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INLEIDING

Dit rapport is in hoofdzaak een actualisering van het rapport dat het kantoor van Flanders Investment & Trade
in Den Haag in mei 2010 maakte over de supermarktketens in Nederland. De supermarktbranche is een
dynamische branche. Sinds 2010 zijn er opnieuw allerlei bewegingen: overname van C1000 door Jumbo,
wijzigingen in het aantal winkels, ombouw van winkels, het onomkeerbaar belang van online verkoop, nieuwe
trends.
Leveranciers en producenten die leveren aan supermarktketens houden het best de vinger aan de pols en
voor nieuwkomers is het van essentieel belang een goede voorkennis te hebben van de branche (kennis van
de voornaamste spelers en de marktontwikkelingen en –trends) teneinde met de eigen zakelijke aanpak
hierop in te kunnen spelen.
Met deze studie wil het kantoor van Flanders Investment & Trade in Den Haag, achtergrondinformatie over
de supermarktbranche in Nederland verstrekken aan Vlaamse ondernemingen die actief wensen te worden in
dit marktsegment.
Dit rapport volgt dezelfde opbouw als het rapport van 2010. Vooreerst worden de marktcijfers weergegeven,
vanaf 2010, met verwijzing naar de consumentenomzet, de marktaandelen, de bestedingen, en het aantal
winkels en de winkeloppervlakte.
In het tweede hoofdstuk komen elk van de supermarktorganisaties actief in Nederland, één voor één aan bod.
Van elke supermarktketen wordt een overzicht van de omzet, marktaandeel, aantal winkels en
winkelformules, aanwezige huismerken, geografische spreiding (of concentratie), alsook de contactinformatie
gegeven.
In het derde hoofdstuk worden een aantal recente marktontwikkelingen, zoals het vervagen van grenzen
tussen foodservice en foodretail, het groeiende aandeel van online winkelen en de groei van het aandeel van
huismerken, biologische, duurzame en streekproducten beschreven.
Vervolgens worden enkele korte beschouwingen met betrekking tot de benadering van de
supermarktorganisaties in Nederland vermeld.
Tot slot wordt een overzicht gegeven van de vakbladen, vakbeurzen en evenementen die van belang zijn voor
de supermarktbranche.
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SUPERMARKTORGANISATIES IN BEELD: MARKTCIJFERS

Inleiding marktspelers
Het aantal supermarktorganisaties is de voorbije jaren afgenomen tot 18 spelers. De reden voor deze afname
is dat de supermarktorganisaties Super de Boer en C1000 zijn overgenomen door Jumbo Groep. Door deze
overname steeg het marktaandeel van Jumbo Groep tot 21,7%, waardoor het de tweede grootste supermarkt
van Nederland is. Het totaal aantal supermarktvestigingen steeg tot 4.440 supermarkten en
1.450 minisupermarkten (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2013).
De supermarktketens worden met elkaar vergeleken aan de hand van cijfers van de voorbije drie jaren. Als
voorbeeld zijn de marktaandelen van de grootste spelers over de voorbije twee jaren in Figuur 1, Figuur 2,
Figuur 3 en Tabel 1 uiteengezet:

Marktaandeel 2010
Albert Heijn
Jumbo groep
Superunie
Aldi
Lidl
Overig

Figuur 1 (Levensmiddelenkrant, 2010, 2011, 2012)

Marktaandeel 2011
Albert Heijn
Jumbo groep
Superunie
Aldi
Lidl
Overig

Figuur 2 (Levensmiddelenkrant, 2010, 2011, 2012)
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Marktaandeel 2012
Albert Heijn
Jumbo Groep
Superunie
Aldi
Lidl
Overig

Figuur 3 (Levensmiddelenkrant, 2010, 2011, 2012)

Formule

2010

2011

2012

Albert Heijn

33,6%

33,5%

33,7%

Jumbo Groep

22,5%

21,0%

21,7%

Superunie

29,6%

29,2%

29,2%

Aldi

7,9%

7,9%

7,6%

Lidl

5,6%

6,7%

7,5%

Overig

0,8%

1,7%

0,3%

Tabel 1 (Levensmiddelenkrant, 2010, 2011, 2012)

Albert Heijn, Jumbo groep, Aldi en Lidl beschikken over een eigen inkoopkanaal. Superunie is de
inkooporganisatie van enkele supermarktformules, namelijk Plus (Sperwer Holding), Coop Holding BV, Spar
Holding BV, Deen Supermarkten BV, Nettorama BV, Boni-Markten BV, Hoogvliet Super BV, Sligro Food Group
BV, Detailresult Groep NV, Jan Linders BV en Poiesz Supermarkt BV.
In de volgende paragrafen worden de marktspelers met elkaar vergeleken. Deze vergelijking werd gedaan op
basis van consumentenomzet, marktaandeel en de winkeloppervlakte. Vooraf werd het bestedingspatroon
van de Nederlands huishoudens toegelicht, in het kader van de economische crisis die ook Nederland in de
greep houdt sinds 2008-2009.
Bestedingen
In Tabel 2 werd een overzicht gegeven van de bestedingen van Nederlandse huishoudens. Hieruit blijkt dat de
bestedingen aan voedings- en genotmiddelen in de jaren 2010 en 2011 qua percentages gelijk zijn. In Euro’s is
hier wel een stijging waarneembaar van € 502 miljoen aan voedingsmiddelen en € 169 miljoen aan
genotmiddelen. In 2012 is voor zowel voedingsmiddelen 0,2% als genotmiddelen 0,1% een lichte stijging
waarneembaar. Enkel bij duurzame goederen als kleding, huishoudelijke apparaten en voertuigen is een
daling waar te nemen.
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Bestedingen: consumptie huishoudens
Aandelen in de
binnenlandse
consumptie

Absolute waarde in
euro's miljoen euro

Goederen en diensten

Jaar

Consumptie binnenland

2010

100,0%

€ 275.666

Consumptie binnenland

2011*

100,0%

€280.573

Consumptie binnenland

2012*

100,0%

€ 282.666

1000 Voedingsmiddelen

2010

9,1%

€ 25.003

1000 Voedingsmiddelen

2011*

9,1%

€ 25.505

1000 Voedingsmiddelen

2012*

9,3%

€ 26.153

2000 Genotmiddelen

2010

5,4%

€ 14.898

2000 Genotmiddelen

2011*

5,4%

€ 15.067

2000 Genotmiddelen

2012*

5,5%

€ 15.545

3000 Duurzame goederen 2010

17,3%

€ 47.778

3000 Duurzame goederen 2011*

17,0%

€ 47.632

3000 Duurzame goederen 2012*

15,8%

€ 44.762

4000 Overige goederen

2010

14,3%

€ 39.428

4000 Overige goederen

2011*

14,0%

€ 39.328

4000 Overige goederen

2012*

14,1%

€ 39.943

5000 Diensten

2010

53,9%

€ 148.559

5000 Diensten

2011*

54,6%

€ 153.041

5000 Diensten

2012*

55,3%

€ 156.263

Tabel 2 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010, 2011, 2012)

Een groot deel van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen wordt in de supermarkten besteed. Zij
hebben een aandeel van 79% in de totale voedingsmiddelenmarkt en een aandeel van 67% in de
genotmiddelenmarkt. (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2013)
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In Tabel 3 geeft een overzicht van de marktaandelen van supermarkten voor enkele belangrijke
productgroepen. Echter de meest recente gegevens dateren van 2011.
marktaandeel van supermarkten per productgroep
2010

2011

Vlees

75%

77%

Dranken

73%

74%

AGF vers

76%

77%

Melk en zuivel

92%

91%

Broodproducten en beschuit

64%

66%

Koekjes, gebak en banket

59%

58%

Tabak

48%

47%

Drogisterijartikelen

30%

30%

Was- en reinigingsmiddelen

67%

64%

Zelfzorg en geneesmiddelen

9%

10%

Textiel en kleding

2%

2%

42%

42%

Kranten en tijdschriften (losse
verkoop)
Tabel 3 (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2013)

Een interessant gegeven is dat textiel en kleding voornamelijk buiten de supermarkten om worden verkregen.
Ook drogisterijartikelen, zelfzorgartikelen en geneesmiddelen vinden hun weg via een ander kanaal dan dat
van de supermarkten.

1.1

CONSUMENTENOMZET

Miljard

De voorbije jaren is de omzet van de supermarkten jaarlijks licht gestegen. In 2012 is de totale omzet van
supermarkten gestegen tot 32,6 miljard euro, een stijging van 1,2% ten opzichte van 2011.

26.1

26.2

27.2

28,3

2004

2005

2006

2007

Figuur 4 bron: (GFK Nederland)
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De omzetontwikkeling per maand in 2012 ziet er als volgt uit:

Figuur 5 (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2013)

De omzet in januari is in Figuur 5 (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2013) gelijkgesteld aan 100. Als in een
andere maand de omzet op een niveau van 120 ligt, houdt dat in dat de omzet 20% hoger is dan in januari.
Een omzetniveau van 80 betekent echter dat de omzet 20% lager ligt dan in januari. Er is geen rekening
gehouden met het aantal koopdagen per maand. Zo heeft februari minder (koop)dagen dan andere maanden.
Het bedrag dat per kassabon wordt afgerekend, is gedaald ten opzichte van 2011:

Figuur 6 bron: (GFK Nederland)

Omdat de totale consumentenomzet gestegen is en het bedrag per bezoek dat wordt besteed lager is, kan
geconcludeerd worden dat consumenten vaker boodschappen doen en per bezoek minder besteden dan
voordien.
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Hoewel de crisis duidelijke sporen achter laat in de omzet van de totale detailhandel, lijkt de
omzetontwikkeling van supermarkten niet conjunctuurgevoelig:

Figuur 7 bron (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2013)

Verwacht wordt, dat de groei van de supermarktenomzet beperkt zal blijven. Maar vanwege de crisis zullen
supermarkten wel omzet blijven winnen ten koste van speciaalzaken en de voedingsservicebedrijven
(Rabobank, 2013).
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In onderstaand Tabel 4 is de consumentenomzet per supermarktorganisatie van de voorbije drie jaar
weergegeven:
Consumentenomzet x €1.000.000
Jaar 2010

Jaar 2011

Jaar 2012

Totaal supermarkten

€31.420

€ 32.200

€ 32.679

Albert Heijn

€10.750

€ 11.080

€ 10.990

Jumbogroep

€5.470

€6.451

€6.959

Jumbo

€1.770

€ 2.451

€ 3.228

C1000

€3.700

€ 4.000

€ 4.045

Aldi

€2.530

€ 2.610

€ 2.480

Lidl

€1.800

€ 2.200

€ 2.450

Superunie

€9.500

€ 9.800

€ 9.800

Plus

€1.909

€ 1.965

€ 1.968

Coop

€833

€ 868

€ 907

Spar Holding

€496

€ 480

€ 523

Deen

€650

€ 671

€ 461

Hoogvliet

€640

€ 690

€ 685

Emte supermarkten

€800

€ 915

€ 940

€1.970

€ 1.290

€ 1.830

Jan Linders

€307

€ 323

€ 336

Poiesz

€311

€ 336

€ 342

Vomar

€509

€ 520

€ 521

Overige leden Superunie

€1.075

€1.742

€1.287

Overig

€1.370

€2.059

€0

Detailresultgroep

Tabel 4 (Levensmiddelenkrant, 2010, 2011, 2012) en (Jumbo Supermarkten, 2013)

In 2012 werden de winkels van C1000 overgenomen door Jumbo. In de jaren 2010 en 2011 werd dan ook de
(fictieve) omzet voor de Jumbo Groep berekend aan de hand van de omzet van de Jumbo Supermarkten en
C1000.
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In Figuur 8 zijn nogmaals dezelfde cijfers terug te vinden. Hierin is te zien hoe de supermarktorganisaties zich
gedurende deze 3 jaar hebben ontwikkeld:
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000

2010
2011
2012

0

Figuur 8 (Levensmiddelenkrant, 2010, 2011, 2012)

Albert Heijn is en blijft de grootste supermarkt. Hoewel de totale omzet van de Superunieleden hoger is dan
de omzet van Jumbo Groep, is Jumbo Groep in totaliteit groter dan de individuele leden van Superunie.
Wanneer de omzetontwikkeling van Nederlandse supermarkten wordt vergeleken met omringende landen,
zoals in Figuur 9 werd gedaan, kan worden vastgesteld dat de Nederlandse supermarkten vanaf het peiljaar
2005 de grootste omzetgroei kennen. Tot 2008 hield Nederland gelijke tred met het Verenigd Koninkrijk,
maar na die datum kende het verenigd Koninkrijk een minder grote groei dan Nederland. In België is de omzet
sinds 2009 nagenoeg gelijk gebleven en Duitsland en Frankrijk zien de omzet, na een daling in 2008, weer
stijgen.
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Figuur 9 (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2013)

In Figuur 10 (ING Economisch Bureau, 2013) is de verwachting voor de omzetgroei, volgens ING,
weergegeven. De verwachting is dat de totale omzet van de supermarkten in 2013 met 2,8% zal toenemen.
Dit komt vooral door prijsverhogingen in de winkel. In 2014 wordt een omzetgroei van 2% voorzien.

