
Woensdag 17 februari
Nederlandse Franchise Code
Geen evenement of congres, maar 
desalniettemin een belangrijke 
datum. Op woensdag 17 februari 
neemt minister Henk Kamp van 
Economische Zaken de Nederlandse 
Franchise Code (NFC) in ontvangst. 
Lees Levensmiddelenkrant en 
de website voor het langlopende 
proces van de totstandkoming 
van de code, met onder andere 
ongeveer 250 pagina’s aan reacties 
op de consultatieversie afgelopen 
zomer en een veelbesproken 
franchisedebat op 3 september.

20 t/m 28 februari
Arla, Becel, Coop, Jumbo, Lidl, 
Peijnenburg. De Huishoudbeurs 
is allang niet meer enkel het 
podium voor poetsdoeken 
en schoonmaakmiddel. 
Supermarktbedrijven en zeker 
fabrikanten halen er direct de 
banden aan met vaste en potentiële 
nieuwe klanten. Een bezoekje waard, 
ondanks de drukte.
RAI Amsterdam
www.huishoudbeurs.nl

24 & 25 mei
PLMA’s World of Private Label
Al dertig jaar brengt de 
privatelabelbeurs fabrikanten en 
retailers samen om tot nieuwe 
producten, samenwerkingen en 
contacten te komen. De jongste 
editie, zoals altijd georganiseerd 
door de Private Label Manufacturers 
Association, vindt plaats in de 
Amsterdamse RAI op dinsdag 24 
en woensdag 25 mei, met 4200 
exposanten verdeeld over 55 
nationale en regionale paviljoenen.
RAI Amsterdam
www.plmainternational.com

25 & 26 mei 2016
Retail Event Nederland
De derde editie van Retail Event 
Nederland, dat plaatsvindt op 25 en 
26 mei 2016 in Expo Houten, heeft 
als centrale thema: ‘Werken aan de 
winkel; nieuwe kansen voor fysiek’. 
Het vakevenement staat geheel in 
het teken van het fysieke retailkanaal, 
dat momenteel onder druk staat.
Expo Houten
www.retaileventnederland.nl

7 juni 2016
Foodpolicy’s Outbreak
Het jaarlijkse Outbreakcongres 
van Foodpolicy focust dit keer 
op best practices in sustainability. 
Het netwerk van managers uit 
de Nederlandse foodsector stelt 
zich ten doel maatschappelijke 
ontwikkelingen te vertalen in 
commerciële kansen. Verduur-
wordt dit keer op 7 juni uitgediept 
met onder andere professor 
Louise Fresco, voorzitter raad 
van bestuur Wageningen UR, die 
geïnterviewd zal worden door Felix 
Rottenberg.
Hoofdkantoor ABN AMRO, 
Zuidas Amsterdam
www.foodpolicy-outbreak.nl

2016Food
 agenda

Wilt u uw eigen activiteit laten
opnemen in deze kalender?
Mail uw event naar redactie@
levensmiddelenkrant.nl. Voor een
altijd up-to-date foodkalender kijkt
u op www.levensmiddelenkrant.nl/
food-kalender

Colofon
Levensmiddelenkrant is onderdeel van een 
crossmediaal mediapakket met daarin de 
site www.levensmiddelenkrant.nl en een 
digitale nieuwsbrief.
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Locatus Wake Up Call

APELDOORN - Locatus organiseert 
haar jaarlijkse congres in Paleis het 
Loo op 15 maart. Ditmaal is het tijd 
voor een wake up call, aldus de 
onderzoeker van winkelvastgoed en 
winkelgebieden. De retailmarkt is 
volgens Locatus turbulenter dan 
ooit en informatie bereikt de 
consument steeds sneller. Dat 
verandert het koopgedrag en vraagt 
om een innovatieve aanpak, schrijft 
Locatus op de site van haar congres. 
Versnelde technologische ontwik-
kelingen versterken dit nog eens. 
En hoe staat Nederland er eigenlijk 
voor vergeleken met andere 

Europese landen? 
Met sprekers als 
Krijn Taconus en 
Mark van Tilburg 
van strategisch 
adviesbureau CBRE, 
trendwatcher en 
investeerder Ruud 
Veltenaar en een 
mystery guest, gaat 
Locatus alle facetten 
belichten die de 
huidige en toekom-
stige retail beïn-
vloeden.

