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Toekomst
Interview

Simone Hertzberger, hoofd Kwaliteit Albert Heijn:

‘Industrie moet beste te

Retailers drukken met hun toenemend aandeel eigen merken een zwaar stempel op
de productontwikkeling in de voedingsmiddelenindustrie. Welke kansen ziet kwali-
teitssuper Albert Heijn die, zeker in het koelverssegment, onbetwist marktleider is.
Hoe wil deze super zich positioneren en (hoe) kan de industrie daar op inspelen?

Een enkele keer kan een leve-
rancier van ons huismerk de
opwaartse kwaliteitsspiraal
niet volgen. Dan moeten we
afscheid van elkaar nemen. 
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Het gesprek vindt plaats op het hoofdkan-
toor in Zaandam op 15 november, twee
dagen na de derde grote prijsverlaging
door Albert Heijn. “Even plaats maken”,
begroet Simone Hertzberger mij. Diverse
zakken chips verdwijnen in een doos naast
de tafel, een zak aardappelen blijft op de
hoek liggen. We hebben een uur dus steek
ik snel van wal met een algemene vraag,
altijd weer benieuwd vanuit welke invals-
hoek die wordt beantwoord.

Hoe ziet Albert Heijn de toekomst?
“We zijn in een jaar aangeland waarin je
heel duidelijk een toenemende aandacht
ziet voor prijzen. Daarom is het voor ons
van levensbelang dat de kwaliteit van
onze 4.500 eigenmerkartikelen hartstik-
ke goed is. Dat is ons visitekaartje. Door
de prijsverlagingen komt in de maat-
schappij de gedachte op dat met de prij-
zen ook de kwaliteit wel naar beneden
zal gaan. Dat zie je bij actiegroepen, bij
de politiek… Het interessante van deze
discussie is dat deze intern bij ons hele-
maal niet speelt. Geen sprake van. Ons
eigen merk is even lekker als het A-merk.
Wij durven dat tegenwoordig ook met
naam en toenaam te noemen: bijvoor-
beeld onze beschuiten of jam zijn even
heerlijk als die van Bolletje en Hero.
Deze week hebben we het vetpercentage
in rundergehakt verlaagd van gemiddeld
20 naar 18% en met minder toegestane
spreiding. Wij hadden klanten die klaag-
den over uittredend vocht. Die verlaging
kost ons per jaar heel veel euro’s, maar
we doen dat wel. Ik wil daarmee aange-
ven dat het met ons streven naar kwali-
teit menens is.”

Welk aandeel hebben de eigen merken
bij Albert Heijn?
“We hebben een omzetaandeel van bijna
vijftig procent. Je praat dan over Albert
Heijn, Albert Heijn biologisch, Albert
Heijn Excellent, sinds een paar maanden
op de markt, en Euroshopper.” 

Welke trends zijn belangrijk?
“Gezondheid zal bij producten een heel
belangrijke rol gaan spelen. In de Wes-
terse wereld neemt het aantal allergieën
toe. Dat biedt de industrie kansen. Een
voorbeeld. Heel veel margarines worden
verrijkt met yoghurt voor het realiseren
van een betere smaak. Daar zit koemelk-
eiwit in. Als je alle margarines verrijkt
met yoghurt, heeft de consument met
een koemelkallergie geen keuze meer.
Ons huismerk is één van de weinige die
geen melkeiwitten bevat. Dat is een
bewuste keuze.
Voor mensen met een allergie moet de
informatie toegankelijk zijn. Daarom
hebben we de allergenen apart gezet en
werken we daarnaast met een icoon voor
koemelkvrije en glutenvrije producten.”

Hoe gaat Albert Heijn om met mogelijke
kruisbesmettingen?
“Als de leverancier niet kan uitsluiten dat
er sporen van bijvoorbeeld pinda’s of
noten aanwezig zijn, vermelden we dit
direct onder de allergie-informatie en wel
als volgt: ‘Gemaakt in een bedrijf waar
ook pinda’s en/of noten worden verwerkt’.
Deze vermelding doen we dus alleen bij
eventuele onbedoelde dan wel onvermijd-
bare contaminatie met pinda’s en/of
noten. Bij de overige allergenen doen we
dit niet. Op alle relevante producten met
onze nieuwe verpakking, circa veertig tot
vijftig procent heeft al het blauwe huisje,
staat de nieuwe allergenenaanduiding.
Onze site bevat een lijst met alle koemelk-
en glutenvrije producten.”

