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Strategie

A-merkfabrikanten voelen de hete adem van supermarkten in

hun nek nu de prijzenoorlog voortduurt en de huismerken

oprukken. Om hun tegenstanders voor te blijven, zetten zij ver-

schillende strategieën in. Adviesbureau Berenschot zette ze op

een rijtje en bepaalde of en wanneer ze succesvol zijn.

De gevolgen van de almaar voortdurende
prijzenoorlog zijn bekend: fabrikanten
worden onder druk gezet prijzen te verla-
gen en supermarkten verlagen hun
kosten door uitstoot van arbeid en reduc-
tie van het assortiment. Tegelijkertijd
vervangen ze A-merken systematisch
door huismerken. Hierdoor daalt voor A-
merkfabrikanten de ‘return on brand’ en
blijft er minder schapruimte over voor
innovatieve producten. Uiteindelijk wor-
den de marktpositie van voedingsmidde-
lenfabrikanten aangetast. Vooral kleinere
fabrikanten lijden onder de situatie,

omdat zij vaak sterk afhankelijk zijn van
de supermarkten en hun inkoopcombi-
naties.

Ideaaltypen
Voedingsmiddelenbedrijven zetten ver-
schillende strategieën in om hun retail-
tegenstanders voor te blijven. Adviesbu-
reau Berenschot onderscheidt, na analy-
se van jaarverslagen, persberichten en
websites, in totaal negen ideaaltypen (zie
kader en figuur 1). In de praktijk hante-
ren ondernemingen elementen uit ver-
schillende basisstrategieën.
Bijna alle strategieën zijn gericht op het
versterken van de marktpositie en het
vergroten van het rendement. Ze moeten
voldoende tegenwicht vormen voor de
druk van de retail. Het gaat echter niet
alleen om de keuze voor een strategie.
Wordt de strategie niet met kracht uitge-
voerd, dan gaan alle pijlen in figuur een
naar linksonder. De fabrikant wordt dan
de inwisselbare ‘jobber’ voor huismerken
van de retail. De onderneming die de
strategie het sterkst invoert, heeft boven-
dien de kans de concurrenten voor te blij-
ven, waarmee het negatieve risico op de
achterblijvers wordt afgewenteld.

Kwetsbaar
Uit de afweging van de voor- en nadelen
van de verschillende basisstrategieën
blijkt dat kostenreductie altijd zinvol is,
evenals assortimentsreductie, zeker als
het gaat om langzaam lopende en ver-
lieslatende elementen in het assorti-
ment. Costleadership als basisstrategie
blijft een kwetsbare oplossing omdat ook
concurrenten in nood bereid zijn met
lage prijzen te komen. Als prijs het enige
onderscheidende element is, zijn positie
en rendement op termijn slecht te verde-

digen.
Voorwaartse integratie en het aanboren
van alternatieve verkoopkanalen zijn
interessantere opties. De onderneming
richt zich hierbij op een nieuw type acti-
viteiten, vaak het toevoegen van diensten
aan producten. Dat kan de positie ten
opzichte van de afnemers versterken en
het rendement verbeteren.

Onorthodox
Om tegenwicht te bieden aan de prijs-
strategie van de retail is de onorthodoxe
beweging om een keten over te nemen
met enkele grote fabrikanten een prikke-
lende gedachte. Het merkartikel kan
worden gepromoot en naast de betere
formule kan een ‘outlet’ komen voor uit-
lopende producten, die lager geprijsd
zijn dan die van de discounters. De fabri-
kanten hebben zo een alternatief en kun-
nen wat doen aan de machtsbalans. Dit
ideaaltype zal niet direct realiteit worden,
maar het blijft een interessante doorbre-
king van de huidige spelregels.
Voor kleinere bedrijven is de nichestrate-
gie een goede oplossing. Door niet te
concurreren op prijs met de grote broers,
maar klein, speciaal, en natuurlijk ook
duurder te leveren aan de klant kunnen
ze aantoonbaar rendement maken. Voor
grote bedrijven zijn de basisstrategieën:
merkfocus, innovatie en schaalvergroting
het meest kansrijk, waarbij het belangrijk
is om ondanks een groei in product/
marktcombinaties de focus in de portfo-
lio te behouden.

Goed getraind
Alles wat in figuur 1 naar rechtsboven
wijst, is dus aan te bevelen. De vertrouw-
de strategieën komen er goed uit en zijn
noodzakelijk om tegenwicht te bieden
aan de druk van de retail. Ondernemin-
gen die met de mentaliteit van een lange-
afstandloper langdurig en consequent
werken aan versterking van de marktpo-
sitie in enkele focusmarkten hebben de
beste kansen: goed getraind, een niet te
hoog tempo, tactisch de tegenstander in
de gaten houdend en vooral consequent
bezig zijn met de kilometers die nog
komen.

