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In de rubriek met opmerkelijke buitenlandse 
levensmiddelenzaken en -ketens met beelden van 
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
zijn we vorige keer geëindigd in München. We 
zeggen niet dat we daar al klaar mee zijn, maar 
Hemmes stak tussendoor ook nog even over naar 
de andere kant van de Noordzee, naar de ‘white 

cliffs of Dover’, en hij bekeek daar onder andere 
deze nieuwe formule van Iceland. 

Food Warehouse… het zal wel in de spreektaal 
‘the Food Warehouse’ zijn. Consumenten gaan 
naar ‘de’ Aldi, ‘de’ Albert Heijn etc. en bij een 
naam met het woord ‘huis’ achteraan al helemaal.

Food Warehouse is een redelijk recent initiatief 
van Iceland, de grote diepvriessupermarktketen 
in Engeland. Iceland begon in 2014 met deze 
formulevariant en die omvat inmiddels onge-
veer vijftig vestigingen. Voor het beeld: de keten 
Iceland omvat ruim 800 vestigingen in vooral het 
Verenigd Koninkrijk en een paar daarbuiten, de 
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De pui van Food Warehouse in Dover. De winkel is gelegen aan een van de twee hoofdwegen van Dover, 
die de aankomstplaats van veerdiensten en de wegen naar Londen e.o. met elkaar verbinden. En die 
lopen dwars door Dover. Van de andere kant, er loop ook nog een weg om het stadje heen. Maar het zou 
zomaar kunnen dat deze Food Warehouse behalve voor de plaatselijke klanten ook als een soort laatste 
aankoopplaats voor vertrekkende Britse chauffeurs fungeert.

Dit is heel wat anders dan een winkel met alleen diepvries, wat Iceland 
oorspronkelijk is. Food Warehouse by Iceland omvat ook agf, brood, 
verschillende dkw-groepen, dranken en non-food als tijdschriften.

Food Warehouse by Iceland bestaat pas sinds 2014 en omvat ongeveer vijftig 
vestigingen, terwijl de formule Iceland zelf meer dan achthonderd vestigin-
gen telt. Je zou zeggen: dan is het ook niet vreemd dat dit naambord groot 
gepresenteerd vrij vooraan in de looprichting te vinden is. Van de andere 
kant, de klanten die hier geregeld boodschappen doen, die zullen na verloop 
van tijd echt wel weten hoe deze winkel heet.
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omzet is ongeveer € 3 miljard, maar daar komen 
we verderop nog op terug. In het VK zelf is het 
marktaandeel van Iceland iets boven de 2%.
Food Warehouse omvat net als Iceland vooral 
diepvriesartikelen, maar er zijn ook vers en dkw 
aan toegevoegd. We zien op de foto’s van Hem-
mes vers brood, agf en tal van dkw-categorieën 
als wijn, bier, zoetwaren en non-food zoals 
tijdschriften en tuinartikelen. Food Warehouse 
heet ook ‘magazijn’ (warehouse) omdat het meer 
vvo omvat dan een reguliere Iceland. Dat wil 
niet zeggen dat Food Warehouse naar Engelse 
maatstaven groot is, een Sainsbury of Tesco aan 
de rand van een stadje of dorp is doorgaans nog 
altijd een stuk groter. Daarom is de naam ook 
een beetje vreemd: meer vanuit het bedrijf zelf 

geredeneerd dan vanuit de consument. Die zal 
in zijn keuzeproces – ga ik naar Tesco, Sainsbury 
etc. – niet denken dat dat ‘food warehouse’ een 
flink stuk groter is en meer keuze biedt. Alleen als 
het gaat tussen die formule en Iceland zelf.

Food Warehouse zou je in zekere zin ook een 
concessie kunnen noemen. Versartikelen toevoe-
gen en dkw als bier, wijn, sauzen etc., terwijl je 
voordien altijd vooral een diepvrieswinkel was, is 
ook van je uitgangspunt afstappen. 
Het zal een proefballon zijn geweest. 
Of harde noodzaak. 
Iceland is een ‘category killer’ in de oude beteke-
nis van het woord: bedrijven die zich in één 
productgroep specialiseren en daar zo concurre-

rend in zijn, dat ze die productgroep bij concur-
renten verlieslijdend kunnen maken. Door ofwel 
concurrerende prijzen, ofwel een groter (dieper) 
assortiment binnen die ene categorie, ofwel beide. 
Maar het is wel een term die opgeld deed in de 
jaren negentig, inmiddels zijn er in de detailhan-
del nauwelijks nog succesvolle category killers, de 
meeste van dat soort pogingen zijn inmiddels van 
het detailhandelstoneel. Kantoorbenodigdheden-
retailer Staples geldt bijvoorbeeld als een category 
killer in de VS, maar andere voorbeelden zijn 
toch vaak bedrijven die inmiddels kopje onder 
zijn gegaan of zich in veel landen hebben terug-
getrokken, zoals speelgoedketen Toys ‘R’ Us. Dat 
bestaat in thuisland VS allang niet meer en ook in 
ons land niet meer sinds 2009. 
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Daar waar de diepvries-
artikelen gepresenteerd 
liggen, is de winkel het 
meest ruimtelijk, want 
het zijn voornamelijk 
vrieskisten. Hemmes: 
“Ook de vrieskasten die 
er staan, zijn lager dan 
wat ik meestal in winkels 
tegenkom.”