Figuur 10 (ING Economisch Bureau, 2013)
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1.2

MARKTAANDELEN

In de inleiding van dit hoofdstuk werden de marktaandelen van de grootste spelers al vernoemd. In Tabel 5
wordt het marktaandeel van de jaren 2010, 2011 en 2012 van alle spelers met elkaar vergeleken.
Formule

2010

2011

2012

Albert Heijn

33,6%

33,5%

33,7%

Jumbo Groep

22,5%

21,0%

21,7%

Jumbo Supermarkten

5,5%

8,9%

10,6%

Super de Boer

5,5%

-

-

11,5%

12,1%

11,1%

Aldi

7,9%

7,9%

7,6%

Lidl

5,6%

6,7%

7,5%

29,6%

29,2%

29,2%

Coop

2,6%

2,7%

2,7%

Deen

2,1%

2,0%

2,0%

Detailresult

6,2%

3,9%

5,6%

Em-Té

2,5%

2,8%

2,7%

Hoogvliet

2,0%

2,0%

2,1%

Jan Linders

1,0%

1,0%

1,0%

Plus

6,0%

5,9%

5,8%

Poiesz

1,0%

1,0%

1,0%

Spar

1,6%

1,5%

1,4%

Vomar

1,7%

1,7%

1,6%

Overige leden Superunie

2,9%

4,7%

3,3%

Overig

0,8%

1,7%

0,3%

C1000

Superunie

Tabel 5 (Levensmiddelenkrant, 2010, 2011, 2012)

De overige drie leden van Superunie bestaan uit: Boni Markten B.V, Boon Sliedrecht met formule MCD, en
Nettorama.
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In Figuur 11 is te zien hoe de marktaandelen van de supermarktorganisaties zich gedurende deze 3 jaar
hebben ontwikkeld:
40
35
30
25
20
15

2010

10

2011

5

2012

0

Figuur 11 (Levensmiddelenkrant, 2010, 2011, 2012)

Hieruit blijkt dat het marktaandeel van de grootste spelers Albert Heijn en Jumbo Groep in 2012 steeg ten
opzichte van 2011 en dat het marktaandeel van de Superunie gelijk bleef. Discounter Lidl is in 2012 voor het
tweede jaar op rij de grootste groeier. Hoewel het aantal winkels van Jumbo Groep flink steeg door de
overname van Super de Boer en C1000, bleef het marktaandeel van de Jumbo Groep wel gelijk (ABN AMRO,
2012).
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Voor de volledigheid worden hieronder de marktaandelen vermeld volgens andere bronnen, die licht
afwijkend kunnen zijn.

Bron: www.distrifood.nl/Service/Marktaandelen
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Albert Heijn maakt haar leiderschap in de supermarktbranche ook waar door de waardering van de eigen
klanten. Sinds meerdere jaren ontvangen ze het zogenaamde ‘Kerstrapport’ en ‘Zomerrapport’, een
gezamenlijk onderzoek uitgevoerd door het blad Foodmagazine en onderzoeksbureau GfK. In het
Zomerrapport van juni 2013 en het Kerstrapport van december 2012, blijft Albert Heijn de hoogst
gewaardeerde supermarktketen. Voor de derde keer op rij en de achtste keer in negen edities staan de
grootste winkels van de marktleider bovenaan de ranglijst.
De klanten beoordelen ondermeer op:
• netheid van de winkel
• goede kwaliteit
• vriendelijkheid personeel
• goede versafdelingen
• aantrekkelijke aanbiedingen
• lage prijzen
• ruime keuze
Aspecten zoals out-of-stock, wachttijden aan de kassa, en informatie over gezonde voeding, worden niet
meegenomen in de beoordeling:
Top 10 Zomerrapport 2013:
01 (01) Albert Heijn XL
02 (04) Hoogvliet
03 (02) Jan Linders
04 (03) Jumbo
04 (05) Nettorama
06 (08) Deen
07 (06) Albert Heijn
08 (08) Lidl
09 (12) Poiesz
10 (15) Boni
Bron:
www.distrifood.nl/Formules/Algemeen/2013/6/AH-XL-wint-Zomerrapport-1280116W
www.gfknieuws.nl/gfk-zomerrapport-2013
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1.3

WINKELAANTALLEN EN WINKELOPPERVLAKTE

Zoals in Tabel 6 is te zien, kent Nederland in totaal 4440 supermarkten en 1450 minisupers. Daarnaast zijn er
circa 120 nachtwinkels en 30 voedingswinkels in ziekenhuizen (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2013).
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Supermarkten

4390

4330

4340

4300

4330

4390

4440

Minisupers

1390

1410

1390

1320

1300

1290

1450

Tabel 6 (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2013)

Opvallend is dat het aantal supermarkten na een daling van in 2007, 2008 en 2009 weer steeg vanaf 2010. Na
een dieptepunt van het aantal minisupers in 2011, steeg dit aantal in 2012 tot een recordhoogte van
1450 winkels. Deze gegevens zijn in Figuur 12 en Figuur 13 nog eens overzichtelijk in een lijngrafiek
weergegeven:

Supermarkten
4500
4450
4400
4350

supermarkten

4300
4250
4200
2006
Figuur 12
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

Minisupers
1500
1450
1400
1350

Minisupers

1300
1250
1200
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Figuur 13

Om een overzicht te krijgen van het aantal verkooppunten per supermarktorganisatie wordt verwezen naar
Tabel 7. In deze tabel zijn de supermarkten opgenomen, dus niet enkel de organisaties.
Aantal verkooppunten per supermarktorganisatie
20 – 50

50 -100

Albert Heijn XL

AH To Go

Bas van der
Heijden
(Detailresult)

MCD
Supermarkten

Boni Markten

Attent Super in
de Buurt (Spar)

Digros
(Detailresult)

Attent Super op
vakantie (Spar)

Nettorama

Coop (Coop)

Supercoop (Coop)

CoopCompact
(Coop)

Spar City Stores
(Spar)

Deen

100-150
Em-Té

200-300

300-400

400 of meer

Plus

C1000

Albert Heijn

Spar

Lidl

Aldi

Jumbo
Supermarkten

Dekamarkt
(Detailresult)
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Dirk van den
Broek
(Detailresult)
Hoogvliet
Jan Linders
Poiesz
Vomar
Tabel 7 (Levensmiddelenkrant, 2010, 2011, 2012)

Uit Tabel 7 blijkt dat de meeste supermarkten 50-100 verkooppunten hebben, gevolgd door de supermarkten
met 20-50 verkooppunten. Albert Heijn en Aldi hebben met meer dan 400 verkooppunten het grootste aantal
verkooppunten van de Nederlandse supermarkten.
Om een overzicht te geven van het precieze aantal supermarkten per formule zijn in Tabel 8 het aantal
vestigingen van de verschillende marktspelers opgenomen.
Winkelaantallen
2010
TOTAAL

2011

2012

2013

4330

4390

4440

N.B.

Albert Heijn

835

860

861

936

Jumbo Groep

-

694

690

649

- Jumbo Supermarkten

129

298

324

350

- C1000

371

396

366

289

- Super de Boer

299

-

-

-

Aldi

475

500

500

498

Lidl

331

365

365

368

1679

1601

1585

1497

Plus

267

257

255

255

Coop

184

193

180

231

Spar

649

411

406

361

Deen

59

63

64

64

Hoogvliet

59

62

62

62

124

126

130

56

Superunie

Emte supermarkten
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Detailresult

181

187

185

184

Jan Linders

52

57

57

56

Poiesz

51

62

63

63

Vomar

53

57

57

59

Boni markten

-

39

39

39

Nettorama

-

29

29

29

MCD supermarkten

-

58

58

38

Tabel 8 (Levensmiddelenkrant, 2010, 2011, 2012) en (Distrifood)

Wanneer het gemiddelde winkeloppervlakte wordt vergeleken met landen als België en Frankrijk, beschikken
de Nederlandse supermarkten over een kleiner winkeloppervlak. Maar zoals uit Tabel 9 is op te maken, groeit
de winkeloppervlakte wel, hoewel het aantal supermarkten is afgenomen.
Aantal supermarkten per winkeloppervlak
2005

2012

2400m² of meer

53

69

2000m² tot 2400m²

47

57

1600m² tot 2000m²

140

174

1200m² tot 1600m²

443

625

1000m² tot 1200m²

468

606

800m² tot 1000m²

736

876

600m² tot 800m²

891

793

400m² tot 600m²

608

495

200m² tot 400m²

574

505

Tot 200m²

458

238

4518

4438

totaal

Tabel 9 (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2013)
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1.4

CONCLUSIE MARKTCIJFERS

Sinds jaar en dag is Albert Heijn de grootste speler van de Nederlandse voedingsretailmarkt. Superunie leek
als inkooporganisatie van (kleinere) supermarktorganisaties tot 2009 de grootste concurrent. Echter, Jumbo
Supermarkten (die tot 2009 onderdeel uitmaakte van Superunie) heeft in 2009 de winkels van Super de Boer
overgenomen en heeft per 23 februari 2012 tevens de winkels van C1000 overgenomen. Hierdoor is het
marktaandeel van 4,2% in 2007 gestegen tot 21,7% in 2013. Jumbo is nu dan ook de 2e grootste supermarkt
van Nederland, na Albert Heijn die een marktaandeel van 33,7% in handen heeft. Inkooporganisatie
Superunie heeft met haar 13 leden een marktaandeel van 29,2%. Discounter Lidl is in 2012 voor het tweede
jaar op rij de grootste groeier. Hoewel het aantal winkels van Jumbo Groep flink steeg door de overname van
Super de Boer en C1000, bleef het marktaandeel van de Jumbo Groep wel gelijk.
Ondanks dat de crisis in Nederland nog altijd zijn tol eist, lijken de supermarkten hier relatief weinig last van
te hebben. De consumentenomzet van de supermarkten is in 2012 wederom gestegen. Ze winnen
voornamelijk terrein van de ‘out of home markt’ en van voedingsspecialiteitenwinkels die al jaren een
omzetdaling kennen. In vergelijking met de omringende landen, kennen de Nederlandse supermarkten de
grootste groei qua omzetontwikkeling. Ook het aantal supermarkten en het aantal minisupers zijn beide in
het voorbije jaar gestegen.
De totale consumentenbesteding bedroeg in 2012 €283 miljard. Hiervan heeft de Nederlandse consument
9,3% aan voedingsmiddelen en 5,5% aan genotmiddelen besteed. In vergelijking met 2010 en 2011 is er 0,2%
van de totale consumptie meer uitgegeven aan voedingsmiddelen in 2012 en is het aandeel aan
genotmiddelen met 0,1% gestegen. In de supermarkten is de uitgave aan voeding (79%) en genotmiddelen
(67%) het grootst.
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2

SUPERMARKTFORMULES

In dit hoofdstuk worden de verschillende marktspelers beschreven. Daarnaast worden, voor zover bekend,
cijfers over de organisaties weergegeven. Het betreft hier o.a. het aantal winkels, de winkeloppervlakte,
consumentenomzet 2012 en het marktaandeel. Deze cijfers komen uit ‘t Almanakje dat in april 2013 werd
uitgegeven. De contactgegevens en namen van directeuren komen eveneens uit deze uitgave.

