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Editorial

"Aan het einde van blok 1 leveren jullie een creatief magazine in",
zei Marcel Spoelder, onze begeleider van dit project. Dit was ons
startschot. In een groep waarin je niemand kent binnen tien
weken een tof eindresultaat neerzetten? Dat is een flinke eerste
uitdaging aan het begin van je nieuwe studie.

Gelukkig kwamen we er al snel achter dat we een top team
vormde. (Check de 'Meet the team' pagina om erachter te komen
wie 'we' zijn ;-)). Qua afspraken zaten we op één lijn, hielden ons
netjes aan de afspraken én we hadden het nog gezellig ook!

Het doel van het eerste project is: kennismaken met het
commerciële werkveld. Als team hebben we alles uitgepluisd.
Wat houdt het commerciële werkveld in? Welke bedrijven vallen
binnen het commerciële werkveld? En als je kijkt naar een
commercieel bedrijf, wat ontdek je dan nog meer over het bedrijf
als je de basisprincipes van de marketing erbij pakt? Wij hebben
Jumbo Supermarkten als bedrijf gekozen, maar daarover lees je
verder in het magazine meer. Máár, wat zijn we veel te weten
gekomen in korte tijd.

Ze zeggen ook wel: teamwork makes the dream work. En in dit
geval kun je dat zeker zeggen. Samen hebben we dit magazine
gemaakt en zijn we trots op het eindresultaat. Dit magazine is
geschreven voor de student die de opleiding Commercieel
Management Ad volgt. Daarom heet het magazine ook CM. Het is
de afkorting. En natuurlijk is het magazine ook voor alle andere
geïnteresseerden. 

Dus: grab a seat, pak een kopje koffie of thee erbij en blader
lekker het magazine door!

Teamwork
makes the

dream work

Robin de Vries
Projectleider 



CM Magazine |  oktober 2020 Deze oplage is
eenmalig gerealiseerd voor projectblok 1 in opdracht
van Marcel Spoelder. Informatie uit het magazine mag
niet gekopieerd worden zonder toestemming van alle
vier de projectleden
Het magazine is gerealiseerd door Kim Monsieur,
Robin de Vries, Sam Massen en Kylian Pruisscher
Vormgeving via Canva.com
Druk via printenbind.nl
Neem contact op voor klachten, vragen en/of
opmerkingen via e-mail
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Colofon

Contactgegevens
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Robin de Vries: 2067038vries@zuyd.nl
Sam Massen: 2064027massen@zuyd.nl
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We hebben ons laten inspireren door
de herfst om zo de kleuren voor het
magazine te bepalen. Waarom? Om zo
een rode draad te krijgen in het
magazine als het gaat om
kleurgebruik en daar ook de
kookrubriek op aan te passen! 

wist je dat?



IN
H
O
U
D

IN
H
O
U
D

MEET THE TEAM 4
OVER HET WERKVELD 6
EN DE BRANCHES? 7
IN GESPREK MET ILSE LAZARUS 8
IN GESPREK MET HAY JOOSTEN 10
COMMERCIËLE BEDRIJVEN 12
LET'S WORK 14
BLIJF UP-TO-DATE 16
THE GOOD & THE BAD 18
HALLO JUMBO! 21
TIJDLIJN JUMBO 22
WAAR STAAT JUMBO VOOR? 24
IN GESPREK MET ROB HETTERSCHEID 26
THE J-TEAM 28
HEERLIJK LA PLACE 31
LEKKER VEELZIJDIG 32
ALL 'BOUT THE MONEY 34
JUMBO IN BALANS 37 
DAT WORDT SMULLEN! 38
IN GESPREK MET LOET MERTENS 42
JUMBO & DE 5 P'S 44
COMMERCIEEL MANAGEMENT ABC 49
PEOPLE, PLANET, PROFIT 50
JUMBO & HEMA 53
COMMUNICATION IS THE KEY 54
BATTLE OF THE BEST 56
LET'S TALK 60
IT'S PUZZLE TIME! 61
BRONNENLIJST 62
BIJLAGEN 70
A BIG THANK YOU TO... 84



