
WAT DOET H&M GOED 
EN WE FOUT?
RETAIL TOP EN FLOP 5

TEKST JEROEN SIEBELINK BEELD EVALIEN LANG

Als niets hetzelfde blijft, als branches, kanalen en
assortimenten steeds meer in elkaar overvloeien
- wat doe je dan als strakke winkelformule?
Ook: niet hetzelfde blijven. ‘De winkelformule
is een marketingvariabele geworden’, zegt 
jurylid Dave Janssen van Channel Panel. 
Met drie anderen rangschikte hij de beste en
slechtste formules tegen de achtergrond van
belangrijke marketingtrends. ‘Het formule-
fundamentalisme van de jaren tachtig is 
definitief over. Als een winkel zijn locatie 
eenmaal heeft gekozen, zal hij binnen de grenzen
van zijn merkwaarde souplesse moeten tonen.’
Hoe? Een antwoord voor de confectiebranche
kan volgens Janssen zijn: ‘Door steeds weer 
te verrassen, met dingen die de postmoderne
consument aanspreken.’ Hij looft ketens als
Cool Cat en Miss Etam. ‘Op kleinere schaal
dan H&M en Zara koppelt Cool Cat een 
hoge attractiewaarde, interne merkbeleving 
en flexibiliteit aan sterke transactiekracht.’ 
Het antwoord voor andere branches kan 
volgens Laurens Sloot van het Erasmus Food
Management Instituut zijn: ‘Nóg bredere
assortimenten door de altijd toenemende
behoefte aan one-stop shopping en grazing.’
Hij wijst op de boeken van Louis Couperus 
bij Kruidvat, de potten en pannen bij 
Albert Heijn en de stomerijservice bij C1000.
Vooral van Kruidvat is hij gecharmeerd: 
‘Een oorlogsmachine van formaat. Kruidvat
verslaat collega-drogisterijen én de supermarkt-
sector met vlag en wimpel met zijn oer Hollands
koopmanschap en prijsagressieve marketing.’
Prijsvechters. Ook onder de supermarkten 
worden vooral zij geroemd door de juryleden:
Jumbo, Aldi, Lidl en Dirk van de Broek. 
Om verschillende redenen. ‘Waar de meeste

retailers een Hi-Lo politiek volgen - hoge 
reguliere prijzen met diepe afprijzingen bij
kortingsacties - voeren Jumbo en Aldi een
strikt beleid van Every Day Low Pricing’,
bewondert Laurens Sloot. ‘Consumenten 
ontwikkelen meer en meer gevoel voor de
waarde van producten, en dat hebben deze
hard discounters goed voorzien. Jumbo weet
dat nog eens te combineren met een uitstekende
service, die ze betaalt uit de enorme omzet per
vierkante meter vloeroppervlakte.’ Daarmee zet
ze volgens hem oude marketingparadigma’s -
lage kwaliteit/lage prijs, hoge kwaliteit/hoge
prijs - op z’n kop. ‘Ook Aldi maakt duidelijk
dat je een prima kwaliteit kunt kopen tegen
een ultralage prijs. Wanneer vragen A-merken
zich eindelijk af hoe het kan dat vergelijkbare
producten van Aldi meer dan de helft 
goedkoper zijn?’
Uitvinder van Every Day Low Pricing is 
overigens het Amerikaanse Wal*Mart. 
In Nederland komen alleen Aldi en Lidl 
dichtbij diens excellente operatie in de buurt,
vindt Jan Kessels, voormalig directeur van
Hema. ‘Zij doen feitelijk hetzelfde als hun
voorbeeld, maar met kleinere winkels.
Voortdurend zijn ze op zoek naar wegen om 
de marge verder te verlagen, terwijl de meeste
formules juist naar hogere marges streven.’
Gelukkig is er tussen al dit geweld van 
schaalvergroting, eenvormigheid en branche-
vervaging bij de juryleden ook oog voor een
superspecialist als Oil & Vinegar. ‘Zij weten 
te overleven in een markt die sterk 
parallelliseert’, prijst Sloot. ‘Als geen ander
zijn zij in staat een belevingswereld rond
basisproducten te bouwen. Meer verwenzaak
dan vreetschuur.’ >

Wie zijn de beste winkelmarketeers van het land? En wie de slechtste? Wie halen uit hun 
vernieuwingskracht zoveel commercieel succes dat het anderen doet volgen? En welke 
retailers zien maar geen kans het stof van hun formule te blazen? Vier retaildeskundigen
beoordeelden de aanpak van 25 Nederlandse formules - groot en klein, food en non food 
door elkaar. Waarom zijn ze zo goed? Waarom zijn anderen zo slecht?

