
vmt | 8 juli 2005 | nr 14/1528

Management

Fabrikanten en retailers lopen vast in hun onderhandelingen. 

In het prijswapen zit geen rek meer. Vernieuwing in de keten is

hard nodig. De 250 deelnemers aan het ECR-congres werden op

8 juni in Hilversum op hun wenken bediend. Albert Heijn gaf

openheid over het succes van efficiënter bevoorraden. Jumbo 

en Danone sloegen de handen ineen in hun strijd tegen de 

discounters.

Meer dan ooit op een ECR-congres liet
Albert Heijn in de keuken kijken. Na de
invoering van ‘Vandaag Voor Morgen’,
het bevoorradingsconcept waarbij dage-
lijks de schappen worden aangevuld op
grond van consumentenverkopen van de
vorige dag, constateerde AH in 2000 dat
er nog diverse ontwikkelingen gaande

waren. De consument vertoonde een
steeds grilliger kooppatroon (bijvoor-
beeld inhaken op de nieuwste, duurste
kledingsnufjes maar tegelijkertijd op
zoek zijn naar de goedkoopste koffie-
pads), de levenscycli van artikelen wer-
den steeds korter en de consumentenbe-
hoeften steeds specifieker. Dat vroeg van
de organisatie meer transparantie en
standaardisatie van bedrijfsprocessen,
flexibeler opereren en een sterkere klant-
gerichtheid.
Tony Vendrig, director Replenishment, en
Ruud Limmen, projectmanager Reple-
nishment, presenteerden het optimum
voor voorraadaanvulling in de vorm van
een weegschaal. Kosten op de ene schaal
en klantwaarde op de andere schaal die-
nen in balans te zijn. In de nieuwe AH sup-
ply chain bestuurt de afdeling Replenishe-
ment de bevoorrading van de winkels.
Minder voorspellen, maar sneller reageren
is het adagium geworden. De aflevertijden
zijn nog korter en de omloopsnelheid van
de artikelen hoger, waardoor er minder
kapitaalbeslag plaatsvindt door (geringe-
re) voorraden. Wat telt is beschikbaarheid
van artikelen in de winkels.

Openheid bij AH
Het succes van de nieuwe AH-aanpak is
terug te voeren op het zeer intensieve sa-
menspel (zonodig rechtstreeks via de te-
lefoon) tussen de afdelingen Merchandi-
sing en Replenishement en de winkels en
distributiecentra (DC’s). De afdeling
Merchandising bepaalt de commerciële
strategie van AH tot en met de benutting
van schapruimtes en promotieacties in
de filialen. De afdeling Replenishment

bestuurt de processen om de gewenste
beschikbaarheid van producten in de
winkels tegen de gewenste kosten te bor-
gen. Winkels en DC’s zorgen voor excel-
lente uitvoering richting de klant, zowel
in service(graad) als kwaliteit met een
sterk gereduceerde kans op ‘nee’-ver-
koop.
“Juist onze tweehonderd franchisers, die
de gevolgen van fouten direct in hun por-
temonnee voelen, leggen de lat hoog.
Die houden ons scherp”, zei Vendrig. Het
systeem vergt strakke discipline. Zo is er
bijvoorbeeld nauwelijks nog ruimte voor
een schapindeling aangepast aan de stad
of streek met bijvoorbeeld meer schap-
ruimte voor Grolsch in Oost-Nederland
dan elders. “Bij promoties vragen we de
fabrikant de afzetverwachting zo goed
mogelijk aan te geven. En drie dagen na
de introductie van nieuwe schappenplan-
nen moet de winkel hierop zijn aange-
past.”

Succesfactoren
AH is met de nieuwe strategie, gebaseerd
op een optimale voorraadaanvulling, ge-
start in februari 2004 met het stellingge-
bonden houdbare assortiment en met
non-food. “Wij zijn nu begonnen met de
versgroepen. Dat is moeilijker, maar ook
daar geloven we in”, aldus Limmen. Vers-
groepen vertonen nogal eens een grillige
afzet, bijvoorbeeld door weersverande-
ring (ijs). Bovendien is er de noodzaak
van koeling tijdens distributie. Vrachtwa-
gens voor gekoeld transport hebben ech-
ter een beperkte capaciteit en de super-
markt wil zo weinig mogelijk vrachtwa-
gens aan de achterdeur. Een reclame-
actie voor bijvoorbeeld bloemkool vergt
dan ook zo’n zes weken vanaf bedenken
tot uitvoering in de winkel.
Het succes van de verandering zit volgens
Limmen op de eerste plaats in communi-
catie. Dat vertaalt zich dit in het vormen
van de teams van mensen die onderling
goed kunnen samenwerken en het inte-
greren van business- en IT-disciplines.
Daarnaast is een gefaseerde invoering
nodig, zowel qua assortiment (“start met
houdbaar”) als organisatie: “Begin stra-
tegisch, zorg daarna voor gewenning op

ECR congres 2005

Consumenten in zicht

AH is met de nieuwe strategie, gebaseerd op
een optimale voorraadaanvulling, gestart in
februari 2004 met het stellinggebonden
houdbare assortiment en non-food.
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organisatorisch niveau en pas ten slotte
de operationele uitvoering aan via vallen
en opstaan.”

