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Voedselveiligheid & Kwaliteit 

Even een product scannen langs een 
informatiezuil of info over de samenstel
ling opvragen via je mobiel of internet
telefoon. Verschillende retailers experi
menteren al jaren in hun future stores 
met dit soort technologie. Het werkt, 
maar het is tot nu toe bij pilots gebleven. 
Bovendien waren dit geen grootschalige, 
webbased applicaties, maar stand-alone 
systemen. De tijd lijkt nu rijp voor een 
grootschalige uitrol van online informa
tieverstrekking van productspecificaties 
via het web.

Voor huismerken in Nederlandse super
markten is zo’n database inmiddels enige 
tijd operationeel, voor Amerken staat de 
ontwikkeling nog in de kinderschoenen. 
Of en wanneer de consument in de win
kel online informatie kan opvragen over 
de productsamenstelling van zijn bood
schappen hangt af van de wil van retai
lers om in dit soort services te investeren. 
De verwachting is dat de full servicefor
mules hierin voorop zullen lopen. Zo 
kunnen ze zich onderscheiden van direc
te concurrenten en de prijskrakers.  
 
Centrale database
Met de realisatie van een centrale data
base hebben retailers hun volledige spe
cificatiebeheer voor huismerken onder 
de knop zitten. Dit initiatief is gereali

De techniek is er al om productgegevens uit databases voor specificatiebeheer te vertalen naar 

hapklare consumenteninformatie. Handig om tijdens het winkelen levensmiddelen te filteren op 

allergenen of een foute vetzuursamenstelling. De bal ligt nu bij de supermarkten om specs op het 

boodschappenlijstje daadwerkelijk als webservice te gaan aanbieden.

Filteren op producteigenschappen: straks in de supermarkt?

Specs op het 
boodschappenlijstje

‘In één klap zien in welke kant
enklaarmaaltijden sesam of 
selderij zit’
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Een wijn scannen met je mobiel en informatie krijgen over het sulfietgehalte, dat wordt in de 
toekomst heel gewoon. 
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seerd door Opinion Consultancy, onder
deel van de Opinion Group. Alleen prijs
vechters als Aldi en Lidl doen nog niet 
mee. Bas van Driel, inmiddels opgevolgd 
door senioradviseur Erik De Clerck van 
Opinion, was nauw bij dit project betrok
ken. Van Driel was tot voor kort verant
woordelijk voor de uitrol en implementa
tie van een online productspecificatiesys
teem voor huismerkproducten. Inmiddels 
heeft hij binnen Opinion zijn focus ver
legd naar de internationale foodmarkt. 

Belang huismerken
Volgens Van Driel hebben supermarkten 
nu een volledig overzicht van onder 
andere alle ingrediënten in hun huis
merkartikelen, de herkomst, de leveran
cier en de productiewijze. Andersom heb
ben huismerkproducenten door nieuwe 
functionaliteit binnen de centrale data
base ook zicht op wie ze bepaalde pro
ducten leveren en welke specificaties 
daarbij horen. 
 “Stel dat je pindakaas aan verschillende 
retailers verkoopt en je logt in het sys
teem in, dan zie je in één scherm dat ze 
aan AH, C1000 en Jumbo leveren. Ze hoe
ven dus niet meer steeds apart in te log
gen en kunnen nu gemakkelijk informa

tie van A naar B kopiëren. Dat maakt het 
voor de leverancier een stuk gemakkelij
ker”, aldus Van Driel. 
Maar de retailers profiteren het meest 
van de database, stelt hij. “Dit centrale 
productspecificatiesysteem is met name 
opgezet omdat het huismerk voor retai
lers steeds belangrijker is geworden. Vijf
tien jaar geleden was het huismerk vooral 
goedkoop, waarbij de perceptie was dat 
het product een mindere kwaliteit had.” 

