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Nadat vrijwel alle supermarktketens hadden aangekondigd 
de plofkip uit de schappen te bannen, leek de rust rondom 
dit onderwerp eindelijk wedergekeerd in de branche. Maar 
niets bleek minder waar. Nadat er al een week letterlijk 
radiostilte was omtrent de goede stappen die Jumbo, Albert 
Heijn en Lidl op dit vlak hadden gezet, kwam de aap uit de 
mouw. De nieuwe betere kip van Lidl is helemaal niet zo 
goed als zij doen voorkomen. Want, zo concludeert Wakker 
Dier: de kip blijkt gewoon een plofkipras. 

Onmiddellijk kwam Lidl, de discounter die duurzaam juist 
hoog in het vaandel heeft staan, met een reactie. Hoewel de 
formule ervan overtuigd is dat haar kip voldoet aan de 
standaarden die zijn afgesproken met CBL, laat de discounter 
meteen onderzoek uitvoeren door Wageningen Universiteit. 
Een laffe reactie, stelt Wakker Dier. Volgens woordvoerder 
Hanneke Ormondt had de formule sowieso meteen moeten 
kiezen voor een ras met een Beter Leven Ster.  

Toch hoeven de andere supers zich nog geen zorgen te 
maken. Want, zegt Ormondt, het lijkt erop dat zij allemaal 
wél voldoen aan de dierenwelzijnseisen van de kip. “Nu de 
supers hebben aangekondigd over te stappen op andere kip, 
laten we ze even met rust”, aldus de woordvoerder. Even 
adempauze dus. Lang zal het niet duren, want de welzijnsor-
ganisatie wil straks alleen nog kip met een ster. Wakker Dier 
houdt ons ook in 2016 alert. Fijn. 

Kim van Dijk
Hoofdredacteur

Nieuws

Ondernemers | door Eelco Brandes

AFFERDEN - Twee pakjes boter bezorgen op de fi ets? Onder-
nemersechtpaar Jan en Mia Keijsers van de dorpssupermarkt in 
Afferden doet het al meer dan vijftig jaar met groot plezier.  Tot 
zaterdag 30 januari aanstaande, want dan sluit de winkel na 93 
jaar z’n deuren.

“D’r is enne tied van 
komme en d’r is enne 
tied van gaon. En den 
tied van gaon is now 
gekomme.” Het zijn 
de woorden van de 
familie Keijsers in de 
afscheidsbrief voor 
klanten van de buurt-
winkel in Afferden. 
Exact 93 jaar geleden 
begonnen Piet en Lies 
Verberkt in het Lim-
burgse dorp een winkel met groente en fruit in de Dorpsstraat. In 
1960 namen Mia en Jan Keijsers, allebei inmiddels bijna tachtig jaar 
oud, de winkel over. “In Afferden hadden wij de eerste zelfbedie-
ningswinkel”, zegt Jan Keijsers. “Nu, na 56 jaar, is het voor ons mooi 
geweest en gaan we met pensioen.”

Winstgevend
Dat de buurtsupermarkt zo lang stand heeft kunnen houden mag 

met recht knap worden genoemd in een dorp waar ruim tweedui-
zend mensen wonen. In 1960 telde de Dorpsstraat zo’n veertig 
winkels, nu zijn het er nog maar een handvol. Veel ondernemers 
konden het hoofd niet boven water houden. “Dat wij in al die jaren 
winstgevend zijn geweest is daarom een grote prestatie. Ons geheim? 
Gewoon hard werken en je beste beentje voortzetten voor je 
klanten”, zegt Jan Keijsers. “Wij draaien onze hand niet om voor het 
bezorgen van twee pakjes boter op de fiets. Wat AH en Jumbo 
tegenwoordig doen, doen wij al járen”, lacht de ondernemer. 

Bejaardenhuis
De buurtsupermarkt moest het vooral hebben van de senioren-

doelgroep. Het echtpaar rekende onlangs uit dat het de laatste drie 
jaar ruim honderd klanten heeft verloren. “Die zijn overleden of 
naar het bejaardenhuis.” Nieuwe aanwas is er niet voor de winkel, 
want de rest van het dorp trekt naar formules als Jumbo, Albert 
Heijn en Jan Linders in de omliggende plaatsen Gennep, Goch en 
Boxmeer. Zaterdag 30 januari is de winkel van de Keijsers daarom 
voor het laatst open, want een opvolger is niet gevonden. “Wij willen 
onze klanten bedanken. Dankzij hun hebben wij dit zo lang vol 
kunnen houden. We gaan dit zeker missen.”

Buurtsupermarkt Afferden sluit deuren na 93 jaar

‘Pakje boter bezorgen 
we gewoon op de fiets’

Jan en Mia Keijsers gaan met pensioen.

