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Marketing

De verhouding tussen huismerk en A-merk is een bron van 

levendige discussies in de markt, zeker sinds de huismerken

flink aan het groeien zijn. Wat maakt het huismerk zo aantrekke-

lijk voor de retailer en welke huismerken zijn er? 

Het aandeel huismerken, op dit moment
ongeveer 21%, groeit. De vraag is hoe ver
die groei door zal zetten. Het buitenland
laat zien dat de top nog lang niet is be-
reikt. In Engeland leveren de huismerken
38% van de supermarktomzet. Engeland
is echter niet zonder meer te vergelijken
met Nederland. De omzetvolumes die
supermarktorganisaties er kunnen berei-

ken, zijn veel groter. De concentratie in
de voedingsmiddelendetailhandel heeft
de ontwikkeling van het huismerk in
Engeland bevorderd.

Huismerk is voordelig
Het is niet mogelijk onbeperkt A-merken
in te ruilen voor huismerken in de op-
bouw van het supermarktassortiment.
Dat blijkt uit ervaringen van Edah Lekker
& Laag en de AH-pilot in Heemskerk.
Zowel Lekker & Laag als de AH-testwinkel
zag zich door de voorkeur van de winke-
lende consument gedwongen het gere-
duceerde aandeel A-merken weer op peil
te brengen. Aan de andere kant zijn er
formules die met succes uitsluitend eigen
of ‘fancy’ merken aanbieden, zoals Hema
en Aldi.
Als het uit de schappen halen van A-mer-
ken ten gunste van huismerken klanten
kost, waarom neemt een winkelformule
dan het risico? Huismerken bieden flinke
voordelen. De marge is groter dan die
van A-merken. Het huismerk biedt bo-
vendien mogelijkheden zich van de con-
current te onderscheiden en maakt prijs-
vergelijkingen minder eenvoudig.

A-merk wordt bedreigd
Het huismerk mag de detailhandel dan

stevig voordeel opleveren, om een succes
te worden moet het ook de consument
bekoren. Het huismerk is steeds beter
geworden. Het concurreert tegenwoordig
niet alleen in prijs, maar ook in kwaliteit
met het A-merk. Het vertrouwen van de
consument in de merken van de super-
marktorganisaties groeit, zo blijkt uit een
(eind vorig jaar gepubliceerd) wereldwijd
onderzoek door ACNielsen. Het A-merk,
aan de andere kant, heeft wel degelijk
een deel van de voorsprong weten te
behouden, laat een studie van de EFMI
(‘De nieuwe context van A-merk en priva-
te label’) zien.
Voor merkfabrikanten vormt de opkomst
van het huismerk een bedreiging. Fabri-
kanten praten in hun overleg met de
supermarktorganisatie niet alleen met
een klant, maar ook met een concurrent.
Dat compliceert de verhoudingen. Dat
werd duidelijk toen Unilever (vorig jaar)
en Numico (vorige maand) de rechter
vroegen een klant te verbieden hun pro-
ducten nog langer na te apen. Tot nu toe
beperken de supermarktorganisaties zich
inderdaad tot kopiëren van gebleken
successen, vinden experts. Een uitzonde-
ring maken zij voor AH die met de artike-

len van AH Excellent meer ambitie laat
zien.

Albert Heijn
Albert Heijn heeft 4.500 huismerkartike-
len. De ontwikkeling van de huismerkar-
tikelen is in handen van de afdeling
Brand. De huismerken zijn onderge-
bracht in vier lijnen: AH Excellent, AH
Huismerk, AH Biologisch en Euroshop-
per. AH Excellent, het topmerk van AH,
werd in 2004 geïntroduceerd. De Excel-
lent-artikelen zijn voorzien van een ver-
pakking of sticker in stijlvol zilverkleurig
ontwerp. Onder het merk zijn onder meer
pizza’s, brood, pannenkoeken en pinda-
kaas te koop. Excellent belooft de consu-
ment producten om van te genieten.
AH Biologisch heeft een duidelijke claim,
maar een kleiner aantal producten te bie-
den: ongeveer 100.
AH Huismerk is aanwezig in alle catego-
rieën en bevindt zich boven het segment
dat gedekt wordt door Euroshopper, het
value-merk: laaggeprijsd.
Euroshopper wordt op Europees niveau
bestuurd. In het segment van Euroshop-
per zitten vleeswaren, kaas en koelverse
gerechten van Albert Heijn die niet voor-
zien zijn van het huismerklogo, maar
waarop wel in kleine letters Albert Heijn
als afzender wordt vermeld. Die dragen
als merk eenvoudig de naam van hun
productgroep: ‘vleeswaren’ of ‘kaas’, of
het etiket beschrijft het product: rund-
vleessalade.
Tenslotte zijn er nog de merken Zaanse

Private label-aandeel richting 25%

Huismerkenoverzicht 2

Deli XL vervangt de Euroshopper-producten door een nieuwe range:
Basics. Verkrijgbaar vanaf mei.

Huismerk Perla van
Albert Heijn heeft zich
tot een zeer bekend
koffiemerk ontwikkeld.

Voor 2006 voorspelt het CBL een groei
van het aandeel huismerkartikelen

tot 25%
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Hoeve (zuivel) en Perla (koffie) van AH.
Zaanse Hoeve dekt de onderkant van de
zuivelmarkt af (40 cent voor een liter half-
volle melk). Perla is in de loop van de tijd
uitgegroeid tot een van de bekendste
koffiemerken van Nederland.