Traceerbaarheid
Het huismerk is het uithangbord gewor
den van de moderne full servicesuper
markt met alle kansen, maar ook risico’s 
van dien. “Het hele scala aan producten 
wordt gecoverd door het eigen merk, ver
telt Van Driel. Dat betekent dat de repu
tatie en verantwoordelijkheid zwaarder 
zijn gaan wegen. Supermarkten moeten 

snel inzicht hebben in de samenstelling 
van hun huismerken. Is er een probleem 
met lecithine uit Chili, dan willen ze 
direct kunnen zien in welk van hun pro
ducten dat kan zitten. Met deze database 
is de snelheid van traceerbaarheid vele 
malen groter geworden met als direct 
voordeel een veiliger product voor de 
consument.” 
 
Zit er sesam in?
Natuurlijk kan met al die gegevens in de 
database ook de consumentenvoorlich
ting verbeterd worden. “De mogelijk
heden zijn enorm. Wat je allemaal niet 
kunt doen door het geven van informatie 
over bijvoorbeeld allergenen in je pro
ducten via zuilen, websites of scanners 
op je winkelwagentje”, aldus Van Driel. 
Hij geeft wat voorbeelden: “In één klap 
zien in welke kantenklaarmaaltijden 
sesam of selderij zit. Prettig als je daar 
allergisch voor bent. Neem gluten; welke 
producten zijn glutenvrij? Daar zijn dit 
soort databases heel handig voor. Je  
kunt het doortrekken naar allerlei consu
mentenbehoeften, zoals het presenteren 
van producten in een bepaalde categorie 
met het minste vet, de meeste vezels, 
zonder varkensvlees of met de hoogste 
dier vriendelijkheid.” 
Duurzaamheid wordt ook in de database 
opgenomen, omdat retailers steeds 
actiever zijn op dit gebied. Van Driel: 
“Het is belangrijk voor hun reputatie,  
terwijl de consument ook vaker wil weten 
of een retailer wel duurzaam onder
neemt. Het was tot nu toe vooral nog het 
registreren van dit soort informatie. Dus 
het vullen van de database. Daarmee 
hadden retailers het al druk genoeg. 
Informatievoorziening aan de consument 
lijkt me een vervolgstap. Het kan al, maar 
de retailers moeten er zelf het voordeel 
van inzien.”
 
Verkeerslichtensysteem
Huismerkproducenten zijn verplicht om 
de samenstelling van hun producten in 
het systeem te zetten; anders mogen ze 
niet leveren. Retailers willen de controle 
houden over hun huismerken. Ze hebben 
nu de volledige regie en gaan daarin 
steeds verder, ziet Van Driel. “De volgen
de stap is het opnemen van de leveran
ciersevaluatie in de database. Dus hoe 
doet de leverancier het in kwaliteitsau
dits? Hoe presteert hij micro biologisch, 
sensorisch of verpakkingstechnisch? Je 
zou er een verkeerslichtensysteem aan 
kunnen hangen met bijbehorende rap

porten. Zo weten retailers direct welke 
leverancier ze aan een strenger kwali
teitsregime moeten onderwerpen.” 

Vincent Hentzepeter
V. Hentzepeter is freelance journalist

‘Huismerken zijn het uithang
bord geworden van de moderne 
full service supermarkt’

Consumenten moeten het nu nog doen met informatiezui-
len om meer te weten over herkomst en samenstelling van 
producten, zoals hier in een pilot van Real Future Store. 

VMT organiseert op 21 juni in Maarssen een bij-
eenkomst over specificaties. Onderwerpen die 
daar aan de orde komen zijn: 
– GS1 pilot over delen van artikelgegevens 

anders dan die over logistiek;
– Het Voedselkeuzelogo: de bewuste of gezon-

de keuze?
– Portiegrootte: vrijlaten of uniformeren?;
– Welke informatie heeft Albert Heijn nodig 

voor de Allergie Check?;
– LEDA gaat meer informatie aan fabrikanten 

vragen én geven; 
– TNO rekent aan drempelwaarden Vital Grid;
– Glutenvrij-logo voortaan gecertificeerd;
– Paneldiscussie over aansprakelijkheid rond 

drempelwaarden.
Zie voor het volledige programma van deze bij-
eenkomst: www.vmt.nl/bijeenkomsten.

VMT bijeenkomst Specificaties
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