Formule volgt bezoekers met draadloos internet in drie vestigingen

Dirk test wifi -tracking wandelende klanten
Instore | door Joost Agterhoek

VELSEN-NOORD - Dirk neemt 
de route die klanten lopen in drie 
winkels nog scherper onder de loep 
door hun wifi -signalen te volgen. De 
formule hoopt met de informatie de 
winkels ‘nog klantvriendelijker in te 
richten’. 

Op haar website meldt de formule 
het onderzoek, dat bij de supermark-
ten in Nieuwegein (Markt 54), 
Hoofddorp (Burgemeester van 
Stamplein) en Amsterdam (Sloterkade) 
plaatsvindt. Onder het kopje ‘We zien 
je graag bewegen’ legt Dirk aan haar 
klanten uit wat de volgmethode 
precies inhoudt. Door wifi-signalen 
van mobiele apparaten als smartpho-
nes op te pikken bekijkt de formule 

hoe shoppers zich door de drie 
supermarkten bewegen. De verzamel-
de informatie wordt geanalyseerd om 
zo patronen te herkennen.

Privacy
Dirk benadrukt dat er geen 

persoonsgegevens verzameld en 
verwerkt worden. De organisatie heeft 
‘adequate maatregelen genomen om 
uw privacy te beschermen’. Data 
wordt geanonimiseerd en versleuteld 
opgeslagen in een beschermde 
omgeving. De verwerking van gege-
vens gebeurt volgens de Nederlandse 
Wet Bescherming Persoonsgegevens 
en de supermarktorganisatie heeft het 
onderzoek gemeld bij de Nederlandse 
autoriteit voor gegevensbescherming. 
Media die over het onderzoek 
berichten, wijzen op een recent 
bericht van de Autoriteit Persoonsge-
gevens die bekendmaakte dat retailers 
geen klanten mogen volgen zonder 
daarover in de winkel melding van te 
maken. Dirk doet dit met een bord bij 
de ingang, aldus de Marketingtribune.

Jumbo van Dam is de plaats van handeling voor de analyse van de jaaracties door Erik Hemmes.

Dirk voert het onderzoek uit bij drie vestigingen 

in Nieuwegein, Hoofddorp en Amsterdam.

HILVERSUM - De jaaraanbiedingen van Jum-
bo zorgen ervoor dat de gele formule opvalt 
in het actielandschap van supermarkten. De 
verkoop van de multi-buyproducten kan op 
een extra plus rekenen die kan oplopen tot 
liefst 30 procent.

Analyse | door Eelco Brandes

Het zijn de woorden van Erik 
Hemmes, marketingdeskundige 
Erik Hemmes \ Trade Marketing 
Services. Samen met Levensmiddelen-
krant bezocht Hemmes Jumbo van 
Dam in Hilversum om te analyse-
ren hoe de keten met de begin 
2016 geïntroduceerde jaaraanbie-
dingen omgaat. In de supermarkt 
vallen de jaaraanbiedingen meteen 
op, zoals twee XXL-zakken Lay’s 
chips voor 2,89 euro en Coca-Cola 

vijf flessen plus één gratis. Op 
displays in de supermarkt vinden 
we Hak, Unox, Lay’s en Page, 
terwijl alle overige jaarrond 
voordeelartikelen louter in het 
schap met een kaartje staan 
vermeld. De jaaraanbiedingen zijn 
veelal afkomstig van de grote 
A-merken, waarbij Unox met vijf 
stuks de boventoon voert. 

Peanuts
Opvallend is dat de producten 

verdeeld zijn over alle grote 
categorieën: kw, non-food en vers. 
“De meeste acties zijn gestoeld op 
meerstuksartikelen, enkel bij Page, 
kaas en bananen gaat het om 
eenstuksacties”, zegt Hemmes. 
“Alles bij elkaar opgeteld hanteert 
Jumbo een twintigtal artikelen 
voor de jaarrondaanbiedingen, 
waarvan sommige in meerdere 
varianten. Dat is natuurlijk 
peanuts ten opzichte van de 30.000 

‘Kopie van Nettorama’ zorgt voor plus van multibuy, aldus Hemmes, maar:

‘Jumbo jaaraanbieding bedoeld om op te vallen’
Wakkere
kip

COMMENTAAR    

Nettorama heeft al langere tijd aanbiedingen die het hele jaar gelden bij aankoop van meerdere 

stuks, zoals hier bij Peijnenburg Tussendoor.

Levensmiddelenkrant 
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Jan Brouwer: 

‘Commerciële 
koers laat Plus 
groeien’
Formules | door Eelco Brandes

UTRECHT - De aangescherpte 
commerciële koers is samen met 
de ombouw van Plus naar Briljant 
een van de drijvers achter de 
omzetgroei van de keten. 

