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Marketing & Consument

Het is ‘maar’ een gegeven, maar wel een 
die consumenten in hun portemonnee 
gaan voelen: de stijging van de grond-
stofprijzen in een jaar tijd met 30%. Gek 
genoeg heeft 75% van de supermarkt-
klanten er begrip voor als winkels de 
hogere grondstofprijzen zouden doorbe-
rekenen, zo blijkt uit Consumenten-
trends 2011, uitgevoerd door de EFMI 
Business School. Momenteel vindt maar 
48% van hen de prijzen aan de hoge 
kant, vorig jaar was dat nog 53%. Niet zo 
gek, want supermarkten doen er alles 
aan om ondanks de stijgende grondstof-
kosten, de prijzen van levensmiddelen zo 
laag mogelijk te houden. Afgelopen jaar 
steeg het prijspeil met 0,3%, terwijl de 
inflatie 1,1% was. En die inflatie zal op de 
lange termijn oplopen tot 4 á 5%, ver-
wacht Laurens Sloot, directeur van EFMI. 
Normaal gesproken ligt de geldontwaar-
ding tussen de 1,5 en 2%. “Consumenten 

zullen in 2011 weer meer betalen voor 
hun boodschappen.” 

Prijsverhogingen doorvoeren
Maar supermarkten zijn huiverig om 
prijsverhogingen door te voeren. “We 
zullen onze prijzen niet veel verhogen. 
We zetten nog meer in op efficiënt wer-
ken”, aldus Harrie Westra van Vomar tij-
dens de presentatie van het CBL-jaarver-
slag in het Scheveningse Kurhaus. Tom 
Heidman van concurrent C1000 meent 
dat er aan prijsverhoging zo langzamer-
hand niet meer te ontkomen valt. Hij ver-
wacht dit jaar een prijsstijging met 2,4%. 
Bij C1000 zal dit minder zijn, beloofde 
Heidman. Maar hoe ze de grondstofprij-
zen precies door moeten vertalen, weet 
hij niet.
Alle supermarkten kijken toch naar 
marktleider Albert Heijn, stelde Sloot. 
“Maar Albert Heijn van nu is anders dan 

die van tien jaar geleden”, aldus de EFMI-
directeur. “Er is niet veel ruimte om de 
prijzen te verhogen.” Een vertegenwoor-
diger van Albert Heijn hield de kaken stijf 
op elkaar. Toch wilde Sloot de prijsstij-
gingen die zeker zullen doorzetten, rela-
tiveren. “De prijzen mogen het afgelopen 
jaar dan zijn verdubbeld, we komen wel 
van ultra-low”, stelt hij. “Is €0,30 voor een 
kilo tarwe veel? Niet voor hier, wel  
in de derde wereld.” Voor de omzet van 
de retail zou het in ieder geval goed zijn 
om de prijzen te verhogen als de fabri-
kanten dat ook doen, verklaarde de 
EFMI-directeur. 

Meer promoties
Prijsverhoging moet wel tactisch gebeu-
ren, vinden ze bij Vomar. “Als wij iets 

later de prijzen verhogen dan de concur-
rent, dan komen er meer klanten naar 
ons toe”, aldus Harrie Westra. In de slag 
om de klant zetten supermarkten erg in 
op promoties, zo is te lezen in Consu-
mententrends 2011. “Feit is dat nu 25% 
meer in de actie wordt gekocht dan drie 
jaar geleden”, signaleert Sloot. Super-
markten kunnen nog meer voordeel 
halen als ze hun promoties richten op 
bestaande klanten in plaats van nieuwe 
klanten, want 80% van de marketing is 
gericht op het binnenhalen van nieuwe 
consumenten. De promotiedruk nam toe 
van 13,3 naar 17,2% in 2010. Volgens 
Sloot is de promotiedruk ‘gezond’ als 
deze onder de 20% blijft. Tom Heidman 
van C1000 ziet dat niet gebeuren. “We 
gaan boven de 20% uitkomen. In het Ver-
enigd Koninkrijk ligt het percentage al 
op 28. Dat beeld volgen we.”

De grondstofprijzen groeiden hard tussen mei 2010 en april 

2011. Voor een pak suiker legt de klant 42% meer neer en voor 

een pak koffie bijna 60%. Toch lijken consumenten zich hier niet 

druk om te maken. Het merendeel toont zelfs begrip.

‘Consument gaat meer  
betalen in supermarkt’

‘Supermarkten zouden hun 
promoties moeten richten 0p 
bestaande klanten’

Maurice de Jong
De grondstofprijzen voor eten en drinken stijgen fors. Ook levensmiddelen zullen duurder 
worden.
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