauver-
pakkingen moeten het marktaandeel 
van AH gaan vergroten. En dan 
spreekt de keten niet over het 
marktaandeel binnen de foodmarkt, 
maar van de totale retailmarkt van 
ruim 60 miljard euro. Concreet 
betekent dit dat AH niet alleen 
concurreert met Jumbo, maar net zo 
goed met HEMA.

Uitrol
Er zijn inmiddels 47 AH-winkels 

met het complete non-foodassorti-
ment van circa 1.200 producten. Dat 
zijn de 30 AH XL-winkels en nog 
eens 17 grote Albert Heijns. “Er zijn 
producten die heel goed lopen, zoals 
de ordners met het dessin van een 
Hollands huisje. Er zijn ook produc-
ten die we nog wat meer onder de 
aandacht moeten brengen. Een 
voorbeeld hiervan zijn cartridges 

voor printers. Klanten verwachten 
niet dat ze die bij ons kunnen 
kopen”, verklaart woordvoerder 
Rianne van der Sar.

De keten wil dus bepaalde 
artikelen actiever onder de aandacht 
gaan brengen om het verwachtings-
patroon van klanten te veranderen. 
Bij de aanschaf van een printcar-
tridge moet een klant wel direct aan 
AH gaan denken. Daar is een omslag 
voor nodig. AH wil onder meer het 
eigen magazine ‘Wathandig’ hiertoe 
inzetten. Dat magazine is vorig jaar 
gelanceerd en moet bijdragen aan de 
zichtbaarheid van non-food. Van der 
Sar: “Het is een assortiment dat goed 
geëtaleerd moet worden.” Hoewel de 
zoektocht naar de optimale invulling 
nog niet over is, zegt de keten ervan 

overtuigd te zijn dat met non-food 
een ‘kernbehoefte van de klanten 
wordt ingevuld’. 

Meer potentie
Retailspecialist Erik Hemmes van 

Trade Marketing Services onder-
schrijft de conclusie van AH dat 
klanten moeten ‘leren en herinne-
ren’ dat AH allerlei non-foodartike-
len en –groepen verkoopt. “Ik neem 
aan dat HEMA er ook een paar jaar 
voor nodig heeft gehad.” Hemmes 
denkt dat het assortiment non-food 
bij AH op de lange termijn meer 
potentie kan hebben. “Winkels 
worden groter en zodoende komt er 
ruimte voor non-foodgroepen. Maar 
het vraagt wel een lange adem van 
AH”, aldus de expert.

Hij denkt dat AH vooral sterker 
moet worden met wekelijkse non- 
foodacties wil de keten het omzet-
aandeel ervan vergroten. “In AH XL’s 
kan non-food al gauw 200 m2 ruimte 
innemen. Bij een totaal vvo van 
3.000 tot 4.000 m2 neemt het dan 
bijna 6 procent van de ruimte in. Ik 
schat in dat AH er momenteel rond 
de 3 procent omzetaandeel uit haalt. 
Ik denk dat dit kan groeien naar 4,5 
procent op dezelfde ruimte. Maar 
mogelijk kan het zelfs groeien naar 
8 procent als de organisatie erin 
slaagt om sterker te worden met 
wekelijkse acties.”

Hemmes refereert hierbij aan 
andere ketens die al veel langer 
actief bezig zijn met het non-food-
aanbod, maar dan meer met een 

wekelijkse actiematige aanpak. 
“Denk aan Dirk van den Broek, Aldi 
en Lidl. Bij de laatste twee bedraagt 
het omzetaandeel al gauw 20 
procent. Knap veel.” 

Wat Albert Heijn mogelijk in de 
kaart speelt met het non-foodassorti-
ment is dat steeds meer andere 
retailers zich erop storten. Hemmes: 
“Om te beginnen is daar Action met 
over de tweehonderd winkels. Aldi 
en Lidl zouden hier last van hebben. 
Blokker is een tijd geleden ook met 
de Big Bazar gestart. Een alternatief 
voor Action lijkt mij. Maar er zijn 
meer actie-georiënteerde non-food-
winkels of -ketens die inspelen op 
partijenhandel.” In het buitenland is 
overigens eenzelfde ontwikkeling 
gaande.

