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Verleiden – daar gaat het om in de categorie snacks en

zoetwaren. De consument beslist immers op het ver-

kooppunt over de aankoop van deze impulsartikelen.

Productvernieuwing, maar ook promoties en zichtbaar

zijn in het schap zijn nodig om de categorie, die weer

enigszins in de lift zit, een extra impuls te geven.

“Een beetje creativiteit en vernieuwing
zou in de snack- en zoetwarencategorie
niet misstaan. Het is allemaal te braaf en
te saai”, zo hield Jempi Moens van het
bureau voor strategische creativiteit
Fresh Forward zijn bijna 400-koppige
gehoor voor. De zoetwarenbranche was
op 7 november bijeen in Ermelo ter gele-
genheid van het SSZ-najaarsevent.
Moens adviseerde in te spelen op de tij-
den van ‘happiness’ die aanbreken: “De
komende tien tot vijftien jaar zijn een
‘re-edit’ van de jaren zestig: vrijheid,
optimisme, blijheid is wat de consument
wil. Impuls is dan niet meer iets dat
eigenlijk niet mag. Mensen zitten er op
te wachten. Consumenten willen verleid
worden.”

Zoetwarenomzet plust
De eerste veertig weken van 2006 liet de
categorie snacks en zoetwaren eindelijk
weer groei zien. Ten opzichte van dezelf-

de periode in 2005 steeg de omzet, ver-
telde Rob Mienis van AC Nielsen. Groei
was er in alle drie de afzetkanalen die
het marktonderzoekbureau onder-
scheidt (figuur 1). “In het grootste afzet-
kanaal, voedingsmiddelen, is de markt
nog niet echt in beweging. De afzetkana-
len benzinestations en drogisterijen 
bieden wel mogelijkheden maar zijn in
harde euro’s van een geheel andere om-
vang”, aldus Mienis.

Shell-strategie
Dat het met de afzet van snacks en zoet-
waren in de ‘fuels retail’ goed gaat, be-
vestigde Robert Jan Vreeburg van Shell.
De laatste drie jaren vertoonde de retail-
omzet van Shell een stijging van 6%.
Vreeburg lichtte toe hoe Shell de ver-
koop in dit impulskanaal stimuleert: “In
de nieuwe shopformule Look & Feel
staan geen displays meer. Wij hebben
grote schappen met producten die de

boodschap vertellen. Het draait om pre-
sentaties en promoties én om de actieve
rol van onze medewerkers bij de ver-
koop.”
Shell ondervond dat er meer wordt ver-
kocht door minder producten en meer
facings in de shops te voeren. “Dat is
overzichtelijk voor de consument. Mijn
boodschap aan u luidt daarom: Maak
een keuze.” 

Innovatief en gezond
Het stimuleren van impuls betekent vol-
gens Vreeburg dat producent en handel
samen de verwachtingen van de klanten

Distributie

De kunst
van verleiden

Fig. 1   Omzet markt voor zoetwaren eerste 40 weken van 2005 en
2006, in drie afzetkanalen (x ¤ 1.000). 
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Fig. 2   Omzet snacks en zoetwaren per productgroep per afzetka-
naal in eerste 40 weken van 2006. 
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Het najaarsevent van het Studiecentrum Snacks & Zoetwaren Be
kracht van impuls’. V.l.n.r.: Robert Jan Vreeburg (rechts) met d

Foto’s SSZ Benelux



Personalia

Lekkerland Benelux
Henk-Jan Peterse heeft besloten om zijn dienstverband met Lek-
kerland Benelux te beëindigen. Hij trad per 1 oktober terug uit
zijn functie van Executive Vice President van het landencluster
Benelux.

PepsiCo
PepsiCo heeft een nieuwe organisatiestructuur voor
haar Noord-Amerikaanse activiteiten ingevoerd, het-
geen tot gevolg heeft dat John Compton de nieuwe
Chief Executive Officer Noord-Amerika is. Compton
zal direct rapporteren aan de onlangs benoemde pre-
sident, Indra Nooyi, die per 1 oktober de rol van CEO
gaat invullen. De huidige PepsiCo voorzitter, Steve
Reinemund, zal dan terugtreden als CEO en in mei
2007 als voorzitter.