2.1

ALBERT HEIJN
Wijkwinkel

AH XL

AH to go

AH Webwinkel

Aantal winkels

777

32

52

NVT

Start formule

1955

2002

1999

1997

>30.000

1.000

20.000

3.500m²

135m²

NVT

Aantal producten in assortiment
Winkeloppervlakte

8.000-22.000
1.123m²

Consumentenomzet 2012

€ 10,99 miljard

Marktaandeel 2012

33,7%

Huismerken

AH Huismerk, AH Excellent, AH puur&eerlijk, AH BASIC en Euroshopper.

Tabel 10

Albert Heijn, maakt deel uit van het internationale Ahold, een internationale groep van supermarkten actief in
de Verenigde Staten en Europa. Eind 2009 had Ahold 3.074 winkels, 225.000 medewerkers en een totale
omzet van € 32,8 miljard. Albert Heijn vertegenwoordigt ongeveer 33,7% van de totale netto-omzet van
Ahold.
Het ontstaan van AH, op dit ogenblik de grootste supermarktketen in Nederland, gaat terug tot 1887, toen de
21-jarige Albert Heijn de kruidenierswinkel van zijn vader overnam. Hij breidde de zaak al snel uit en tegen
1910 waren er al meer dan 10 filialen. In 1911 werd begonnen met de verkoop van zelfgebakken koekjes en
zelfgebrande koffie, wat eigenlijk het begin is van de eigen levensmiddelenproductie.
In 1948 werd Albert Heijn een open, beursgenoteerde vennootschap en in 1952 opende Albert Heijn de
eerste zelfbedieningszaak van Nederland. De eerste ‘Allerhande’, een supermarktgids over, van en door
Albert Heijn, werd in 1954 uitgebracht. Ondertussen kent dit blad circa 4,5 miljoen lezers en worden er
2,3 miljoen exemplaren van uitgebracht.
In 1970 werden de fabrieken en supermarkten van elkaar losgekoppeld en veranderd in werkmaatschappijen.
Hierdoor gingen de fabrieken tevens producten voor andere supermarkten produceren en konden de AH
supermarkten bij andere fabrieken inkopen. In 1973 werd Ahold opgericht, waardoor ook in het buitenland
werd uitgebreid.
Nederlandse supermarktketens I Den Haag, oktober 2013
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De eerste gemakswinkel op treinstations werd in 1999 geïntroduceerd en kreeg in 2001 de naam ‘AH to go’.
In datzelfde jaar werd tevens de webwinkel gelanceerd waardoor klanten hun boodschappen via internet
konden bestellen en thuis laten bezorgen. In 2002 werd de ‘AH XL’ geïntroduceerd, wat met een gemiddelde
grootte van circa 3.500m² de grootste supermarkt van de groep is. In 2010 introduceerde Albert Heijn het
magazine ‘Wathandig’. Wathandig verschijnt 4 maal per jaar in een oplage van 1 miljoen exemplaren.
Albert Heijn heeft de beschikking over een totaal van zes distributiecentra: vier regionale distributiecentra
(Zaandam, Tilburg, Pijnacker en Zwolle) en twee landelijke distributiecentra (Geldermalsen en Nieuwegein).
Voor de online boodschappen die klanten thuis kunnen laten bezorgen of ophalen bij een ‘Pick Up Point’
heeft Albert Heijn drie distributiecentra: Rotterdam, De Meern en Almere. Eind 2012 werkten er in Nederland
circa 110.000 mensen voor de Albert Heijn groep. Volgens GfK Panelservices heeft in 2012, 85,6% van alle
Nederlandse huishoudens boodschappen bij Albert Heijn gedaan.
Gezien het marktleiderschap van AH in Nederland is verdere uitbreiding in Nederland voor AH nog moeilijk te
realiseren en werd daarom beslist tot verdere expansie in de buurlanden, België en Duitsland. Sinds 2011 is
Albert Heijn in België aanwezig en opende zijn eerste winkels in Brasschaat en Stabroek. Ondertussen heeft
Albert Heijn 16 filialen in Vlaanderen (Albert Heijn). De winkels worden bevoorraad vanuit het
distributiecentrum in Tilburg (Retail detail, 2011). Tegen 2016 wil Albert Heijn minstens 50 supermarkten
openen in Vlaanderen, wat goed zou zijn voor 2.500 extra banen. De keten zal het Nederlandse prijsniveau in
België hanteren, wat betekent dat ze laag geprijsd zullen zijn. (Editie NL, 2011)
Contactgegevens:
Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam
Postbus 3000, 1500 HA Zaandam
Telefoon: +31 (0) 88 6599111
Fax: +31 (0) 75 6313030
Internet: www.ahold.nl, www.ah.nl
Directie:
Sander van der Laan (CEO)
Alfred Levi (directeur marketing en formule en merchandising)
Cees van Vliet (directeur winkels en distributie)
Chris Dik (CFO)
Luc de Baets (directeur human Resource & business services)
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2.2

SUPERUNIE

Consumentenomzet 2012

€ 9,8 miljard

Marktaandeel 2012

29,2%

Huismerken

Perfekt, Markant, First Choice, Topvit, Bonbebe, Melkan, Alvita, Vismarine,
Schutters, Bumblies, Newway, Derlon, Daily Chef, Bakkersweelde, Bon Appetit,
Bijzonder Lekker

Tabel 11

Superunie is een inkooporganisatie die 13 onafhankelijke retailorganisaties vertegenwoordigt in Nederland.
De organisatie is al 50 jaar actief en heeft een marktaandeel van 29,2%.
Superunie verzorgt voor haar leden verschillende Eigen Merken zoals; Perfekt, 1 de Beste, Plus, Spar en
Markant. Elk merk bevat ongeveer 750 producten. Dit zijn alternatieven voor het product van de marktleider
in de productgroep. Daarnaast ontwikkelt Superunie ook de Premium merken als First Choice Cola, Bonbébé
babyvoeding, TopVit functional Foods, Schutters bier, Melkan zuivelproducten, Bumblies
babyverzorgingsproducten, Derlon cosmetica en Daily Chef kant-en-klaar maaltijden. De groep bestaat uit
800 producten. Een range van 300 producten met basismerken maken de ‘Eigen Merken lijn’ van Superunie
compleet.
Tevens geeft Superunie het consumentenmagazine Boodschappen uit. Dit magazine wordt verspreid via ruim
1.400 supermarkten van de leden.
Het is niet zo dat de leden enkel bij Superunie inkopen. De leden hebben ook hun eigen inkopers om
producten aan te kopen. Producten die voornamelijk in kleine oplage geleverd worden, dus niet voor alle
leden van Superunie, kopen de leden zelf in.
Superunie koopt haar goederen wereldwijd in en distribueert deze via 3 centrale distributiecentra. De
distributie geschiedt per lid via vrachtwagens of per containers. Hiernaast zorgt Superunie ook voor zowel de
betalingen als orders van haar leden.
Superunie kent de volgende leden (april 2013):
Coop Holding B.V.
Hoogvliet Super B.V.
Nettorama Distributie
Sligro Food Group Nederland B.V.
Boni-Markten B.V.
BV Sperwer Holding
Deen Supermarkten B.V.
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Detailresult Groep N.V.
Jan Linders B.V.
Poiesz Supermarkt B.V.
Vomar Holding B.V.
Boon Beheer B.V.
Spar Holding B.V.
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Contactgegevens:
C.I.V. Superunie B.A.
Industrieweg 22 B, 4153 BW Beesd
Postbus 80, 4153 ZH Beesd
Telefoon: +31(0) 345 686 666
Fax: +31(0) 345 686 600
E-mail: info@superunie.nl
Internet: www.superunie.nl
Directie:
Dhr. T.J.M. Roozen (algemeen directeur)
Dhr. G.M. van Dulmen (directeur inkoop)
Dhr. Drs. G.J. Slik (directeur)
Dhr. A.J.L. Evers (adjunct-directeur inkoop)
Dhr. M.H.J. Rutten (adjunct-directeur inkoop)
2.2.1

COOP HOLDING B.V.
Coop

SuperCoop

CoopCompact

Aantal winkels

64 filialen

32 filialen, 4 zelfstandig
ondernemers

59 zelfstandig ondernemers

Gemiddelde winkeloppervlakte

780m²

1.085m²

399m²

Start formule

2001

Consumentenomzet 2012

€ 906,7 miljoen

Marktaandeel 2012

2,7%

Huismerken

Melkan, First Choice, Markant, Coopselect, Schuttersbier, Derlon

Tabel 12

Coop Supermarkten is in 2001 ontstaan na een fusie tussen de consumentencoöperatie Coop Nederland en
de levensmiddelengroothandel Codis. Coop is een Nederlandse supermarktorganisatie met een
coöperatiestructuur. Leden van de coöperatie zijn zowel consumenten als ondernemers. De supermarkten
opereren onder de namen CoopCompact, Coop en Supercoop. Ze worden geleid door zelfstandige
ondernemers (60%) en filiaalmanagers (40%).
Contactgegevens:
Coop Supermarkten u.a.
Markweg 8, 6883 JM Velp
Postbus 87, 6880 AB Velp
Telefoon: +31 (0) 26 7999666
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Fax: +31 (0) 26 7999600
E-mail: info@coop.nl
Internet: www.coop.nl
Directie:
Dhr. F.R.G. Bosch RA (algemeen directeur, statutair directeur)
Dhr. H.J. Boer (financieel directeur)
Dhr. G.W. Koning (commercieel directeur)
Dhr. M.G.P. Ebben (directeur winkeloperatie)
2.2.2

HOOGVLIET B.V.

Aantal winkels

62

Start formule

1968

Gemiddelde winkeloppervlakte

1135m²

Consumentenomzet 2012

€ 685 miljoen

Marktaandeel 2012

2,1%

Huismerken

Hoogvliet, Perfekt, Melkan, First Choice cola, Bonbebe

Tabel 13

Hoogvliet vindt zijn oorsprong in 1968, toen de heer Leen Hoogvliet een Cash ’n Carry oprichtte. Door de jaren
heen zijn de Cash ’n Carry’s veranderd in supermarkten en uiteindelijk ontplooide Hoogvliet zich tot een
concern met 62 supermarkten en 57 slijterijen.
De gemiddelde winkeloppervlakte bedraagt 1135m² en in totaal zijn er ruim 5.000 medewerkers werkzaam.
De supermarkten van Hoogvliet zijn verspreid over heel Nederland.
Contactgegevens:
Hoogvliet Supermarkten B.V.
Eikenlaan 265, 2404 BP Alphen a/d Rijn
Postbus 434, 2400 AK Alphen a/d Rijn
Telefoon: +31 (0) 172 418218
Fax: +31 (0) 172 421074
E-mail: info@hoogvliet.com
Internet: www.hoogvliet.com
Directie:
Dhr. S. de Haan (algemeen directeur)
Dhr. E. Wit (adjunct-directeur operations)
Dhr. J. Korevaar (commercieel directeur)
Dhr. P. Boswinkel (adjunct-directeur logistiek)
Dhr. F.J.C.M. Schijf (financieel directeur)
Nederlandse supermarktketens I Den Haag, oktober 2013
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2.2.3

NETTORAMA

Aantal winkels

29

Start formule

1968

Gemiddelde winkeloppervlakte

1150m²

Locatie winkels

Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant,
Limburg, Utrecht, Noord Holland en Zuid Holland

Consumentenomzet 2012

€ 350 miljoen

Marktaandeel 2012

1,25%

Huismerken

Perfekt, Schuttersbier, First Choice, Derlon

Tabel 14

De oorsprong van supermarktketen Nettorama ligt in 1968, toen de keten werd opgericht als
'merkendiscounter'. Ondertussen telt de organisatie 29 winkels met een gemiddeld vloeroppervlak van
1150m². Nettorama voert een aantal huismerken, namelijk Perfekt, Schuttersbier, First Choice en Derlon.
Contactgegevens:
Wilhelminakanaal Zuid 120, 4903 RA Oosterhout
Postbus 182, 4900 AD Oosterhout
Telefoon: +31 (0) 162 455950
Fax: +31 (0) 162 456520
E-mail: info@nettorama.nl
Internet: www.nettorama.nl
Directie:
Dhr. H.H. Sulmann (algemeen directeur)
2.2.4

SLIGRO FOOD GROUP NEDERLAND B.V.

