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Marketing & Consument

Huismerken gedragen zich niet langer 
uitsluitend als copy cats. Meer consumen-
ten hebben de huismerken leren kennen 
en hun waardering voor de kwaliteit is 
hoog. Ze zien huismerken nu niet meer 
alleen als goedkoop alternatief voor het 
A-merk, maar ook als vanzelfsprekende 
bron van vernieuwing. Dat stelde Lu 
Ann Williams, hoofd onderzoek van het 
Amerikaanse Innova Marketing, tijdens 
het seminar dat voorafging aan de beurs 
World of Private Label van de PLMA in 
Amsterdam. De huismerkfabrikanten 
en supermarkten laten in Williams ogen 
kansen liggen. Ze zouden meer moeten 
investeren in innovatie. In haar visie lig-
gen er kansen op het gebied van onder 
meer gezondheid en ‘wellness’ en in 

nichemarkten die de merkfabrikanten 
als te klein beschouwen. Duurzaamheid 
wordt in huismerken een megatrend.
Duurzaamheid is ook wat Bram Mom-
mers en Bart Wullems, twee inkopers 
van Jumbo Supermarkten, herkennen als 
grote trend, als zij op de eerste dag op 
de beurs rondlopen. Zij zijn er al sinds de 

deuren van de RAI om 9 uur opengingen 
en willen de twee dagen die de beurs 
duurt, optimaal besteden. Ze zien de 
beurs als een must voor inkopers.

Marktaandeel groeit
Toch waren er de eerste dag (18 mei, red.) 
veel minder mensen dan een jaar eerder. 
De oorzaak zou de IJslandse as zijn, die 
het vliegverkeer belemmert en daarmee 
veel voorgenomen beursbezoeken. 
PLMA-directeur Brian Sharoff vermoedde 
dat ze slechts vertraagd zijn, zodat de tra-
ditioneel stillere tweede dag, deze keer 
de drukste kon worden. Figuurlijk gezien 
is er volgens hem voor de huismerken 
geen vuiltje aan de lucht. Hij erkent dat 
de nationale of A-merken het afgelopen 
jaar agressiever hebben geprobeerd 
marktaandeel (terug) te winnen, door 
prijsverlagingen en volumeaanbiedin-
gen. In de categorieën waarin merken 
macht hebben, zijn ze geslaagd in hun 
opzet, maar over het geheel genomen 

zijn de pogingen mislukt. Als voorbeeld 
noemt hij de Nederlandse markt, waar 
het huismerkaandeel het afgelopen jaar 
met drie procentpunten is gegroeid tot 
26%, volgens cijfers die Nielsen heeft 
verzameld voor het nieuwe PLMA Yearbook 
dat in juni verschijnt.
Sharoff is het slechts gedeeltelijk eens 
met Williams’ opvatting over innovatie 
en huismerken. Hij is van mening dat 
huismerkfabrikanten altijd al moesten 
investeren in nieuwe productontwikke-
ling. Bovendien is wat hem betreft ook 
een heel kleine verandering of verbete-
ring innovatie. Vernieuwing moet altijd, 
vindt ook Lex Pijpers, als directeur en 
eigenaar van Ravensbergen, aanwezig 
in de beursstand van zijn bedrijf. De 
huismerkfabrikant van mueslirepen en 
koeken, jaarlijkse omzet 210 miljoen con-
sumenteneenheden, presenteert dit jaar 
als innovatie een chocolade/mueslireep. 
Voordat je die op de markt kunt brengen, 
ben je, aldus Pijpers, al snel een miljoen 

Huismerken zijn toe aan 

echte innovatie. De merken 

van de supermarkten 

en inkooporganisaties 

winnen niet alleen aandeel, 

maar ook in aanzien. De 

consument staat open voor 

vernieuwende producten van 

hun supermarkt en dus van 

huismerkfabrikanten. 

PLMA-beurs: Nieuwe status huismerken 

‘Geen vuiltje aan de lucht’

Presentatie van tientallen theeverpakkingen tijdens de World of Private Label van de PLMA.
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‘Het rendement van de 
investering in innovatie is 
moeilijk te voorspellen’
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euro verder. Het rendement van de inves-
tering in innovatie is moeilijk te voorspel-
len. De concurrentie en de prijsdruk zijn 
groot.