Meet the

Leeftijd: 24 jaar
Opleiding: commercieel management
associate degree (eerstejaars)
Rol projectgroep: projectleider
Taken: als projectleider hou ik alles in de gaten
Sterkste punt: duizendpoot

Projectgroep

Robin de VriesKim Monsieur
Leeftijd: 24 jaar
Opleiding: commercieel management
associate degree (eerstejaars)
Rol projectgroep: projectlid
Taken: als projectlid zorg ik er voor dat er
projectonderdelen gemaakt worden met
betrekking tot het projectonderwerp en dat
deze onderdelen binnen de deadline gemaakt
zijn
Sterkste punt: oog voor detail
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Sam Massen Kylian Pruisscher
Leeftijd: 19 jaar
Opleiding: commercieel management
associate degree (eerstejaars)
Rol projectgroep: secretaris 
Taken: als secretaris zorg ik ervoor dat alle
documenten in orde zijn en op de juiste plek
worden opgeslagen
Sterkste punt: oplossingsgericht denken

Leeftijd: 22 jaar
Opleiding: commercieel management
associate degree (eerstejaars)
Rol projectgroep: projectlid
Taken: het maken van documenten en zorgen
altijd altijd op af is 
Sterkste punt: deadlines scherp in de gaten
houden
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Over het
werkveld

Definiëren commerciële werkveld

De opleiding Commercieel Management is een
brede opleiding. Studenten krijgen te maken
met marketing, sales, communicatie,
ondernemerschap, bedrijfseconomie,
leiderschap en onderzoekvaardigheden. Het
beste inzicht van het commerciële werkveld
krijg je natuurlijk door te onderzoeken.
Uiteindelijk kun je op basis van dit onderzoek
een beter beeld vormen van je verdere
toekomst als student Commercieel
Management en daarna.

Voor iemand in het commerciële werkveld houdt dat
dus in dat iemand bezig is met commercie. Commercie
of commercieel  zijn woorden die gebruikt worden bij
personen, bedrijven en/of overheden die als doel
hebben: winst maken. Mensen die werken in het
commerciële werkveld zullen zich altijd proberen in te
leven in de wensen en behoeften van de klant.

Door te onderzoeken wat de klant wil, kun je ervoor
zorgen dat je producten of diensten afgestemd worden
aan wat de klant wilt (Ensie, 2015).

De betekenis van het commerciële werkveld is erg
gelijk aan de definitie van marketing. Deze luidt als
volgt: het inspelen en behoeften op de potentiële klant.
Door middel van het inzetten en uitvoeren van de juiste
marketingtechnieken wordt er geprobeerd om de
doelstelling ‘winst’ te behalen. 

Maar hoe krijg je dit commerciële inzicht? Commercieel
inzicht wil zeggen dat je weet hoe de markt in elkaar zit.
Zonder het juiste inzicht kun je namelijk niet optimaal
aan de slag gaan om de dienst of het product
verkopen. Dit inzicht vergaar je door onder andere
trends en ontwikkelingen te bekijken en volgen, een
SWOT-analyse uit te voeren en confrontatiematrix te
maken. Wanneer je dit allemaal stap voor stap op de
juiste manier onderzoekt en uitvoert, zal er een duidelijk
beeld uitrollen van wat de klanten nu uiteindelijk willen
en wat hun behoeftes zijn. Echter, wees er snel bij! Het
veranderd van dag tot dag, de wereld van commercie is
dynamisch. Wat vandaag de trend is, kan morgen weer
over zijn.

Het commerciële werkveld is enorm breed. Er zijn
veel banen die relateren aan dit werkveld. Het is
groot werkveld waarin veel mensen werken.
Werkveld betekend de onderwerpen waar iemand
zich bij zijn werk mee bezighoudt (Ensie, 2017).