Dit is altijd weer een kwestie van smaak. Diepvriesafdelingen hebben altijd de 
naam ‘kil’ te zijn, figuurlijk bedoeld dan. Iceland lost dat in deze Food Warehouse 
onder meer op door grote, kleurrijke en vrolijke borden en afbeeldingen. En bij de 
etenswaren in diepvries zien we het product op een bord, waarschijnlijk bedoeld 
om bij de klant meer het water in de mond te laten lopen. Het resultaat is dan: 
beelden van borden vol lekker gebraden worst, kip aan spiesen etc. Hemmes zegt 
hierover: ‘brengt sfeer, het is levendig’. Ja, maar het is maar hoe je bekijkt, je zou net 
zo goed kunnen vinden dat het de winkel schreeuwerig en druk maakt.  
Dat geldt eigenlijk ook voor de wanddecoratie, de koven boven de artikelen tegen 
de wand. Daar probeert Iceland een beetje lollig te doen met wat knipoogjes. ‘Als 
we geen (midzomer)nachtfeestjes zouden mogen houden, waarom heeft een 
koelkast dan een lampje?’ Nogmaals, het is een kwestie van smaak of je vindt dat 
dat de formule aanstekelijker maakt. Met een branchebril zeggen we: het oogt als 
afgekeken van het Amerikaanse Trader Joe, maar die doet dat ook nog ‘s stukken 
beter.  Verderop de kreet ‘discover the power of frozen’, ook weer geschreven in een vorm die aan Trader Joe doet denken. Maar wat is ‘de kracht van diepvries’ nu 
eigenlijk meer dan een loze kreet? 
Of bijvoorbeeld ‘frozen – ready when you are’: diepvries is klaar als jij (er) klaar (voor) bent? Een kreet van niks, heel wat dkw en vers is veel sneller klaar en veel 
vers is nog altijd de allereerste smaakreferentie, in plaats van diepvries.
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Over de geschiedenis van Food Warehouse by 
Iceland is nog niet zoveel te melden, het bestaat 
pas sinds enkele jaren. Iceland zelf bestaat 
daarentegen al sinds 1970. En de geschiedenis 
van Iceland is best turbulent te noemen, met tal 
van malle anekdotes, vaak ook van de oprichter 
van het bedrijf, Malcolm Walker, die ooit vertrok 
maar naderhand weer naar binnen werd gehaald 
en zodoende nog steeds de belangrijkste bestuur-
der van Iceland is. 
Alleen al de start: de eerste Iceland-winkel startte 
Walker terwijl hij nog in loondienst was bij 
winkelketen Woolworth. Hij en zijn partner Peter 
Hinchcliffe hadden een pandje gehuurd om diep-
vriesartikelen te slijten, als bijverdienste. Toen 
Woolworth erachter kwam, werd hij op staande 
voet ontslagen. Waarna de diepvrieswinkel van 

bijverdienste tot ‘kernactiviteit’ promoveerde.
En daarna ging het ook hard, Iceland groeide uit 
tot een keten van honderden vestigingen door 
heel Engeland, Schotland en Wales, vaak ook 
door overnames te doen van andere diepvries-
winkelketens die er toen ook waren. Vaak ook 
werden andere artikelgroepen toegevoegd om het 
bedrijf meer vaart te geven, zoals huishoudelijke 
en/of elektronische artikelen. Maar die pogingen 
liepen altijd weer op niets uit. 
Ierland bleek ook een lastig hoofdstuk: Iceland 
zit er nu inmiddels voor de tweede keer in zijn 
bestaan. Frankrijk werd uitgeprobeerd, net aan 
de andere kant van de tunnel, door een keten 
te kopen. Liep ook op niets uit. Nou ja, op het 
nemen van verlies dan.
Van 2000 t/m pakweg 2005 ging het achteruit 
met Iceland, maar dat is wel een vreemd verhaal, 