Biedt obesitas mogelijkheden?
“Vaker dan voorheen zullen er voor
bestaande producten alternatieven moe-
ten komen. Denk aan de light-versies van
cola en spreads. Je moet de producten
dan wel goed etiketteren.” Hertzberger
pakt uit de doos een zak chips van het
AH-huismerk en wijst naar een tekstje
over portiegrootte. “We zijn echt de eer-
ste in Nederland die op de verpakking
van chips durft te zetten hoeveel gram

een handje chips bevat en wij relateren
dat dan ook nog aan de hoeveelheid
energie die een man of vrouw gemiddeld
per dag nodig heeft. Dat is ‘tricky’. Aan
de andere kant: de consument moet goe-
de keuzes kunnen maken op basis van
eerlijke informatie.”

Welke belangrijke trends bieden nog
meer kansen?
“Verpakkingen worden steeds belangrij-
ker. In de nabije toekomst zie ik moge-
lijkheden voor biologisch afbreekbare
verpakkingen.”
Hertzberger pakt de zak biologische
aardappelen die op tafel ligt. “Deze ver-
pakking is van plantaardige grondstoffen
gemaakt, en niet van aardolie. Daar staat
dus het kiemplantlogo op. Dat betekent
dat de verpakking in de GFT-bak mag,
wat ook op de verpakking staat. 
Kijkend naar de langere termijn denk ik
vooral aan actieve verpakkingen als het
gaat om veelbelovende trends. Denk aan

het wegvangen van zuurstof door in de
verpakking verwerkte materialen. 
Een andere belangrijke trend zie ik bij
functional foods. Een voorbeeld is Becel
ProActiv, maar  appelsap met vitamine C.
Bij dit alles zullen we de wetenschappelij-
ke adviezen van bijvoorbeeld de Gezond-
heidsraad volgen. We willen zaken clai-
men die we waar kunnen maken. We wil-
len tot het randje gaan, maar er niet
overheen.”

Zullen gemaksproducten in hetzelfde
tempo blijven stijgen?
“Dat weet ik niet. We zien wel dat klanten
steeds gemakkelijker willen koken.” 

Welke zaken vinden uw klanten het
belangrijkst?
“Grote keuze en een goede kwaliteit voor
een betaalbare prijs. Wij willen een win-
kel zijn waar de alledaagse boodschap-

echnologie willen gebruiken’
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Obesitas zal zeker het assortiment
beïnvloeden
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pen betaalbaar en de bijzondere bood-
schappen bereikbaar zijn. Andere din-
gen, zoals voedselveiligheid, beschouwt
de consument als randvoorwaarden.” 

Wordt MVO de komende tijd belangrij-
ker?
“EurepGAP bevat een aantal eisen die je
kunt scharen onder MVO. Ik vind die heel
basaal, maar je moet eerst een dimmer
installeren voordat je daar aan kunt
draaien. Het is dus een begin. In de toe-
komst zullen in dit soort standaarden
MVO-eisen meer en meer terug komen.
Dat gaat langzaam. Ik vind het echter wel
een belangrijke trend.”

Maakt Albert Heijn al haar inspannin-
gen ten aanzien van kwaliteit, voedsel-
veiligheid, MVO enzovoorts, wel vol-
doende duidelijk richting haar klanten?
“We laten daar eigenlijk altijd kansen lig-
gen. Aan de ander kant is het ook niet zo
makkelijk om zo’n verhaal te vertellen.
Als je ziet hoeveel zorg en aandacht wij
aan kwaliteit besteden. Als je kijkt naar
traceerbaarheid van producten. Hoe ver
we daar al zijn. Dat we een prachtig ver-
haal daarover hebben dat ik wel van de
daken zou willen schreeuwen. Dat dat
niet altijd even handig gebeurt, het zij zo.
Dat we ons inspannen is belangrijk. Het
hoort bij onze formule, namelijk een
kwaliteitssupermarkt voor iedereen wil-
len zijn.

Uiteindelijk gaat het om de perceptie
van de consument.
“Onze klanten zijn buitengewoon kwali-
teitsbewust. We doen dus eindeloze con-
sumentenonderzoeken. Onze huismer-
ken worden getest tegen de referenties
die we benoemen. Daarnaast gaan alle
nieuwe producten of producten waarvan
we de receptuur aanpassen, in een con-
sumententest, een zogenaamde New
Product Development-test.” 