RETAIL TRENDS TOP 10
Every Day Low Pricing, oftewel hard 
discounting (Laurens Sloot)

Eigen merken. Aldi en Lidl verkopen in
Nederland op een enkele uitzondering na
alleen eigen merken. Nielsen meet dat nog
niet als eigen merk. Foodmarketeers hechten
veel te veel belang aan het merk, de prijs-
afstand is de pan uit gerezen (Erik Hemmes)

Verrassing als attractiemiddel,
wat de postmoderne consument 
aanspreekt (Dave Janssen)

Lage marges. Wal*Mart zoekt met zijn 
excellente operatie voortdurend wegen 
om de marge te verlagen, terwijl de meeste
formules juist naar hogere marges streven.
Aldi en Lidl vormen wellicht de enige echte
concurrentie voor Wal*Mart; zij doen feitelijk
hetzelfde maar met kleine winkels 
(Jan Kessels)

Bredere assortimenten door de nog 
altijd toenemende behoefte aan one-stop
shopping en grazing (Laurens Sloot)

Branches en kanalen vloeien in elkaar 
over (Dave Janssen)

De winkelformule als marketingvariabele. 
Het formulefundamentalisme van de jaren
tachtig is definitief over (Dave Janssen)

Flexibiliteit. H&M, Zara en lokale ketens 
als Etam en CoolCat hebben werkelijk de 
slag gemaakt van product push naar 
demand pull (Jan Kessels)

Verticale merken. Niet alleen retailers die 
een merk worden, maar ook merken die
eigen winkels krijgen; ze kruipen dicht 
tegen de consument aan (Jan Kessels)

Meer assortimentsgroepen per winkel,
al dan niet gerelateerd aan bestaand 
assortiment. Aldi is de grootste computer-
verkoper in Duitsland. Lidl had laatst 
een breedbeeld tv van 75 cm staan voor 
1899 euro, alsof het niks is (Erik Hemmes)
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Top 5
1. H&M. Cijfer: 9 ‘Meest succesvolle Europese
keten met een Ebit waarbij de rest - met 
uitzondering van Zara - zijn vingers aflikt’, 
zegt Janssen. H&M koppelt volgens hem een
hoog luistervermogen aan een doorgewinterde
regie in de keten om de vraag naar actualiteit
snel te realiseren. ‘Een sterk merk dat met
name door de verrassingswaarde een ongekend
hoge bezoekfrequentie realiseert, wat weer 
de merkbinding versterkt.’

2. Albert Heijn. Cijfer: 9
‘Ondanks de dip van het laatste jaar heeft 
AH van alle supermarkten nog het meeste grip
op het retailproces’, vindt Hemmes. Hij vindt
het bijzonder dat een marktleider in het 
topsegment opereert. ‘Doorgaans pakken 
prijsvechters het hoogste aandeel.’ Hij looft
ook de continue vernieuwing. ‘Ze vernieuwen
en vergroten elke vijf jaar de winkels. Ze steken
hun nek uit met nieuwe conceptformules: 
AH l’Avonture, AH XL, AH To Go, Albert
Thuisbezorgservice, solitaire vestigingen en
buurtwinkels. Niet allemaal even succesvol,
maar ze lopen niet weg voor hun voorbeeld-
functie in Nederland.’ Op vele fronten hangen

andere formules zich op aan AH’s propositie,
weet hij. ‘Diverse superunieleden kopiëren 
letterlijk. Zo bepaalt AH het prijspeil aan de
bovenkant, zoals Aldi dat aan de onderkant doet.’

3. Ikea. Cijfer: 8,7
‘Het schoolvoorbeeld voor grootschalige 
experience retailing via een unieke beheersing
van het ketenproces, hetgeen uitmondt in een
ongeëvenaard aanbod’, aldus Janssen. Wat hij
het knappe vindt: ‘Ogenschijnlijk paradoxaal
combineert Ikea een no nonsense aanpak met
een goederenpakket met hoge emotionele
waarde. Dit is evenwichtig winkelen met hoofd
en hart.’ Vindt ook Kessels: ‘Werkelijk een
vondst, zoals Ikea woonoplossingen toont 
en ideeën aanreikt op kleine oppervlakten. 
De winkels zijn een heerlijke plek om een 
paar uur te woonwinkelen met het gezin.’

4. Dixons. Cijfer: 8,3
‘Ze hebben internet meesterlijk getransformeerd
tot een effectief kanaal’, roemt Janssen vooral
de multichannelbenadering. Het bijzonder 
aan Dixons is dat het kleinschalige operaties
combineert met een werkzame website. 
‘Beide hebben zowel een kanaal- als een medium-

DE JURY
Erik Hemmes is oprichter en directeur van
Trade Marketing Services te Hilversum. 
Zijn werkterrein ligt bij supermarkten, pomp-
shops, drogisterijen, slijterijen en doe het zelf
ketens; daar waar fast moving consumer
goods worden verkocht.

