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Tesco
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Trade Marketing Servi-

ces was in Londen en nam tientallen foto’s mee terug. 

Deze maand: Tesco.

 Door:  Gé Lommen  Foto: Erik Hemmesw

BRITSE SUPERS

Moeten we nog uitleggen wat Tesco is? Na Wal-
mart en Carrefour is Tesco niet alleen de food 
retail-nummer drie, maar ook de detailhandels-
nummer drie van de wereld. Maar niet altijd: als 
de Amerikaanse dollar stijgt en het Britse pond 
zakt, wisselt Tesco wel eens met de Amerikaanse 
interieur- en doe-het-zelfk eten Home Depot. 
In Engeland is Tesco onbetwist marktleider, met 
€ 41,8 miljard omzet (incl. BTW), dat is in Britse 
ponden 38 miljard (het pond is nogal gezakt t.o.v. 
de euro, telling begin deze maand) Tesco heeft  in 
Groot-Brittannië 31,5% marktaandeel. Dat is op 
ruime afstand van nummer twee, Asda, met 17%. 
Maar moeten we Tesco wel als supermarkt be-
schouwen? Ja, maar dan wel met het voorbehoud 
dat de klant bij Tesco terecht kan voor kleding 

(Fred voor mannen, Florence voor vrouwen, en 
Cherokee, vrije tijd en kinderen), mobiele telefo-
nie, fi nanciële diensten (van lopende rekeningen 
tot hypotheken, via Tesco Bank), zorgverzekerin-
gen, interieur via internetbestellingen, soft ware, 
cd’s, dvd’s (zowel kopen als huren) en muziek-
downloads. En behalve de keten Tesco heeft  
Tesco in Engeland ook nog de kleinere tuincen-
trum- en dierenbenodigdhedenketen Dobbies 
en interieurketen Home Plus. En de laatste jaren 
haalt Tesco geregeld het nieuws met de start van 
Fresh & Easy, een wijkverzorgende keten met 
vooral verswaren, in de staten Californië, Arizona 
en Nevada. In alle andere landen heet bijna elke 
winkel van Tesco Tesco. 
En dat is in: geheel Groot-Brittannië, en verder 

in Ierland, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, 
Turkije (ketennaam: Kipa), China, Japan, Th ai-
land (naam: Tesco Lotus), Maleisië, en het heeft  
zelfs één winkel in Frankrijk, maar dat is een 
winkel net – voor de Engelsen – aan het uiteinde 
van de Eurotunnel, omdat Engelsen daar goedko-
per drank in kunnen slaan. 
Slaagt Tesco overal? Nee, in de Eqyptische 
hoofdstad Caïro vertrok Tesco weer, want de 
Egyptenaren zagen deze exponent van westers 
imperialisme niet zitten. En in Taiwan stond 
Tesco zijn winkels af aan Carrefour, in een ruil, 
want Carrefour verkocht wat aan Tesco in Oost-
Europese landen.

Waarom is Tesco marktleider? Daarvoor zijn vele 

Een groot Tesco-fi liaal, hier 
aan de Kensington Road. 
‘Every litte helps’ is al jaren 
de pay-off  van Tesco.
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verklaringen en het is nogal lastig om te zeggen. 
Toen we dat ooit vroegen aan een Britse gezag-
hebbende zelfstandig adviseur uit die branche 
daar, zei hij: “Omdat Tesco de klant het beste 
begrepen heeft .” Zo is dat, maar dat is net zo 
duidelijk als dit voetbalseizoen zeggen dat “AZ de 
wedstrijd beter leest”. En daarom proberen we het 
maar zelf, met een berg artikelen en andere lectuur 
in ons hoofd: 
* Tesco heeft  zich het slagvaardigst getoond in de 
consolidatiegolf van de Britse branche. William 
Low, de Schotse keten? Werd Tesco. Quinnsworth, 
de Ierse rivaal van Superquinn? Werd Tesco. 
Daarvóór waren in Engeland zelf enkele ketens 
in Tesco opgegaan. Die fase is nu wel voorbij, nu 
concurrenten en burgers ervan schrikken dat elk 
postcodegebied van Engeland een Tesco heeft . (Al 
zijn die gebieden wel groter dan bij ons.)
* Tesco was de eerste, begin jaren negentig, met 
een prijsbrekend huismerk, Tesco Value. Ter con-
trast: in Nederland heeft  géén supermarktbedrijf 
zijn formulenaam verbonden aan een onderkant-
merk. (De vraag is dezer dagen alleen of dit merk 
aangetast gaat worden nu Tesco afgelopen najaar 
fancy labels voor de onderkant aan het assortiment 
gaat toevoegen, dat zijn labels die uit de Tsjechi-
sche, Poolse, Hongaarse en Slowaakse Tesco-orga-
nisatie komen.)
* Tesco heeft , meer dan andere food retailers, 
zijn formule gediversifi ceerd, in hypermarkten 
(Tesco Extra), wijksupermarkt (Tesco superstore, 
het woord ‘superstore’ maakt geen deel uit van de 