6



Bedrijven binnen dezelfde branche werken vaak
samen. Bijvoorbeeld een reclame die de gehele
branche promoot. Denk aan een reclame van
brood. Er wordt verder geen merk genoemd. De
reclame gaat puur en alleen om brood, zodat
iedereen die brood verkoopt hier profijt bij heeft.
Deze reclames zijn dan ook gezamenlijk
gefinancierd door bedrijven uit dezelfde branche. 

Bedrijven worden ook op andere manieren
vertegenwoordig in een branche. Denk aan de
Koninklijke Horeca Nederland. Dit is de grootste
ondernemersorganisatie in Nederland in de
horeca. De KHN vertegenwoordigd veel
Nederlandse horecaondernemers en wilt
daarmee een zo gunstig mogelijk
ondernemersklimaat creëren.

Ook vakbonden maken onderscheidt in
branches. De FNV is de grootste vakbond van
Nederland en heeft verschillende divisies binnen
hun vakbond. Een daarvan is FNV Horeca. Alle
mensen die in loondienst zijn binnen de horeca
kunnen rekenen op hun steun. Zij pleiten voor
goede werkomstandigheden,
doorgroeimogelijkheden en maken zich hard dat
alle werkgevers zich aan de regels houden.

En de
branches?
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Een branche wordt ook wel een
economische sector genoemd. Het is een
naam voor alle bedrijven die werken in
een bepaalde categorie diensten en
producten, zoals de horeca. In de
commerciële branches draait het om:
verkopen en winst maken.

Inzicht branches



Interview

Ilse Lazarus
In gesprek met...

Ilse Lazarus
28 jaar
Werkt sinds twee maanden als marketeer bij
Janssen Kerres Automotive B.V., maar was
hiervoor onder andere drie jaar werkzaam bij
MijnMarketing.com

Ilse is een reislustige marketeer. Vanaf het mbo wist ze
wat ze wilde: werken in de marketing. Na een solo reis
en werken bij MijnMarketing.com, is ze nu geland bij
Janssen Kerres Automotive B.V. In dit interview vertelt
Ilse hoe ze hierin gerold is, zij te werk gaat én wat ze de
marketeers van de toekomst mee wil geven.

Iemand die van aanpakken houdt
1.1 Welke stappen heb je doorlopen om uiteindelijk te
staan waar je nu staat? “Ik ben begonnen op het mbo. Op
Leeuwenborgh volgde ik de opleiding Marketing &
Communicatie. Vervolgens ben ik naar het hbo gegaan en
volgde ik op Fontys de opleiding Commerciële Economie -
Specialisatie Leisure Management/Marketing Management.
Het leukste en meest interessante vak vond ik dan ook het
vak marketing. Verder was het een brede opleiding. Ik wist
dat ik als marketeer veel kanten op kon. Marketing zat toen
al in een groei, maar nu zijn er genoeg mogelijkheden. Als
marketeer kom je zeker aan de slag.” 

1.2 Kan iedereen dan zomaar marketeer worden of zijn
er toch wel competenties waar je over moet
beschikken? “Het moet je wel echt interesseren.
Daarnaast moet je om te kunnen werken in de marketing
de juiste balans hebben tussen creativiteit en het kunnen
werken met cijfertjes. Je moet flexibel en stressbestendig
zijn, maar ook zeker kunnen samenwerken. En je moet
initiatief nemen om meer te willen leren.” 

1.3 Het werken met de cijfertjes waar je het over had,
vind je dat leuk? “Oh nee, zeker in het begin niet. Bij mijn
vorige baan waren daar andere mensen voor. Ik hoefde er
dus ook niet naar om te kijken. Maar wat heel vreemd is, is
dat nu op mijn huidige baan daar niemand voor is, ik het
juist wil aanpakken. Ik ben dus nu bezig met het opzetten
van een dashboard.