Hoe is de interactie tussen marketing
en kwaliteit?
“Over wie verantwoordelijk is voor wat
zijn hele goede afspraken gemaakt. De

kwaliteit van het product wordt onder
andere door marketing vastgesteld en
goedgekeurd door de directie. Marketing
bepaalt samen met merchandising,
waaronder de categoriemanagers vallen,
welk A-merk als referentie voor het eigen
merk wordt genomen. Wij kijken over de
schouder mee en als er iets geks gebeurt,
roepen wij: ‘Ben je nou helemaal dol’ of
zoiets dergelijks. En vervolgens keuren
wij en consumenten producten op basis
van die referenties.”

Voor fabrikanten is het erg moeilijk hun
nieuwe product in uw schappen te krij-
gen. Soms krijgen zij onvoldoende gele-
genheid om het concept toe te lichten.
“Dat herken ik helemaal niet. De hal hier
beneden zit altijd vol met leveranciers die
een product hebben dat altijd beter en
goedkoper is dan dat van degene die
voor hen was. Er is een permanent aan-
bod van producten en we zijn ontzettend
kritisch op wat er op het schap komt en
wat niet. Maar het is niet anders dan
vroeger, absoluut niet.
Een verklaring kan zijn dat we alle pro-
ducten testen tegen de referenties. Als
daar iets niet goed is, ja, dan hoeven we
dat natuurlijk ook niet gezamenlijk uit te
leggen. Dan zeggen we gewoon: leveran-
cier wil je het even verbeteren en ons een
voorbeeld opsturen?
Het is een spel, een dynamiek. A-merkfa-
brikanten hebben fantastische produc-
ten. Zij zijn constant bezig om de kwali-
teit te verbeteren. Het komt een enkele
keer voor dat een leverancier van ons
huismerk deze opwaartse kwaliteitsspi-
raal niet kan volgen. Dan moeten we
afscheid van elkaar nemen.”

In hoeverre zal die superieure kwaliteit
worden beloond door een hogere prijs?
“Ik ga niet in een prijsdiscussie. Dat is op
dit moment een ‘fact of life’.” 

Maar…
“De prijsdiscussie voeren ze maar met
merchandising. Dat is altijd zo geweest,
ook voor de prijsverlagingen. Dat die dis-
cussies nu iets harder zijn… Het zij zo.” 

Welk deel van jullie assortiment is
afkomstig van Nederlandse bedrijven?
“We werken hier niet met grenzen. Daar-
om is de EU ook gebouwd. In het alge-
meen zeggen wij ‘van zo dichtbij als
mogelijk en van zo ver weg als nodig’.” 

Wat verwacht u de komende tijd van de
fabrikanten?
Dat zij heel nauw met ons samenwerken
in alle wensen, of dat nou is ten aanzien
van MVO, gezondheid of lekker en nog
lekkerder. Met 4.500 eigen merken is het
voor ons onmogelijk om voor al die pro-
ducten de expertise ten aanzien van nieu-
we technologieën in huis te hebben.
Daarom hebben wij die leveranciers
geweldig nodig bij de productontwikke-
ling. Wij verwachten dat leveranciers van
ons eigen merk hun beste technologie in
alle openheid ter beschikking stellen aan
ons. We hebben niets aan een leverancier
die deze technologische kennis niet
bezit. Natuurlijk profiteren wij van de
kennis van de leverancier, maar zij pro-
fiteren van het feit dat zij op de schappen
komen onder ons eigen merk. Die wissel-
werking…”

Noemt u eens een perfect voorbeeld
van een nieuw product?
“Albert Heijn Excellent pindakaas met
cashewnoten is een echte innovatie. Ver-
der is ons ijs een perfect voorbeeld van
innovatie en meedenken waarbij we
andere smaakjes hebben dan de merkfa-
brikanten. Je ziet ook dat deze producten
heel succesvol zijn. Hetzelfde geldt voor
onze yoghurtdrinks. Ook daar zijn we
met andere smaken gekomen. Smaakjes
die in de smaak vallen bij onze klanten.
Dan denk ik: hier is goed gezamenlijk
ontwikkeld. Ook bij de gesneden, pan-
klare diepgevroren groente hebben we
een aantal nieuwe producten opgeno-
men die absoluut heel erg goed zijn. Eén
van de laatste is onze wokgroente. Grote
zakken gemengde groente. Een prachtig
product.”

Hans Damman

“Als eerste in
Nederland zetten wij
op de verpakking
hoeveel gram een
handje chips bevat
en relateren dat aan
de hoeveelheid ener-
gie die een man of
vrouw gemiddeld
per dag nodig heeft.
Dat is ‘tricky’.” 

We willen tot het
randje gaan,
maar er niet
overheen


