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Strategie
Vakbeurs

Een prijzenoorlog. Een vergrijzende consument die naast prijs weer op kwaliteit gaat letten. Een

retailer die kiest voor huismerken. En een fabrikant die innoveren te risicovol acht. Zo maar wat

zaken die de revue passeerden tijdens het door European Business Studies georganiseerde

lustrumcongres van ‘What’s going on in retailing?!’ op 12 april in Rotterdam WTC.

Het lustrumcongres ter ere van 15 jaar
‘What’s going on’ had qua belangstelling
geen klagen. Het jaarlijkse ontmoeting-
punt voor beslissers van fabrikanten en
retailers trok opnieuw honderden bezoe-
kers. Veel congresgangers gebruikten
deze dag om te netwerken. In het snelle
retailwereldje kent iedereen elkaar. Dat
betekent tijdens zo’n dag vooral zien en
gezien worden.

Wat wil de klant?
De prijzenoorlog kwam veelvuldig ter
sprake. Maar nieuw is dit fenomeen aller-
minst, nuanceerde Ton Bos, directeur
Retail Wholesale Group. De strijd woedt
al minstens 20 jaar. “Begin jaren tachtig
ontwikkelden winkeliers meer eigen pro-
ducten en bundelden ze de krachten.
Ook toen ging er geen jaar voorbij of dit
woord werd gebruikt. ‘Hoe wordt 1981?
Wat ons betreft goedkoper,’ was de AH-
advertentie van oudejaarsavond 1980,
kort daarop gevolgd door de campagne

‘‘s lands grootste kruidenier gaat op de
kleintjes letten’.” En AH ging ook toen al
de strijd aan met de discounters, memo-
reert Bos. “Niet met Aldi en Lidl, maar
met Edah. Dat was de gemenerik, een
geweldig winstgevende supermarktorga-
nisatie in die tijd. ‘Maak je niet dik Calvé,
we hebben nog 44 merken in prijs ver-
laagd’, was toen een Edah-slogan. Of:
‘Het leven wordt duurder, Edah blijft
goedkoop’.”
De tegenstelling tussen fabrikanten en
retailers was nooit zo scherp als nu, er-
kent Bos. En nooit waren er in de super-
marktbranche zo weinig zekerheden.
“Toen Laurus een aantal jaren geleden

ontstond, dachten we dat de kaarten ge-
schud waren. Wat blijkt: als je één touw-
tje lostrekt staat al het spul weer op de
wagen en moet alles opnieuw uitgevon-
den worden. Dertig jaar consumenten en
koopgedrag. We denken dat we het we-
ten, maar we weten het niet.” Zelfs de
succesvolle discounters lijken het spoor
bijster. Wat wil de klant? “De eerste
barstjes in het Aldi-bolwerk in Duitsland
worden zichtbaar. De autonome omzet
groeit nauwelijks meer. Moet Aldi A-mer-
ken opnemen? Dan worden ze vergelijk-
baar met andere retailers.” 

Vergrijzen
Goos Eilander, algemeen directeur Trend-
box, liet zich niet intimideren door de
‘ongrijpbare consument’. De trendwat-
cher analyseerde het consumentenge-
drag in de afgelopen 15 jaar en schetste
een toekomstbeeld. Tot 2020 zal de be-
volkingsaanwas afnemen en Nederland
vergrijzen. Tussen 2005 en 2015 zullen er
maar 300.000 Nederlanders bijkomen.
Dat is fors minder dan de 1,4 miljoen
mensen sinds 1990. De samenstelling van
de huishoudens verandert daardoor
sterk. “De consequenties realiseren we
ons nog niet volledig. Mensen van vijfen-
dertig jaar en ouder komen over tien jaar
al in de grijze golf. Neem Jonge Jenever,
een echt Nederlands product dat vooral
wordt gedronken door oudere Nederlan-
ders. Er komen nauwelijks jonge consu-
menten bij.”
Wat jonge jenever staat te gebeuren, is
een waarschuwing voor andere product-
categorieën. “Je moet blijven werken aan
je doelgroep en grotere hoeveelheden
jongere consumenten aantrekken dan nu
het geval is. Er komen in de komende
jaren veel minder huishoudens bij. Per
vijf jaar nog maar zo’n 250.000. De be-
staande huishoudens veranderen sterk.