Weinig nieuws
Veel exposanten op de World of Private 
Label gaan de strijd om de aandacht dan 
ook zonder nieuwe producten aan. De 
Jumbo-inkopers verklaarden al, dat ze 
niet echt nieuwe dingen verwachten te 
zien. Supermarkten en inkooporgani-
saties worden immers door fabrikanten 
als eerste op de hoogte gebracht van 
nieuwe productontwikkeling. De beurs 
biedt vooral de kans om met veel partijen 
af te spreken zonder te moeten reizen. 
Al blijven ze wel altijd speuren naar iets 
nieuws, ter inspiratie.
Volgens cijfers van Innova neemt het 
aandeel van huismerkproducten in intro-
ducties af, terwijl het huismerkaandeel 
groeit. De beurs had de innovaties van de 
deelnemers verzameld in een expositie. 
Daar waren zo’n 100 foodproducten te 
zien, die claimden iets nieuws te bieden 
te hebben. En daar bleek wel dat het 
huismerk wellicht, zoals Williams veron-
derstelt, volwassen genoeg is voor serieu-
ze innovatie, maar ook dat het A-merk 
nog vaak het voorbeeld is. Zo was er in de 
vitrine nieuwe productconcepten ruimte 
gemaakt voor de wokblokjes van de 
Duitse fabrikant Dr. Lange, een product 
dat we al langer kennen van onder meer 
Maggi. In dezelfde sectie van nieuwe 
productconcepten stond de originelere 
yoghurt om te koken van Yanté Creamery 

uit Schimmert. Cuisine Culinair, zoals 
het heet, is vergelijkbaar met crème 
fraîche en kookroom, maar bevat minder 
vet (10%). In de vitrine van nieuwe sma-
ken, geuren, recepten en samenstelling 
presenteerde Buiteman uit Etten-Leur 
geitenkaaskoekjes. Een deel van de expo-
sitie was gewijd aan nieuwe biologische 
en gezonde producten. Daar onder meer 
een lijn van verse biologische olijven van 
King Cuisine en biologische mayonaise 
van Van Dijk Food Products.

Olie met lycopeen
Veel van de nieuwe producten zijn niet te 
vinden in de expositie. Om die te vinden 
moet je de beursvloer op en rondkijken 
in de 1.900 stands, meer dan ooit op de 
World of Private Label. Spanje is dit jaar 
sterk aanwezig, met een uitgebreide 
nationale presentatie, met veel vleeswa-
ren, olijven en olijfolie. Daar onder meer 
het nieuwe tapasconcept Mosaic, van 
Embutidos Caula, met drie producten, 
waaronder miniham, in een pakket. Van 
Deguste was er een nieuwe extra virgine 
olie, verrijkt met lycopeen.
Ook het Steampack van BBS Foods in 
Barneveld vond je niet in de vitrines van 
New Product Expo. Nieuw is dat vlees 
direct na de bereiding, nog heet, verpakt 
wordt. Gedurende de vacuümverpakking 
wordt hete stoom over het vlees en de 
film geblazen. Het nieuwe verpakkings-
proces verbetert voedselveiligheid en 
kwaliteit. Bereiding is eenvoudig en de 
Steampack vleesproducten zijn geschikt 
voor zowel de consument thuis als voor 

de horeca. Al enige tijd zijn Steampack-
producten te koop in een aantal winkels 
van één supermarktformule, aldus sales-
manager Mark Laponder. De presentatie 
op de beurs moet de uitbreiding van de 
distributie ondersteunen.

Trots
Faire producten vond de bezoeker vooral 
in de opstelling Idea Supermarket. Daar 
was er onder het kopje sociale verant-
woordelijkheid een presentatie van onder 
meer artikelen van Colruyt, de Belgische 
soft discounter. Het ging om de klassieke 
faire subcategorieën als koffie, thee en 
chocolade met het Rainforest Alliance 
keurmerk. Een deel van de opbrengst van 
de producten gaat bovendien naar Col-
libri, een programma van Colruyt voor 
scholing.
In Supermarket Idea ook mooie voor-
beelden uit de categorie die bij uitstek 
het domein is van de huismerkfabrikant: 
kant-en-klare gerechten. Er was er een 
lijn premium koelverse gerechten te zien 
van Tesco’s Finest, de Restaurant Col-
lection. In de overwegend zwarte verpak-
kingen vensters, zodat de consument kan 
zien wat hij koopt. Die vensters ook in de 
verpakkingen van de premium Appetit-
lijn van Plus. De vensters zijn, volgens 
Williams een bewijs van het nieuwe zelf-
bewustzijn van het huismerk: het is trots 
op de kwaliteit en laat die zien. Net zoals 
de beurs eigenlijk.
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PLMA-beurs: Nieuwe status huismerken 

‘Geen vuiltje aan de lucht’

Hans Reichart
H. Reichart is freelance journalist

Nieuw op de beurs: Meet the chef, die bezoekers laat proeven. Een bewijs van het gegroeide 
zelfbewustzijn van het huismerk.

Lu Ann Williams, hoofd onderzoek van 
Innova Marketing, ziet health en wellness als 
de belangrijkste aanjager van groei van het 
huismerk.
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