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Strategie

Fabrikanten willen samenwerken met supermarktorganisaties om uit de

negatieve prijsspiraal te komen. Ook retailers zien hier wel brood in,

maar leggen de accenten net even anders. Werken aan wederzijds ver-

trouwen kan partijen op één lijn brengen en een impuls geven aan ver-

nieuwing. Dat bleek tijdens het jaarlijkse ECR-congres op 15 maart.

Meer samenwerking op de gebieden in-
novatie, consumenten, winkelpromoties
en merken. Daar draaide het om tijdens
het negende ECR-congres. Dat vraagt om

het delen van informatie en dus het ver-
beteren van het vertrouwen tussen fabri-
kant en retailer. Dé klacht van de fabri-
kant is dat supermarktorganisaties open
staan voor gezamenlijke innovatietrajec-
ten, maar de producent laat investeren.
Vervolgens is het de retailer die bepaalt

hoeveel ruimte een product op de schap-
pen krijgt en wat er aan promoties wordt
gedaan op de winkelvloer.

Barrières doorbreken
De prijzenslag heeft de samenwerking
tussen fabrikanten en retailers onder
druk gezet. Om uit de negatieve spiraal
te komen moeten de partijen volgens
Wouter Koetzier, senior adviseur bij
Accenture, in alle openheid aan de retail-
markt bouwen. Tegelijk moeten ze stop-
pen met meer van hetzelfde te bieden.
Die strategie, zo illustreert Koetzier, le-

vert namelijk alleen maar verliezers op.
“Als prijs het verschil maakt, komt er
minder ruimte voor innovatie en marke-
ting. Volgens GfK is de markt door de
prijzenslag in geld afgenomen en ging
het markaandeel van Aldi en Lidl van ne-
gen naar dertien procent. Dat is bijna
vijftig procent!” 
Prijsvechters hebben geprofiteerd van de
prijzenslag ten koste van veel A-merkfa-
brikanten en retailers. Die zien dat ook in
en willen verandering. Dat blijkt uit een
kwantitatief internetonderzoek dat Ac-
centure afgelopen winter onder ECR-

Werken aan samenwerking motto tijdens ECR Nederland-congres

Bouwen aan vertrouwen

Dick Boer, directievoorzitter Albert Heijn, en Harry Brouwer (midden), directievoorzitter van Unilever Nederland, nemen het rapport ‘Weer
samenwerken aan Groei’ in ontvangst van Wouter Koetzier (rechts), senior-adviseur bij Accenture.

‘Big idea of smart idea’
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leden heeft gehouden. Hieraan namen
90 grote partijen in de retail en de in-
dustrie deel. Van de benaderde bedrijf
reageerde 45%. Er valt dus enige waarde
aan het webonderzoek te hechten.
Samenvattend zien fabrikanten en retai-
lers nauwere samenwerking als een uit-
daging voor de toekomst. Alleen over de
vorm en de mate waarin verschillen ze
van mening. Bij samenwerking rond in-
troducties staan fabrikanten bijvoorbeeld
niet te trappelen om in vroeg stadium
openheid van zaken te geven. “Vanwege
hun angst dat retailers hun producten
imiteren,” stelt Koetzier vast. Bij de wens
tot samenwerking rond klantenkaartge-
gevens zeggen juist fabrikanten dat dit
waardevol is, maar geven retailers niet
thuis. “Als je echt tot partnerships en
groei wilt komen, moet je dit soort bar-
rières doorbreken. Fabrikanten moeten
eerder met innovatieplannen komen en
retailers moeten bereid zijn om hun ken-
nis over de klant meer met fabrikanten te
delen.”

Niets te kiezen
Nu wordt er te weinig een op een samen-
gewerkt, waardoor er binnen de innova-
tiestroom weinig baanbrekends valt te
bespeuren. De consument is die situatie
volgens Koetzier moe. Driekwart vindt
dat winkels te veel op elkaar lijken, voor-
al door eenzijdigheid van het assorti-
ment. De consument ziet te weinig pro-
ducten die eruit springen en krijgt het
gevoel dat er niets te kiezen valt. “Wij als
ECR-deelnemers vinden dat nieuwe pro-

ducten niets of weinig toevoegen. De
consument vindt dat ook. Je ziet dat soort
reacties ook in het Verenigd Koninkrijk
en de VS waar eenderde van de consu-
menten vindt dat er in het afgelopen jaar
niets noemenswaardigs op de markt is
gekomen.”

