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NUMANSDORP - De tweede PLUS 
supermarkt die naar de nieuwe 
aangescherpte strategie van PLUS 
Retail is opgemaakt, is op 9 juni in 
Numansdorp opengegaan. De keten 
heeft centraal gekozen voor de vier 
merkwaarden aandacht, kwaliteit, 
lokaal en verantwoord, die van PLUS 
de beste servicesupermarkt moe-
ten maken. Winkeldeskundige Erik 
Hemmes van Erik Hemmes/Trade 
Marketing Services neemt de winkel 
van ondernemer Martin Blaak onder 
de loep en maakt voor de Levensmid-
delenkrant een analyse.

“Hé Martin, van harte gefeliciteerd 
met je prachtige, nieuwe zaak!” Het is 
een wonder dat ondernemer Martin 
Blaak een dag na de opening van zijn 
nieuwe PLUS-winkel nog geen blauwe 
plekken op zijn bovenrug heeft, want 
de vele schouderklopjes van klanten 
zijn niet van de lucht. Met de lokale 
betrokkenheid zit het in Numansdorp 
wel snor. Erik Hemmes ziet het 
goedkeurend aan. De retaildeskundige 
is een man van de details. “De buiten-
kant ziet er verzorgd uit, maar ik vind 
wel dat PLUS voor de nieuwe formule 
een nieuw bord moet maken. Wat er 
nu hangt is oude stijl en die is mij iets 
te oubollig”, trapt Hemmes direct 
scherp af. “Dat is ook het eerste wat ik 
zei”, reageert Blaak. “Ik wilde alles in 
het nieuwe, groene logo. Ook op de 
gevel. Maar dat kan helaas nog niet.” 
Hemmes raakt op dreef: “Aardig is dat 
de winkelkarren er net iets moderner 
uitzien door de grijze kleur in plaats 
van het chroom. Dat is voor de 
winkelformule onderscheidend. Ik zie 
hier ook één lange rij van winkelkar-
ren die vanaf één kant te retourneren 
of mee te nemen zijn. Wat je ook kan 
doen is een paal in het midden, zodat 
je van twee kanten bij de karren kunt.” 
Op de verschillende versafdelingen 
wordt in het zicht van de klant 
gewerkt. Dat valt ook Hemmes op. “En 
met dat personeel kun je contact 
maken, omdat je er als klant dichter 
opstaat. Daar waar je voorheen een 
ovaal eiland had waar klanten in de rij 
stonden, heb je hier en daar verschil-
lende contactpunten waar je kunt 
proeven. Dus de aandacht die je als 

klant krijgt is duidelijk toegenomen. 
Het actiebord en het televisiescherm 
die bij aankomst van de broodafdeling 
hangen moeten wel weg, want je moet 
volledig zicht hebben op de afdeling en 
de producten. Die actie is prima, maar 
dat zie ik verderop ook nog wel.” 

Eén procentje meer
Hemmes raakt gaandeweg de 

rondleiding in vervoering van de sfeer 
en de uitstraling van de winkel. “Het 
voelt gewoon goed in deze winkel met 
een prima verzorgde koffiehoek en een 
wijnafdeling met een huiselijk 
sfeertje.” Dat komt gek genoeg 
enerzijds door een toevalligheid, 
namelijk de bloemen en planten die 
cadeau gekregen zijn en door de gehele 
winkel verspreid staan. “Die geven 
zoveel sfeer”, zegt Hemmes. “En 
tegelijkertijd maakt het mij voor de 
zoveelste keer duidelijk dat dat een 
traject is waar niet of nauwelijks 
aandacht aan besteed wordt in de 
supermarkt. Hartstikke simpel om dat 
toe te voegen.” Daarnaast roemt de 
supermarktdeskundige de kleurstelling 
van PLUS. “Zoals de vloer. Met daglicht 
vind ik hem nog mooier, warmer. Ook 

in de verlichting en de architectuur die 
door de winkel heenloopt wordt één 
designlijn getrokken. Dat heb ik nooit 
eerder zo sterk gezien bij PLUS. Een 
geweldige verbetering ten opzichte van 
de ovaalgeneratie.” Wandelend door de 
winkel kun je haast niet om de grote 
pilaren heen, die een belemmering 
vormen voor het oog en het klantver-
keer. Hemmes ziet echter kansen. “Ik 
zou kiezen om sfeerfoto’s daarop te 
bevestigen, zoals fotografisch brood op 
de broodafdeling. In sommige Tesco-
winkels in Engeland zie je dat ook. 
Daar hebben ze bijvoorbeeld ook op 
circa twee meter hoogte een ring om 
de pilaren zitten, met producten erin 
zoals flessen frisdrank. Niet om te 
verkopen, maar puur om sfeer te 
creëren.” Een flinke duit in het zakje 
doet volgens Hemmes het personeel.  
Hij steekt z’n enthousiaste hierover 
niet onder stoelen of banken. “Het is 
één familiefeestje. Dat is bijzonder, 
want dat kom je weinig tegen. De 
uitstraling van het personeel is de 
vriendelijkheid zelve.” Blaak knikt en 
vult aan: “We besteden veel aandacht 
aan ons personeel door middel van 
cursussen en trainingen. Die meiden 

staan daar met plezier en hebben er 
verstand van. Dat komt gewoon goed 
over. Kost wel één procentje meer, 
maar dat betaalt zich later zeker uit.”