Prijsinstrument
Prijs blijft in deze tijd van de prijzenoor-
log hét item voor discussie, ook op het
ECR-congres. “Prijs, of eigenlijk prijsper-
ceptie, blijft onverminderd een agressief
instrument”, zo stelde Jean-Jacques Van-
denheede van AC Nielsen. De basis voor
de winkelkeuze van de consument is nog
altijd de prijs/kwaliteitverhouding. Het
idee dat consumenten zich hierover vor-
men, wordt bepaald door de retailer via
de positionering van zijn winkelformule.
Volgens Vandenheede laat dit onverlet
dat fabrikanten ook goed op andere fac-
toren kunnen inspelen. Zijn advies: “Cre-
ëer een sterk merk, kom met succesvolle
introducties, speel in op klantvoorkeuren
als nabijheid van ligging, gemak en een-
voud bij het winkelen of lanceer aanbie-
dingen voor een feestje thuis.”
Bouwen aan kwaliteit is volgens de retail-
analist het wapen tegen de oprukkende
discountformule. “Wil je vermijden dat
discounters de basiswinkel van de ge-

middelde consument worden, dan moet
je je formule efficiënter en eenvoudiger
maken en de prijzen in de hand houden.”
Het kiezen voor een andere koers vraagt
wel moed, want het duurt jaren voordat
dat vruchten afwerpt. Vandenheede advi-
seerde de aanwezige fabrikanten strate-
gische vijfjarenplannen op te zetten. “Pas
je aan de veranderende wereld van de
grote winkelmerken aan, want de wereld
past zich niet aan jou aan”, besloot hij.
Helaas bleek uit het forum op het ECR-
congres dat toch vooral de kortetermijn-
resultaten tellen en de wil om te ‘scoren’.
De retail wil exclusiviteit, een product of
presentatie alleen voor hem. De fabrikant
beklaagt zich dat bij een succesvolle in-
troductie op zaterdagmorgen soms al om
elf uur ‘nee’ wordt verkocht. Blijkbaar
blijven de zorgen van alledag over wat er
mis kan gaan in de supermarkt in de
hoofden spoken.

Best practice
Toch kan samenwerking tussen retail en
voedingsmiddelenfabrikant heel succes-
vol zijn, ook in de strijd tegen discoun-
ters als Aldi en Lidl, zo toonden Jumbo

Supermarkten en Danone. Samen met
Marktonderzoeker IRI werd een retailda-
tasysteem ontwikkeld om verkoopgege-
vens te delen. Jumbo ziet Danone in feite
haar plaats innemen als de ideale cate-
gory manager voor een maximale groei
van de afzetmarkt per locatie. Danone
komt met voorstellen voor nieuwe schap-
penplannen bij Jumbo. De resultaten zijn
te volgen via IRI’s Salesweb, waarin ook

presentatie-indicatoren als beschikbaar-
heidgraad en Jumbo’s profijtanalyses zijn
meegenomen.
Ondanks dat cijfers niet werden gegeven,
claimden Jumbo en Danone dat de eerste
resultaten heel positief zijn. Danone gaf
bovendien aan veel ervaring op te doen
door de vertrouwelijke samenwerking.
“Jumbo is ‘best practice’”, stelde catego-
ry development manager Pieter Gouds-
waard. Peter Snoek, category manager
van Jumbo Supermarkten, sprak van
grensverleggend samenwerken in de
vorm van verbeterslagen in schappen-
planning, het benutten van nieuwe tech-
nologische middelen, zoals web based
data, ervaringsuitwisseling en sturing op
bereikte resultaten. “De uitrol om op
dezelfde wijze met meer fabrikanten in
andere categorieën samen te gaan wer-
ken, is begonnen”, zei hij.

Kees de Kroon
Ing. K. de Kroon is correspondent van VMT.

Schuitema is winnaar
van de eerste RFID-in-
novatieprijs met het
project ‘Versschakel’.
De prijs, ¤ 50.000 aan
hard- en software,
werd beschikbaar ge-
steld door Logica CMG.
Schuitema werkt in het
project samen met
Heemsker, CBL-Vers-
fust, KPN, Wagenin-
gen-UR en Capgemini.
Het project combin-
eert de RFID-technolo-
gie met temperatuurmeting in het
koeltraject. ‘Versschakel’is bedrijfs-
overschrijdend, aldus de jury, en is
door aansluiting bij het project krat-
tenpool en het gebruik van stan-
daardtags veelbelovend.

De tweede plaats was voor Hoogvliet,
dat met het RFID-project ‘Distributie.
Planning en Control’ samen met
ketenpartners (real-time) besturing
van het ketenproces inzichtelijk wil
maken.

René Bakker, directeur Logistiek van Schuitema, nam de
RFID-prijs in ontvangst.

In het bekroonde Versschakel-project com-
bineert Schuitema de RFID-technologie met
temperatuurmeting in het koeltraject.

Bouwen aan kwaliteit is 
het wapen tegen de oprukkende
discountformule
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RFID-prijs voor Schuitema


