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Snel volgen van 
trends

                AH to go introduceerde in 2014 
                                114 nieuwe producten

Een nieuw concept is de granolabar. De granola wordt 

in de winkel afgebakken. Consumenten kunnen kiezen 

voor een bakje yoghurt, een zakje granola en een keus 

maken uit een topping van superfoods of nootjes.

THEMA: FOOD ON THE GO
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AH to go, de formule van Albert Heijn voor iedereen die onderweg is, introduceert naar analogie 
met modewinkels zoals Zara en H&M regelmatig nieuwe producten in de winkels. Deze aanpak 
resulteerde in 114 nieuwe eigen merkproducten vorig jaar. “We beslissen vier weken na de  
introductie of een product in de schappen blijft of niet.”

Om 9 uur ’s ochtends staat een chef-kok sushi te rollen in de vesti-
ging van AH to go in Amsterdam aan de Regulierbreestraat. De 
meeste klanten laten op dit vroege tijdstip de bakjes sushi links lig-
gen en zoeken in het rek met broodjes naar een voor Nederlandse 
begrippen conventioneler ontbijt. Ze kunnen kiezen voor bijvoor-
beeld een Duitse brezel, een vers belegd broodje van de maand (in 
januari: een broodje falafel met humus) of een kaastwister van 
100% spelt. “Dit is onze best lopende introductie van het afgelopen 
jaar”, vertelt Eva Mathlener, merchandising manager bij AH to go. 
De kaastwister is een van 114 producten die in 2014 nieuw in de 
schappen van alle 62 winkels van AH to go verscheen en waar-
schijnlijk ook zal blijven.

Eigen team
Drie jaar geleden kreeg AH to go een eigen team dat zich helemaal 
op de herpositionering van de formule en het assortiment ging 
richten. “Toen we in 2001 met Albert Heijn to go startten, waren 
we de enige met een dergelijk concept. Het convenience landschap 
is nu veranderd. Er zijn veel meer to go-concepten om uit te kie-
zen”, zo vertelt Mathlener. “Om beter in te spelen op de behoe!e 
van klanten aan goed en lekker eten voor onderweg stelden we ons 
het doel in 2014 honderd nieuwe eigen merkproducten te intro- 
duceren.” Om deze ambitie te ver-
wezenlijken, zocht het to go-team 
inspiratie bij de modewereld. 
“Winkelketens zoals Zara en 
H&M kunnen heel snel trends 
van de catwalk vertalen naar de 
retail en daarmee bereikbaar 
maken voor een groter publiek.”
Het bedrijf formuleerde een aantal ‘food catwalks’: horecaformules, 
waar AH de inspiratie vandaan haalde. “Voor brood was dat bij-
voorbeeld een ambachtelijke bakker uit Amsterdam, voor salades 
hebben we gekeken bij formules zoals Stach en Sla en in Londen bij 
Marks & Spencer en Pret a Manger. De meest veelbelovende con-
cepten hebben we vertaald naar de retail. Dit betekent dat het 
betaalbaar moet zijn en geschikt moet zijn om onderweg te kunnen 
eten, door het bijvoorbeeld in een bakje met bestek te doen.” Vol-
gens Mathlener zijn deze organisaties wel trots dat hun assortiment 
wordt vertaald naar de retail. “Ik zeg altijd: steal with pride.” 
“Andersom ben ik zelf ook trots als ik zie dat onze "esjes water met 
verse munt en een schij#e citroen nu ook bij andere retailers wor-
den aangeboden. We geven wel onze eigen twist aan de producten. 
Bovendien zit het bij ons vaak in een meeneemverpakking.” 

Vier weken
Om het aantal introducties te halen, 
besloot het team om binnen vier weken 
van idee naar product in het schap te 
gaan. Normaal gezien duurt zo’n proces 
veel langer, soms tot wel 40 weken. Voor 
dit zogeheten speed-to-market-traject is 
het belangrijk keuzes te maken over need 
en nice to haves. “Het meest belangrijk 
was de prijs/kwaliteitverhouding en de 
voedselveiligheid”, legt Mathlener uit. 
“We voerden in deze vier weken wel een 
consumententest uit, maar we analyseren 
vooraf niet uitgebreid of een klant een 
bepaald product ziet zitten. Dit blijkt snel genoeg als het product in 
de winkel ligt.” De evaluatie na de introductie is zeer belangrijk. Na 
vier weken vindt de eerste beoordeling plaats. “Als het product 
goed loopt, kijken we welke stappen we kunnen nemen om het 
product nog verder te verbeteren. Loopt het product redelijk en 
geloven we erin, dan blij! het product in het assortiment. We kij-
ken dan hoe we het beter onder de aandacht kunnen krijgen, bij-
voorbeeld een andere plek in het schap of een andere promotie. 

Loopt een product na vier 
weken slecht, terwijl de 
promotie goed was, dan 
gaat het product direct uit 
het assortiment.” Produc-
ten die de vier weken test-
periode niet haalden waren 
bijvoorbeeld quiches, pie’s 

(pasteien, red.) en boerenkoolsap. “Ondanks dat we het idee  
hadden dat deze producten potentie hadden, liepen ze niet goed. 
Waarschijnlijk kwamen deze producten nog te vroeg voor de  
consument.”