je zou het ook ‘storytelling’ op de manier van 
Malcolm Walker kunnen noemen, die zich ten 
koste van andere bestuurders naderhand op 
een voetstuk heeft gezet. De site van Iceland 
meldt hier zaken over die wij omstreden kunnen 
noemen. De site van Iceland zegt: toen Iceland en 
Booker (een Britse groothandel, inmiddels alweer 
ingelijfd door Tesco) fuseerden en het bedrijf Big 
Food Company gingen vormen, werd Booker-
directeur Stuart Rose, de latere directeur van 
Marks & Spencer, de ceo van Big Food Company. 
Malcolm Walker werd voorzitter van de raad van 
commissarissen (‘non-executive chairman’). Vol-
gens de site van Iceland vertrok Rose opeens naar 
een andere keten, en de nieuwe directie (een ceo 
en cfo) kreeg de oplopende verliezen van Iceland 
en Booker niet omgebogen in meer omzet en 
winst. Gekker nog: de site van Iceland laat een fi-
guur zien van dalende marktaandelen gedurende 
2001 t/m 2004, ter illustratie van de bewering hoe 
slecht dit directieduo het deed. Iceland laat ook 
cijfers en trends zien van andere financiën (voor-
zieningen, managementbeloningen etc.) van deze 
periode, alleen maar om te zeggen hoe slecht het 
management van destijds was. En het eind van 
het liedje is: Malcolm Walker wordt in 2005 weer 
als ceo geïnstalleerd. En vanaf dat moment gaat 
het weer stukje bij beetje beter met Iceland. 
Het kan bijna niet anders dan dat Walker zelf 
welbewust deze presentatie aanhoudt, met naam 
en toenaam van de andere directeuren van des-
tijds. Maar ja, Walker kon als commissaris ook 
niet goed toezicht houden, die had moeten aftre-
den omdat hij vlak voor een winstwaarschuwing 
aandelen zou hebben verkocht. Daar wordt weer 
van gezegd dat zijn naam op dit punt naderhand 
gezuiverd is.

‘Big brands’ staat er op een andere wand in deze winkel. En dat heeft deze FoodWarehouse 
dan ook. Het doet ineens ook denken aan het feit dat Iceland er daar altijd maar een paar 
van heeft. Even naar ons land: bekende diepvriesmerken zijn op één hand te tellen, Iglo, 
Mora, Magnum, Dr. Oetker, Aviko, Wagner etc. Al die andere bekende merken van dkw-
artikelen heeft Iceland nooit gehad, maar nu wel in deze Food Warehouse. We stuiten hier 
eigenlijk op een voordeel waar Iceland wellicht jaren naar gezocht heeft. De vraag is of 
Iceland hiermee eigenlijk niet z’n hele positionering aan het opgeven is, in de zoektocht 
naar meer klantrelevantie.

Wie het uitgangspunt ‘alleen diepvriesartikelen’ verlaat, kan 
eindelijk ook categorieën toevoegen die de moeite waard zijn 
(omdat ze veel marge bieden of omdat ze klanten trekken). 
Vandaar dat Food Warehouse uitpakt met bier en wijn.  En dan 
toch weer zo’n grapje aan de wand: ‘Wijn is het antwoord, maar 
wat was de vraag?’ Belegen humor.
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Tsja. Het is alsof – om maar een voorbeeld te 
noemen – Harry Bruijniks in 2006 als ceo van 
Laurus een groot hoofdstuk over de wanprestaties 
van zijn voorganger Ole van der Straaten op de 
Laurus-site zou hebben gezet, zoiets. Karakter-
moord plegen op je voorganger.
In die periode valt Big Food Company uiteen, 
onderdeel Iceland komt eerst in handen van een, 
jawel, IJslands bedrijf, daarna in handen van twee 
IJslandse banken, waarvan er een, Landsbanki, 
het in de financiële crisis op zijn beurt weer 
moeilijk krijgt. En die problemen zorgen ervoor 
dat Walker met een consortium van andere inves-
teerders Iceland weer kan kopen.
Nog een zijpaadje: de internetpagina van Iceland 
zegt dat vanaf dát moment de omzet weer stijgt, 
klanten terugkeren en de winst zich herstelt, 
maar er wordt niet bij gezegd waar dat door 
komt. Het toverstokje van meneer Walker.
En nog een zijpaadje: het is ironisch dat door de 
problemen van de IJslandse banken Walker zijn 
Iceland weer terug kan kopen (uiteraard voor 
veel minder dan wat het waard was toen hij zijn 
Iceland in fusiebedrijf Big Food mocht stoppen, 
prima deal natuurlijk), want de staat IJsland is 
dan al jaren juridisch aan het onderzoeken of het 
de naam Iceland voor de keten verboden weet te 
krijgen. Maar de staat IJsland heeft het zo druk 
met het overeind houden van onder meer Lands-
banki, dat uiteindelijk Walker dus weer gewoon 
verder kan gaan met het bedrijf waar hij ooit mee 
begon.
En trouwens, in de periode 2012, 2013 en 2014 
maakte Iceland ook weer een behoorlijke winstval 
mee, met diezelfde Walker aan het roer.
Momenteel is de omzet zo ongeveer tussen de 