"Wees nieuwsgierig"

Zo kunnen we op vaste momenten evalueren hoe
we het hebben gedaan en wat dit heeft opgeleverd.
Belangrijke cijfers kun je bijvoorbeeld terugvinden
op Facebook. Hier kijk je naar het organisch en
betaalde bereik, het aantal likes en hoe vaak het
bericht gedeeld is. Het is wat werk, maar ik vind het
steeds interessanter worden. Je moet jezelf dus als
marketeer innoveren. Sinds ik begonnen ben in de
marketing is er namelijk zoveel veranderd.”
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Dagelijkse activiteiten
1.4 Hoe ziet jouw dag als marketeer eruit? “De dag
begint rond 08:15. Ik begin meteen met het antwoorden
van e-mails die binnen zijn gekomen via het e-
mailsysteem. Janssen Kerres heeft in totaal 14
vestigingen die ook onderling contact hebben. Het kunnen
dus e-mails zijn van collega’s, maar ook klanten die wij
juist moeten e-mailen met een herinnering dat de APK
afloopt. Verder blijven de e-mails de hele dag
binnenkomen. Vervolgens check ik hoe de
Facebookadvertenties het doen en verstuur ik
nieuwsbrieven. Zo krijgen we op de eerste van de maand
de campagnes voor die maand te horen. De eerste twee á
drie dagen lopen we dus hier als kip zonder kop. Dit komt
ook doordat ik veel taken hier zelf doe, omdat het team
niet zo groot is, maar daar heb ik juist bewust voor
gekozen.” 

1.5 Zijn er wel bepaalde regels waar je je aan moet
houden als het gaat om marketing? “Ja, wij moeten
goedkeuring vragen aan de merken voordat we iets
plaatsen op social media bijvoorbeeld. Ook verschilt de
doelgroep per merk. Het kan dus zijn dat het ene
communicatiemiddel beter werkt bij Citroën, maar bij Kia
juist weer het ander. Het vervelende is wel dat als je werkt
met reclame in huis-aan-huisbladen, je niet kunt meten of
dat iets opgeleverd heeft. Gelukkig merk je wel dat de
auto-industrie wat aan het veranderen is. Weg met die
jaren ’80 marketing. Dat ouderwetse was voor mij echt een
uitdaging. Ik merk dat ik steeds meer mijn creativiteit kwijt
kan door de ontwikkelingen. Alleen het uitgesproken waar
ik van houd dat heb ik moeten loslaten. Daar is de
doelgroep simpelweg niet in geïnteresseerd. Zo had ik een
mooi carrousel op Facebook gemaakt en die liep prima.
Maar vervolgens maakte ik een fotoalbum aan met
simpele foto’s en tot mijn verbazing had die tweede meer
bereik dan het eerste. Zo zie je dus dat je de doelgroep
niet altijd 100% zeker kunt inschatten.”

Samenwerken is the key
1.6 Je zei eerder dat je als marketeer moet kunnen
samenwerken. Moet je vaak samenwerken? “In welke
mate zal verschillen per bedrijf. Bij mijn vorige baan had
iedereen wel zijn of haar eigen specialiteit en kun je dus
diegene ergens op inzetten, in plaats van dat je er zelf
langer mee bezig bent. Hier bij Janssen Kerres Kia-
Citroën zijn we maar met z’n tweeën. Wij werken natuurlijk
wel samen, maar het is zeker niet in dezelfde omvang als
toen. Wel werken wij goed samen met de salesafdeling.
Wanneer wij een melding krijgen van een lead in het
systeem, sturen wij een seintje naar de sales dat ze
binnen twee uur de klant moeten bellen. En wanneer een
andere vestiging opmerkelijk minder zou verkopen, dan
kijken we gezamenlijk naar hoe dat kan en proberen we dit
op te lossen.” 

