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Marketing & Consument

“Spielerei”, is het woord dat huismerken-
expert Koen de Jong van adviesbureau 
International Private Label Consult (IPLC) 
in de mond neemt als hij het heeft over 
zijn boek Private Labels in Europe trends and 
challenges for retailers and manufacturers uit 
2007. Daar waar dit boek ingaat op de 
basics van huismerken, gaat het onlangs 
gepubliceerde Private Label Uncovered veel 
verder. “In mijn nieuwste boek zijn de 
laatste wetenschappelijke inzichten 
gekoppeld aan praktijkkennis. Ik bena-

der huismerken vanuit verschillende 
invalshoeken, zoals de supermarkten, 
A-merkfabrikanten, de private label-
producenten en de grondstoffen-
leveranciers.”

Kopieën
Ooit waren huismerken matige kopieën 
van A-merken. Merkfabrikanten hadden 
weinig te vrezen van de eigen merken van 
supermarkten. Qua kwaliteit staken ze 
hier mijlenver bovenuit. Maar in de jaren 
negentig volgde de kentering. Super-
markten kochten foodprofessionals weg 
bij giganten als Unilever en Nestlé. De 
kwaliteit van huismerkproducten begon 
gaandeweg te verbeteren. Ook de ver-
pakkingen werden mooier. Niet alleen 
leveren de eigen merken supermarkten 
meer marge op, maar ze kunnen zich 

hiermee ook onderscheiden van de con-
currentie. “Iedere supermarkt heeft 
Coca-Cola of Lays. Met je eigen merk heb 
je iets dat anderen niet hebben. Alleen 
Albert Heijn heeft bijvoorbeeld AH- 
Excellent.” 
Retailers willen met hun huismerken 
klantenloyaliteit creëren, stelt De Jong. 
De afgelopen jaren sloegen merkfabri-
kanten keihard terug als huismerken zich 
in hun vaarwater begaven. Zo ondernam 
Coca-Cola juridische stappen tegen First 
Choice Cola, omdat hun fles teveel leek 
op die van de Amerikaanse frisdrank-
producent. Coca-Cola won de rechtzaak. 
Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken 
van succesvolle rechtzaken van merk-
fabrikanten tegen supermarkten, vooral 
in de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk. Maar dat is steeds minder 
nodig, omdat supermarkten steeds meer 
kiezen voor geheel eigen verpakkings-
stijlen en producten. 

Innoveren
“Het copycatspel is gespeeld. Het zijn nu 
de supermarkten die innoveren”, verze-
kert De Jong. En er komen tegenwoordig 
meer innovaties van supermarkten dan 
van merkfabrikanten, weet hij. Super-
markten kunnen door hun kennis over 
consumenten binnen een paar maanden 
samen met de huismerkfabrikant een 
product op de markt zetten. De super-
markt dient daarbij als proeftuin. Retai-
lers hebben daar direct het klantencon-
tact. Slaat een product niet aan, dan ver-
dwijnt het weer net zo geruisloos als het 
gekomen is, zonder dat hier veel kosten 
aan verbonden zijn. De Jong geeft een 
voorbeeld. “Het gaat zo: er is een idee 
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voor een vijgen-walnootjam. Binnen een 
week is er een monster van die jam. Dan 
volgt er een briefing aan het reclame-
bureau en binnen een paar maanden ligt 
de jam in de winkels.” 
Hoe anders gaat dat bij A-merkfabrikan-
ten. Ze kunnen niet zulke grote risico’s 
nemen. De kosten voor hen liggen vele 
malen hoger. Fabrikanten besteden 
enorme marketing- en onderzoeksbud-
getten om hun product uiteindelijk in de 
markt te zetten. En dan moeten ze soms 
ook de supermarkt betalen om in het 
schap te komen. Terwijl acht van de tien 
innovaties floppen, zegt De Jong. Het 
ontwikkelingstraject duurt dan ook veel 
langer, soms wel twee jaar, vanwege de 
grote belangen die op het spel staan. 
Nee, dan geldt bij supermarkten een heel 
andere werkelijkheid, signaleert de huis-
merkexpert. “De kosten zijn laag en met 
vallen en opstaan kunnen ze het zich per-
mitteren voedingsmiddelen in de markt 
te zetten.”
De retailers hebben wat dat betreft een 
enorm sterke machtspositie in de supply 
chain, laat Koen de Jong in zijn boek dui-
delijk doorschemeren. “En ze maken hier 
volop gebruik van. Albert Heijn bijvoor-
beeld is zowel klant als concurrent van 
merkfabrikanten. Ook bepalen ze wat er 
in het schap komt”, vertelt de auteur.