Sligro Food Group bestaat uit voedingsretail- en voedingsservicebedrijven. De voedingsretailactiviteiten
bestaan uit circa 130 EMTÉ-full service supermarkten, waarvan er 30 door zelfstandige ondernemers worden
uitgebaat. ‘Foodservice’ richt zich als marktleider met een landelijk netwerk via zelfbediening en bezorging op
groot- en kleinschalige horeca, recreatie, cateraars, grootverbruikers, bedrijfsrestaurants, pompshops, het
midden- en kleinbedrijf, kleinschalige retailbedrijven en de institutionele markt. Zelfbediening beschikt
daartoe over 46 Sligro zelfbedieningsgroothandels. ‘Bezorging’ heeft 11 bezorgcentra. In de institutionele
markt opereren zij onder de naam Van Hoeckel. In 2012 is een omzet gerealiseerd van € 2.467 miljoen met
een nettowinst van € 69,5 miljoen. Het gemiddeld aantal personeelsleden bedroeg ruim 5.800.
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Sligro Food Group
Consumentenomzet 2012

€2,47 miljard (totaal foodservice en foodretail)

EM-TE
Consumentenomzet 2012

€ 940 miljoen

Marktaandeel 2012

2,7%

Aantal winkels

130

Start formule

1948

Gemiddelde
winkeloppervlakte

1044m²

Locatie winkels

Noord Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht,
Limburg en Overijssel

Huismerken

Markant, Melkan, First Choice cola, Goudsche Waegh, Derlon,
Alex Meijer, Keizerskroon, Rummo, SmitVis, Olitalia, Grand
Gerard, Trommelen

Tabel 15

Contactgegevens:
Sligro Food Group Nederland B.V.
EMTE Supermarkten B.V.
Corridor 11, 5466 RB Veghel
Postbus 47, 5460 AA Veghel
Telefoon: +31 (0) 413 343500
Fax: +31 (0) 413 341520
E-mail: info@sligro.nl
Internet: www.sligrofoodgroup.nl, www.emte.nl
Directie:
Dhr. K.M. Slippens (directievoorzitter)
Dhr. H. van Roozendaal (financieel directeur)
Dhr. K. Kiestra (operationeel directeur)
Dhr. J. Van Heerebeek (commercieel directeur EMTÉ)
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2.2.5

BONI MARKTEN B.V.

Aantal winkels

39

Start formule

1972

Gemiddelde winkeloppervlakte

890m²

Locatie winkels

Noord-Holland, Gelderland, Overijssel, Flevoland,
Utrecht, Drenthe

Consumentenomzet 2012

€ 228 miljoen

Marktaandeel 2012

0,7%

Huismerken

Perfekt, Vers van Boni

Tabel 16

De eerste winkel van Boni werd in 1972 geopend in Drachten. Nadat het tweede filiaal in 1973 werd geopend,
volgde nog een uitbreiding die heeft geleid tot de 39 filialen met een gemiddeld winkeloppervlak van 890m²
die de keten momenteel kent.
Boni heeft deel uitgemaakt van de Prisma Food Retail, maar toen Prisma in 2001 aan de Sligro Food Group
werd verkocht, werd Boni zelfstandig. Boni telt ruim 2.000 medewerkers, waarvan er 200 in het
distributiecentrum, 50 op het servicekantoor en 1.750 in de 39 filialen van Boni werken. De vestigingen zijn
voornamelijk in de provincies Noord-Holland, Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht te vinden.
Contactgegevens:
Boni Markten B.V.
Edisonstraat 2, 3861 NE Nijkerk
Postbus 1093, 3860 BB Nijkerk
Telefoon: +31 (0) 33 2473131
Fax: +31 (0) 33 2473141
E-mail: info@bonisupermarkt.nl
Internet: www.bonisupermarkt.nl
Directie:
Dhr. B. Van der Wal (algemeen directeur)
Dhr. A.H.P. Wijnstok (directeur)
Mw. E. Storm- van Plaggenhoef (commercie)
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2.2.6

SPERWER GROEP B.V. (PLUS SUPERMARKTEN)

Aantal winkels

255

Start formule

1988

Gemiddelde winkeloppervlakte

959m²

Consumentenomzet 2012

€ 1,968 miljard

Marktaandeel 2012

5,8%

Huismerken

PLUS huismerk, First Choice, Derlon, Daily Chef,
Vismarine, Bumblies, Bonbebe, Melkan, Topvit
en PLUS appetit

Tabel 17

PLUS Retail is een werkmaatschappij van de Sperwer Groep, een organisatie van en voor zelfstandige
supermarktondernemers. In 1928 werd de Sperwer Groep opgericht door een aantal zelfstandige
ondernemers. Zij wilden door samenwerking op coöperatieve basis hun positie verbeteren in de
levensmiddelenmarkt. Vandaag de dag bestaat de groep uit 216 zelfstandige ondernemers die onder de
supermarktformule PLUS opereren, met een gezamenlijk marktaandeel van 5,84% over het jaar 2012.
Contactgegevens:
PLUS Retail B.V.
Utrechtseweg 340, 3731 GD De Bilt
Postbus 21, 3730 AA De Bilt
Telefoon: +31 (0) 30 2219211
Fax: +31 (0) 30 2202074
Internet: www.plusretail.nl, www.plussupermarkt.nl
Directie:
Dhr. Drs. J. Ferwerda (algemeen directeur)
Dhr. E.C.J. Leebeek (commercieel directeur)
Dhr. M. Lacono (directeur management services)
Dhr. Y. Smit (directeur winkelorganisatie)
Dhr. R. Versleijen (directeur logistiek)
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2.2.7

DEEN SUPERMARKTEN B.V.

Aantal winkels

64

Start formule

1933

Gemiddelde winkeloppervlakte

1000m²

Locatie winkels

Noord-Holland en Flevoland

Consumentenomzet 2012

€ 690 miljoen

Marktaandeel 2012

2%

Huismerken

Beste van Deen, Perfekt, Melkan, First Choice

Tabel 18

De regionale supermarktketen Deen werd in 1933 opgericht door de heer Deen. De eerste zelfbediening van
Deen werd in 1953 opgericht. Ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot 64 winkels in Noord-Holland en
Flevoland en heeft 6.000 medewerkers. De winkels kennen een gemiddeld oppervlak van 1000m² en biedt de
huismerken het Beste van Deen, Perfekt, Melkan en First Choice aan.
Contactgegevens:
Deen Supermarkten B.V.
Kernweg 4, 1627 LC Hoorn
Postbus 139, 1620 AC Hoorn
Telefoon: +31 (0) 229 252100
Fax: +31 (0) 229 252102
E-mail: info@deen.nl
Internet: www.deen.nl
Directie:
Dhr. H.H.M. Kessen (algemeen directeur)
Dhr. L. van Eck (directeur logistiek)
Dhr. B.A. Deen (financieel directeur)
2.2.8

DETAILRESULT GROEP N.V.

Aantal winkels

185

Start formule

2008

Consumentenomzet 2012

€ 1,83 miljard

Marktaandeel 2012

5,6%

Tabel 19
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Detailresult Groep N.V. bestaat sinds 2008 en is het resultaat van de fusie tussen de familiebedrijven
DekaMarkt en Dirk van den Broek. De organisatie heeft nu 185 vestigingen en 19.000 werknemers in dienst.
Contactgegevens:
Detailresult Groep N.V.
Olieweg 6, 1951 NH Velsen-Noord
Postbus 86, 1940 AB Beverwijk
Telefoon: +31 (0) 251 278700
Internet: www.detailresult.nl
Directie:
Dhr. R. van Klooster (voorzitter hoofddirectie)
Dhr. B. Oprel (financieel directeur)
Dhr. J. Vial (commercieel directeur KW)
Dhr. D. Kat (commercieel directeur vers)
Dekamarkt
Aantal winkels

85

Start formule

1941

Gemiddelde winkeloppervlakte

1084m²

Locatie winkels

Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland,
Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe

Consumentenomzet 2012

€ 619,4 miljoen

Marktaandeel 2012

1,9%

Huismerken

Melkan, First Choice cola, 1 de beste, Bumblies
en Schuttersbier

Tabel 20

De oorsprong van de supermarktformule Dekamarkt stamt uit 1941, toen de heer Dirk Kat een
kruidenierszaak oprichtte. In 1950 leidde dit tot de oprichting van de ‘Zelfbediening Inkoop Combinatie’
(ZIKO). Samen met andere kruideniers kocht de heer Kat artikelen in, om zo voordeliger te kunnen inkopen.
Uiteindelijk fuseerde ZIKO in 1989 met Superunie. Ondertussen heeft Dekamarkt 85 vestigingen met een
gemiddelde winkeloppervlakte van 1084m².
Contactgegevens:
E-mail: algemeen@dekamarkt.nl
Internet: www.dekamarkt.nl
Directie:
Dhr. O. de Groot (directeur operations)
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Samenwerkende Dirk v.d. Broek bedrijven
Dirk van den Broek

Bas van der Heijden

Digros

Aantal winkels

53

30

16

Start formule

1942

1942

1942

Gemiddelde
winkeloppervlakte

1218m²

1120m²

1176m²

Locatie winkels

Noord-Brabant, Noord- Zuid-Holland, NoordBrabant
Holland, Flevoland,
Utrecht, Overijssel,
Gelderland, Zeeland en
Friesland

Marktaandeel 2012

3,7%

Huismerken

1 de Beste

Zuid-Holland, NoordHolland

Tabel 21

Onder de formule samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven vallen naast de supermarkten Dirk van den
Broek, Bas van der Heijden en Digros nog de drogisterijketen Dirx drogist, slijterij Dirk III en vakantiewinkel
D-reizen. Oprichter van het concern is Dirk van den Broek, die zijn eerste winkel opende in 1942.
Op dit moment beschikt de formule over 99 vestigingen.
Contactgegevens:
Internet: www.dirk.nl
Directie:
Dhr. A. van Haren (directeur operations)
Dhr. U. Saueressig (manager algemene zaken)
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2.2.9

JAN LINDERS B.V.

