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DEZE MAAND

Brieven van Marit, Dirk zonder actie

Foodpolicy’s Outbreak-congres: 2021

Lidl, AH-tas, Jumbo-tas, AH-kar 

Wat zien we hieronder? Twee zeer tegenge-

stelde manieren om de supermarktklant iets 

duidelijk te maken.

De supermarktcommercials, zoals we die altijd 
kennen van vooral AH en Jumbo, maar denk ook 
aan Plus, Coop en Dirk, verdwenen vorige maand 
meteen van de buis. Klanten naar binnen trekken 
had geen zin meer: iedereen was er toch al. En al 
zeker niet: dat op het eind van zo’n reclameblokje 
nog even een diepe actie voorbijkomt, als tweede 
boodschap van dezelfde keten.
Even niks. Maar even rust? Dat zeker niet.
De site van Albert Heijn raakte vol met maatre-

Gekker zal het niet worden, is het vermoeden. 
Omdat nu, bij het ter perse gaan van deze editie, 
de groei van het aantal patiënten lijkt af te vlak-
ken. Maar: we zijn er nog lang niet, is het credo 
dat uit alle hoeken en windrichtingen klinkt, 
zeker uit Den Haag.
Gekker zal het niet worden, maar gek is het wel 
geweest, de periode vanaf begin maart tot nu. 
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
deed wat anderen juist niet doen: hij bezocht elke 
dag een of meer supermarkten, om te kijken wat 
er gebeurde. En hij nam foto’s. Dit moment viel 
hem in het bijzonder op: een consument rekent af 
bij een Lidl. Ze heeft de winkelwagen vol tassen 

gelen en mededelingen, tientallen berichten over 
voorraden, boodschappen online doen, afstand 
houden etc., etc. Voor wie ooit de communicatie 
voor een rampenplan moet oefenen: snel down-
loaden allemaal. 
Daarnaast, ongekend: een wekelijkse brief 
van AH-directeur Marit van Egmond aan alle 
klanten. Waarin zij telkens klanten bedankt voor 
het begrip, zaken over de winkels uitlegt. Het 
fragment uit de brief hieronder is uit de derde 
week, waarin zij onder andere vraagt aan klanten 
om begrip te hebben voor deze maatregel: “Soms 
is het nodig om het aantal klanten in de winkel 
te doseren, waarbij het mogelijk is dat u wordt 

van Albert Heijn en Jumbo. 
En de winkelwagen is er on-
miskenbaar een van Albert 
Heijn. 
Volop supermarktbeelden 
van Hemmes in een bizarre 
tijd, en een interview met 
hem, op blz. 20 e.v. van deze 
FoodPersonality. 
Ook met de constatering dat 
bij Lidl sommige paashazen 
al twee weken voor Pasen 
in de aanbieding gingen, in 
plaats van erna. ■

Duurzaamheidsnetwerk Foodpolicy NL en 
Schuttelaar & Partners, organisatoren van Food-
policy’s Outbreakcongres, hebben besloten de 
editie 2020 van het congres, die gepland stond 
voor 4 juni a.s., te laten vervallen. 
Gezien de onzekerheid rond het coronavirus en 
de te verwachten drukte in het najaar, leek het 

de congresorganisatie raadzaam dit jaar over te 
slaan. 
Woordvoerder Frits Kremer (van Foodpolicy/
Mediaset): “We hebben verplaatsing van het 
congres overwogen, maar een geforceerd uitstel 
naar het najaar, met alle mogelijke consequenties 
voor de kwaliteit van het programma, lijkt ons 

niet verstandig. Volgend jaar juni presenteren we 
graag editie 2021 van ons mooie congres, waarbij 
we overigens wel – en dat zal iedereen begrijpen 
– voor een nieuwe naam zullen gaan. 
Intussen wensen we al onze relaties veel sterkte in 
de komende tijd en vooral: gezondheid.” ■

gevraagd even buiten te wachten.” 
Dat was uiteraard helemaal de wereld op zijn 
kop. Maar het moest. Althans, uitgaand van wat 
premier Rutte en RIVM-directeur Van Dissel 
geregeld meldden.
Ook de wereld op zijn kop: het andere beeld, 
van een commercial van Dirk. Want Dirk ging 
juist wél op tv. Met beelden van medewerkers die 
allemaal klaarstaan om ‘u, klant’ te helpen – en 
iedereen natuurlijk fijn op anderhalve meter 
afstand. En geen aanbieding. De wereld op zijn 
kop dus. 
Misschien wel de mooiste commercial van Dirk 
tot nu toe. ■
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