2,7 miljard (2014) en 2,6 miljard (2017) Britse 
ponden, dat omgerekend in de koers van eind 
augustus € 3,0 en € 2,9 miljard als jaaromzet is. 
De jaaromzet is dalend. 
Maar goed, de laatste paar jaar komt geen enkele 
supermarktpartij jaren achter elkaar ongeschon-
den uit de strijd daar, sinds ze jaar na jaar 
marktaandeel hebben moeten inruimen voor 
Aldi en Lidl, tot het huidige 7% voor Aldi en 5% 
voor Lidl. Op Waitrose na dan, deze kwaliteits-
formule is de enige die vast is blijven houden aan 
het uitgangspunt van ‘goed eten, maar niet tegen 
ramsjprijzen’ en die consequente keuze heeft het 
bedrijf de laatste tien jaar goed gedaan – wat de 
grote vier (Tesco, Sainsbury, Morrisons, Asda) 
met hun positioneringsgezwenk niet kunnen 
zeggen.

Vandaag de dag heeft Iceland tussen ruim 800 
vestigingen in het VK, een kleine 20 in Ierland en 
op franchisebasis nog enkele vestigingen in gebie-
den waar relatief veel Britten zitten, zoals op de 
Kanaaleilanden Jersey en Guernsey, aan de zuid- 
en zuidoostkust van Spanje, en op Malta. Op 
Malta, zo blijkt na wat googlegezoek, blijkt jaren 
geleden de franchisenemende partij heel anders 
met de formule om te gaan: weliswaar veel diep-
vries, maar ook steeds meer vers en steeds meer 
andere artikelen die het tot een conventionele 
supermarkt maken. We hoeven dus niet vreemd 
op te kijken als iemand van Iceland ooit in de 
pers gaat zeggen dat Food Warehouse by Iceland 
een idee is dat oorspronkelijk uit Malta komt.
Iceland zelf is in die tussentijd overigens van 
incident naar incident gevaren. Bekende tv-
persoonlijkheden die het boegbeeld van Iceland 

waren, bijvoorbeeld in tv-commercials, wer-
den ontmaskerd als cocaïnegebruikers. Walker 
kreeg een storm van kritiek over zich heen toen 
hij geconfronteerd werd met een artikel dat in 
Engeland warenwettelijk goedgekeurd was maar 
naderhand in Ierland niet, en daarover op tv zei: 
‘Ja, maar dat zijn de Ieren.’ 
Een bestuurder waar de Britse media veel plezier 
van hebben door de jaren heen. Zeker ook de 
tabloids.
 
O, zeker, Iceland doet van alles aan het gezonder 
maken van het assortiment, aan goede doelen, 
aan logistieke verbeteringen, het hoort kennelijk 
bij het rijtje ‘great places to work’, het beijvert zich 
voor allerlei ‘local communities’, het wint met z’n 
private label wel eens ‘het beste kersttoetje van 
het jaar’. 
Maar het blijft zo nu en dan op het randje van 
het betamelijke communiceren. Iceland meldt 
bijvoorbeeld op z’n site in een grafiek hoeveel 
belasting het jaarlijks afdraagt aan de Britse staat. 
Begrijpelijk, als je bedenkt hoe Britten nu al jaren 
in die brexitdiscussie laveren en ook genoeg 
meemaken over bedrijven met een belasting-
vlucht. Maar Iceland slaat daarin ook weer door: 
het presenteert een staatje met alle cumulatieve 
belastingen, jaar op jaar bij elkaar opgeteld... Wel 
origineel, hoor. ■ 

 

Meer foto’s zien? 
Mail Erik Hemmes: info@erikhemmes.nl

De klant voller maken, dat kan Food Warehouse nu natuurlijk met gemak, als je deze bonte straat met zoetwaren, sauzen, blikgroente etc. zo ziet. Maar je 
vraagt je af of de klant hierdoor nu minder naar Tesco, Sainsbury, Morrisons en Asda zal gaan, laat staan Aldi en Lidl, die in Engeland een enorme opkomst 
hebben meegemaakt. Hemmes zegt: ‘impulsproducten toevoegen verhoogt niet alleen de margemix voor de keten zelf, het maakt de klanten ook blijer tijdens 
het kopen’. Daar zit een kern van waarheid in, maar ook dat heeft een keerzijde: het zijn producten waar de man of vrouw in kwestie die het gekocht heeft, vaak 
ook spijt van heeft als ze eenmaal de keel zijn gepasseerd.

52_Hemmes_01L.indd   55 11-09-18   11:25