Aantal winkels

57

Start formule

1963

Gemiddelde winkeloppervlakte

921m²

Locatie winkels

Limburg, Noord-Brabant, Gelderland

Consumentenomzet 2012

€ 336 miljoen

Marktaandeel 2012

1%

Huismerken

Perfekt, Melkan, Schuttersbier, First Choice cola,
Derlon, Vismarine, Korengoud, Onze trots, Jan
Linders en Bijzonder Lekker

Tabel 22

Jan Linders begon als melkboer in Gennep en opende vervolgens hier zijn eerste supermarkt in december
1963. Nu, 50 jaar later heeft Jan Linders 52 vestigingen met een gemiddelde winkeloppervlakte van 921m² in
de provincies Limburg, Brabant en Gelderland.
Contactgegevens:
Jan Linders B.V.
De Flammert 1211, 5854 NC Nieuw Bergen
Postbus 72, 5854 ZH Nieuw Bergen
Telefoon: +31 (0) 485 349911
Fax: +31 (0) 485 342284
E-mail: janlinders@janlinders.nl
Internet: www.janlinders.nl
Directie:
Dhr. L.J.J. Linders (algemeen directeur)
Dhr. W.G. Schuitenmaker (directeur financiën en operations)
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2.2.10 POIESZ SUPERMARKT B.V.
Aantal winkels

63

Start formule

1923

Gemiddelde winkeloppervlakte

838m²

Locatie winkels

Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en
Overijssel

Consumentenomzet 2012

€ 342 miljoen

Marktaandeel 2012

1,01%

Huismerken

Perfekt, Melkan, Schuttersbier, First Choice,
Bumblies, Bon Appetit, Poiesz, Derlon, Daily chef,
Bonbébé

Tabel 23

Poiesz Supermarkten B.V. is een zelfstandig regionaal grootwinkelbedrijf in het noorden van het land, welke in
1923 als groentewinkel in Sneek werd opgericht. In 1962 werd de eerste ‘Poiesz Supermarkt’ geopend.
Ondertussen telt de supermarktketen 63 supermarkten met een gemiddelde winkeloppervlakte van 835m².
Bij het familiebedrijf werken op dit moment ongeveer 3800 medewerkers.
Naast de A-merken biedt Poiesz Supermarkten B.V. tevens de huismerken Perfekt, Melkan, Schuttersbier,
First Choice, Bumblies, Bon Appetit, Poiesz, Derlon, Daily chef en Bonbébé aan.
Contactgegevens:
Poeisz Supermarkten B.V.
Edisonstraat 3, 8606 JH Sneek
Telefoon: +31 (0) 515 428 800
Fax: +312 (0) 515 428 801
E-mail: info@poiesz-supermarkten.nl
Internet: www.poiesz-supermarkten.nl
Directie:
Dhr. Y.P.A Smit (algemeen directeur)
Mw. J.A. Posthuma-Smit (directeur operationele zaken)
Dhr. K. Poiesz (inkoopdirecteur)
Mw. A. Bannink (adjunct-directeur financiële zaken)
Dhr. R. Terstappen (commercieel directeur)
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2.2.11 VOMAR HOLDING B.V.
Aantal winkels

59

Start formule

1968

Gemiddelde winkeloppervlakte

1000m²

Locatie winkels

Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en
Utrecht

Consumentenomzet 2012

€ 521 miljoen

Marktaandeel 2012

1,6%

Tabel 24

Vomar Voordeelmarkt is een familiebedrijf, welke in 1968 als kruidenierszaak werd opgericht. Ondertussen
beschikt de formule over 59 winkels in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. In totaal werken er
4800 mensen bij de groep en hebben de winkels een gemiddelde oppervlakte van 1100m².
Contactgegevens:
Vomar Voordeelmarkt B.V.
Opaalstraat 15, 1812 RH Alkmaar
Postbus 1100, 1810 KC Alkmaar
Telefoon: +31 (0) 72 7502200
E-mail: vomar@vomar.nl
Internet: www.vomar.nl
Directie:
Dhr. H. Westra (voorzitter van de directie)
Dhr. J. van Ham (commercieel directeur)
Dhr. P. Rozendaal (directeur filialen)
Dhr. H. Breekveldt (financieel directeur)
2.2.12 BOON SLIEDRECHT B.V.
Aantal winkels

40

Gemiddelde winkeloppervlakte

847m²

Locatie winkels

Zuid-West Nederland

Consumentenomzet 2012

€ 195 miljoen

Marktaandeel 2012

0,6%

Huismerken

Markant en Superunie merken

Tabel 25
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De MCD formule bestaat ruim 40 jaar. MCD is ontstaan toen Marius en Cornelis een Discount openden.
Marius & Cornelis Discount werd afgekort tot MCDiscount. Al snel werden nieuwe filialen geopend. Na enige
jaren werd het bedrijf verkocht aan de Boon groep, een groothandel in levensmiddelen, die meer dan 100 jaar
als zelfstandig familiebedrijf opereert op de Nederlandse levensmiddelenmarkt. De Boon Groep beschikte zelf
ook over een winkelformule, namelijk Pagro. Deze werden ook naar de MCDiscount omgebouwd.
Ondertussen beschikt de supermarktketen over 40 vestigingen met een gemiddelde winkeloppervlakte van
847m².
Contactgegevens:
Marisstraat 2, 3364 AZ Sliedrecht
Postbus 235, 3364 AE Sliedrecht
Telefoon: +31 (0) 184 418500
Fax: +31 (0) 184 412159
E-mail: boon@boon-groep.nl
Internet: www.mcd-supermarkt.nl
Directie:
Dhr. A. Boon (directeur algemene zaken)
Dhr. K. Boon (directeur commerciële zaken)
Dhr. H. Bruins (directeur financieel-economische zaken)
2.2.13 SPAR HOLDING B.V.
Formule Spar Spar city Stores Attent Super in de Buurt Attent Super op vakantie
Aantal winkels

245

10

99

52

Gemiddelde
winkeloppervlakte

404m²

273m²

NB

NB

Start formule

1932

Locatie winkels

kleinere plaatsen en wijken met 2000 tot 4000 inwoners

Consumentenomzet € 461 miljoen
2012
Marktaandeel 2012

1,37%

Tabel 26

De oorsprong van de SPAR supermarkten ligt in 1932 toen 17 ondernemers onder het motto ‘Door
Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig’ (DESPAR) een betere samenwerking wilden. Deze
samenwerking vindt zijn grondslag in centraal inkopen, gezamenlijke reclame, embleemvoering en frequent
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overleg. Binnen deze samenwerking behielden de afnemers hun zelfstandigheid. Binnen 5 jaar sloten
13 nieuwe groothandelaars en 2.200 zelfstandige ondernemers zich aan bij Spar.
In 1947 werd de eerste DESPAR vestiging buiten Nederlands geopend, namelijk in België. Al snel volgden
andere landen. Mede door het internationale karakter van de keten werd de naam DESPAR aangepast naar
Spar. Ondertussen is Spar met ruim 12.000 vestigingen in 34 landen de grootste retailer van voeding ter
wereld.
In Nederland zijn de Spar winkels voornamelijk te vinden in kleinere plaatsen en stadswijken met 2000 tot
4000 inwoners. In Tabel 26 is een overzicht weergegeven van de vier verschillende formules die Spar in
Nederland hanteert.
Contactgegevens:
Spar Holding B.V.
Zijlweg 18, 5145 NR Waalwijk
Postbus 50, 5140 AB Waalwijk
Telefoon: +31 (0) 88 4457777
Internet: www.spar.nl, www.attent.nl
Directie:
Dhr. J.P. Kranendonk (algemeen directeur)
Dhr. J.W. Tukker (directeur economische zaken)
Dhr. E. Brosius (directeur operations)
Mw. S. Kroon (directeur commercie)

2.3

JUMBO GROEP HOLDING B.V.

Consumentenomzet 2012

€ 6,959 miljard

Marktaandeel 2012

21,7%

Tabel 27

Jumbo heeft een aantal turbulente jaren achter de rug. Zo heeft de supermarktorganisatie eind 2009 de
supermarkten van Super de Boer overgenomen en begin 2012 de supermarkten van C1000. Hierdoor is het
marktaandeel van 4,2% in 2007, gestegen tot 21,7% in 2013. Jumbo is op dit ogenblik dan ook de 2e grootste
supermarkt van Nederland.
Directie:
Dhr. G.F.T. van Eerd (algemeen directeur)
Dhr. A.L. van Veen (financieel directeur)
Mw. C. Cloosterman-van Eerd (formule directeur)

Nederlandse supermarktketens I Den Haag, oktober 2013

41

2.3.1

JUMBO SUPERMARKTEN B.V.

Aantal winkels

324

Start formule

1921

Gemiddelde winkeloppervlakte

1210m²

Consumentenomzet 2012

€ 3,228 miljard

Marktaandeel 2012

10,6%

Huismerken

Jumbo Huismerk, Jumbo Feestdagen en Jumbo
Bewust

Tabel 28

De voorloper van het huidige Jumbo Supermarkten was de Groothandel in koloniale waren, J.H. van Eerdt. Dit
bedrijf werd in 1921 gestart. In de jaren die volgde maakte de groothandel een flinke groei door. De
oorsprong van de Jumbo Supermarkten ligt in de jaren ’70. Op dit moment beschikt Jumbo Supermarkten
over 324 vestigingen met een gemiddeld winkeloppervlak van 1210m². De huismerken Jumbo, Jumbo Private
Label en Martens zijn bij de supermarkten van Jumbo te verkrijgen. De supermarkten van Jumbo zijn, zeker na
de overname van Super de Boer, in heel Nederland te vinden.
Contactgegevens:
Jumbo Supermarkten B.V.
Rijksweg 15, 5462 CE Veghel
Postbus 8, 5460 AA Veghel
Telefoon: +31 (0) 413 380200
Fax: +31 (0) 413 380293
E-mail: info@jumbosupermarkten.nl
Internet: www.jumbosupermarkten.nl
Directie:
Dhr. G.F.T. van Eerd (algemeen directeur)
Dhr. A.L. van Veen (financieel directeur)
Mw. C. Cloosterman-van Eerd (formuledirecteur)
Dhr. J.A. Heuving (directeur winkeloperatie)
Dhr. A.G.R.G. van de Weerd (commercieel directeur)
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2.3.2

C1000

Aantal winkels

366

Start formule

1888

Gemiddelde winkeloppervlakte

955m²

Consumentenomzet 2012

€ 4,045 miljard

Marktaandeel 2012

11,1%

Huismerken

C1000 huismerk, C1000 Basis

Tabel 29

De oorsprong van de supermarktketen C1000 ligt in 1888 toen Jacob Fokke Schuitema een winkel in
levensmiddelen opende. In 1931 werd Inkoopcentrale N.V., gesticht. In 1933 leidde dit tot VFB centra waarin
groothandel en detailhandel gingen samenwerken. In 1948 ging de firma naar de beurs en in 1953 ontstond
de eerste supermarkt. In 1977 werd de naam N.V. Gebr. Schuitema (welke in 1916 was opgericht) gewijzigd in
Schuitema N.V.
Op 22 februari 2012 werd C1000 overgenomen door Jumbo. Ruim 130 winkels werden verkocht aan Coop en
Albert Heijn en zo’n driehonderd C1000-winkels worden momenteel omgebouwd naar Jumbo. De laatste
winkels zullen in 2015 omgebouwd worden naar Jumbo.
Contactgegevens:
Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort
Postbus 1000, 3800 BA Amersfoort
Telefoon: +31 (0) 33 4533600
Fax: +31 (0) 33 4551950
E-mail: info@c1000.nl
Internet: www.c1000.nl
Directie:
Dhr. N. Onckenhout (directievoorzitter)
Dhr. M. Mocken (directeur Marketing)
Dhr. D. Hoy (directeur Retail operations)
Dhr. A.P. van Mourik (directeur buying en merchandising houdbaar)
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2.4

ALDI

Aantal winkels

500

Start formule

1946

Gemiddelde winkeloppervlakte

500m²

Consumentenomzet 2012

€ 2,48 miljard

Marktaandeel 2012

7,6%

Tabel 30

Aldi is een discountwinkel en maakt onderdeel uit van de Duitse Aldi-Gruppe. De naam Aldi is een afkorting
van Albrecht Discount. Dit supermarktbedrijf werd in 1946 in Duitsland opgericht door de broers Albrecht. De
broers konden het niet eens worden over de verkoop van tabakartikelen waardoor Theo Albrecht Aldi Nord
oprichtte (waar wel tabak wordt verkocht) en Karl Albrecht Aldi Sud oprichtte (waar geen tabak te verkrijgen
is). Aldi is een keten die naast Europese vestigingen tevens vestigingen in de Verenigde Staten en Australië
heeft. In Nederland zijn de Aldi Nord vestigingen te vinden. Aldi biedt vrijwel geen A-merken aan en heeft in
Nederland 500 vestigingen met een gemiddeld winkeloppervlak van 500m². De vestigingen zijn verspreid over
heel Nederland.
Contactgegevens:
Aldi Holding B.V.
Pascalweg 21, 4104 BE Culemborg
Postbus 147, 4100 AC Culemborg
Telefoon: +31 (0) 345 478780
Fax: +31 (0) 345 478790
Internet: www.aldi.nl
Directie:
Dhr. F.A.M. du Puy (directeur holding)