Reageren op de oorlog rond prijzen en huismerken

Welke strategieën zijn e

Voedingsmiddelenbedrijven zetten verschillende strate-
gieën in om hun retail-tegenstanders voor te blijven.
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n effectief?

Fig. 1   Een overzicht van de negen strategieën, waarbij
wordt uitgegaan van één uitgangspositie voor alle stra-
tegieën. Op de assen staan twee essentiële dimensies:
rendement en breedte van de portfolio van Product
Markt Combinaties. De pijlen geven aan wat binnen
enkele jaren te verwachten is van de strategie. Alle pijlen
die naar links wijzen geven een defensieve strategie
weer. Datzelfde geldt voor een horizontale pijl naar
rechts (7).

Fig. 2   Een overzicht van de positie van de voorbeeldbe-
drijven in het kader. Op de assen staan rendement en
breedte van de portfolio van Product Markt Combinaties.
De rendementen van de coöperaties Campina, The Gree-
nery en Avebe zijn niet geheel vergelijkbaar met de ren-
dementen van de andere ondernemingen omdat een
groot deel van de winsten van coöperaties via toeslagen
op grondstofprijzen wordt uitbetaald aan de leden.
Campina heeft in de jaarcijfers van 2005 een schatting
opgenomen van de hiervoor gecorrigeerde winstcijfers.

1. Verkleinen van de portfolio van
merken en producten en concen-
tratie op de beste Product Markt
Combinaties (PMC’s) en merken.
Doel is het verhogen van het ren-
dement, waarbij een versmalling
van de PMC-portfolio en verschra-
ling van de marktpositie op de
koop toe genomen wordt.
Voorbeeld: Unilever.

2. Schaalvergroting. Door overnames
en fusies wordt de marktpositie
internationaal versterkt.
Voorbeeld: Vion, met overnames in
de Nederlandse en Duitse vlees-
sector.

3. Innovatie en productdifferentiatie.
Dit geeft mogelijkheden om een
verdedigbare voorsprong op de
concurrentie op te bouwen. Het
onderscheidend vermogen neemt
toe en prijspremies zijn haalbaar.
Bovendien wordt de waarde van de
merken benut en versterkt.
Voorbeeld: Campina, met nieuwe
productvarianten (Vifit, Optimel)
en -concepten (Valess).

4. Kostenreductie (costleadership).
De fabrikant streeft naar een zo
laag mogelijke kostprijs, lager dan
alle concurrenten. Dit gaat samen
met een versmalling van het assor-
timent en een voorkeur voor de
productie van huismerken. Prijzen
en marges zijn laag, maar door de
massa wordt er wel verdiend.
Voorbeeld: Avebe, dat ondanks
goede innovatiestrategieën en
internationale uitbreiding door de
prijsdruk op de wereldmarkten
moet kiezen voor costleadership.

5. Merkfocus. Het merk wordt maxi-
maal sterk gehouden en het assor-
timent blijft beperkt in breedte.
Voorbeeld: Heineken, met een
absolute focus op bier.

6. Focus op niches. Hierbij gaat het
om kleine volumes met veel onder-
scheidend vermogen.
Voorbeeld: de Zonnatura-lijn van
Wessanen, waarbij smaak, geur en
de beleving van oorspronkelijkheid
en zuiverheid voorop staan.

7. Voorwaartse integratie. Hierbij
nemen producenten handelshui-
zen over en/of wordt de distribu-
tiefunctie ingevuld door de retail.
Voorbeeld: The Greenery, die na
schaalvergroting assortimentdien-
sten en logistieke diensten gaat
leveren aan supermarktketens.
Een brug verder, en wellicht een
brug te ver, is het model waarbij
enkele grote fabrikanten samen
een supermarktketen overnemen
om hun onderhandelingspositie
ten opzichte van bestaande ketens
te versterken.

8. Alternatieve afzetkanalen. De voe-
dingsmiddelenfabrikant heeft
naast omzet uit retail ook alterna-
tieve kanalen.
Voorbeeld: Sara Lee/DE die koffie-
automaten levert aan bedrijven
waarbij het vooral gaat om de
levering van de koffie en ander
producten. Met een onderschei-
dende smaak en kwaliteit ontsnapt
de fabrikant aan de prijsdruk van
het retailkanaal en versterkt hij de
merkbeleving.

9. Verdedigen/overleven. Dit is een
mengvorm van beperkte innovatie,
merkenbeleid en kostenreductie,
waarbij bedrijven vaak jaren kwak-
kelen.
Voorbeeld: Hak, een zeer bekend
merk dat onder druk staat en
steeds probeert, vaak met nieuwe
eigenaren, een nieuwe toekomst
op te bouwen. 

Basisstrategieën
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