 
Krachtiger dan tevoren

Als de kassa’s in het zicht komen is 
de rondleiding voltooid. Tijd dus voor 
een letterlijke afrekening van de 
slotsom. Sluit de nieuwe formule aan 
bij de nieuwe strategie? Hemmes: “Om 
in kernwaarden te spreken vind ik 
altijd lastig, want wat versta je 
bijvoorbeeld onder een woord als 
kwaliteit of aandacht? Overall gezien is 
de winkel sfeervoller dan-ie ooit 
geweest is. Er staat een winkel die vele 
malen krachtiger oogt dan de laatste 
ovaalgeneratie en die qua kwaliteitsuit-
straling aan de hoge kant is. Verbeter-
punten zitten op detailniveau, zoals de 
signing die ik bij PLUS aan de domi-
nante kant vind.” Blaak toont zich 
tevreden met de uitkomst en heeft de 
tips opgeslagen. “Ik vind dat erg 
belangrijk. Wij zijn geen ondernemers 
van veertig uur werken en dan naar 
huis. Wij zitten hier negentig uur in de 
week. De winkel is ook ons tweede 
huis.”

Erik Hemmes beoordeelt nieuwe uitgangspunten in Numansdorp

‘Nieuwe PLUS-formule oogt een stuk 
krachtiger en is sfeervoller dan ooit’

Prijsdruk		
supers	gestegen

LEIDSCHENDAM – De prijs-
druk in de supermarkten neemt 
verder toe. Supermarkten 
hebben in april producten tegen 
een gemiddeld 0,3 procent 
lagere prijs verkocht dan het 
jaar ervoor. De omzet van de 
supermarkten in april steeg 
tegelijkertijd met 2,8 procent. 
Het volume steeg met 3,1 
procent nog harder. Dat blijkt 
uit cijfers van het CBS. Over de 
gehele detailhandel daalde de 
omzet overigens met 0,2 procent 
in april.

Jumbo	promoot	
lelieboeketten

VEGHEL – Jumbo voert deze 
weken een speciale promotie-
campagne voor lelies, in samen- 
werking met de promotiecom-
missie Lelie. Deze commissie 
geeft twee keer per jaar onder-
steuning aan het beste voorstel 
om de afzet van lelies te 
vergroten. Alle lelieboeketten in 
de 145 Jumbo-vestigingen 
krijgen vier weken lang een 
speciaal boeketkaartje mee, met 
aan de voorkant een kraskaart 
voor prijzen en op de achterkant 
verzorgingstips. Jumbo heeft de 
campagne ontwikkeld met een 
samenwerkingsverband van 
leliekwekers, United Lily 
Growers. Het is tevens de eerste 
actie die is ontstaan met steun 
van de Promotiecommissie Lelie.

Nestlé	klaagt	
Sara	Lee	aan

ZURICH - Nestlé klaagt de 
Amerikaanse branchegenoot 
Sara Lee aan wegens inbreuk op 
het patent van het Zwitserse 
voedingsmiddelenconcern op de 
Nespresso koffiemachine. Sara 
Lee, in Nederland bekend van 
Douwe Egberts, heeft zich 
volgens Nestlé in Frankrijk 
schuldig gemaakt aan patent-
breuk. Het concern maakte in 
maart bekend koffiecups voor de 
Nespresso op de markt te zullen 
brengen, met de primeur in 
Frankrijk. Sara Lee liet weten 
geen enkele juridische grond te 
zien voor de aanklacht. Ook een 
voormalig topman van Nespres-
so, Jean-Paul Gaillard, bracht 
met zijn bedrijf Ethical Coffee 
cups voor het apparaat op de 
markt. Dat bedrijf is nog niet 
aangeklaagd.

‘Drankje	drukt	
alcoholgehalte’

PARIJS – Het Franse bedrijf 
Outox bracht vrijdag een 
drankje op de markt dat het 
alcoholgehalte in het bloed zou 
doen dalen. Het drankje, dat in 
oranje blikjes van 25 cl zit, 
‘verlaagt het alcoholgehalte in 
het bloed waardoor men sneller 
weer in een ‘normale’ staat 
verkeert’, zo luidt de toelichting 
van het bedrijf. “Er zijn medi-
sche testen uitgevoerd en de 
resultaten zijn overtuigend. 
Momenteel wordt er onderhan-
deld om het drankje te mogen 
verkopen in bars en restau-
rants”, aldus een woordvoerster 
van Outox. Tegenstanders 
vrezen dat het drankje vooral 
jongeren aanzet om meer 
alcohol te nuttigen.

“De voorkant ziet er verzorgd uit. Alleen had het nieuwe, groene 

PLUS-logo op de gevel gemoeten”, vindt Hemmes.

“De wijnafdeling van PLUS ziet er erg goed uit en heeft een huiselijke sfeer”, oordeelt retailexpert Erik Hemmes.

In de winkel heb je hier en daar verschillende contactpunten waar 

klanten kunnen proeven. Ook kun je hier makkelijk contact krijgen 

met het personeel van de PLUS. 

In de PLUS-winkel is volop aandacht voor de verse streekpro-

ducten.

“Het televisiescherm dat bij aankomst van de broodafdeling hangt 

moet weg. Je moet volledig zicht hebben op de afdeling en de 

producten”, aldus Hemmes.

Hemmes: “De signing van PLUS is in mijn ogen wel wat aan de 

dominante kant.”

“De stellingen zijn dieper en hoger en er zit een slimline op. Dit 

zorgt voor een optimaler zicht op de producten en een rustiger 

winkelbeeld. Een goede keuze dus.”
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