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Proeftuin  
der beleving
Jumbo Foodmarkt zet huismerken in schijnwerpers

na twee jaar voorbereiding opende de Jumbo Foodmarkt in 
Breda zijn deuren. Het horeca- en retailconcept zet in op bele-
ving, getuige de internationale keukens en vele kookdemonstra-
ties. op het vloeroppervlak van 6.000 m2 hebben huismerk- en 
a-merkfabrikanten volop ruimte om hun producten te etaleren. 
“a-merken moeten dan wel met vernieuwende concepten 
komen.”

“Wat mij aanspreekt is dat u ruim vierhon-
derd banen schept en dat u zich verant-
woordelijk voelt voor gezonde voeding”, 
richt burgemeester Peter van der Velden 
zich tot Jumbo-directeur Frits van Eerd. 
Nadat de familie Van Eerd en de burgerva-
der de openingshandeling van de Jumbo 
Foodmarkt hebben verricht, spoeden hor-
des mensen zich naar de ingang van de 
winkel. Er valt genoeg te zien. Bij de Aziati-

Her en der geven Jumbo-medewerkers uit-
leg over het voor Nederland nieuwe retail- 
en horecaconcept. Een medewerkster ver-
telt een klant hoe de scanner op de winkel-
wagen werkt. “U scant alle boodschappen. 
Automatisch worden dan alle bedragen 
opgeteld. U geeft de scanner aan de kassa-
medewerkster. Zo hoeft u niet alles uit uw 
karretje te halen.”

Kookdemonstraties en displays
Kookdemonstraties en displays duiken uit 
het niets op in de looprichting van de klant. 
In het midden van de winkel, vlakbij de sla-
ger, verschijnt een vegetarische afdeling. 
Rondom staan tal van producten, van peul-
vruchten tot vleesvervangers, uitgestald. 
Een medewerkster achter de toonbank 
voorziet klanten graag van advies. Bij de 

Het was dringen om binnen te komen in Breda. speciale afdeling met vegetarische producten. vis komt zes dagen per week vers binnen.

sche, Hollandse, Italiaanse, soep- en sushi-
keukens kunnen klanten eten direct consu-
meren in het Jumbo Foodmarkt Café of 
kant-en-klaar meenemen. Het kopen van 
alleen de ingrediënten is een andere moge-
lijkheid. Voor verse producten kan de lief-
hebber terecht bij de inpandige slager waar 
vlees zichtbaar in een rijpingskast hangt, 
vishandel (iedere dag vers aangevoerd en 
met eigen rokerij) of de(banket) bakker. 
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poffertjes- en pannenkoekenkraam van 
fabrikant Jan, vertoont een kok zijn kook-
kunsten. Dit zorgt voor een opeenhoping 
van nieuwsgierige klanten. De nieuwe Jum-
bo-formule ademt een en al beleving en 
verleiding. De foodmarkt prikkelt letterlijk 
alle zintuigen.

Château Pétrus
Bij de droge kruidenierswaren en dranken 
maakt het marktsfeertje van de versafdelin-
gen en horecaconcepten plaats voor een 
meer zakelijke ambiance. Ruime gangpaden 
met strak vormgegeven en efficiënt inge-
richte winkelschappen domineren. Hier 
dringt door hoe groot het foodassortiment 
daadwerkelijk is: 35.000 artikelen en daar-
mee het grootste van Nederland volgens 
Jumbo. Niet alleen de hoeveelheid levens-
middelen is groot, ook de prijsverschillen 
kunnen enorm uiteenlopen. Zo staan er 
wijnen van €2 in het schap, maar tevens 

flessen van €1000 tot €1800. “Zulke wijnen 
zijn er meer om te laten zien wat we heb-
ben. Op de veiling betaal je voor zo’n fles zo 
€3000”, zegt slijterijchef Tom Leussink. Hij 
ontgrendelt de koeling en grijpt het duurste 
druivennat. “Château Pétrus is de bekende 
wijn uit het beroemdste château in de 
wereld uit de wijnstreek Bordeaux.”
Om niet te verdwalen in het gigantische 
supermarktdoolhof hangen plattegronden 
aan de muren. Karel van Eerd wandelt rus-
tig door de Jumbo Foodmarkt. Over ver-
dwalen maakt hij zich niet druk. Hij kan 
alleen maar glimmen van trots. De grond-
legger van de huidige Jumbo Supermarkten 
zegt: “We wilden altijd al een hele grote 
supermarkt. Je wordt geïnspireerd en van 
het ene idee ontstaat het andere.” Samen 
met zijn kinderen Colette (Marketing en 
Formules) en Frits (algemeen directeur) 
reisde hij de hele wereld over om zich te 
laten inspireren. Had Jumbo zich niet beter 
kunnen focussen op online? “Met online 
kun je de smaakpapillen niet prikkelen. Je 
kunt niet voelen en pakken”, antwoordt Van 
Eerd senior. 