naam), buurtsupermarkten (Tesco Express) en 
stadswinkels (Tesco Metro). Ja, daar heeft  ook AH 
het vandaan met z’n XL en To Go. Trouwens, wie 
Tesco volgt, ziet meteen terug waar AH z’n intiatie-
ven vaak vandaan heeft .
* Tesco heeft , meer dan welke andere formule ook, 
zijn klantenkaart ingezet als hoofdinstrument om 
klanten te binden, met kortingen die er kennelijk 
toe deden en met spaardoelen die ertoe deden. Met 
slimmigheidjes als: korting als je de plastic tas van 
Tesco van de vorige boodschappentrip meeneemt. 
Van die dingen, de pay-off  is niet voor niets nog 
steeds: ‘every little helps’.
* Tesco heeft  als sinds begin jaren negentig huis-
merken uitgebreid op de markt gezet van onder-
kant (Tesco Value) tot premium (Tesco’s Finest), en 
daartussenin zitten vandaag de dag de huismerklijn 
als Tesco (het ‘gewone’ huismerk), Tesco voor de 
feestdagen, Tesco Healthy Living, Tesco ‘Free From’ 
dus zonder stoff en waar consumenten allergische 
reacties van krijgen etc., Tesco Functional, Tesco 
For Kids, Tesco Organic (biologisch) en Tesco Fair 
Trade (en daar is het laatste woord nog niet over 
gezegd, want dan is al het andere ‘geen fair trade’, 
was meteen het grapje). Hoe dan ook, een indruk-
wekkende segmentatie van het huismerk.
* Tesco heeft , toen het eenmaal Sainsbury van zijn 
marktleiderstroon had gestoten, zijn assortiment 
sterk uitgebreid met non-fooddetailhandel en 
diensten. Engeland heeft  weliswaar ook warenhui-
zen en non-foodketens, maar Tesco is erin geslaagd 
kleding, muziek, beeld, hypotheken, verzekeringen 

etc. aan de man te brengen en daarmee de klant te 
binden en voller te maken.
* En misschien is dít wel het belangrijkste: Tesco is 
erin geslaagd een keten te zijn voor iedereen. Juist 
in het Engeland waar – gezien de geschiedenis van 
het land met z’n landadel en de vroegere legenda-
risch armoedige leefomstandigheden van arbeiders 
in het eerste industriële tijdperk – ‘upper class’ en 
‘lower’ of ‘working class’ sterker uiteenliggen dan 
in Nederland, is dat veeleer een raadsel dan een 
verklaring. Want in dat land zou het helemaal niet 
vanzelfsprekender moeten zijn dat Tesco er voor 
iedereen is, maar dat is het wel, meer dan AH in 
ons land. Meer dan Migros in Zwitserland. 

Als je zo veelomvattend bent als Tesco (food, non-
food, verzekeringen, elektronica etc.), is het wel zo 
handig om bij de ingang je afzonderlijke afdelin-
gen te vermelden. En wat is Costa? Kort gezegd, 
een soort Starbucks van Engeland.

“Dit vind ik wel een zeer uitnodigende presentatie”, aldus Hemmes. “Frisse 
schalen, zwarte achtergrond, verlicht en de combinatie met speciaalbieren 
– goede combinatieverkoop.”

Wie Tesco omschrijft als supermarkt, doet het aanbod te kort. Tesco is een mix 
van Albert Heijn en Hema, zoiets.
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Maar daar hoort wel een verklaring bij die niet 
aan Tesco zelf ligt: in Engeland hebben discoun-
ters als Aldi en Lidl tot eigenlijk afgelopen jaar 
niet veel van zich laten horen. Een zelfvervullen-
de voorspelling, want als je als discounter twijfelt 
om Tesco frontaal aan te vallen, kom je het jaar 

erop geen zwakkere concurrent tegen.
De vraag is of dat allemaal zo zal blijven. Tesco 
lijkt nu onverslaanbaar, nog meer dan Albert 
Heijn in Nederland. Maar 25 jaar geleden was 
het ondenkbaar dat Tesco, een soort Edah van 
Engeland, Sainsbury opzij zou duwen.

