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NIEUWVEEN - Alle retailers 
kunnen per 1 januari 2010 met 
de  GS1 DataBar, de nieuwe 
generatie barcode, scannen. 
Boni Supermarkt is de eerste die 
het intelligente systeem toepast 
en de verwachting is dat het het 
bedrijf een miljoen euro gaat 
besparen. “Een fantastische tool 
met ontzettend veel potentieel.”

Dat stelt Marco van der Lee, 
brancheadviseur van GS1 Neder-
land. Boni maakte een voorzich-
tige schatting dat door het 
toepassen van de GS1 DataBar 
derving van de helft van de 
kortlopende houdbaarheidsdata 
kan worden voorkomen wat een 
besparing van circa één miljoen 
euro per jaar oplevert. Van der Lee: 

“Boni is een van de eerste die deze 
nieuwe barcode gaat toepassen. 
Het is een barcode waarin je 
intelligentie kan bouwen. De 
toegevoegde waarde ligt in de 
aanvullende informatie zoals THT 
en batchnummer. Het scannen 
wordt gekoppeld aan het back-up-
systeem van de supermarkt. De 
markt is dan ook erg enthousiast 
over de aanvullende informatie die 
verkregen kan worden.”

Primaire focus
De primaire focus van de markt 

ligt volgens Van der Lee in eerste 

instantie op de THT-data die 
inzichtelijk worden. “Daarin 
worden nu de eerste stappen 
gemaakt ter kennismaking. 
Producten die over datum zijn 
kunnen niet meer worden ver-
kocht. Nu gebeurt het nog wel 
eens dat een consument thuis-
komt en blijkt dat een artikel al 
niet meer houdbaar is. Het aantal 
producten dat weggegooid wordt 
is aanzienlijk. Bij een eventuele 
product recall kunnen er batch-
nummers geblokkeerd worden, 
zodat er geen producten de deur 
uit gaan die dat niet mogen. Ook 

bij kortingen wordt nu nog met 
stickers gewerkt. Door de THT kan 
direct uitgerekend worden hoeveel 
korting er op een bepaald tijdstip 
is voor een product. Tenslotte kan 
vijftig procent van de barcode 
gereduceerd worden ten opzichte 
van huidige streepjescodes. Neem 
een pakje kauwgum, waarop het al 
vrij lastig is om een streepjescode 
überhaupt op te vermelden. Het 
scheelt gewoon de helft aan 
ruimte en zodoende is er meer 
marketingruimte voor het product 
zelf beschikbaar.” 

Lange termijn
Naast deze directe voordelen 

voor de ondernemer schuilt er in 
de GS1 DataBar streepjescode ook 
een groot en wellicht nog waarde-
voller voordeel op de lange 
termijn, aldus Van der Lee. “De 
GS1 DataBar geeft inzicht in de 
supply chain richting de consu-
ment. Zo stelt het Boni in staat om 
de doorstroming van een product 
in de keten te meten. Gegevens 
over de doorstroomtijd van een 
product kunnen op elke gewenste 
tijd worden geprojecteerd op de 
aanwezige houdbaarheidsdatum 
van dat product. Bij ontvangst of 
het verlaten van het distributie-
centrum kan al worden berekend 
of het betreffende product met de 
juiste houdbaarheidsdatum de 
klant bereikt. Voor Boni betekent 

de ingebruikname van de GS1 
DataBar dat ze meer verstand 
krijgen van derving en hierop 
kunnen sturen. Ik verwacht dat de 
handel en industrie stap voor stap 
met deze aanvullende informatie 
aan de slag gaan. De één zal daar 
verder in zijn dan de ander. Het 
tempo wordt door de retail en 
fabrikant samen bepaald”, aldus 
de brancheadviseur. 

Navolging
In onderling overleg met de  

werkgroep GS1 DataBar levensmid-
delenbranch’ werd de GS1 DataBar 
per 1 januari 2010 beschikbaar 
gesteld om te kunnen scannen. De 
deelnemers van deze werkgroep 
zijn: Albert Heijn, Boni Super-
markt, DekaMarkt, Dirk van den 
Broek, Jumbo Supermarkten, 
Super de Boer, Metro, Sligro, 
C1000, Bakker Barendrecht, 
Hispafruit, Olympic Fruit, Fries-
landCampina, Uniekaas en Vergeer 
Kaas. Van der Lee verwacht dat er 
in navolging van Boni Supermarkt 
nog meer bedrijven volgen. “Er 
gaan binnen korte tijd meer cases 
naar buiten komen die er nu al 
reeds mee werken, maar die het 
nog intern houden. Dan praat ik 
niet alleen over supermarktketens, 
maar ook over de handel en 
industrie. Zeventig procent van de 
markt zal eind 2010 met het 
systeem scannen.”