Relevantie
De grote A-merken en de zogenoemde 
‘local heroes’ zoals Hak of Bolletje, heb-
ben nauwelijks iets te vrezen. Ze zijn vaak 
de nummer één in hun categorie, 
ondanks concurrentie van huismerken. 
Maar de merken daaronder moeten zich 
zorgen maken. Als ze niet relevant zijn, 
verdwijnen ze onherroepelijk van het 
schap, waarna huismerken hun plaats 
innemen. Bekende merken als Raak,  
Croky en Van Nelle gingen zo ter ziele. 
Veel voedingsmiddelenbedrijven uit het 
midden- en kleinbedrijf hadden geen 
andere keuze om dan maar voor huis-
merken voor supermarkten te produce-
ren. Tegen lage kosten en marges. “Bij 
private labelfabrikanten heerst een 
obsessieve focus op kostenreductie. De 
A-merken hebben meer vlees op de bot-
ten en komen nog weg met inefficiëntie”, 
aldus De Jong die, voor hij in 2003 bij 
IPLC begon, jarenlang werkzaam was 
voor huismerkproducenten.

Efficiëntie
“Een manager afkomstig van een A-mer-
kenfabrikant die bij een huismerkfabri-

kant ging werken keek zijn ogen uit. Hij 
was verbaasd over het lage afvalpercen-
tage. Dat lag bij A-merken veel hoger”, 
zegt De Jong. Maar ze moeten ook wel. 
“De private labelproducenten worden 
ieder jaar afgerekend op hun efficiëntie. 
Met hun enorme focus op kostenbespa-
ring hopen ze weer een nieuw contract te 
verdienen.” 
Negentig procent van de huismerkprodu-
centen heeft een jaarcontract met de 
supermarkt. Iedere keer is het dus weer 
onzeker of de overeenkomst voor verlen-
ging in aanmerking komt. Dit houdt een 
enorm risico in, ziet ook De Jong, maar er 
is weinig keus. “Het partnerschap is 
onzeker. Je dient dus met enige reserve 
te beoordelen. Als het even goedkoper 
kan dan zijn de supermarkten zo weg.” 
Private labelfabrikanten concurreren niet 
alleen op prijs, maar ook op innovatie, 
communicatie en het hebben en delen 
van kennis. Als partner in productontwik-
keling dienen ze zich onmisbaar te 
maken voor de supermarkt. Want, zo 
stelt De Jong, sommige huismerk-
fabrikanten bezitten voor de retail 
 onmisbare expertise. 

Sterke positie
Huismerken hebben een sterke positie 
opgebouwd ten opzichte van A-merken. 
In bijvoorbeeld diepvriesdesserts en in 
koelvers zijn ze ijzersterk. “A-merken 
hebben zitten slapen. Koelvers is een 
gelopen race en veel segmenten zijn 
ingevuld door private label. Dat gaat ook 
op voor duurzaamheidsthema’s als biolo-
gisch of dierenwelzijn, die worden met 
huismerken heel zichtbaar in het schap. 
Deze thema’s zijn te klein voor merk-
fabrikanten of ze waren gewoon te laat.” 
De kracht van de huismerken is volgens 
De Jong dat ze dwars door alle catego-
rieën heen heel herkenbaar kunnen wor-
den gepresenteerd.

A-merken onmisbaar
De positie van veel A-merken in de schap-
pen is nog steeds sterk, waardoor ze zich 
ten opzichte van huismerken kunnen 
handhaven. Daartoe maken ze gebruik 
van slimme tactieken als het brengen van 
producten in veel varianten, zoals Knorr 
dat doet met zijn droge sauzen. “Als veel 
consumenten een bepaald product graag 
willen hebben dan kan het niet gesa-
neerd worden.” Merkenfabrikanten zul-
len ook minder last hebben van de hoge 
grondstofprijzen. Zij dicteren de prijzen 
aan de handel en kunnen deze beter 

opvangen door hun ruimere marges in 
vergelijking met private labelproducen-
ten. Die laatste zullen zoeken naar 
schaalvergroting om de hoge grondstof-
prijzen te ondervangen. Ook komen radi-
cale productinnovaties nog altijd van de 
A-merken.
Een ding moeten A-merkfabrikanten niet 
doen in hun concurrentieslag met huis-

merken, benadrukt De Jong. “Wees voor-
zichtig met promoties, dan leg je name-
lijk de nadruk te eenzijdig op prijs en als 
dat het meest belangrijke criterium is om 
de consument te overtuigen dan zet je 
juist de deur open richting private label. 
Die zijn uiteindelijk toch goedkoper. 
Speel je teveel op prijs, dan stimuleer je 
consumenten om huismerken te kopen.”

Interview

Nieuw boek over private label

‘Supermarkten innoveren 
meer dan A-merkfabrikanten’

Maurice de Jong

‘Bij private labelfabrikanten 
heerst een obsessieve focus 
op kostenreductie’ 

Meer informatie over het boek Priva-
te Label Uncovered is te vinden op 
de website: www.iplc.nl.  

Waar te vinden

Private Label Uncovered  is het nieuwste boek van Koen 
de Jong.
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