De keerzijde doet inmiddels ook al enkele 
jaren van zich spreken. Wat Walmart is voor de 
weldenkende, maatschappelijk bewuste Ameri-
kaan, is Tesco voor de weldenkende Brit aan het 
worden. Tesco is momenteel voor sommigen te 
groot geworden. Lokaal hebben burgers al vaker 

Nog nooit gezien. Rosé-ijsblokjes voor in de rosé, ’s 
zomers, van wijnaanbieder Gallo.

Deze pizza is er een van het premiumhuismerk 
Tesco’s Finest, maar het is ‘toch maar’ een pizza 
margherita. Kennelijk een upgrading van de 
margherita.

Tesco kan ook een behoorlijk rommeltje zijn, zoals 
bij deze presentatie van yoghurthapjes en -drank-
jes, vol trays en ander karton. Waarom? Om een 
gunstige prijsperceptie te creëren.

Overal geeft Tesco het signaal van prijsgeruststel-
ling. De pay-off  is ‘every little helps’, maar een 
Tesco hangt ook vol met ‘helping you spend less’. 
En hier bij de agf spreekt Tesco van van de ‘price 
pledge’.

En ook prijsgeruststelling bij deze verleidelijke 
vispresentatie. ‘Half price.’

O ja, dit waren die gekke afbeeldingen die Schui-
tema in zijn oranje C1000’s ging gebruiken.

Tesco ‘Healthy Living’/Light Choises is het gezond-
heidssegment binnen de reeksen Tesco-huismerken.

Ook hier weer: ‘we leveren Britse waar, áls het sei-
zoensmatig kan’. Net als Marks & Spencer, Waitrose en 
Sainsbury dat claimen

Hemmes: “Dit is een bijzonder idee. Een karton-
nen houder voor fl esjes, ze zijn er voor bier en voor 
wijn, hier in een Tesco Metro, met veel klanten die 
te voet komen of van het openbaar vervoer ge-
bruik maken. Bij bier stimuleert het de variatie, en 
de verkoop, zeker als er 20% korting wordt gebo-
den. Het zou me niet verbazen als de leveranciers 
van de dranken voor de afbeeldingen betalen.”
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Biologische slasoorten, aangeprezen als ‘super-
foods’. Hemmes: “Unwashed babyleaf salad – on-
gewassen sla is sinds vorig jaar een trend in dit 
land. Het blijft langer vers en is goedkoper. Deze 
trend is nog niet naar Nederland overgewaaid.”
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geprotesteerd tegen de komst van weer een Tesco 
erbij. Anderen hebben Tesco als icoon bestempeld 
van de te grote macht van supermarkten tegenover 
leveranciers. Weer anderen hebben er genoeg van 
dat het hele huishouden een Tesco-huishouden 
aan het worden, je eten, je drinken, je meubilair, je 
tuin, je benzine (Tesco-tankstations), je zorgver-
zekering, je kleren etc., etc. En dát gevoel laten 
verdwijnen is eigenlijk al een tijd de belangrijkste 
zorg voor topman Terry Leahy en zijn leden van de 
raad van bestuur.
En dan is er nog iets. Als consumenten voor het 
schap staan, op zoek naar de goedkoopste prijs, 
zullen ze er niet aan denken, maar het blazoen van 
Tesco als belastingbetalende werkgever is geschon-
den. De Britse krant Th e Guardian kwam er begin 
afgelopen jaar achter dat Tesco voor een fl ink 
bedrag een belastingtruc had uitgedokterd. Tesco 
had een bedrijf op belastingparadijs Kaaiman 
Eilanden opgericht, om daaraan alle winkelpanden 
te verkopen en die dan daarvan terug te leasen. 
Geen fraude, maar wel een fi scale vluchtroute. 
Tesco verzette zich meteen in de media. Het bleek 
uiteindelijk niet om vennootschapsbelasting te 
gaan, maar om vastgoedbelasting, het door Th e 
Guardian genoemde immense bedrag klopte niet. 
Maar er bleef wat hangen: in tijden van krediet-
crisis en recessie kan elk initiatief om je aan de 
staatskasverplichting te onttrekken op weinig 
sympathie rekenen. Het versterkt het beeld dat de 
gewone mensen het zwaarder krijgen (banen op de 
tocht, vermogens verdampen, pensioenen worden 
onzeker en de waarde van het huis daalt), terwijl de 
captains of industry weer eens een kunstje fl ikken. 
Het is echter moeilijk na te gaan of Tesco hierdoor 
sympathie is kwijt geraakt, maar de reparatiedrang 
is enorm. Wie de Tesco-site googelt, komt meteen 
op tientallen koppen, buttons en links die allemaal 
iets zeggen over het goede gedrag van Tesco, met 
andere woorden, de maatschappelijke waarden die 
Tesco inmiddels aanhangt, van regionaal inkopen 
tot voedselkilometers tot hoe je met je personeel 
omgaat tot noem maar op. Maar in dat opzicht 
buitelen de Britse ketens inmiddels concurrentieel 
ook al over elkaar heen.                                    ■