Superunie
Superunie is de inkooporganisatie voor
15 supermarktondernemingen, vooral
familiebedrijven. De Superunie-leden
hebben een marktaandeel dat dicht bij
dat van AH (26,8%) ligt. Voor zijn leden
ontwikkelde Superunie een reeks huis-

merken: Perfekt, Plus (voor Sperwer),
O’Lacy (voor Jumbo en Vomar), Markant
(voor Sligro, Boon en Coopcodis) en Sli-
gro-merken. Daarnaast heeft Superunie
een aantal fancy merken op de markt
gebracht voor de leden: Bon Appetit,
Bumblies, Melkan, Vis Marine, Derlon en
Maestro. Tenslotte zijn er First Choice
(cola) en Schutters (bier), twee merken
die Superunie als top line omschrijft. Eer-
der dit jaar werd het koekmerk Bakkers
Weelde van Superunie geïntroduceerd.
Dat leidde tot sanering van merken als de
Gulden Krakeling en Nora.

C1000
C1000 begon vorig jaar zijn huismerkas-
sortiment fors uit te breiden. Dat moet
van 400 naar 1.500 artikelen. De verpak-

king ondergaat bovendien een restyling.
Ook heet het huismerk niet langer C1000
Selectie, maar kortweg C1000. Het aantal
huismerkartikelen bedraagt nu, aldus
een woordvoerder van Schuitema, 600 en
dat moet voor het einde van het jaar 600
zijn. Een van de productgroepen waarop
C1000 zich heeft geconcentreerd is die
van de kant-en-klaarmaaltijden. De ver-
pakking en het assortiment maaltijden
van C1000 waren sterk verouderd. Naast
het Jaeger Bier heeft C1000 nog enkele
fancy merken.

Super de Boer
Super de Boer noemt zijn huismerk
Thuismerk. Er zijn 3.000 artikelen onder
het huismerk verkrijgbaar en ook Super
de Boer werkt aan een uitbreiding van
het aanbod. Voor het einde van het jaar
moeten er 3.400 Super-artikelen te koop
zijn. Eind 2004 waren het er nog 2.600.
De groei is vooral bereikt in de panklare
versproducten. Kort nadat AH de intro-
ductie van het tophuismerk AH Excellent
aankondigde, maakte Super de Boer de
lancering van het merk Super Superieur
bekend. Dat tophuismerk is, anders dan
bij AH het Excellent-merk, nog niet in
veel categorieën present. Het gaat om
koffie en koelverse maaltijden. Laurus
kondigde onlangs voor Super de Boer
(opnieuw) een vernieuwingsronde aan,
Refresh 2, waarin ook het huismerk
wordt meegnomen.

Dirk van den Broek
De supermarkten van Dirk van den Broek
presenteren zich als de winkels waar de
grote merken voor een lage prijs te koop
zijn. De supermarktorganisatie gebruikt
de prijsvergelijking als marketinginstru-
ment. Dirk heeft geen huismerk, maar
biedt wel een goedkoper alternatief met
fancy merken. Dat zijn onder meer Kahrel
(koffie), Bakker Bollebof (koek), Chef’s
Dog (hondenvoer), Eerlijke Boerenland-
wijn, NéMé (zuivel), Real Cool (frisdrank)
en Chippies (Chips). Panklare verse
groenten verkoopt Dirk onder het merk
Top’s. Dat is ook het merk van de groen-
ten in glas met Brookland Products als
afzender.

Foodservice groothandel
Ook in de foodservicegroothandel groeit
het aanbod aan huismerken. Bij Deli XL,
waar het aandeel 10% is, wordt gewerkt
aan een vernieuwing van het huismerk-
aanbod. De producten van Euroshopper
verdwijnen uit het assortiment, nu Deli
XL over is gegaan van Ahold naar Bidvest.
In de plaats van het goedkope huismerk
komt het eigen merk Basics. Bij Deli XL
verwacht men dat het aandeel huismer-
ken in de foodservicegroothandel, die
levert aan horeca, catering en out-of-
home outlets, niet veel groter zal worden.
Ondernemers in horeca en catering ver-
vangen een product dat zijn kwaliteit
heeft bewezen niet snel. Vertrouwen is
zeer belangrijk en het vertrouwen in de
A-merken is groot. 
Sligro bestrijdt dat laatste niet, maar ver-
wacht toch dat het aandeel huismerken
tot 20% kan groeien. Dankzij promotie
en actie is de omzet van de huismerken
van Sligro de afgelopen periode flink ge-
groeid. De ontwikkeling van merken voor
de foodservice levert ook de supermarkt

nieuwe producten op. Een voorbeeld
daarvan is, aldus de woordvoerder het
eigen conservenmerk Gran Gérard, ont-
wikkeld voor de horeca en nu ook ver-
krijgbaar voor de klanten van bijvoor-
beeld Golff, een van de Sligro-super-
markten.

Groei
Voor 2006 voorspelt CBL een groei van
het aandeel van de huismerkartikelen tot
25%. Een forse groei, maar volgens huis-
merkexperts als Koen de Jong van IPLC
zal de groei pas echt doorzetten als de
concentratie in de detailhandel in Engel-
se richting gaat. De eerstvolgende stap in
die richting zal de verkoop zijn van de
formules die Laurus van de hand moet
doen.
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Met de kindermaaltijd ‘Spinaziestamppot met gehakt-
ballen’ loopt AH als huismerk voor de troepen uit.

AH Excellent, het topmerk van AH,
werd in 2004 geïntroduceerd

Ontwikkeling van merken voor
foodservice levert supermarkt nieuwe
producten op