Leveranciers
De nieuw ontwikkelde producten zijn meestal a$omstig van 
bestaande leveranciers. “Ze zijn al bekend met het systeem van 
Foodscore voor het invullen van de samenstelling van producten en 
ze weten welke eisen wij stellen aan bijvoorbeeld zoutgehaltes of 
transvetten.” AH to go spreekt met de leveranciers van een nieuw 
product een volume-afname af voor acht weken en 62 winkels. “Is 
het een succes, dan komt het product vaak ook in de reguliere 
supermarkten van Albert Heijn in Nederland en België te liggen.” 

‘ Er zijn nog genoeg  
mensen die nog nooit van 
quinoa hebben gehoord’

Eva Mathlener, merchandi-

sing manager AH to go:  

“Ik ben zelf heel trots op  

het saladeschap. Daar  

hebben we de meeste ver-

nieuwingen doorgevoerd.”
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To go werkt ook met nieuwe leveranciers, maar voor hen is het vaak 
lastig om op zo’n korte termijn aan onze eisen te voldoen, vertelt 
Mathlener. “Ze moeten bijvoorbeeld werken via GS1, ze moeten 
kunnen leveren via onze distributiecentra.” Als het team van AH to 
go veel potentie ziet in een idee van een nieuwe leverancier, krijgt 
het bedrijf vier weken extra om aan de eisen te kunnen voldoen. 
Vanwege de strakke deadline van vier weken, kiest Mathlener wat 
verpakkingen betre! vaak wat de leverancier voor handen hee!. 
Ook legt de merchandising manager geen minimum houdbaarheid 
op. “Wat het lekkerst is voor onze klant, dat is belangrijk. We heb-
ben sappen met een houdbaarheid van 5 dagen en chocolade die 3 
maanden kan worden bewaard.”

Gezondheid belangrijk maar relatief klein
“We richten ons op iedereen die onderweg is”, antwoordt Mathle-
ner op de vraag wie de doelgroep is. “We willen consumenten een 
keuze bieden. Kijk, sommigen eten ’s ochtends al een frikandel-
broodje. Dat zal ook altijd in ons assortiment blijven, het is een 
populair product, maar we bieden ook speltbroodjes als gezond 
alternatief. Zeker op stations is de keuze voor een gezonde snack 
lastiger. Daar spelen wij op in.” Gezondheid blij! volgens Mathle-
ner een belangrijke trend voor de komende jaren, maar het is nog 
steeds een niche. “Er zijn nog genoeg mensen die nog nooit van 

quinoa hebben gehoord.” Ze is er wel trots op dat ze intussen even-
veel bakjes quinoasalade verkopen als frikandelbroodjes.

Ontbijt of lunch
Het assortiment is in alle 62 winkels grotendeels gelijk. De piek- 
momenten zijn het ontbijt en de lunch. “Locaties op treinstations 
hebben een grotere piek bij het ontbijt. De citywinkels leunen voor-
al op lunchend kantoorpersoneel. Avondeten in de vorm van maal-
tijdsalades en magnetronmaaltijden speelt een steeds belangrijkere 
rol. De storemanager bepaalt wat er naast het basisassortiment in 
de schappen ligt. In de vestiging aan de Regulierbreestraat kunnen 
bezoekers van de nabijgelegen bioscoop ook verschillende smaken 
popcorn inslaan. Ook zijn er een paar schappen ingericht met 
koekjes en andere typisch Nederlandse versnaperingen in Del!s 
blauwe doosjes voor toeristen. Deze vestiging is in september 2014 
vernieuwd. Naast een granolabar is er ook een sushibar waar de 
lunchende bezoekers kunnen kiezen voor ter plaatse gemaakte 
sushi. De granola wordt in de winkel afgebakken. Consumenten 
kunnen kiezen voor een bakje yoghurt, een zakje granola en een 
keus maken uit een topping van superfoods of nootjes. “We willen 
dit jaar nog meer van dit soort concepten ontwikkelen.”

• DIONNE IRVING •

Langs de schappen We lopen langs de schappen met Eva Mathlener waar zij VMT wat meer vertelt over de ontwikkeling van diverse producten.

“De 100% spelttwister is 

een van onze populairste 

producten.” Het behoort 

tot een serie producten 

gemaakt van 100% 

speltmeel waaronder een 

croissant. De bakkerij is 

de grootste afdeling qua 

omzet, gevolgd door de 

frisdranken en sappen.

De takjes munt worden 

met de hand in de fles-

jes gedaan. Mathlener 

had liever limoen in 

plaats van citroen in het 

flesje gehad, maar dat 

werkte niet zo goed. “Na 

verloop van tijd ontstond 

een bittere smaak.” Ook 

een variant met basili-

cum heeft het vanwege 

de kwaliteit niet gered.

“Met dit product zijn we een voorloper. Niemand heeft nog oatmeal-

smoothies.” Deze producten werden eind vorig jaar geïntroduceerd 

in drie smaken. Een ander product met het populaire oatmeal 

(haver, red.) zijn de oatmealcookies. “Het blijven koekjes, maar ze 

zijn wel gezonder.”

“In het saladeschap zijn de meeste nieuwe producten geïntroduceerd. Naast de salades met quinoa, bulgur of 

boerenkool, hebben we ook grotere lunchsalades gemaakt op verzoek van consumenten. Die vonden de klei-

ne salades niet vullend genoeg.” De bekende maaltijdsalades zijn het afgelopen jaar verbeterd. De verhouding 

pasta versus groenten is veranderd en waar mogelijk zijn gezondere ingrediënten gebruikt.
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