De bestedingen aan de kassa gaan naar
beneden door een daling van de gemid-
delde gezinsgrootte.”
Of de Nederlander veel meer gaat uitge-
ven aan voedsel, betwijfelt Eilander. Hij
verwacht namelijk dat er relatief veel geld
zal wegvloeien naar de publieke sector.
Positief noemt hij het consumentenver-
trouwen. Dat vertoont na een dip in 2000
een stijgende lijn. Die trend zal de ko-
mende jaren doorzetten, verwacht hij.
Dat is goed nieuws voor fabrikanten die
producten verkopen die buiten de basis-
behoeften vallen. “De consument moet
wel overtuigd worden van de noodzaak
om daaraan geld uit te geven. Dat bete-
kent steeds meer fijnslijpen, dus weten
voor wie je iets in de markt zet.” 

Kostenbewakers
Om de veranderende consumentenvoor-
keuren voor een bepaalde retailformule
in kaart te brengen heeft Trendbox een
achtcellenmodel ontwikkeld. Er wordt
uitgegaan van vier typen consumenten:
de gevoelsmens, de kostenbewaker, de
rationalist en de avonturier. De gevoels-
mens is sociaal bewust, gericht op sa-
menwerken en graag onder de mensen.
De avonturier is individueler ingesteld, in
voor nieuwe dingen en risico’s. De ratio-
nalist is het analyserende type en net als
de avonturier op zichzelf gericht. De kos-
tenbewaker houdt van regeltjes, is in-
flexibel en risicomijdend. 
Trendbox constateert dat prettig winke-
len sinds ’91 sterk naar de achtergrond is
gedrongen en de factor prijs aan belang
heeft gewonnen. In dit klimaat hebben
de prijsvechters zich explosief kunnen
ontwikkelen.
Nederlandse winkelformules versoberden
hun positionering, maar Albert Heijn ging
op de oude voet door. Er moest aan de
noodrem getrokken worden. Sindsdien is
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de formule een stuk naar het midden
opgeschoven. Het vernieuwde AH is min-
der duur en heeft een ondieper assorti-
ment. Service en kwaliteit zijn nog steeds
van een vrij hoog niveau. Dat werkt. Na
een aantal moeilijke jaren, neemt de
supermarktketen andere retailers in toe-
nemende mate de wind uit de zeilen.
Eilander: “AH was in 91 goed in conve-
nience, assortiment en sfeer, maar bleef
in prijs achter. Daardoor kreeg de formule
het erg moeilijk. In 2005 is de verbetering
op prijs keihard doorgekomen en heeft
AH zich ook verbeterd in sfeer, assorti-
ment en gemak. Daardoor is AH vorig jaar
de dominante factor geworden.”
Discounter als Aldi en Lidl blijven zeer
goed op prijs scoren. Maar de overige
winkels lijken sterk op elkaar en zijn
vooral met elkaar in concurrentie. Albert
Heijn is lachende derde en zal zijn positie
de komende jaren volgens Eilander ver-
der gaan versterken. “Er gaan slachtof-
fers vallen. AH is duidelijk op weg om
andere formules, die zich minder onder-
scheiden, weg te drukken.”