1.7 Hebben jullie ook recent bedreigingen of
kansen gehad die je terug zag in de verkoop? “Ja,
corona hè… Mensen hadden wel geld over, omdat ze
niks konden ondernemen, maar gaven dit eerder uit
aan een tweedehands auto in plaats van een nieuwe.
Voor de tweedehands auto’s hebben we niets hoeven
te doen, die liepen wel, maar de nieuwe auto’s
verkochten slecht. Zo werkte het ook niet mee bij
Renault. Frankrijk ging op slot en vervolgens werd de
marketing van Renault stil gelegd. Hun wilde geen
geld steken in de marketing tijdens zo’n onzekere
periode. Kia zag dit juist als kans en is wel doorgegaan
met de marketing. Dit heeft ertoe geleid dat in
augustus Kia het bestverkochte merk ter wereld was.
Dat is wat je je als marketeer je goed af moet vragen:
als de markt op z’n gat ligt: staan wij dan ook stil of
nemen we het risico?”

Met je neus in de e-mails
1.8 Heb jij nog wat tips die je de marketeer van de
toekomst mee wilt geven? “Let op tijdens je studie
en speur overal rond. Het klinkt zo typisch, maar zo
leer je uiteindelijk wel het meest. Zelf deed ik dat niet
altijd tijdens mijn studie. Toch moet je deze tijd juist
benutten om alles eruit te halen. En heb je een
opdracht die alleen maar theoretisch is? Probeer ‘m in
de praktijk toe te passen. Zo zul je het sneller beter
begrijpen. Neus rond op social media, schrijf je in voor
marketinge-mails en volg het laatste nieuws: zo blijf je
up-to-date van alle trends en ontwikkelingen. Zo had ik
zelf ook graag wat willen doen met grafisch
vormgeven, maar heb ik het nooit de stap gezet om
eraan te beginnen. Maar je moet juist als je die
interesse hebt eraan beginnen. Hoe meer jij kunt als
marketeer, hoe aantrekkelijker je bent voor je
toekomstige werkgever. Ook kan het een voordeel zijn
wanneer je in de toekomst moet samenwerken met
bijvoorbeeld dus een grafische vormgever. Je kunt
diegene dan beter kunt aansturen. Dus: wees
nieuwsgierig en doe hard je best. Haal alles uit jezelf!”

"Als een kip zonder kop"

9Bron: (Janssen Kerres Sittard, z.d.)



Met de paplepel ingegoten
1.1 Waar is je interesse om een eigen onderneming te
starten begonnen? “Mijn ouders hadden vroeger hun
eigen kruidenierswinkeltje. Dit wekte bij mij veel interesse
in sales. Ik heb een tal van banen gehad in de sales, omdat
het mij altijd heeft aangetrokken. Maar ik heb nooit geweten
dat ik een eigen onderneming wilde. Toen ik mijn vrouw
ontmoette is het er ‘gewoon’ van gekomen. In 2000 zijn we
samen een foodservice bedrijf begonnen.” 

1.2 Welke opleiding had je gevolgd om hiermee aan de
slag te kunnen gaan? “In mijn tijd hadden we geen
specifieke opleiding, maar je moest wel voor elk vakgebied
over een apart diploma beschikken. Als je bijvoorbeeld
AGF-producten wilde verkopen, moest je een AGF-
kwaliteitsdiploma hebben. Hierdoor heb ik een goede
basis kunnen leggen voor een brede kennis van de markt.
Nu blijf ik mezelf nog steeds verder ontwikkelen door het
volgen van cursussen.” 

1.3 En naast de kennis, over welke competenties moet
je beschikken als je een eigen bedrijf in de sales wilt
runnen? “Dat is een simpel en kort antwoord. Er zijn
eigenlijk maar drie kernwaarden waarvan ik vind dat je ze
nodig hebt, als je in de sales wilt werken: betrouwbaarheid,
doorzettingsvermogen en innovatief blijven.”

Interview

Hay Joosten
In gesprek met...