Dave Janssen is senior consultant en partner
van retail consultancy bureau Channel Panel
te Utrecht. Hij is retailstrateeg en formulespe-
cialist.

Jan Kessels is voormalig directievoorzitter
van Hema en V&D en tegenwoordig senior
consultant en partner van Channel Panel. 
Hij houdt zich bezig met strategie en inkoop.

Laurens Sloot is oprichter en directeur van
het Erasmus Food Management Instituut te
Rotterdam. Hij doet onderzoek naar en geeft
college op het gebied van merkmanagement
en shopping behaviour.

JURERING
De vier juryleden kozen zelf hun favoriete en
minst favoriete formules en gaven ze rapport-
cijfers op de onderdelen succes, vernieuwing
en voorbeeldfunctie. Opgeteld en gedeeld
door drie leverde het eindcijfer.
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functie, die elkaar afwisselen. Het levert een
spel op tussen attractie (kijken, oriënteren) 
en transactie (kopen). Samen met een markt-
dekkend, goed geordend aanbod vormt dit een
goed geregisseerd concept, dat kleinschaligheid
rendabel maakt. Dat verdient een pluim.’

5. Ex equo: Jumbo, Aldi, Media Markt 
en Bruynzeel Keukens. Cijfer: 8
‘Jumbo is dé Nederlandse variant van het 
succesvolle Every Day Low Pricing’, vindt Sloot.
‘Dat gaat veel navolging krijgen. Het koppelt
klantgerichtheid aan een breed assortiment 
en lage prijzen. Daarmee realiseren ze een 
zeer hoge autonome omzetgroei (16 procent 
in 2003). Daarnaast openen ze in rap tempo
veel nieuwe supermarkten. Ze laten al jaren
zien dat je niet groot hoeft te zijn om succes 
te hebben.’ Ook Aldi krijgt een 8. ‘Bij de start
in Nederland in 1972 waren niet alle producten
te eten’, herinnert Hemmes zich. ‘Nu bieden ze
fantastische kwaliteit. Maar voor een operatie
van tweeëndertig jaar is een marktaandeel van
acht procent met 387 winkels eigenlijk aan 
de beperkte kant.’ Aldi vernieuwt de laatste
twee jaren dan ook in hoog tempo. ‘Nieuw
assortiment, nieuwe locaties op betere vestigings-
punten, grotere winkels, scanningkassa’s, 
meer vers.’ Hij waardeert vooral Aldi’s 
voorbeeldfunctie. ‘Puur uit angst wordt het
nageaapt. Alle andere formules proberen Aldi’s
assortiment af te dekken, alleen maken ze de
fout niet met dezelfde kwaliteit te komen.
Soms met dezelfde scherpe prijs, soms iets
hoger - Albert Heijn doet dat, een paar cent
erboven.’ Ook Media Markt scoort een acht.
‘Een revolutie in elektronica, dit discount
warenhuisconcept’, vindt Kessels. Zo ook
Bruynzeel Keukens, volgens hem. ‘Een nieuwe,
zeer succesvolle manier van keukenpresentatie.
Ze groeien flink in een stagnerende markt.’

Flops
1. Modern Electronics. Cijfer: 2,3
‘Onbegrijpelijk dat dit in hetzelfde concern
(Vendex KBB) kan samengaan met het succes-
volle Dixons’, zegt Janssen. ‘Een non-descripte
formule, die zichzelf door saaiheid en gebrek
aan originaliteit overbodig maakt.’ 
Jacques van den Brekel, commercieel directeur
Modern Electronics neemt met ‘onbegrip en
een tikkeltje boosheid’ kennis van de kritiek.
‘Als Janssen een beeld wil scheppen van onze
formule Radio Modern, eind jaren negentig,
dan moeten we hem gelijk geven. Maar in het
hier en nu zit deze man er ver naast. Na een
intensief veranderingsproces en conceptanalyse
is een nieuwe formule ontstaan onder de naam
Modern Electronics. Momenteel zitten we in
de omzettingsfase. En wat betreft ons succes:
Modern realiseert een omzetgroei ver boven de
markt, ver boven vorig jaar. Ik vraag me af of 
er meer aanbieders in onze branche zijn die 

dit kunnen zeggen.. Wij staan altijd open voor
kritiek en weten dat we nog een heel pad te
gaan hebben, echter we voelen er niets voor om
door een retaildeskundige die blijkbaar niet weet
wat er gebeurt in de markt, op het verkeerde
spoor te worden gezet.’ Janssen blijft bij zijn
oordeel. ‘Het verfrissende elan zie ik als future
performance. Ik ben uitgegaan van de past 
performance, waarmee het merendeel van 
de consumenten nog dagelijks wordt gecon-
fronteerd. De nieuwe vorm moet zich nog
bewijzen en is ontstaan uit de wet van de 
stimulerende achterstand. We mogen hopen,
dat dit volgend jaar leidt tot een hogere
waardering. Overigens wordt mijn mening
gedeeld door een stuk of tien retailkenners.’
(Volledige reactie Modern Electronics: 
brievenrubriek, p. 64)