Meer info op 
locatuscongres.com

Gratis kinderfruit

NIEUWVEEN - Een viral foto van 
een kind dat gratis fruit krijgt in een 
Amerikaanse supermarkt, deed RTL 
zich afvragen, zouden Nederlandse 
supermarkten dit ook meer moeten 
doen?

Het is eigenlijk jammer: een 
buitenlands voorbeeld doet media 
zich afvragen of Nederlandse supers 
niet meer moeten bijdragen aan de 
gezondheid van haar jongste klanten. 
RTL berichtte onlangs over een viral 
bericht van een voedingsgoeroe, die 
in een supermarkt in Ohio manden 
met gratis fruit voor kinderen tot 12 
jaar ontdekte. Retailkenner Erik 
Hemmes laat aan de omroep weten 
dat kinderen in winkels van Vomar, 
Lidl en AH al veel langer een (plakje) 
banaan of mandarijn(partje) kunnen 

krijgen. Het blijven echter lokale 
initiatieven, zegt Hemmes, geen 
beleid. Precies dat is jammer. Want in 
een tijdsgeest waar een hoogleraar 
voedingsmiddelentechnologie op 

social media met de grond gelijk 
wordt gemaakt omdat hij E-nummers 
verdedigt, is een ondubbelzinnige, 
gezonde handreiking van supers aan 
hun klanten bijzonder waardevol.

Food in de media

Uitgelicht

De retailmarkt is turbulenter dan ooit, aldus Locatus, en vraagt om 

een innovatieve aanpak. Wat dit precies betekent, belicht de 

onderzoeker tijdens haar congres op 15 maart.

Gekte op social media om een Amerikaanse super die gratis fruit aan kinderen aanbiedt. 

Nederlandse supers doen dit al langer, maar nog op individuele schaal, niet volgens een beleid.  

Welke formule pakt deze handschoen op?

Sh     pper       TalkSh     pper       TalkMarketing

ShopperTalk | door Art Frickus

ZEVENBERGEN - Je hebt weleens 
van die weken die gekenmerkt wor-
den door één terugkerend element. 
Ik mocht deze week een aantal 
werksessies geven rond shopper-
gedrag en -optimalisatie op de win-
kelvloer. Ook was ik een dag op pad 
met een startup en daarnaast was 
ik getuige van een presentatie van 
Jeroen Hubert, country marketing 
manager van IKEA. Het leidmotief 
voor mij bij dit alles was “meen wat 
je zegt”.

Veel bedrijven hebben een missie 
en visie. De visie is een krachtige 
boodschap die niet onderhevig is aan 
veranderingen, waar de organisatie 
voor staat en wat te allen tijde de 
kernwaarde is van alle activiteiten. 
Belangrijk, want dit geeft een 
duidelijk beeld wat de shopper en 
consument van het bedrijf mag 
verwachten; in zijn doen en laten, in 
hoe de winkel eruit ziet,in alles. 

Het naleven en nakomen van de 
visie en missie (zeg maar belofte) was 
altijd al belangrijk, maar zou je nu als 
belangrijkste succescriteria kunnen 
zien voor ‘duurzame groei’. De 
shopper is weliswaar steeds gehaas-
ter, maar neemt ook een steeds 
bewustere houding aan in wat hij 
waar koopt. De shopper gaat zich 
steeds meer hechten aan gezond-
heids-, duurzaamheids- en rechtvaar-
digheidsaspecten. Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau omschrijft deze 