Dat zegt Plus-topman Jan 
Brouwer tegenover Levensmidde-
lenkrant. “De commerciële 
strategie resulteert in een forse 
verbetering van ons prijsimago. 
Ook de sterkere versperfor-
mance en ijzersterke loyaliteits-
campagnes, zoals de Minions en 
PLUSBRiCKS, dragen bij aan de 
uitstekende performance van 
Plus”, aldus Brouwer. In de 
afgelopen jaren hebben meer 
prijscampagnes en diepere 
acties, gecombineerd met sterke 
loyaliteitscampagnes, gezorgd 
voor heel veel meer klanten, 
vult hij aan. “Het prijsimago is 
dan ook al sterk verbeterd, maar 
hier liggen nog steeds kansen. In 
2016 geven we daarom opnieuw 
vol gas op promotie en prijsper-
ceptie.”

Briljant
Plus heeft het afgelopen jaar 

zijn marktaandeel met 0,3 
procentpunt zien groeien, mede 
dankzij de prestaties van 
Briljant. Van de 262 Plus-super-
markten zijn er inmiddels 190 
succesvol omgebouwd naar 
Briljant. De totale autonome 
groei van Plus bedraagt 6,7 
procent (53 weken).  Brouwer 

zegt dat de ombouw naar 
Briljant in 2017 afgerond zal 
zijn. “De verdere update van 
Briljant vindt continu plaats. Dit 
jaar ontwikkelen en testen we 
bouwstenen waarmee we de 
omzetgroei van Plus van nieuwe 
impulsen voorzien en het 
onderscheidend vermogen ten 
opzichte van de concurrentie 
vergroten.”

‘Actie niet ten 
koste van A-merk’

“De jaarrondprijzen zijn een 
initiatief van Jumbo waarop wij op 
hun verzoek, en met een select 
aantal producten, zijn ingestapt”, 
zegt Fleur van Bruggen, woordvoer-
der Unilever Benelux. “Unilever 
bepaalt bij elke actie of promotie 
van retailers of het op dat moment 
voor ons wel of niet relevant is en 
dan stappen we de ene keer wel en 
de andere keer niet in. Soms met 
een klein, andere keren met een 
groter portfolio aan producten. 
Dergelijke acties zoals deze van 
Jumbo gaan ons inziens nooit ten 

koste van de waarde van het 
A-merk. In dit geval geeft deze actie 
de Jumbo-consument de mogelijk-
heid om op structurele basis te 
genieten van een aantal A-merken 
tegen een scherpe prijs via een 
permanente multibuy. Zodoende 
hebben ze voordeel bij afname van 
een hoger volume.” 

Zowel Corrine den Dekker, 
facilitair manager Hak, als Jessica 
van Dijk, communications specialist 
Jacobs Douwe Egberts NL, laat 
weten dat de verkoopprijzen van de 
producten worden bepaald door de 
retailers en niet door het bedrijf 
zelf. 

PepsiCo wilde niet reageren op 
vragen van Levensmiddelenkrant.

Nog niet honderd procent zeker of arbeidsovereenkomst er echt komt

‘Cao geeft duidelijkheid en is het begin van modernisering’
Cao | door Marije de Leeuw

LEIDSCHENDAM - Een nieuwe 
cao voor de supermarktbranche 
is eindelijk in zicht. Na 3,5 jaar on-
derhandelen komt er duidelijkheid 
voor supermarktmedewerkers.

“Als de cao er straks echt ligt, is er 
geen concurrentie meer op basis van 
arbeidsvoorwaarden. Werkgevers 
hoeven niet meer te onderhandelen 
met hun personeel over bijvoorbeeld 
vrije dagen. Het geeft alle partijen 
duidelijkheid”, aldus Patricia 
Hoogstraaten, directeur van het 
Vakcentrum Levensmiddelen. 
Vakbond CNV is het hiermee eens: 
“Medewerkers hebben al ruim 3,5 
jaar geen loonsverhoging gekregen. 
Het is belangrijk dat we niet langer 

stil blijven staan”, aldus Wessel 
Breunesse, manager individuele 
dienstverlening. 

Het onderhandelingsresultaat dat 
de werkgeversorganisaties en CNV 
hebben bereikt is voor werkgevers 
daarnaast een begin naar modernise-
ring. Hoogstraaten: “De eerste stap is 

gezet met het afschaffen van de 
toeslagen voor avondwerk en werk 
op zaterdag. Dat is niet meer van 
deze tijd, maar gebaseerd op tien jaar 
geleden.” 