2.5

LIDL

Aantal winkels

365

Start formule

1997

Gemiddelde winkeloppervlakte

600m²

Consumentenomzet 2012

€ 2,45 miljard

Marktaandeel 2012

7,5%

Tabel 31
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De geschiedenis van Discounter Lidl gaat terug tot in de jaren '30 van de vorige eeuw toen de onderneming in
Duitsland als ‘Lebensmittel – Sortimentsgroßhandlung’ opgericht werd. In de jaren '70 van de vorige eeuw
opende Lidl in Duitsland het eerste filiaal. De groei die Lidl binnen Duitsland tot in de jaren '80 en
internationaal vanaf begin jaren '90 doormaakte, resulteerde in filialen in bijna alle landen van Europa. De
eerste Nederlandse Lidl-winkel werd in 1997 in Uden (Noord-Brabant) geopend. Ondertussen beschikt Lidl
over 365 vestigingen met een gemiddeld winkeloppervlak van 600m², verspreid over heel Nederland. Lidl
biedt enkel huismerken aan.
Contactgegevens:
Lidl Nederland GmbH
Havenstraat 71, 1271 AD Huizen
Postbus 198, 1270 AD Huizen
Telefoon: +31 (0) 35 5287400
Fax: + 31 (0) 35 5264139
Internet: www.lidl.nl
Directie:
Dhr. M.A. Oosterwijk (algemeen directeur)
Dhr. E.A. Bziuk (directeur financiën)
Dhr. B. Ruijs (directeur verkoop)
Dhr. G. van der Velden (directeur inkoop)
Dhr. H. van Oorschot (directeur centrale diensten)
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3

MARKTONTWIKKELINGEN EN TRENDS

De meeste bronnen zijn het er over eens dat de omzetstijging in de Nederlandse supermarktbranche eerder
zal komen van prijsstijgingen dan van volumegroei. Dit jaar (2013) wordt een omzetstijging van 2,8% in de
supermarkten verwacht. Dit zal vooral komen door prijsverhogingen die in de tweede jaarhelft wellicht wat
zullen afvlakken. In 2014 wordt een omzetgroei van 2% verwacht.
Het is duidelijk dat andere factoren mede de omzet van de supermarkten zullen bepalen. Zo wordt er niet
alleen verwezen naar het creëren van een beleving met behulp van een seizoensgebonden of
themagebonden assortiment, maar ook naar de nood aan betrouwbaarheid van merk en producten
(ING Economisch Bureau, 2013). De belangrijke trends die onderscheiden worden in de Nederlandse
supermarktbranche worden hieronder aangegeven.

3.1

BLURRING

Het fenomeen blurring is de trend van dit moment. Blurring houdt in dat de grenzen tussen de
voedingskanalen verdwijnen. Supermarkten verkopen producten voor directe consumptie en richten daar
voedingshoekjes in. In de VS en het Verenigd Koninkrijk is dit al langer een trend. Zo is het al heel gebruikelijk
om uit eten te gaan bij supermarkten als Sainsbury’s en Marks & Spencer. De trend in de VS en het VK geeft
een aardige indicatie welke kant het de komende jaren zal opgaan.
Marks en Spencer is sinds april 2013 ook weer op de Nederlandse markt te vinden. De komende jaren worden
twee grote winkels geopend in Den Haag en Amsterdam en komen er ‘Simply Food’-winkels bij
6 BP-tankstations. In de winkel in Amsterdam die sinds 17 april 2013 open is, is een assortiment van
1400 kwalitatieve en innovatieve gemaksproducten (waaronder sandwiches, salades, wijn en M&S
kant-en-klaarmaaltijden).
De eerste winkelopening van de 6 M&S Simply Food’ winkels bij BP-tankstations stond gepland in september
2013 in Utrecht. Daarna volgen locaties rondom Amsterdam, Den Haag en Utrecht. In de pompstationwinkels
komen 700 verse voedingsproducten (waaronder sandwiches, kant- en klaarmaaltijden, bloemen en
basisboodschappen). In Groot-Brittannië heeft M&S al ruim 160 van deze winkels.
In het voorjaar van 2014 opent Marks & Spencer in De Markies in Den Haag een winkel met een oppervlakte
van 4800 m². In het najaar van 2015 volgt een flagshipstore op het Rokin in Amsterdam. Deze zal een
oppervlakte van 6100 m² hebben. In deze winkels zal het hele assortiment van de keten te koop zijn.
(Hallema, 2013)
Warenhuizen als de Bijenkorf, Hema en V&D werken ook al enige tijd met het concept van een restaurant in
een warenhuis. De restaurants van La Place hebben een aandeel van 20% in de omzet van V&D. Hema biedt
zowel voedingsservice als voedingsretail. De omzet wordt geschat op 89 miljoen euro voor de horeca en
150 tot 200 miljoen voor de voedingsretail.
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De eerste signalen van blurring in Nederlandse supermarkten zijn ondertussen zichtbaar. Zo heeft
supermarktketen Jumbo op 27 maart haar eerste ‘foodmarkt’ geopend. De winkel heeft een vloeroppervlakte
van 6.000 m². Jumbo Foodmarkt richt zich op vers, gezond en lekker eten tegen een lage prijs. Naast het
meest uitgebreide voedingsassortiment van Nederland, bereiden koks en vakspecialisten ter plekke nationale
en internationale gerechten. Klanten kunnen deze gerechten mee naar huis nemen of opeten in het
Foodmarkt Café. (Jumbo Supermarkten, 2013)

3.2

GEMAK

Een andere trend die nog steeds voortgezet wordt is gemak. Hoewel onderscheid op prijs steeds moeilijker
lijkt te worden, valt er op het terrein van gemak zeker winst te behalen. (Rabobank, 2013) Het doel van gemak
is om de consument het doen van boodschappen zo aangenaam en efficiënt mogelijk te maken. Hierbij kan
gedacht worden aan de mogelijkheid van de zelfscan die al enige tijd door verschillende organisaties wordt
aangeboden. Supermarkten kunnen zich hierin van elkaar onderscheiden.
Ook op het gebied van service als out of stock en lange rijen is winst te boeken (Rabobank, 2013).
Supermarktorganisatie Jumbo probeert met de 7 zekerheden terrein te winnen op het gebied van service.
Deze zekerheden staan voor goedkoop, service met een glimlach, groot assortiment, verse producten, vlot
winkelen, niet tevreden geld terug en uw wensen staan centraal. (Jumbo Supermarkten).
Een ander interessant gegeven zijn de ruimere openingstijden van winkels. Steeds meer supermarkten
hanteren langere openingstijden en zijn, waar mogelijk, ook op zondag geopend. Hierdoor heeft de klant
meer mogelijkheden om boodschappen te doen na de werktijd en kan de ‘zaterdagdrukte’ over het hele
weekend worden verspreid. (Rabobank, 2013)
Een ander interessant kanaal voor supermarkt is het online shoppen. In de volgende paragraaf wordt dieper
ingegaan op de online mogelijkheden van supermarkten.
3.2.1

ONLINE

Het aandeel van levensmiddelen en persoonlijke verzorging bij online bestedingen, is net als de voorbije jaren
nog steeds groeiende. Na een explosieve groei in 2007 en 2008 is de groei sinds 2009 gemiddeld 15% per jaar.
In 2012 komt dit neer op €284 miljoen.
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Figuur 14 (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2013)

Figuur 15 (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2013)

Het ING Economisch Bureau (ING Economisch Bureau, 2013) verwacht dat het potentieel voor online
boodschappen op termijn 15 tot 20% van de totale omzet is.
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Voor dit groeipotentieel is rekening gehouden met drie strategieën voor het ontwikkelen van de markt:
1. Vanuit de supermarktorganisatie
(zoals Albert Heijn, DekaMarkt, Boni en Spar)
Initiatiefnemer hier is de supermarktorganisatie. De boodschappen worden verzameld in een
distributiecentrum of in de winkel.
2. Vanuit de supermarktondernemers
(zoals Plus, Coop en Albert Heijn)
Initiatiefnemer hier is de supermarktondernemer. Deze vorm is toegespitst op de lokale markt en de
boodschappen worden dan ook in de winkel verzameld.
3. Vanuit online aanbieders
(boodschappen XL, Streekbox, Hellofresh en Superdirect)
Deze aanbieders betreffen veelal nieuwe toetreders in de markt en de boodschappen worden in een
distributiecentrum verzameld.
Uit hetzelfde rapport van ING blijkt dat er nog geen landelijk dekkende initiatieven zijn. Ook zijn er meer
zelfstandige supermarktondernemers zonder webshop, dan met een webshop. Dit biedt kansen voor de
spelers van de Nederlandse supermarktenbranche.
Het online kanaal beschikt over twee mogelijkheden om de boodschappen bij de klant te bezorgen: bezorging
aan huis of via een afhaalpunt. Het voordeel van afhaalpunten is dat er geen winkelvloer voor opgeofferd
hoeft te worden. Supermarktmeters zijn in Nederland relatief duur. Een locatie op een goed bereikbaar
industrieterrein is voldoende. (DMMediaplein, 2012)
Naast de afhaalpunten voor voedingsproducten is Albert Heijn ook aan het onderzoeken wat de afhaalpunten
voor non-foodproducten kunnen betekenen. Zo opende Albert Heijn na de overname van de webwinkel
Bol.com in februari 2012 afhaalpunten in 59 vestigingen. 5% van de mensen uit dat verzorgingsgebied bleek
hun bestelling bij de lokale supermarkt op te halen. Uit onderzoek van Albert Heijn blijkt dat zij het handig
vinden om het ophalen van het pakketje te combineren met de dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt het
ook gewaardeerd dat men niet thuis hoeft te blijven voor bezorging en dat Albert Heijn-winkels over ruime
openingstijden beschikken. De supermarktketen maakte in januari al bekend dat het begin 2015
700 afhaalpunten wil hebben. Met de versnelde uitbreiding krijgen 'miljoenen mensen de mogelijkheid om
van deze service gebruik te maken', zegt Albert Heijn. (Retailnews, 2013)
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3.2

BIOLOGISCHE, DUURZAME EN STREEKPRODUCTEN

De trend van groeiende populariteit van biologische, duurzame en streekproducten zet zich voort. De
universiteit van Wageningen heeft verschillende onderzoeken op dit gebied uitgevoerd. De uitkomst voor
biologische voeding is weergegeven in Figuur 16 (LEI Wageningen UR, 2013). Hieruit blijkt dat er in totaal in
2012 14,3% meer is besteed aan biologische voeding. Het marktaandeel steeg van 2% naar 2,3%. De
supermarkt blijft het belangrijkste verkoopkanaal met ruim de helft van alle bestedingen (FoodHolland, 2013).

