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Strategie

Een fabrikant en een retailer

die in nauwe samenwerking

een categorie tot bloei bren-

gen – is dat nog mogelijk na de

prijzenslag? Wel bij Jumbo.

Volgens Frits van den Bos, directeur ECR
Nederland, valt het wel mee. Er is nog
genoeg aandacht voor category manage-
ment. Wel stelt hij vast dat ondernemin-
gen nauwelijks nog bereid zijn ervarin-
gen te delen. Enkele jaren geleden kon
ECR op zijn jaarlijkse congres een groot

aantal cases op het gebied van category
management presenteren. Daar is het
klimaat nu niet meer naar. De case van
dit jaar haalt ECR uit Griekenland, waar
retailer Veropoulos in nauwe samenwer-
king met fabrikant L’Oréal inspeelt op de
cosmeticawensen van de klant.

AH en Plus
Nauw samenwerken met fabrikanten
doet ook Albert Heijn, aldus woordvoer-
ster José Mes, hoewel niet structureel.
Uitzondering is de categorie vers waar
fabrikanten een grote stem hebben in het
category management. Voor de overige
productgroepen heeft AH zelf de beno-
digde kennis in huis. Incidenteel worden
fabrikanten te hulp geroepen, zoals in
het midden van de jaren negentig toen
AH de noodklok luidde over grote verlie-
zers als frisdrank.
Bij Plus werkt men wel structureel samen
met fabrikanten. Dat gebeurt, aldus Bert
van der Does, unit manager kruideniers-
waren van Plus Retail met ‘category lea-
ders’. Wat verwacht Plus van een catego-
ry leader? Van der Does: “We zoeken een
fabrikant met een visie op de categorie.
Hij moet in staat zijn ons cijfermatig te
ondersteunen en hij moet hulp bieden bij

het implementeren van het schappen-
plan.”

Jumbo
Bij Jumbo heten de leiders ‘category cap-
tains’. Jumbo beschouwt de fabrikant als
de ideale category manager. Welk van de
fabrikanten die rol mag spelen, bepaalt
Jumbo aan de hand van de visie van de
fabrikant op de categorie, inclusief de
aanpak voor groei per winkel. Jumbo
heeft, aldus Peter Snoek, hoofd category
management van Jumbo, negen cap-
tains. “We hebben een tender uitge-
schreven tussen dertig fabrikanten, ver-
deeld over negen categorieën. De fabri-
kant die, vanuit onze formule gezien, het
beste plan heeft, ‘wint’ de categorie voor
zes maanden.”
Jumbo voorziet de captain van de vereiste

gegevens, waaronder de winkelomzetten
op artikelniveau en profitabiliteitanaly-
ses. Die gegevens zitten in een toolkit die
Jumbo samen met marktonderzoeksbu-
reau IRI ontwikkelde. Volgens Saskia
Wempe, retail development director van
IRI Nederland, loopt Jumbo dankzij de
samenwerking met de captains en vooral
de directe beschikbaarstelling van de ver-
koopgegevens op winkelniveau flink voor
op andere retailers. Dat maakt de retailer
slagvaardiger op lokaal niveau.

Vrumona en Danone
Een van de negen captains is Vrumona,
sinds 1 oktober vorig jaar captain in de
categorie kleinverpakkingen frisdrank.
Daarin is Vrumona de nummer twee in de
markt. Sharda ten Wolde, account mana-
ger Jumbo van Vrumona, beschouwt het
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Category management is een geza-
menlijke inspanning van fabrikant en
retailer om assortimentsamenstel-
ling, promoties en introducties zoda-
nig te richten op de wensen van de
consument dat de prestaties van de
categorie worden verbeterd. Fabri-
kant en retailer besturen de categorie
daarvoor als strategische business
units. Category management is een
onderdeel van Efficient Consumer

Response. In de beperkte zin besteedt
category management aandacht aan
het aanbieden van het juiste assorti-
ment voor de doelgroep van de for-
mule, aan promoties, inclusief hun
operationele beheersing en aan het
ontwikkelen en introduceren van
nieuwe producten. Soms richt catego-
ry management zich ook op het tijdig
bevoorraden met een minimum aan
verlies en inspanning.
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als een belangrijk voordeel als een cap-
tain niet de marktleider is: “Als tweede
speler kijk je meer naar wat er in de cate-
gorie gebeurt en ga je niet alleen uit van
het eigen merk. We geven, ook bij andere
retailers, een relatief objectief advies
over het schap, zodat elk artikel de plaats
krijgt die het verdient. Het is bijvoor-
beeld niet zo dat onze producten altijd
op ooghoogte staan.”
Vrumona is als nieuwkomer nog bezig
met de voorbereidingen. Danone was de
eerste category captain van Jumbo. Met
succes, aldus Pieter Goudswaard, cate-
gory development manager van Danone.
Goudswaard noemt de Jumbo-aanpak
uniek: “We gaan heel gedetailleerd op
zaken in en dat kan doordat de winkel-
weekdata voor ons beschikbaar zijn. We
zien de effecten van wijzigingen in het
schap, direct nadat we die hebben door-
gevoerd.”
De captain wordt niet alleen gevraagd
een voorstel voor een schappenplan te
leveren, maar ook mee te werken aan de
uitvoering op de winkelvloer. Voor Dano-
ne betekent dat onder meer de presenta-
tie van de plannen aan de zuivelchefs,
ondernemers of bedrijfsleiders. “Zij zijn
bepalend voor het succes van de plan-
nen.”

Bavaria
Bavaria is een van de Jumbo-captains van
het eerste uur. Peer Swinkels, lid van de
Bavaria-directie en verantwoordelijk voor

marketing en retailverkoop in Nederland,
ziet de grote waarde van het captainship
in de uitstraling naar de handel. Dat
Bavaria gekozen is door een professione-
le partner als Jumbo maakt een goede
indruk bij andere supermarktorganisa-
ties, zo merkt Swinkels op. “Direct voor-
deel is er niet. We kijken objectief naar
de markt en we moeten onze eigen mar-
keting goed doen om veel Bavaria te ver-
kopen.”
Swinkels waarschuwt dat het captainship
niet iets is dat je er eventjes bij doet:
“Het is intensief en het is mede daarom
ook niet een service die we iedere retailer
kunnen bieden. Daar moeten we selectief
in zijn, zoals ook de retailers selectief

zijn.”
Hoe kijkt de concurrentie naar de cap-
tains? De drie captains wijzen er op dat
zij een objectief advies geven. Ze merken

niet dat hun concurrenten in de categorie
met andere ogen naar ze kijken. Boven-
dien, aldus Ten Wolde: “Je houdt elkaar
sowieso in de gaten.”

t schap

Hans Reichart
H. Reichart is freelance journalist.

Peer Swinkels, lid van de Bavaria-directie: “Selectief zijn, zoals ook retailers selectief zijn.”
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‘We zien de effecten van wijzigingen
in het schap, direct nadat we die
hebben doorgevoerd’ 

Voor
– Verbeterd inzicht in de markt
– Meer inzicht in handelspartner
– Profiteren van de groei in de

categorie

Tegen
– Vraagt grote investering in tijd

en inspanning
– Vraagt veel kennis van de

markt
– Fabrikant moet in staat zijn de

invoering op de winkelvloer te
begeleiden