Promotiemanagement
Er wordt nu vooral samengewerkt op het
gebied van introducties en promoties.
Veel rendement levert dat niet op. Door
de hoge promotiedruk zijn veel acties
verliesgevend. Dat komt volgens Koetzier
door een gebrek aan visie achter het pro-
motiebeleid. Hij pleit daarom voor een
nauwere samenwerking tussen retailer
en fabrikant om te komen tot promotie-
management. Hiermee kunnen tailorma-
de-acties en scenario’s worden uitge-
werkt waar de consument niet omheen
kan. Opgedane ervaring is weer input
voor nieuwe promoties, zodat beide par-
tijen er beter van worden. “De gemiddel-
de retailer heeft nu drie- tot vijfhonderd
promoties per week lopen. Die leveren in
het algemeen weinig op en veroorzaken

aan beide kanten wel kosten. Van de pro-
moties is zeventig procent verliesgevend,
maar we gaan ermee door omdat de con-
current het ook doet.”

Samenwerkingsmodel
Een catch 22-siuatie, aldus Koetzier. Hij
pleit daarom voor meer transparantie op
promotioneel vlak. Partijen moet elkaars
gegevens overleggen en in kaart te bren-
gen wat wel en niet werkt. Een eerste
advies is minder en betere promoties te
initiëren. “Er wordt nu vijfentwintig mil-
jard euro omgezet in retail. Bij twintig
procent promotiedruk kom ik op één mil-
jard euro aan afprijskosten. Daarbovenop
wordt zo’n tweehonderd tot vierhonderd
miljoen euro aan producten wegge-
gooid!”
Wat voor promoties geldt, gaat ook voor
nieuwe producten op. Geen kwaliteit,
maar kwantiteit. “Waarom alle schappen
vol met producten zetten als ze er over
twee jaar verdwenen zijn. Wil de consu-
ment dat? Wij geloven van niet. Dit is een
kwestie van afstemming. Doorbreek de
cirkel. Retailers zeggen dat nieuwe pro-
ducten te kort ondersteund worden. Fa-
brikanten dat producten te snel van de
schappen worden gehaald. Het blijft als
industrie belangrijk om orde te brengen
in de complexiteit van nieuwe producten.
Hier is ruimte voor innovatieve samen-

werking: partnerships waar kennis van de
consument en fabrikant worden gecom-
bineerd. Daarmee scoor je.
Koetzier moet naar Frankrijk uitwijken
om te laten zien wat dit soort samenwer-
king kan opleveren. Daar hebben Carre-
four en Coca Cola met precisiemarketing
de verkoop van frisdrank met 10% opge-
voerd. Er zijn profielen gemaakt van de
verzorgingsgebieden, de behoefte van de
consument is geïnventariseerd en er is
een nieuwe verpakking ontwikkeld. “Dat
is ketenbrede samenwerking. Wij advise-
ren in eerste plaats een samenwerking-
model op te zetten om promoties te eva-
lueren. Samen weet je meer over de con-
sument. ECR kan de facilitator zijn van

Gerard Schoenmaker, partner High Value:
“Het lukt een aantal bedrijven wel om
waarde te creëren. Daarvoor moet een pro-
duct voldoen aan functionele of emotionele
behoeften en onderscheidend zijn.”

‘Copy cat-gedrag vernietigt waarde’

Succesfactoren
De ene fabrikant of retailer heeft
meer succes dan de andere. Wat
werkt?
– Heldere strategische keuze
– Echte interesse in de klant 
– Snel innoveren
– Operationele perfectie
– Partneren alleen waar je excel-

leert
– Talenten koesteren en ontwik-

kelen
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die samenwerking en zelfs de infrastruc-
tuur aanbieden.”