Figuur 16 (LEI Wageningen UR, 2013)

Door de Universiteit Wageningen is tevens consumentenonderzoek gedaan naar het potentieel voor
streekproducten in Nederland (Marcel Vijn, 2013). Daaruit blijkt dat mensen best meer streekproducten
willen kopen dan ze nu doen. Een reden daarvoor is dat ze nu barrières ervaren: consumenten vinden de
boerderij bijvoorbeeld te ver weg of de prijs van streekproducten aan de hoge kant. Overigens blijken
consumenten wel bereid een meerprijs te betalen (gemiddeld 8%). De onderzoekers concluderen dat er zowel
bij bestaande klanten als potentiële klanten nog ruimte is voor groei. Zij schatten dat het aandeel
consumenten dat regelmatig tot altijd streekproducten koopt of wil kopen kan groeien van 20% in de huidige
situatie naar 64% in een ideale situatie. (Streekproductenloket)
Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker in Nederland en staat dan ook hoog op de agenda van
Nederlandse supermarkten (Rabobank, 2013). Echter, hier valt nog veel winst te behalen voor supermarkten.
Alle supermarkten zijn namelijk op dit onderdeel getest door Rank a Brand, een organisatie die merken en
organisatie beoordeelt op het gebied van duurzaamheid.
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Figuur 17 (Rank a Brand, 2013)

Hoewel Albert Heijn op de biologische keten Ekoplaza na, het beste scoort is ook hier nog veel winst te
behalen. Zo hebben ze bijvoorbeeld op het onderdeel milieu niet eens de helft van de punten behaald. Albert
Heijn is nu beoordeeld met een B-label. De meeste supermarkten voldoen nog niet aan 15% van de criteria en
eindigen dus ook met een E label.
Ondanks vooruitgang bij verschillende supermarkten, is het gat tussen hen en Albert Heijn erg groot.
‘Transparantie is bij veel supermarkten een probleem. Als meer supermarkten openheid van zaken zouden
geven, dan zou er wellicht een andere uitslag kunnen komen. Rank a Brand gebruikt alleen bronnen met
namen en cijfers.
Nederlandse supermarktketens I Den Haag, oktober 2013
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Het onderzoek werd gehouden onder 20 populaire supermarkten. Albert Heijn wordt gevolgd door Jumbo en
Deen, die eindigden met een C-label. Volgens Rank a Brand hebben vooral Jumbo en Plus een enorme
inhaalslag gemaakt. Veel andere supermarkten zijn weinig transparant over hun duurzaamheidbeleid.
Alle supermarkten, met uitzondering van Ekoplaza, scoorden onder de maat als het ging over dierenwelzijn.
Albert Heijn en Jumbo hanteren minimaal één Beter-Leven ster voor hun varkensvlees, maar voor ander vlees
worden er geen minimale eisen gehanteerd. Op het gebied van groene energie en broeikaseffecten is ook nog
veel in te halen. Alleen Albert Heijn en Jumbo zijn naar buiten gekomen met presentaties op dit gebied.
(Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl, 2013)

3.3

HUISMERKEN VERSUS A- EN B-MERKEN

Huismerken ofwel private label kent nog altijd veel groei in Nederland. Door schaalvergroting zijn retailers
machtiger geworden. Ook winnen de private labels terrein door de huidige recessie. Consumenten eten
minder vaak buitenshuis en kiezen bewust voor goedkopere private labelmerken.
Het huidige marktaandeel van private label is wereldwijd 25% en de verwachting is dat dit marktaandeel in
2025 zal verdubbelen. In Nederland wordt voor private label al in 2015 een aandeel van 41-42% verwacht.
Albert Heijn haalt ongeveer 50% van zijn omzet uit private label en Jumbo komt op een tweede plaats met
20-25%. Het assortiment in private label is de afgelopen jaren tevens sterk gegroeid. Zo zijn er zowel
premium, mainstream en budgetvarianten van private label producten.
Verwacht wordt dat de groei van private label ten koste zal gaan van B-merken. Zij worden van de markt
verdrongen omdat ze niet toonaangevend zijn binnen een categorie. De groei zal niet ten koste gaan van
A-merken. Zij blijven het referentiepunt voor de prijsstelling. Ook op het gebied van kwaliteit wordt verwacht
dat zij een ankerfunctie behouden.
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4

MARKTBENADERING

Een buitenlandse onderneming die de Nederlandse markt wenst te betreden, kan dit op verschillende
manieren doen. Hij kan rechtstreeks de eindklant benaderen of opteren voor een tussenpersoon, agent,
distributeur of groothandelaar.
Indien de eindklant voldoende groot is, is het aangewezen deze direct te benaderen. Bovendien dwingt een
directe benadering zich op wanneer prijsmarges een belangrijke, zo niet dominante rol spelen. Dit is zeker het
geval wat de supermarktketens betreft. De buitenlandse producent die wenst te verkopen aan de
Nederlandse supermarktorganisaties, kan beter rechtstreeks met hen contact opnemen en onderhandelen.
Een rechtstreekse levering, dus de uitschakeling van tussenpersonen en marges, geeft de supermarktketen de
garantie op de laagste prijs. Dat neemt niet weg dat kleine producenten toch de voorkeur kunnen geven aan
een tussenpersoon, die op basis van de producten van meerdere producenten een complementair
assortiment samenstelt. Dit kan eveneens interessant zijn voor bepaalde supermarktketens die anders met
meerdere kleinere producenten moet onderhandelen.
Wat ook de marktbenadering is, een goede voorkennis van de marktsituatie, van de positie van de
verschillende spelers (in het algemeen, in het marktsegment en de branche waarin men zelf actief is), is een
noodzakelijke voorwaarde. Andere voorwaarden voor een succesvolle samenwerking met de
supermarktketens is het kennen van de spelregels van samenwerking in de supermarktbranche, het kunnen
luisteren en meedenken met de klant en het zelf aandragen van oplossingen door het overdragen van kennis.
Door het aantal supermarktorganisaties in Nederland (een 20-tal), weliswaar met een grote concentratie van
de markt onder de eerste drie spelers, impliceert de marktbenadering niettemin dat men bepaalde keuzes
maakt onder deze spelers. Ook deze keuze veronderstelt een goede kennis van de markt en van de spelers.
In de voorafgaande hoofdstukken werd al heel wat informatie verstrekt, zowel over de individuele
supermarktorganisaties als over de marktkenmerken en –tendensen. Men moet de marktstrategie van de
individuele supermarktorganisaties kennen en men moet zich verdiepen in de bedrijfsfilosofie en het belang
kennen dat gehecht wordt aan kwaliteit in het algemeen. Men moet oog hebben voor het imago dat de
supermarktketen wenst te creëren en uit te stralen bij de klant alsook het imago dat de klant heeft over de
keten.
De producent moet zelf informatie inwinnen over de specifieke eigen branche en productcategorie. Hiervoor
kunnen verschillende bronnen worden geraadpleegd. Een zeer doeltreffend middel is het bezoeken van de
diverse supermarktorganisaties en van enkele winkels van dezelfde supermarktketen (bv. een AH XL en een
normale AH).
Dergelijke steekproeven leveren onmiddellijk een schat aan informatie op over het aangeboden assortiment
binnen de categorie, aanwezigheid van A-merken en huismerk, de gehanteerde prijzen, lopende aanbiedingen
en promotieacties, de plaatsing van de productcategorie binnen de winkel, enz.
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Een greep uit de vele zaken die men moet weten wanneer men een supermarktketen benadert, werd
gegeven door consultant Leon Schoofs. De heer Schoofs was gastspreker op het seminarie over de
supermarktketens in Nederland, georganiseerd in Brussel door Flanders Investment & Trade in 2009.
De opsomming die hij toen gaf, is nog steeds actueel en kan dienst doen als checklist vooraleer men de stap
zet naar het benaderen van een supermarktketen.
• Marktdata (kan in bescheiden vorm)
• Welke status hebben je producten?
• Merk – P/L – Fancy Brand
• Welke positie heb je?
• Wie zijn je concurrenten?
• Wat zal je consumentenprijs worden?
• Wat zal de marge voor de retailer worden?
• Wat is je netto inkoopprijs?
• Wat is de prijs van je concurrent?
• Hoe vindt de levering plaats?
• Heb je E.D.I. (Electronic Data Interchange of Elektronische Gegevensuitwisseling, meer en meer standaard
gebruikt om via EDI aankopen te doen, iets te verkopen, bestellingen te plaatsen)?
• Hoe gaat de facturering?
• Hoe vindt de begeleiding op de winkelvloer plaats?
• Heb je referentie c.q. case based selling?
(Schoofs, 2009)

Tot slot is het belangrijk de rol van de inkooporganisatie Superunie te onderkennen. Deze inkooporganisatie
staat in voor de gezamenlijke aankoop namens hun leden. Vooral de A-merken van de standaardproducten
die in grote hoeveelheden afgenomen worden, worden via Superunie aangekocht. Het doel is om door de
combinatie van de inkoop grote hoeveelheden aan te kopen aan een zeer sterk onderhandelde prijs, de
‘bottom’prijs.
De leden van de inkooporganisatie willen zich als individuele supermarktketen niettemin onderscheiden van
hun collega’s, door dienstverlening en service, acties en voordeelpromoties, alsook door het assortiment van
producten. Zij kopen daarom zelf ook producten in, aangepast aan hun klantenprofiel, waaraan ze een eigen
aankoop- en marketingbeleid vastknopen.Voor kleinere producenten is het aangewezen een keuze te maken,
zoals hierboven al werd aangegeven, en te starten met de benadering van een beperkt aantal, geselecteerde
supermarktketens.
Vanaf het ogenblik dat een product in de winkels van meerdere leden van de inkooporganisatie wordt
verkocht (via individuele leveringen en contracten met de verschillende ketens), zal deze inkooporganisatie
haar rol van globale inkoper namens haar leden opeisen bij de leverancier/fabrikant. Dit betekent dat op dat
ogenblik de inkooporganisatie zal trachten de bestaande contracten met de individuele leden te vervangen
door een nieuw, globaal aankoopcontract aan nieuw onderhandelde voorwaarden. De inkooporganisatie zal
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in dit geval oordelen dat de samengebundelde bestellingen tot één grote bestelling aanleiding geven tot een
lagere prijs. Hierop dient men als fabrikant voorbereid te zijn.

Nederlandse supermarktketens I Den Haag, oktober 2013

55

5

VAKBLADEN, VAKBEURZEN EN EVENEMENTEN

5.1

VAKBLADEN

Distrifood
www.distrifood.nl
Distrifood is een nieuwsblad voor supermarkten en voorziet eigenaren, bedrijfsleiders en afdelingschefs
wekelijks van branche- en vaknieuws. Het blad gaat met analyses, achtergrondinformatie, bedrijfsreportages
en interviews in op ontwikkelingen, trends, assortimenten, branchezaken, sociaaleconomische zaken en al
het andere dat de voedingsbranche raakt.
Het vakblad verschijnt wekelijks
Foodmagazine
www.producten.reedbusiness.nl/default/producten/211/Foodmagazine/index.aspx
Het blad informeert managers in voedingssector over achtergrondverhalen bij het nieuws, verschaft bredere
inzichten en schuwt de opinie niet. Foodmagazine is het kruispunt waar retail en industrie elkaar ontmoeten.
Met in het blad een herkenbare verdeling tussen algemeen management, inkoop & formule.
De lezersgroep bestaat uit:
• managers werkzaam op de hoofdkantoren van de supermarktorganisaties.
• management van supermarkten
• levensmiddelenindustrie
• levensmiddelengroothandel
• toeleveranciers
• brancheorganisaties
Het vakblad verschijnt maandelijks
Levensmiddelenkrant
www.levensmiddelenkrant.nl
Biedt het actuele nieuws uit de levensmiddelenbranche.
FoodPersonality
www.foodpersonality.nl
FoodPersonality is een blad voor de supermarktsector. Het blad wil een platform zijn van en voor mensen die
in de supermarktsector werken of er als leverancier van goederen en/of diensten aan verbonden zijn. De
berichtgeving en achtergronden van het blad zijn vooral bestemd voor directies, managers en andere
besluitgerechtigden bij supermarktbedrijven en voor ondernemers en leidinggevende managers van
supermarktvestigingen.
Het vakblad verschijnt 12x per jaar in een oplage van 5.400 stuks
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Supermarkt experience
www.supermarktexperience.nl
Supermarkt experience is een vakblad voor de winkelvloer. Als onafhankelijk vakblad informeren zij de lezers
over actualiteiten, trends en ontwikkelingen en productinnovaties in de levensmiddelenbranche.
Verschijningsfrequentie: tweewekelijks
Verschijningsdag: donderdag/vrijdag

5.2 VAKBEURZEN
PLMA’s World Private Label
20-21 mei 2014
Locatie:
Amsterdam RAI
Europaplein 22, 1078 GZ Amsterdam
Postbus 77777, 1070 MS Amsterdam
Tel: +31 (0) 20 5491212
Fax: +31 (0) 20 6464469
Internet: www.rai.nl
Organisatie:
Private Label Manufacturers Association
International Council
World Trade Center
Strawinskylaan 671, 1077 XX Amsterdam
Tel: +31 (0) 20 5753032
Fax: +31 (0) 20 575309
E-mail: info@plma.nl
Internet: www.plmainternational.com
Internationale vakbeurs waar alles op het gebied van private label getoond wordt.
Foodspecialiteiten
1 – 2 oktober 2013
www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl
Locatie:
Expo Houten

Meidoornkade 24, 3992 AE Houten
Tel: +31 (0) 30 6349100
Fax: +31 (0) 30 6349101
E-mail: info@expohouten.nl
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Internet: www.expohouten.nl
Organisatie:
Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland
Blekerijlaan 1, 3447 GR Woerden
Tel: +31 (0) 348 419 771
Fax: +31 (0) 348 421 801
E-mail info@kdwn.nl of b.koelman@vakcentrum.nl
Internet: www.kdwn.nl of www.kaasendelicatessenwinkels.nl
Ontmoetingsplaats voor grote en kleine leveranciers en de detailhandel in voedingsspecialiteiten.