Ondernemerschap Jumbo
Retailkenners vinden de opening van de 
Jumbo Foodmarkt in een economisch 
slechte tijd een moedig staaltje onderne-
merschap. Zeker gezien de financiële last 
die het familiebedrijf meetorst door eerdere 
overnames van Super de Boer en C1000. 
Voor algemeen directeur Frits van Eerd is 
de Jumbo Foodmarkt een droom die na 
twee jaar hard werken werkelijkheid wordt. 
De foodmarkt speelt in op de gezonde, 
bewuste klant die van lekker en goedkoop 
eten houdt. Jumbo blijft de laagste prijs 
garanderen. De zonder twijfel forse investe-
ring in het nieuwe retail- en horecaconcept 
(Jumbo wil niets zeggen over het bedrag), 
de financiële ballast van eerdere overnames 
en de mogelijk hoge personeelskosten vor-
men geen belemmering om de belofte 
gestand te doen. “We lopen risico. Dat reali-
seren we ons. Maar we blijven dit concept 
doorontwikkelen. Waar mogelijk vertalen 

ook de nederlandse keuken is aanwezig bij de Jumbo Foodmarkt.

De schappen zijn strak vormgegeven. 

Het winkelend publiek keek zijn ogen uit.

Jumbo Foodmarkt
•  De Jumbo Foodmarkt is een retail- en 

horecaconcept in Breda met een vloer-
  oppervlak van 6000 m2.
•  Bij Jumbo Foodmarkt werken 415 men-

sen. Allemaal vakspecialisten zoals één 
chef-kok en vier souschefs. Door trainin-
gen en stages bij leveranciers worden ze 
bijgeschoold. 

•  De winkel telt verschillende (internationa-
le) keukens van Italiaans tot Hollands. 
Klanten kunnen de maaltijden meenemen 
of opeten in het Foodmarkt Café. Alle 
foodcorners werken zo veel mogelijk met 
seizoens- en streekproducten uit de eigen 
winkel.

•  In de koffiebranderij kunnen klanten het 
brandproces aanschouwen. Op basis van 
het ‘Pick en Mix’-concept stellen ze hun 
eigen thee samen.

•  Jumbo Foodmarkt heeft een breed assor-
timent glutenvrije- en Fair Tradeproducten. 
Het totaalassortiment voedingsmiddelen 
bedraagt 35.000. 



035

we elementen uit deze winkel door in onze 
reguliere supermarkten. Dit is een proef-
tuin, een geboorte van een nieuw concept. 
Als we moeten bijschaven zullen we dit niet 
nalaten.” Karel van Eerd is duidelijk hoe 
Jumbo de laagste prijs kan bieden. “We zor-
gen voor minder kosten dan onze concur-
renten door meer omzet binnen te halen. 
Die krijg je door goed te zorgen voor je 
klanten.”

Schapruimte Jumbo
Voedingsbedrijven hopen te profiteren van 
de enorme winkel: veel ruimte in de schap-
pen en plaats voor demonstraties. Een 
Hero-medewerker die boodschappen doet, 
zegt hier voor zijn werk te zijn: “Als dit 
Jumbo’s uithangbord wordt, dan starten we 
mogelijk nieuwe projecten. Het is afwach-
ten hoeveel ruimte we hiervoor krijgen.” 
Bing Go, directeur van sauzenfabrikant Go 
Tan, vergaapt zich aan het nieuwe concept. 
“Dit is een winkel die uitnodigt tot winke-
len en haalt de focus van de prijs af. Dit 
funshoppen is gunstig voor ons.” Hij hoopt 
op meer schapruimte voor zijn producten, 
“want het is altijd vechten.” Go: “Als onze 
producten in de Aziatische corner komen te 
liggen, stijgen de kansen op dubbele ver-
koop.” 
Kansen voor A-merken zijn er zeker, maar 
dit is toch vooral een uithangbord voor de 
huismerken, denkt Marcel van Aalst, direc-
teur van EFMI-Business School. Sinds 2009 
neemt het Jumbohuismerk een enorme 
vlucht. “Ze zijn bezig met een inhaalslag.” 
Colette Cloosterman-van Eerd bevestigt dit. 
Maar, stelt ze: “We geloven in een combina-
tie van huismerk en A-merk. Private label is 
geen vervanging van het A-merk, maar het 
huismerk krijgt door deze winkel wel een 
stevige eigen signatuur.” De samenwerking 
met het internationale bedrijf Daymon voor 
de ontwikkeling van huismerken getuigt 
van Jumbo’s ambities met het eigen merk. 
“Ik zie dressings onder het private label in 
het schap. Dat zijn bouwers van het huis-
merk. Dit is echt de proeftuin van Jumbo 
om zaken uit te proberen”, zegt Van Aalst. 