Hay Joosten
66 jaar
Al 20 jaar eigenaar van HM Foodservice

Hay begon in de winkel van zijn ouders, maar is
uiteindelijk uitgegroeid tot een strevende ondernemer
die met zijn bedrijf HM Foodservice zijn passie en
productbeleving over wil brengen op de klant.

“Ik heb nooit geweten dat ik
een eigen onderneming wilde”

Hay Joosten aan het werk in Plus Savelkoul (2020)
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Moeilijke tijden
1.6 Corona heeft een de wereld op z’n kop gezet.
Hoe was dat voor HM Foodservice? “Erg lastig! Het
bedrijf heeft bijna twee maanden stilgestaan. We
hebben toen met man en macht gezocht naar een
oplossing met de vraag: ‘Hoe maken we ons werk
coronaproof?’ We zijn nog druk op zoek naar
oplossingen. Ik ben wel als ondernemer anders gaan
kijken. Ik kijk nu beter naar wat er allemaal wél kan, in
plaats van inzitten over wat niet meer kan.”

Do what you love
1.7 Heb jij nog wat tips voor iemand die aan de slag
wilt in de sales? “Ik heb mijn passie in de sales
gevonden. Wanneer je doet waar je van houdt, dan
gaat het werk vanzelf. Anders houd je het ook niet vol.
Zoals ik al zei, je moet beschikken over
doorzettingsvermogen, maar ook innovatieve ideeën
blijven bedenken. Doe wat je leuk vindt en waar je
passie ligt. Wil je het? Ga er dan voor!”

“Een blije klant? Dat drijft
mijn passie”

Kleinschalig en persoonlijk
1.4 Wat onderscheid HM Foodservice van een
bedrijf zoals Young Perfect? “HM Foodservice is veel
kleinschaliger en biedt daarom een persoonlijker
contact met de klant. Eén van onze specialiteiten zijn de
op maat gemaakte superdeals. Deze deals worden van
A tot Z verzorgd en passen perfect bij de missie en visie
van de klant. Bij deze deals worden professionals
ingezet die een achtergrond hebben in de foodindustrie.
Ze weten waar ze het over hebben en kunnen zo de
producten persoonlijker promoten.” 

1.5 Gaat het verkopen van de deals makkelijk of is
dat niet zo? ” Dat is nog niet zo makkelijk. Ik ben vaak
naar de klant toe gegaan om ze te overtuigen van een
product. Negen van de tien keer krijg je een “nee” als
antwoord, maar het belangrijkste is om op dat soort
momenten door te pakken. Met doorzettingsvermogen,
passie en weten waar je het over hebt, kun je alsnog de
deal rond krijgen. En wanneer de klant daarna blij is?
Dat drijft mijn passie!”

Hay en Mandy Joosten runnen samen het bedrijf
(2019)

wist je dat?
In 2020 zijn we de grens van 2 miljoen ondernemingen in
Nederland gepasseerd. Om precies te zijn had Nederland op 1
januari 2020: 2.000.404 ondernemingen. Het aantal bedrijven
nam in 2019 met 5% toe (Hagendijk, 2015).

De kookkunsten van Hay (2019)
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(Bron: (Hagendijk, 2020)

Commerciële 

Inzicht bedrijven

Een bedrijf is een soort van organisatie, maar
dan ‘een organisatie die goederen of diensten
produceert en daarmee voorziet in een
maatschappelijke behoefte’ (Rorink & Öztürk,
2019, pp. 7). 

Profitorganisaties
De belangrijkste doelstelling van profitorganisaties is
het maken van winst. Dat is ook een voorwaarde
voor de continuïteit. Organisaties met als
belangrijkste doel het maken van winst kun je een
onderneming noemen. De begrippen
‘profitorganisatie’ en ‘onderneming’ zijn in dit kader
dus synoniemen. Dat wil overigens niet zeggen dat
alle ondernemingen alleen maar gericht zijn op het
maken van winst. In toenemende mate zijn veel
ondernemingen zich ook bewust van hun
maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid.
Ondernemingen die sociaal en maatschappelijk
verantwoord ondernemen, worden ook wel not-for-
profit-only-organisaties genoemd (Rorink & Öztürk,
2019, pp. 9).