shoppertrend als ‘buycotters’. 
Wat mij opvalt als ik tijdens 

workshops aan retailers en leveran-
ciers vraag naar hun doelstellingen, 
die een afspiegeling zouden moeten 
zijn van hun missie en visie, is de 
misfit hiermee met de dagelijkse 
praktijk. Noem het een hardnekkig-
heid in het negeren van de heden-
daagse maatschappij, het negeren 
van de mens, de shopper en de 
consument. Want in nagenoeg alle 
gevallen staat niet de shopper of 
consument centraal, maar inspire-
rende doelen als marktaandeel, 
distributiegraad, margeverbetering, 
schapaandeel, ROI, EBITDA, folderbij-
drage.En dan vragen wij ons af 
waarom de shopper steeds minder 
loyaal is, er winkels sluiten en 
merken verdwijnen, ook al zijn ze 
nog zo groot of bestaan ze 100 jaar. 

Er gaat dus iets verschrik-
kelijks mis in de cascade-
ring van de missie en visie.

Dat brengt mij tot de 
lezing van IKEA. Een 
bedrijf dat inmiddels 36 
jaar in Nederland aanwezig 
is en vorig boekjaar een 
recordomzet boekte. Waar 
of niet, het verhaal van 
Jeroen Hubert sloot 
naadloos aan op boven-
staande observatie. 

De missie van IKEA is 
‘een beter dagelijks leven 
creëren voor zo veel 
mogelijk mensen’. In een 

mooi betoog wist Jeroen te vertellen 
dat IKEA te maken heeft met een 
steeds bewust wordende shopper. 
Een shopper die niet alleen naar 
kwaliteit en prijs kijkt maar ook naar 
‘de wereld’. 

Bij ‘een beter dagelijks leven’ 
speelt duurzaamheid dus een 
belangrijke rol. Dat IKEA dit zeer 
serieus neemt blijkt onder andere uit 
het feit dat men alles in het werk 
stelt om in 2020 een volledig energie-
neutraal bedrijf te zijn. De visie zien 
we ook terug op de winkelvloer. Zo 
verkoopt IKEA bijvoorbeeld nog 
uitsluitend led-verlichting. Dit 
wegens de grote positieve milieu-
impact. Daarnaast heeft Ikea deze 
verlichting bewust, zoals Hubert het 
zelf verwoorde, ‘schrikbarend’ 
goedkoop op de markt gezet. Dit om 
led-verlichting bereikbaar te maken 

voor ‘zoveel mogelijk mensen’ (zie 
de visie). Bijkomend voordeel is 
vervolgens dat dit bijdraagt tot een 
nog positievere impact op het milieu. 

Veel supermarktorganisaties 
hebben een gelijksoortige visie als 
IKEA. Maar als ik de medewerkers 
spreek, of op de winkelvloer loop, 
wordt de visie nog onvoldoende 
omgezet in daden. Wil je echt het 
hart raken van de shopper dan zal je 
verder moeten gaan dan het 
ophangen van de beloftes op een 
kartonnen bord of het plaatsen van 
deuren voor koelingen. 

Leg de interne (commerciële) 
doelstellingen nogmaals eens 
kritisch langs je eigen visie en zorg 
voor een juiste balans waarbij 
welzijn & duurzaamheid ook 
geconcretiseerd worden zodat het 
zichtbaar(der) wordt. Doe het snel, 
want 
ondanks de 
opwarming 
van de aarde, 
zou de 
shopper je 
zomaar in de 
kou kunnen 
laten staan.

Je meent het!

Art Frickus helpt en stimuleert met 
zijn bedrijf Conspicuous retailers en 
fabrikanten om meer omzet uit de 
winkelvloer te halen. Bezoek www.
conspicuous.eu en vraag vrijblijvend 
om een afspraak hoe het verschil 
binnen 1,8 seconde te maken!

Ikea is een bedrijf dat zijn visie en missie tot op de 

winkelvloer doorvertaalt, weet Frickus. Supers zouden 

volgens Frickus, als ze het hart van de shopper willen raken, 

verder moeten gaan dan beloftes op een kartonnen bord.
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