5.3

EVENEMENTEN

Het is eveneens goed te weten welke evenementen door en voor de supermarktketens zelf worden
georganiseerd en welke supermarktorganisatie prijzen of trofeeën in de wacht sleept.
Zo kent de supermarktbranche de volgende evenementen:
5.3.1

SUPERMARKT VAN HET JAAR VERKIEZING

Elke twee jaar wordt de beste supermarkt van Nederland verkozen. Dit wordt gedaan aan de hand van
3 verkiezingrondes die zowel door (lokale) consumenten als door een vakjury worden beoordeeld. De
verkiezing bestaat uit de ‘Supermarkt van het jaar’ en de ‘Buurtsuper van het jaar’ en is een samenwerkend
initiatief van het CBL en Reed Business Media. De winnaar van de volgende verkiezing wordt op 26 maart
2014 bekend gemaakt.
Sinds 1988 hebben de volgende supermarkten de titel gewonnen:
Supermarkt van het Jaar verkiezing

Buurtsupermarkt van het Jaar-verkiezing

2012

Albert Heijn Banus, Appingendam

2012

CoopCompact Oldengarm, Coevorden

2010

Jumbo Euroborg, Groningen

2010

CoopCompact, Beersel

2008

Albert Heijn De Jong, Boxtel

2008

CoopCompact, Beesel

2006

Super de Boer Van Dam, Hilversum

2006

CoopCompact Van Bedaf, Achtmaal

2004

Hoogvliet, Woudenberg

2004

Spar Janssen, Hummelo

2002

Plus Benders, Venlo

2002

Meermarkt Fluitman, Bakhuizen

2000

Deen Kersenboogerd, Hoorn

2000

Coop Kapaan, Wijchen

1998

Nieuwe Weme G. Schans, Winschoten

1998

E-markt Simonides, Marrum
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1997

C1000 Broekman, Gieten

1997

Garantmarkt Van Soest, Ouderkerk aan den
IJssel

1996

A&P, Winterswijk

1996

Garantmarkt Van Driel, Capelle aan den IJssel

1995

Kooistra Supermarkt, Bolsward

1995

Kopak Buysse, IJzendijke

1994

Super Albada Jelgersma, Rosmalen

1994

Versmarkt Meertens, Schin op Geul

1993

Plusmarkt Nico de Witt, Beek-Ubbergen

1992

Casper G. van Huet, Arnhem

1992

Gebr. De Jong bv, Sliedrecht

1991

Van Leeuwens Supermarkt, Beneden
Leeuwen

1990

AH Heijmans BV, Malden

1989

Weltevreden, Boxtel

1988

C1000 Smit H.J.,Vaassen

Figuur 18 (Distrifood)

5.3.2

DAG VAN DE SUPERMARKT

Op 30 oktober 2013 organiseert Distrifood de 20e Dag van de Supermarkt. Het is een inspiratiemoment voor
ondernemers, bedrijfsleiders en andere beleidsmakers van supermarkten
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: www.dagvandesupermarkt.nl
5.3.3

INDUSTRIBUTIETROFEE

Op dinsdag 8 januari 2013 organiseerde Foodmagazine voor de 25e keer het Industributie-diner. Jaarlijks
wordt de Industributie Trofee uitgereikt. Dit is de prijs voor de beste prestaties in de samenwerking tussen
retail en industrie.
Naast de algemene prijs worden tevens prijzen per industrie afdeling toegekend: dranken, zoetwaren en
snacks, kruidenierswaren overig, zuivel en kaas, diepvries, vlees en vleeswaren en vis, AGF en brood,
drogmetica en overige non-food.
Aan de retailers worden de volgende prijzen toegekend: inkoopmanagement, category management en
formulemanagement en de discountranglijst.
De volgende editie zal doorgaan op 14 januari 2014.
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2013 kent de volgende winnaars:
Overall: Retail
1. Albert Heijn

7,47

2. Hoogvliet

7,20

3. Plus

7,19

Inkoopmanagement
1. Superunie

7,42

2. Albert Heijn

7,34

3. Jumbo (Bijeen)

6,84

Category management
1. Plus

7,24

2. C1000

7,12

3. Albert Heijn

7,09

Formulemanagement
1. Albert Heijn

7,96

2. Jumbo

7,49

3. Hoogvliet

7,17

Discountranglijst
1. Aldi

7,41

2. Lidl

7,30

3. Nettorama

6,97

Figuur 19
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5.3.4

WHEEL OF RETAIL 2012

De wheel of retail is een prijs die wordt uitgereikt door Distrifood aan de beste productinnovatie. De winnaar
van de gouden Wheel, ofwel de beste productintroductie van 2012 is Alpro Mild & Creamy.
Alpro Mild & Creamy
Gouden Wheel, Meest Margetoevoegend, winnaar categorie Zuivel/Zuiveldranken
Milka LU
Meest Innovatief, winnaar categorie Zoetwaren & Snacks Chocolade
Heks'nkaas
Consumentenprijs, winnaar categorie Kaas
Aviko Ras
Meest Marktverruimend, winnaar categorie Diepvriesmaaltijden
Napoleon Energy
Winnaar categorie Zoetwaren & Snacks Suikerwerk
Bolletje Oerknäck
Winnaar categorie Ontbijtproducten
Bavaria Gold 0.0
Winnaar categorie Alcoholhoudende Dranken
Mr. Muscle
Winnaar categorie Homecare Cleaners
Dr. Oetker Wolken Cake
Winnaar categorie Bakproducten
Croky Frit'Special
Winnaar categorie Zoetwaren & Snacks Droge Snacks
Rolo Tablet
Winnaar categorie Zoetwaren & Snacks Chocolade
Pickwick Herbal Goodness
Winnaar categorie Warme Dranken
Appelsientje Sprankelfruit
Winnaar categorie Frisse Dranken
Hertog Potje Genieten
Winnaar categorie Diepvriesijs
Becel Gold
Winnaar categorie Geelvetten & Oliën
Nivea Onder de Douche
Winnaar categorie Personal Care Lichaamsverzorging
Listerine Zero
Winnaar categorie Personal Care Mondverzorging
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Peijnenburg Overheerlijk
Winnaar categorie Koek
Yildriz
Winnaar categorie Maaltijdversierders & Smaakmakers
Figuur 20

5.3.5

FOODAWARDS

FoodPersonality reikt jaarlijks de FoodAwards uit waarmee het de beste introducties van A-merk leveranciers
beloont. Een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste supermarktorganisaties
(Albert Heijn, Jumbo/C1000 en Superunie) wijzen de winnende producten aan. Hierbij worden ze geholpen
door de stem van de consument. OP 14 mei zijn de volgende awards uitgereikt: (Foodpersonality)
FoodTopAward
Zuivelhoeve Heks'nkaas

Zuivelhoeve

FoodAwards
Alpro Mild & Creamy

Alpro Soya

Arial Excel Tabs

Procter & Gamble

Arla Zin!

Arla Foods

Aviko Ras

Aviko

Bolletje Oerknäck

Bolletje

Dr. Oetker Wolken

Dr. Oetker

Hertog Choco Momentje

Unilever

Karvan Cevitam Cranberry H.J. Heinz
Maggi Roerbaknoedels

Nestle

Smiths Bugles Naturel

PepsiCo

Venz Minder Suiker

H.J. Heinz

Yil'driz Tzatziki

Yillyz Food Concepts

Zuivelhoeve Heks'nkaas

Zuivelhoeve

Figuur 21 (Foodpersonality)
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5.3.6

FOODMANAGER VAN HET JAAR

De FoodManager van het Jaar is een initiatief van FoodPersonality. De redactie van FoodPersonality stelt
jaarlijks een lijst op van tien tot vijftien personen die volgens haar succes boeken in de
levensmiddelenbranche. Vervolgens maakt de raad van advies van het Nationaal Food Congres van deze
‘longlist’ een shortlist’op. Vervolgens buigt een andere jury (de laatste vijf gekozen FoodManagers van het
Jaar) zich over deze shortlist. In 2012 werd Sander van der Laan, chief executive officer van Albert Heijn en
chief operations officer van Ahold Europa, verkozen tot de nieuwe FoodManager van het Jaar.
(Foodpersonality)
6

BESLUIT

Ondanks de tol die de crisis in Nederland nog altijd eist, lijken de supermarkten hier relatief weinig last van te
hebben. De consumentenomzet van de supermarkten steeg in 2012 opnieuw tot een hoogte van 32,6 miljard
euro. Dit is een stijging van 1,2% ten opzichte van 2011. In vergelijking met de omringende landen kennen de
Nederlandse supermarkten de voorbije jaren de grootste omzetgroei. Verwacht wordt dat de groei van de
supermarktenomzet beperkt zal blijven. Maar door prijsverhogingen en de aanhoudende crisis, zullen de
supermarkten wel omzet blijven winnen ten koste van speciaalzaken en de voedingsservicebedrijven. Het ING
Economisch Bureau verwacht dat de totale omzet van supermarkten dit jaar met 2,8% zal toenemen en in
2014 met 2% zal stijgen.
De totale consumentenbesteding bedroeg in 2012, € 283 miljard. Hiervan heeft de Nederlandse consument
9,3% aan voedingsmiddelen en 5,5% aan genotmiddelen besteed. In vergelijking met 2010 en 2011 is er 0,2%
van de totale consumptie meer uitgegeven aan voedingsmiddelen in 2012 en is het aandeel aan
genotmiddelen met 0,1% gestegen. In de supermarkten zijn de bestedingen aan voornamelijk voedings- en
genotmiddelen het grootst. Zij hebben een aandeel van 79% in de totale voedingsmiddelenmarkt en 67% in
de markt voor genotmiddelen.
Nederland kent ongeveer 18 supermarktorganisaties, met drie koplopers op het vlak van inkooporganisaties.
In 2012 bleef Albert Heijn de grootste supermarkt met een marktaandeel van 33,7%. Met de overname van
C1000 werd Jumbo de tweede grootste individuele speler. Superunie, dat de inkoop organiseert van
13 aangesloten supermarktorganisaties, behoudt echter een groter globaal marktaandeel (29,2%). De
discounters Aldi en Lidl hebben een marktaandeel van respectievelijk 7,6% en 7,5%.
Supermarkten moeten zich goed van elkaar onderscheiden om zo een concurrentievoordeel te halen. Enkel
onderscheid op het gebied van prijs wordt steeds lastiger. Andere trends die overkomen uit de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn bijvoorbeeld blurring (het vervagen van grenzen tussen de
voedingsservice en foodretail) en het onomkeerbaar belang van online shopping. Jumbo Supermarkten
hebben als eerste in Nederland een foodstore geopend. Hier kan men naast boodschappen doen, ook ter
plaatse producten eten. Een andere trend is gemak. Consumenten willen steeds minder moeite doen voor
hun dagelijkse boodschappen. Het gemak van online inkopen doen, wordt dan steeds meer consumenten
gebruikt. Supermarkten hebben bovendien langere openingstijden en zijn dikwijls ook op zondag geopend.
Duurzame, biologische en streekproducten zijn steeds meer in trek bij de consument en krijgen dan ook
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steeds meer schapruimte. Ook is de consument minder A-merk trouw geworden en blijven huismerken aan
populariteit winnen.
De supermarktbranche is in Nederland goed tot zeer goed gedocumenteerd. Er bestaan meerdere bronnen
van informatie, waaronder enkele vakbladen, en onderzoeksbureaus. Voorts zijn er vakbeurzen die een
verdere marktintroductie kunnen vergemakkelijken. Het is dan ook raadzaam hiervan gebruik te maken.
7
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Disclaimer
De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen
een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld
op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft
bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit
beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade
(FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen,
weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor
het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar
bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders
Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen.
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