Non-profitorganisaties
Een non-profitorganisatie is niet primair gericht op
het maken van winst, maar op het vervullen van
maatschappelijke behoesten, bijvoorbeeld op het
gebied van kunst, educatie, politiek, onderzoek of
ontwikkelingshulp. Non-profitorganisaties hebben
niet als doel om winst te maken, maar toch kan het
zijn dat je moet betalen voor hun diensten, want ze
hebben natuurlijk wel inkomsten nodig. De
inkomsten bestaan veelal uit rijksbijdragen,
subsidies, fondsen, contributies en giften.

Voorbeelden van non- profitorganisaties zijn
ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, musea,
ministeries, gemeenten, waterschappen en
bibliotheken. Voorbeelden van profitorganisaties zijn
de welbekende multinationals: Unilever, Shell en
Phillips (Rorink & Öztürk, 2019, pp. 9).

Eenmanszaak (EZ) -  één eigenaar 
Vennootschap Onder Firma (VOF) -
minimaal  twee eigenaren 
Besloten Vennootschap (BV) -  één of
meerdere eigenaren op basis van
aandelen op naam 
Naamloze Vennootschap (NV) - één of
meerdere eigenaren op basis van
naamloze aandelen (=aandelen op
toonder)

Vereniging - bestaat uit leden en soms
ook vrijwilligers 
Stichting - bestaat niet uit leden, maar
alleen uit vrijwilligers

Profitorganisaties:

Non-profitorganisaties  

Rechtsvormen
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bedrijven

Om aan te geven welke soort organisaties/bedrijven
bij welke sector thuishoren wordt er gebruikt
gemaakt van een sectorindeling. De sectorindeling
bestaat uit vier sectoren.

Primaire sector
Tot de primaire sector behoren bedrijven uit de
landbouw, tuinbouw, mijnbouw, visserij en
veeteelt. Ze leveren grondstoffen en voedsel.
(Kennisbank Aardrijkskunde, z.d.). Een
voorbeeld van een bedrijf in de primaire sector is
het Nederlandse Ekofish Group.

Secundaire sector
De secundaire sector wordt ook de industriële
sector genoemd. Deze bedrijven verwerken de
grondstoffen die door de primaire sector worden
geleverd tot tussenproducten of eindproducten
(Kennisbank Aardrijkskunde, z.d.). Een
voorbeeld van een bedrijf in de secundaire
sector is het Nederlandse familiebedrijf Diepvries
Urk.

Tertiaire sector
Mensen die in de tertiaire sector werken, werken
bij bedrijven die door het leveren van diensten
winst proberen te maken. De sector wordt
daarom ook wel de commerciële dienstverlening
genoemd (Kennisbank Aardrijkskunde, z.d.).
Een voorbeeld hiervan is de kapper om de hoek.
Hier kun je tegen een prijs je haren laten
knippen. De kapper maakt hier winst mee. Zo
kan de kapper zijn bedrijfje overeind houden en
houdt hij er een leuke boterham eraan over.

Quartaire sector
De quartaire sector is de niet-commerciële
dienstverlening, bijvoorbeeld scholen,
gezondheidszorg en maatschappelijk werk
(Kennisbank Aardrijkskunde, z.d.). Een
voorbeeld van een bedrijf in de quartaire sector
is Trevianum scholengroep gevestigd in Sittard.
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Commerciële beroepen

Let's work
Het commerciële werkveld: een tal van
mogelijkheden als het gaat om beroepen.
Welke kant wil je op? Sales, marketing of
toch wat anders? Er zijn zoveel
mogelijkheden. Een aantal voorbeelden
zijn: Marketingmedewerker, content
beheerder, social media marketeer,
accountmanager, (assistent) filiaalmanager,
zelfstandig ondernemer en
projectmedewerker (Zuyd, z.d.). Hier
beschrijven we wat de voorbeelden
inhouden. Misschien zit er wel wat tussen
voor jou en weet jij welke kant je op wilt na
de opleiding Commercieel Management Ad.