GS1 DataBar bespaart Boni een miljoen euro
Intelligente streepjescode geeft retail een streepje voor

RepoRTage Erik Hemmes

BÜRS – Spar is een oude bekende 
in het Oostenrijkse supermarktland-
schap. Al meer dan vijftig jaar is de 
keten er actief. Expansie van de 
organisatie hebben het land onder 
meer de ruim vijftig hypermarkten 
van Interspar gebracht. Eén daarvan 
staat in het Oostenrijkse Bürs.

De Interspar in Bürs is te vinden in 
een groter en modern winkelcentrum 
genaamd ZimbaPark. Daardoor kan de 
Oostenrijkse consument werkelijk aan 
one-stop-shopping doen. Vanuit het 
winkelcentrum ZimbaPark trekt een 
stralende foto van groente en fruit de 
klanten naar de Interspar. Door de 
grote glazen wand kijkt de klant direct 
de winkel in. Een heel uitnodigende 
overgang van winkelcentrum naar de 
supermarkt.

De winkel is ruim en licht opgezet 
en ademt op het eerste gezicht meer 
sfeer uit dan van sommige Duitse 
supermarktorganisaties. Het open 
plafond en de grote vloertegels dragen 
aan de open uitstraling bij. Om dit 
effect verder te versterken is er in de 
winkel ruimte gemaakt voor een grote 
glazen wand met zicht op de bergen, 
iets dat geeft een optimaal ruimtelijk 
gevoel geeft. Een natuurlijke sfeerplaat 
met wisselend uitzicht, iets wat je in 
de Nederlandse supermarkten niet 
tegenkomt.

De afdelingen zelf zijn ook een feest 
voor het oog. Een voorbeeld hiervan is 
de bijzonder sfeervolle broodafdeling. 
Dat komt door het gebruik van een 
ovale ‘zonnekap’ boven het brood, 
waarvan de ovale vorm terugkomt  in 

de vloer met ander tegels voor deze 
afdeling. Optimaal verlicht met 
spotlights op de producten, ook op de 
stellingen op de achterwand. Manden 
ondersteunen het ambachtelijke. Zelfs 
de actiekopstellingen zien er massaal 
en uitnodigend uit, mede door het 
gebruik van een pallet op de grond. 

Daardoor lijken alle acties op een 
palletactie en dus extra voordelig. 
Verder wordt in de winkel ook 
verwezen naar het restaurant dat 
erboven ligt.

Marktaandeel
In de jaren dat Spar in Oostenrijk 

zit, groeide het marktaandeel 
overigens flink. Van 16,6 procent in 
1990 naar 36,5 procent in 2008 (omzet 
4,8 miljard euro). Spar heeft er bijna 
1.500 winkels, verdeeld over de 
formules Spar, Eurospar en Interspar. 
De helft van de winkels wordt gerund 
door zelfstandige ondernemers. 

Normale Spar-winkels zijn kleine 
supermarkten, terwijl de grote 
Interspars hypermarkten zijn van 
meer dan 3.500 m2 vvo. Spar Oosten-
rijk, oftewel Austrian Spar Intern AG, 
breidt de laatste jaren haar werkter-
rein snel uit in omringende landen 
zoals Tsjechië, Hongarije en Kroatië. 

Spar Oostenrijk zet de toon met moderne winkels

Oostenrijkse Interspar: open, uitnodigend, sfeervol en voordelig 

“De GS1 DataBar is een barcode, waarin je intelligentie kan bouwen. De toegevoegde waarde 

ligt in de aanvullende informatie zoals THT en batchnummer”, aldus Van der Lee.

Buitenland

Vanuit het winkelcentrum ZimbaPark trekt de stralende foto van 

groente en fruit de klanten naar de Interspar. Door de glazen 

wand kijkt de klant direct de winkel in.

Dit zogenoemde Feinschmecker eiland is laag neergezet. De klant 

kijkt er doorheen, in dit geval naar brood. De aandacht voor 

verlichting en sfeer via het plafond vergroot het winkelgenoegen.

Veel aandacht voor wijn, ook al vroeg in de routing, net na agf. 

Per meter ingedeeld op herkomstland. Tassen voor 6 f lessen erbij. 

Een combinatie van staande en liggende f lessen.

Deze winkel is ruim opgezet. Het open plafond en de grote 

vloertegels dragen hier aan bij. Aan vleeswaren in bediening 

wordt veel aandacht besteed. 

Licht in het chocoladeschap, bij ons gebeurt zoiets alleen bij 

cosmetica. Schuine uitlopende planken vergroten het overzicht. De 

grote witte prijsstickers maken duidelijk wat het kost. 

Bier wordt hier onderscheidend gepresenteerd door gele planken 

die goed passen bij bier, een ´getränke´ aanduiding boven het 

schap en de merkblokken boven het reikwijdteschap.

Van der Lee: “Markt is erg enthousiast.”
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