Klant moet nog ‘leren’ dat non-food bij AH ligt
Marktleider na 1,5 jaar tevreden over non-food, maar stoeit met invulling

OnderZOek Judith Kloppenburg

NIEUWVEEN - Jumbo vers sinaas-
appelsap komt uit een smaaktest 
van IvoMar het beste uit de test. 
Het huismerk scoort ruim 15 pro-
cent hoger dan A-merk CoolBest. 
Sinaasappelsapliefhebbers blijken 
de fruitdrank in de eerste plaats 
te drinken ‘omdat het lekker is’, 
daarna pas komt de gezondheids-
factor.

IvoMar Marktonderzoek vergeleek 
vier sinaasappelsappen: Coolbest 
premium orange, Hero Fruit&Co 
sinaasappelsap, Jumbo vers sinaasap-
pelsap en Vitafit orangensaft. De 
respondenten zijn in de leeftijd van 
18 tot 55 jaar, 70 procent vrouw, 30 
procent man en allen drinken 
minstens een keer per maand een 
glaasje sinaasappelsap. Het verse sap 
van Jumbo scoort uiteindelijk met 
een rapportcijfer van 6,8 en 46,4 
procent van de stemmen het best. 
Gevolgd door CoolBest (rapportcijfer 
6,4 en 31 procent van de stemmen). 
Op plek drie eindigt Vitafit. Dit sap 
beoordeelt men met een 6,1 en 19 
procent van de respondenten vindt 
dit merk het lekkerst. Het minst 
goed scoort het drankje van Hero. 
Het sap krijgt een 5,4 waardering en 
3,6 procent van de onderzochten 
vindt deze variant het beste van 
smaak.

Vitamines
Jumbo komt volgens IvoMar het 

beste uit de bus vanwege de totale 
smaak, de sterkte van de sinaasap-
pelsmaak en de versheid. Het sinaas- 
appelsap bevat daarnaast meer 
vruchtvlees dan de andere varianten. 
Uit verdere vragen over sinaasappel-

sap in zijn algemeenheid blijken de 
respondenten het in de eerste plaats 
te drinken ‘omdat het lekker is’: 85 
procent noemt dit als reden. Zo’n 69 
procent drinkt het sap vanwege de 
grote hoeveelheid vitamines en 68 
procent noemt een positief effect op 
de weerstand als reden. Simpelweg 
‘omdat het gezond is’ wordt door 63 
procent als reden genoemd. Qua 
smaak vindt 61 procent sinaasappel-
sap een natuurlijke drank. Net geen 
60 procent vindt dat de smaak een 
beetje zuur moet zijn en 55 procent 
drinkt graag sinaasappelsap met veel 
vruchtvlees. Een bittere smaak past 
volgens de respondenten niet echt 
bij sinaasappelsap. 

Huismerk 
IvoMar liet de ondervraagden op 

meerdere stellingen reageren. Op de 
eerste, dat sinaasappelsap voorname-
lijk bij het ontbijt wordt gedronken, 

reageert 60 procent negatief. Het 
wordt dus op meerdere momenten 
op de dag genuttigd. Daarnaast is 49 
procent het oneens met de stelling 
dat sinaasappelsap meestal veel te 
zoet is en ziet 46 procent sinaasap-
pelsap niet als een caloriearme 
drank. Koelverse sinaasappelsap is 
niet het populairst: 45 procent zegt 
dit niet uitsluitend te kopen. Zo’n 33 
procent doet dit overigens wel. 
Gekeken naar de gebruiksfrequentie 
van dit koelverse sap drinkt 89 
procent van de respondenten dit wel 
tenminste een keer per maand. 
Ongeveer de helft drinkt het een 
keer per twee weken of vaker. 
Wanneer men koelverse sinaasappel-
sap drinkt, kiest men het vaakst voor 
Appelsientje en CoolBest (respectie-
velijk 40 en 33 procent). Huismerken 
zijn ook behoorlijk in trek: 34 
procent zegt vaak voor een private 
label van een supermarkt te kiezen. 

Huismerk jus d’orange verslaat A-merk

IvoMar: ‘Koelvers sap Jumbo het best’

Ruim 46 procent van de respondenten vindt het verse sinaasappelsap van Jumbo het lekkerst 

Deze week heropende in Katwijk een Albert Heijn ‘large’ na verbouwing. De winkel heeft nu ook het 

uitgebreide non-foodassortiment van 1.200 artikelen.

Poundland in het Schotse Edinburgh verkoopt veel non-food voor één pond ( foto Erik Hemmes). In 

Nederland voert een keten als Euroland een soortgelijk beleid: veel producten voor één euro.
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