A-merk of AH-merk
Dat Albert Heijn zijn marktleidende rol
uitbouwt, bevestigde commercieel direc-
teur Sander van der Laan. Na 2000 holde
het marktaandeel achteruit, het aantal
klantentransacties zat in de min en ge-
zinnen met kinderen voelden zich er niet
meer thuis. De prijsafstand met hard dis-
count nam snel toe, waardoor de formule
zichzelf uit de markt prijsde. “In 2003
hadden we 26% van de markt, waren dus
marktleider, maar wel de duurste speler.
Terwijl je als grootste minimaal een mid-
priced formule moet zijn. Kijk naar Tesco
en Asda in Engeland en Carrefour in
Frankrijk. Wij scoorden nog wel op kwa-
liteit zeer hoog, maar er moest wat
gebeuren.”
Er volgde een herpositionering van de
formule. ‘Het alledaagse betaalbaar, het
bijzondere bereikbaar’, luidt de nieuwe
missie van de grootgrutter. Door stevig in
te zetten op het AH-huismerk en fancy
labels, kan de formule nu het hele gam-
ma van ultragoedkoop tot premium ge-
prijsde producten aanbieden. Ook de

deken van arrogantie is afgeworpen. “Er
gaat nu programma lopen om de nieuwe
bedrijfscultuur in de genen van ons per-
soneel te krijgen.” Een discountformule
zal AH nooit worden, benadruk Van der
Laan. “Kwaliteit, keuze en inspiratie zijn
de kernwaarden van het Albert Heijn-
merk. We hebben niet alleen veel artike-
len op het schap, er zijn ook veel verschil-
lende winkels en er is keuze tussen het
AH-merk en A-merk. Je komt bij ons niet
voor prijs, maar we bieden wél keuze in
prijs. We laten ons niet de kaas van het
brood eten.”
De cijfers tonen aan dat de AH-strategie
aanslaat. Volgens GfK stond het markt-
aandeel over 2005 op een index van 107.
Bovendien wint AH veel gezinnen met
kinderen terug. Die groep kocht vorig
jaar zelfs 10% meer bij de supermarktke-
ten. Ook het aantal grote boodschappen-
trips groeide, zonder in te boeten op aan-
kopen door kleinere huishoudens.

Drie G’s
Ondertussen blijft Albert Heijn de prijzen
verlagen. De prijzenslag gaat dus door,
tegen het zere been van Eugène Willem-
sen, general manager Noord-Europa
Smiths Food Group en FNLI-voorzitter.
Hij ziet liever dat er weer nauwer samen-
gewerkt wordt tussen fabrikant en retai-
ler. Na Duitsland is het in Europa ner-
gens goedkoper boodschappen doen dan
in Nederland. Vorig jaar daalde de super-
marktomzet met 0,7%, alleen ‘vers’
boekte een bescheiden groei van 0,9%.
Leuk voor de portemonnee van de Neder-
lander, maar de tol die voor dit lageprij-
zenmekka wordt betaald is te hoog, stelt
Willemsen. “De neerwaartse spiraal met
lagere prijzen leidt tot druk op marges,
het schrappen van investeringen, minder
innovaties en dus verschraling. Terwijl
innovatie de pijler is van toekomstige
groei.”
Daar blijft de Smiths Food Group zich dus
voor inzetten. “Bij innovatie baseren wij
ons op de drie megatrends: genieten, ge-
mak en gezondheid. In 2004 kwamen we
met Lays sensations, dé verwenschips
van Lays. Sindsdien hebben we qua ge-
zondheid hard gewerkt aan chips met

een verbeterde productsamenstelling. Er
komt een herlancering van Lay’s Chips.
Het percentage verzadigd vet is met 50%
teruggebracht ten opzichte van normale
chips.” Het zijn dit soort vernieuwingen
waar retailers hun voordeel kunnen
doen, besluit Willemsen, omdat het nu
eens niet om prijs gaat. “Partijen hebben

elkaar nodig voor groei, ik ben ervan
overtuigd dat dat besef er in Nederland
is. Als je kijkt naar enorme concentratie
aan inkoopzijde, dan is het voor fabrikan-
ten een must om met dit soort partijen te
kunnen onderhandelen, wil je in Neder-
land een positie kunnen behouden.”
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