2. Piet Klerckx. Cijfer: 2,7
‘Groot als doel op zich’, ziet Janssen. 
‘Een capaciteitsonderneming zonder spanning
en recreatiewaarde waar elke oorspronkelijk-
heid zoek is. Het schijnt er de laatste tijd 
toch nog redelijk te gaan. Kun je nagaan hoe
versleten dit vak is.’ (Klerckx reageerde niet 
op dit oordeel)

5. V&D Cijfer: 4,3
‘Hoe kun je een ikoon zo laten versloffen?’
vraagt Kessels zich af, die zelf ooit als inkoop-
directeur voor het concern werkte. ‘Al jaren
teert het op oude successen. Ik vindt V&D 
de minst professionele keten van Nederland.
Het heeft geen eigen gezicht, behalve in de
horeca met La Place. Nu dreigt het gevaar dat
ze doorschieten in mooie publiciteit, terwijl de
winkels saai blijven.’ Sloot sluit zich hierbij
aan. ‘Het heeft te laat geconstateerd dat de
samenleving veranderde en dat werkende 
vrouwen wel het geld maar niet de tijd hebben
om te winkelen. Jammer dat dit retail-erfgoed
is verkwanseld.’ Woordvoerder Mildred Beelen
van V&D bedankt voor de mogelijkheid 
tot reactie. ‘Laten we maar bewijzen dat we
volgend jaar wel een goed cijfer verdienen.’

7. WE. Cijfer: 4,6
‘Dit is de meest pretentieuze, en minst waar-
gemaakte keten van Nederland’, vindt Kessels.
‘Het is geen mode en het is geen basic, het is
niet hip en het is niet gewoon, het is niet
authentiek en het is niet creatief. Het heeft 
er allemaal net naast gelegen. Niks dus.’

9. Blokker. Cijfer: 6
‘De sufste keten van Nederland’, vindt Kessels.
‘Vast heel winstgevend, maar het blijft 
een bazaar: rommelig, goedkoop, weinig 
geïnspireerd, niet vernieuwend.’ •

RETAIL TOP 5
1. H&M 9
2. Albert Heijn 9
3. Ikea 8,7
4. Dixons 8,3
5. Ex equo: Jumbo, Aldi, Media Markt,

Bruynzeel Keukens 8

RETAIL FLOP 5
1. Modern Electronics 2,3 
2. Piet Klerckx 2,7
3. Vögele 3
4. Konmar 4
5. V&D 4,3

DE RAPPORTCIJFERS
Totaal T S 
1. H&M 9 9
2. Albert Heijn 9 8
3. Ikea 8,7 8,5
4. Dixons 8,3 8
5. Jumbo 8 8
6. Media Markt 8 8
7. Bruynzeel Keukens 8 8
8. Aldi 8 8
9. Hema 7,7 8
10. Cool Cat 7,7 8
11. Dirk van den Broek 7,7 8
12. Kruidvat 7,3 9
13. Oil & Vinegar 7,3 7
14. C1000 7,3 8
15. Expert 7,3 8
16. PlusMarkt 7,3 8
17. Blokker 6 8
18. Torro 5,3 6
19. WE 4,7 5
20. De Wit Komart 4,3 5
21. V&D 4,3 3
22. Konmar 4 4
23. Vögele 3 3
24. Piet Klerckx 2,7 5
25. Modern Electronics 2,3 3

DE RAPPORTCIJFERS
Totaal Vern. Voorb.
1. H&M 9 9
2. Albert Heijn 9 10
3. Ikea 8,5 9
4. Dixons 9 8
5. Jumbo 8 8
6. Media Markt 8 8
7. Bruynzeel Keukens 8 8
8. Aldi 7 9
9. Hema 7 8
10. Cool Cat 7 8
11. Dirk van den Broek 8 7
12. Kruidvat 7 6
13. Oil & Vinegar 8 7
14. C1000 6 8
15. Expert 6 8
16. PlusMarkt 7 7
17. Blokker 4 6
18. Torro 5 5
19. WE 5 4
20. De Wit Komart 4
21. V&D 6 4
22. Konmar 5 3
23. Vögele 3 3
24. Piet Klerckx 2 3
25. Modern Electronics 2 2

T = Totaal
S = Succes
Vern. = Vernieuwing
Voorb. = Voorbeeld functie
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