HAS Den Bosch
Prof. dr. Egbert Wever is benoemd tot lector in de regionale eco-
nomie aan de HAS Den Bosch. Hij volgt drs. John Dagevos op.

Stichting Wakker Dier
Directeur Marianne Thieme (34) van de Stichting Wakker Dier legt
haar functie neer. Zij wil zich de komende maanden volledig wij-
den aan de verkiezingscampagne van de Partij voor de Dieren.
Arthur Wiltink (46) volgt Thieme op. Hij zal zich in het bijzonder
richten op de campagne tegen de onverdoofde castratie van big-
gen. Marianne Thieme is sinds juni 2004 directeur van Wakker
Dier en als zij niet voor de Partij voor de Dierer in de kamer wordt
gekozen, zal ze terugkeren bij Wakker Dier. 
Wiltink is voormalig manager in de voedingsindustrie en heeft
onder meer bij Unilever en Heineken gewerkt.

Finland Distinguished Professor
Prof. dr. Willem de Vos, hoogleraar Microbiologie
aan Wageningen Universiteit en programmadirec-
teur Microbial Functionality and Safety van het
Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS), is
benoemd tot ‘Finland Distinguished Professor’
door de Academy of Finland en Tekes. Deze acade-
mie is de belangrijkste overheidsorganisatie voor
financiering van research en development in Fin-
land.

Müller Milch
Bert Jansen, tot vorig jaar vice-directievoorzitter van zuivelconcern
Campina, treedt binnenkort in dienst bij het Duitse zuivelconcern
Müller Milch. Hij wordt de tweede man naast concernmanager
Christoph Weiss. Bert Jansen was van 1989 tot 2005 bij Campina
verantwoordelijk voor de groep Consumer Products Europe.

Rabobank Nederland
Carel van der Hamsvoort (37) is op 1 november 2006 in dienst
getreden bij Rabobank Nederland als hoofd van de afdeling Food
& Agribusiness Research & Advisory. Van der Hamsvoort is als
landbouweconoom thuis op vele terreinen van de nationale en
internationale food & agribusiness. Op dit moment werkt hij als
senior researcher en relatiemanager voor Wageningen Univer-
siteit en Researchcentrum, waar hij ook promoveerde.
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moeten overtreffen: “Snelheid en gemak bieden en via product-
innovatie grenzen overschrijden, zowel qua product als verpak-
king.”
Kernwoorden bij vernieuwing zijn ‘oorspronkelijk’ en ‘anders’,
maar wel met behoud van oude succesnummers. Lekker moet
het zijn. Gezondheid is daarbij gekomen. Want, wel of niet
terecht, de snack- en zoetwarenbranche moet aanhaken bij de
gezondheidstrend. “De tijd van extra roomboter is voorbij”,
aldus Mienis. “Speel in op de gezondheidbewuste consument.”

Promoties
Actieve productpromotie resulteert in de Shell-shops in
gemiddeld 40 maal de reguliere verkoop. Ook Nielsen heeft de
ervaring dat door het impulskarakter van snacks en zoetwaren
promoties effectief zijn. Zijn credo: ‘Kies eerder voor aandacht
(‘smoel’) dan voor prijskortingen’. Hij adviseerde de fabrikan-
ten veel meer voorstellen voor promoties bij de retail te doen.
En richting handel: “Aanvaard de promoties. Geef de categorie
voldoende aandacht in de winkel. Bedenk dat snacks en zoet-
waren ook money makers zijn.”

Zichtbaarheid = verleiden
– Goede plaats in winkel/verkooppunt
– Overzichtelijk, aantrekkelijk, verrassend schap
– Productinnovatie
– Behoud succesvolle producten
– Promoties met presentaties buiten schap
– Meerdere plaatsen in winkel

Carina Grijspaardt-Vink

enelux werd door ruim 300 vakgenoten bijgewoond. Sprekers gaven hun visie op ‘de
agvoorzitter Leo Kivits, Jempi Moens en Rob Mienis (rechts).
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