Belofte
Waarde-innovatie is wat Gerard Schoen-
maker, partner bij High Value en gespe-
cialiseerd in internationale marketing-
strategieën, ziet als oplossing voor het
verschralende retaillandschap. Als voor-
malig directeur bij KPN mobile weet hij
wat het is als concurrenten innovaties
imiteren. “De mobieletelefoonindustrie
kampt ook met overaanbod. Ook daar zie
je veel kopieergedrag. Door overcapa-
citeit krijg je druk op het waardeaanbod.
Toch lukt het een aantal bedrijven wel
om waarde te creëren. Daarvoor moet
een product voldoen aan functionele of
emotionele behoeften en onderschei-
dend zijn. Navigatieapparatuur (Tom-
Tom), de iPod en Slim Fast (afvallen) vul-
len een belofte in aan de consument. Dat
is een voorwaarde om tot herhalings-

aankopen te komen en rechtvaardigt een
hogere prijs. Dat geldt ook voor de Sen-
seo, al zie je daar dat copy cat-gedrag
waarde heeft vernietigd. Daar heb je als
fabrikant je gelden dus niet voor aange-
wend.”

Waarde regisseren
Het enorme aanbod gaat zo langzamer-
hand tegen de fabrikanten werken, ob-
serveert hij. Schoenmaker spreekt van de
‘tirannie van de keuze’. Consumenten
zien het verschil niet meer tussen pro-
ducten. En hoewel voedingsmiddelenbe-
drijven veel geld steken in de promotie
van hun producten, wordt het steeds
lastiger om de consument te bereiken.
“Unilever steekt veel geld in het categori-
seren en specificeren van producten.
Toch ziet de klant ze als één brei.”
Blijkbaar appelleren ze onvoldoende aan
latente behoeften. Hier hebben produ-
centen nog een slag te maken. “Ik heb

het niet over waarde toevoegen, maar
over waarde regisseren. We worden ge-
kluisterd door kortcyclisch denken. Aan-
deelhouders vragen om operational
excellence, voorspelbaarheid en be-
trouwbaarheid, maar die bedreigen juist
waarde. Nieuwe behoeftecategorieën
spotten daar gaat het om. Zo kom je op
dat ene big idea dat revolutionariseert,

zoals Ikea dat met zijn meubels een co-
makergevoel oproep. Of smart ideas, die
dynamiseren de mark, zoals die alumini-
um bierfles voor de disco van Heineken
of Yakult. Marketeers moeten gefocust
zijn op dit soort nieuwe categorieën of
het revitaliseren van bestaande. Want ook
vele smart ideas brengen iets groots.” 

Vincent Hentzepeter

Innovatie
Kansen
– Delen van informatie
– Lessen trekken uit het verleden
– Staartananalyses maken en kansloze intro’s bijtijds

afblazen

Randvoorwaarden
– Vertrouwen op basis van gelijkwaardigheid
– Snijden in assortiment voor beter rendement
– Beoordelingscriteria vaststellen 
– Gedeelde visie voor wederzijds voordeel

Verbeteracties
– Informatieplatform delen over consument en shopper
– Meten van introductiesuccessen
– Introducties meer omzet en rendement laten genereren

Consumenten
Kansen
– Shopper- en consumentendata verzamelen, delen en

benutten
– Inzicht vergroten in de beslissingsboom. 
– Clusteren van klanten en kleinere doelgroepen, 

bijvoorbeeld voor local marketing

Randvoorwaarden
– Formuleer een gezamenlijke probleemstelling
– Verricht gericht kennisonderzoek
– Kom tot concrete acties en doelstellingen
– Vertaal informatie naar creativiteit en vernieuwing

Verbeteracties
– Geef aan waar het project start
– Benoem de elementen waarmee een retailer vanuit zijn

formulepositie en rol iets richting de consument kan 
uitdragen/betekenen

Merken
Kansen
– Merken bouwen op de winkelvloer
– Winkelvloer als communicatiemiddel gebruiken
– Investeringen in media en tijdschriften doorsluizen 

naar winkelniveau
– Merkcommunicatie uitvoeren vanuit de 

winkelformulegedachte

Randvoorwaarden
– Vertrouwen
– Wederzijdse inleving (wat zit er achter een A-merk en

huismerk?)
– Geen merken bouwen waar je niets aan verdient
– Investeren in zowel formule(merk) als A-merk

Verbeteracties
– Meer openheid
– Meten en delen van resultaten voor en na activiteiten
– Benutten van samenwerkingsmogelijkheden, bijvoor-

beeld huismerkbroodzak bedrukt met Venz hagelslag

Samenwerken stap voor stap
Tijdens het ECR-congres op 15 maart bekeken fabrikanten en retailers tijdens een aantal rondetafelsessies op welke punten
het tot samenwerking kan komen en onder welke randvoorwaarden:

‘Van de promoties is zeventig procent
verliesgevend’