Jeugdloon
Het akkoord betekent niet dat alle 

discussie over heikele onderwerpen 
meteen van tafel is. De partijen 
hebben een vernieuwingsagenda 
opgesteld met punten waarover ze in 
de toekomst verder onderhandelen. 
“Flexibiliteit behouden is voor ons 
iets waar we het over willen heb-
ben”, vertelt Hoogstraten. Het 
belangrijkste punt waar het CNV 
later nog over wil praten is jeugd-
loon. Breunesse: “We weten dat we 
nog lang niet een volwaardig loon 

voor iedereen in de supermarktsector 
hebben gecreëerd, maar daar blijven 
we voor strijden.” In het nieuwe 
akkoord wordt het jeugdloon 
verlaagd van 23 naar 22 jaar. Voor 
werknemers is dit nog steeds een 
lastig punt. Het verder afschaffen van 
het jeugdloon gaat namelijk veel geld 
kosten. “Daarnaast vragen wij ons 
ook af: welke kans heeft een scholier 
zonder opleiding dan nog om 
werkervaring op te doen? Als jonge-
ren hetzelfde verdienen als volwas-
senen, dan neemt een supermarkt 
natuurlijk personeel met meer 
ervaring aan”, legt Hoogstraaten uit. 

Voordat de partijen daarover 
verder kunnen discussiëren, moet de 
cao er komen. CNV moet de resulta-
ten van de onderhandelingen eerst 

nog aan de achterban voorleggen, 
voordat ze kunnen tekenen. Daar-
naast wil de vakbond ook super-
marktmedewerkers die niet aange-
sloten zijn om hun mening vragen. 

Negatieve berichten
Het Vakcentrum en het CNV 

hebben er het volste vertrouwen in 
dat supermarktmedewerkers blij zijn 
met de resultaten. Vakbond FNV zet 
hier vraagtekens bij. Deze partij is 
dan ook vroegtijdig uit de onderhan-
delingen gestapt. “In het akkoord 
staan forse verslechteringen: vooral 
de afschaffing van de toeslagen 
hakken erin”, aldus Henk van der 
Ploeg, bestuurder handel FNV. De 
vakbond wacht af wat het CNV gaat 
doen.

Jumbo van Dam is de plaats van handeling voor de analyse van de jaaracties door Erik Hemmes.

‘Kopie van Nettorama’ zorgt voor plus van multibuy, aldus Hemmes, maar:

‘Jumbo jaaraanbieding bedoeld om op te vallen’

Patricia Hoogstraten is blij als de nieuwe cao er 

straks ligt. 

De acties doen geen afbreuk aan A-merken, bezweert Jacobs Douwe Egberts.

Retailexpert Erik Hemmes.

artikelen die Jumbo in totaal in z’n 
winkels voert.”

Hemmes schat in dat opvallen in 
de supermarktwereld van acties 
het motief voor Jumbo is om met 
dergelijke jaaraanbiedingen te 
komen. “In eerste instantie is het 
in mijn ogen een communicatieac-
tiviteit die is bedoeld om anders te 
zijn dan de rest. De kans is daarbij 
groot dat fabrikanten deze activi-
teit zelfs compleet financieren. 
Neem bijvoorbeeld Unox dat met 

ruim 150 buitendienstmedewer-
kers zeer nauw samenwerkt met 
winkelketens. Zij kunnen deze 
acties waarschijnlijk het beste 
sturen. Hetzelfde geldt voor 
bedrijven als PepsiCo, Jacobs 
Douwe Egberts, Vrumona en 
Coca-Cola Enterprises. In mijn 
optiek gaat een multi-buyactie dan 
ook niet direct ten koste van de 
waarde van A-merken.” 

De retaildeskundige verwacht 
dat de multi-buyaanbiedingen dit 

jaar gretig aftrek gaan vinden.  
“Als deze aanbiedingen via het 
schap verkocht worden, denk ik 
dat ze tussen de 10 en 15 procent 
meer zullen verkopen. Met drie of 
vier displays per jaar erbij is dat 
zelfs tussen de 25 en 30 procent 
meer.”

Kopie
Hemmes verwacht niet direct 

dat deze actie van een grote speler 
als Jumbo gekopieerd gaat worden 

door andere retailers. Maar tot op 
zekere hoogte is het initiatief van 
Jumbo zélf al een kopie van 
Nettorama, meent hij. De kleine 
discountformule hanteert immers 
al langere tijd jaaraanbiedingen 
bij multi-buyverkoop. “Nettorama 
was bij mijn weten tot op heden 
nog niet gekopieerd, terwijl ze 
deze methode al jaren toepassen. 
Fabrikanten zijn in dit opzicht 
dus gewend aan deze actiemetho-
diek.”

Jan Brouwer