Risico nemen
Zelfstandig strategisch adviseur Paul Moers 
vindt het concept “adembenemend on-
Nederlands. Dit is Belgisch. Ik zou zeggen: 
AH-Jumbo 0-1.” Voor leveranciers en de 
A-merken ziet hij weinig nadelen. Zij kun-
nen alleen maar meeliften op Jumbo’s suc-
ces. “Lig je als A-merk niet hier in de schap-
pen, dan heb je wel een probleem”, waar-
schuwt Moers. Hij beaamt dat huismerken 
prominent ruimte krijgen. “A-merken moe-
ten op televisie en sociale media dus nog 
harder roepen.” De opening van de Jumbo 
Foodmarkt toont dat “Jumbo is bereid op 
z’n bek te gaan.” A-merken zouden ook 
meer risico’s moeten nemen. “Bij Jumbo 
gaan de kosten voor de baten uit en bij 
fabrikanten is dit andersom.” Van Aalst 
weet dat huismerken steeds meer schap-
ruimte krijgen en dat de marges van merk-
fabrikanten onder druk staan. “Dit is niet 
de beste basis om meer budget vrij te 
maken voor innovaties.” Maar om uit de 
impasse te geraken moeten voedingsbedrij-
ven risico’s nemen, adviseert ook hij. “Om 
ruimte in het schap te veroveren moeten 
A-merken wel met vernieuwende concep-
ten komen.” Volgens Van Aalst dienen 
fabrikanten wel tijd te krijgen. Een concept 
als Nespresso begon ook pas na enige jaren 
te renderen.

Toekomst 
Gaat de Foodmarkt met zijn zware perso-
neelsbezetting rendabel worden? “Mensen 
hebben hier geld voor over”, weet Moers 
zeker. Hij denkt dat er in Nederland nog 
ruimte is voor acht tot tien van deze food-
markten. Manager Marketing & Formule 
Colette Cloosterman-van Eerd van Jumbo 
laat zich voorzichtiger uit. “Natuurlijk hoop 
ik op uitbreiding. Maar eerst maar eens kij-
ken of deze winkel aanslaat. Hij is in ieder 
geval groot, zit twee minuten van de snel-
weg en er is ruime parkeergelegenheid.”

• Maurice de Jong •

Jumbo’s duurste wijn kost bijna €1800.

een plattegrond is noodzakelijk in de enorme supermarkt.

veel ruimte voor demonstraties met producten.



Het Innovatieproces
In samenwerking met Expert Food Designer Katja Gruijters

Inschrijven?
Dit kan eenvoudig op 3 manieren:

Website: www.vmt.nl/innovatieproces 

E-mail:  congressen@mybusinessmedia.nl

Tel.:  (010) 289 40 08

Prijzen*

VMT-abonnees  €  295, -

Niet-abonnees  €  375, -
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Donderdag 6 juni 2013 | 13.00 – 18.00 uur | De Glazen Ruimte, Maarssen 

VMT-abonnees  €  295, -

Korting voor VMT-abonnees!

Na a� oop van de bijeenkomst heeft u 
antwoord op de vragen:

•  Hoe kun je vanuit eigen kracht inspelen op de behoeften van de retailer?

•  Hoe leer je om beter om te gaan met de wensen en verlangens van 

de consument?

• Hoe vertaal je ideeën naar concrete oplossingen en een goed design?

• Hoe verbind je de producent, retailer en consument ?

• Welke tools kun je inzetten voor succesvolle innovatie?

Innoveren is nu meer noodzakelijk dan ooit. Maar hoe ziet het ideale innovatiepro-

ces er uit als de druk op het resultaat groot is? Concrete oplossingen zijn nodig. 

Daarbij is de verbinding leggen tussen voedingsmiddelenfabrikant en retailer – als 

schakel naar de consument en beslisser over de schapruimte - essentieel. Dit maakt 

échte innovatie veel meer dan alleen het komen tot een nieuw product. Het gaat 

om het totale concept, product inclusief verpakking, communicatie, schappresenta-

tie en meer. Welke waarde kan ‘design’ toevoegen om tot een succesvolle innovatie 

te komen? De bijeenkomst ‘Het innovatieproces’, die VMT in nauwe samenwerking 

met Food Designer Katja Gruijters organiseert, reikt inspirerende handvatten aan 

voor innovatie.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.vmt.nl/innovatieproces
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