Beveilig informatie

In de supermarktsector is de aandacht voor de zorgvuldige omgang met informatie 

beperkt. Terwijl een beveiligingsincident meer impact heeft op het imago en de 

reputatie van het bedrijf dan op de fi nanciële positie. Bedrijven in deze branche 

dienen, ondanks de huidige economische crisis en de focus op kosten, voldoende 

(management)aandacht te schenken aan informatiebeveiliging. Pas dan is informatie 

goed verankerd in de waardeketen en is de continuïteit van het bedrijf geborgd.

Uit de 11e editie van de Global Information Security Survey 2008 van Ernst & Young 

blijkt dat maar liefst 85% van alle bedrijven wereldwijd beschadiging van de merk-

naam en reputatie als het belangrijkste gevolg van een beveiligingsincident ziet, ge-

volgd door inkomstenverlies (72%). Het internationale onderzoek vindt jaarlijks plaats 

onder circa 1.500 executives uit meer dan 50 landen. Ook de supermarktsector komt 

aan bod. Ook in die sector blijkt beschadiging van de merknaam en reputatie de 

boventoon te voeren, op de voet gevolgd door het verlies van inkomsten en klanten. 

Ook beschadiging van de relatie met de werknemers en een afnemend vertrouwen 

van andere belanghebbenden, zoals aandeelhouders, worden als mogelijke nega-

tieve gevolgen van een beveiligingsincident gezien. Als laatste worden genoemd: 

gerechtelijke stappen en eventuele sancties voortvloeiend uit wet- en regelgeving.

Zoals ik al zei; wat mij opvalt, is dat in deze branche beperkt aandacht wordt besteed 

aan een zorgvuldig omgang met informatie. Zo gebruikt slechts 23% van de respon-

denten een ‘information security management system’. Daarnaast overweegt 30% 

van de ondervraagden implementatie van zo’n systeem. Het voordeel daarvan is dat 

beveiligingsincidenten worden vastgelegd, waarna maatregelen kunnen worden 

getroff en om deze incidenten te voorkomen.

Hoe is het eigenlijk geregeld met informatie die uw bedrijf uitwisselt in het kader van 

samenwerking met derde partijen, zoals ICT-leveranciers of transportbedrijven? Be-

drijven in de supermarktsector zijn zich bewust van de risico’s die schuilgaan achter 

het ter beschikking stellen van informatie aan externe partijen. Zo zegt maar liefst 

62% van de ondervraagden contracten te voorzien van verplichtingen over informa-

tiebeveiliging. Echter, wie van de ondervraagden ziet erop toe dat externe partijen 

die eisen correct naleven? Slechts 25%! Het is voor hen onduidelijk in welke mate de 

informatie inderdaad in veilige handen is bij deze derde partijen.

Gelukkig blijken bedrijven ondanks de economische teruggang meer in informatie-

beveiliging te investeren en internationale beveiligingsstandaarden over te nemen. 

Van de ondervraagden geeft 67% aan gebruik te maken van een informatiebeveili-

gingsstandaard (zoals ISO 27001). Ook zijn supermarktbedrijven zich er terdege van 

bewust dat ‘business continuity management’ direct verbonden blijft aan IT. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit het feit dat het merendeel van de respondenten hoofdzakelijk IT 

verantwoordelijk acht voor de continuïteit van het bedrijf.

Al met al hechten deze bedrijven aan informatiebeveiliging. Om u beter te wapenen 

tegen bijvoorbeeld reputatieschade door een beveiligingsincident, zal uw bedrijf 

informatiebeveiliging steeds meer op de voorgrond moeten plaatsen. Informatiebe-

veiliging moet daarbij niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van de ICT-afdeling, 

maar nadrukkelijk ook de verantwoordelijkheid van facility management (fysieke 

beveiliging) en HRM (weglekken van eigendommen en informatie via eigen of inge-

huurde medewerkers). Veiligheidsmaatregelen invoeren is belangrijk, maar om de 

beveiliging van bedrijfskritische informatie zeker te stellen moet er ook toezicht zijn. 

Dus beveilig uw informatie!

De mening van Harry Kleine, voorzitter 
sectorgroep Retail & Consumer Products 

Ernst & Young. Reacties: harry.kleine@nl.ey.com.

KLEINE
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