Marketingmedewerker 
Een marketingmedewerker voert ondersteunende
taken uit. Deze taken zijn gericht op het promoten
van een merk, product, dienst of organisatie. Wat
zijn deze taken? Nou, denk aan het opstellen én
uitvoeren van een marketingplan waarin de
doelgroep goed gedefinieerd is en beschreven is hoe
deze doelgroep bereikt en benaderd moet worden.
Verdere taken zijn het opstellen van persberichten,
nieuwsbrieven, adviseren van uitvoerend en
leidinggevend personeel op het gebied van
marketing en de inzet van de marketingmix,
meedenken over de optimalisatie van de huisstijl en
de tone of voice, en het voorbereiden, uitvoeren,
coördineren én analyseren van alle (online)
marketing- en advertentieactiviteiten. Ook is het
belangrijk om de relevante ontwikkelingen in het
marketingvakgebied te volgen (NIMA functieprofiel
marketingmedewerker, z.d.). 

Content beheerder
Beheren van een website middels CMS, het schrijven en
redigeren van teksten, vormgeven van SEO en SEA,
beheren van social media-activiteiten, uitvoeren van e-
mailcampagnes en het bijhouden van
internetontwikkelingen. Dat is een greep uit het
takenpakket van een contentbeheerder. Als
contentbeheerder werk je veel samen met online
marketeers (Wat is een content manager?, z.d.).

Social media marketeer 
Een social media marketeer gaat een stap dieper in op
social media dan de ‘gewone’ marketeer. Zie het als een
specialisatie. Een social media marketeer is bezig met
campagnes bedenken, ontwikkelen en optimaliseren
voor bijvoorbeeld Facebook, Instagram en LinkedIn.
Door de groei van bedrijven die gebruik willen maken
van social media, wordt de vraag naar social media
marketeers steeds groter. Je zoekt uit welke social
mediakanalen relevant zijn. Vervolgens zorg je voor het
genereren van traffic, awareness, naamsbekendheid en
het verbeteren van het imago van het bedrijf. Een social
media marketeer weet precies hoe de doelgroep bereikt
moet worden én welk budget hiervoor nodig is (Bloeise,
2019).

Projectmedewerker 
Een projectmedewerker werkt mee aan projecten. Deze
projecten kunnen groot of klein zijn. Soms werk je met
een klein budget, soms met een groot budget. Projecten
worden gerealiseerd in veel verschillende sectoren, maar
de kenmerkende factor van een project is dat het een
concreet eind heeft. Hoe groter het project, hoe meer
projectmedewerkers er zullen zijn. De taken verschillen
per project. Toch zijn er algemene taken die overal wel
terugkomen. Je maakt afspraken en plant
vergaderingen, je beheert de agenda van de
projectleider, en bereidt projectplannen en schrijft eraan
mee. Dit zijn nog lang niet alle taken, want het kan zelfs
gaan om het plegen van telefoontjes voor het project
(Alles over de rol van projectmedewerker, 2020)
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(Assistent) Filiaalmanager 
Een filiaalmanager (soms ook bedrijfsleider
genoemd) is de hoogste verantwoordelijke
binnen een bepaalde winkel. Vaak werkt een
filiaalmanager samen met een assistent
filiaalmanager om zo de winkel dagelijks tiptop in
orde te houden. Wat je onder andere doet, is het
aansturen en beoordelen van het team, beheert
de voorraad en het inkoopbeleid, draait mee op
de werkvloer wanneer dit nodig is, rapporteert en
adviseert het hoger management en verzorgt de
administratie, planning en roosters (Wat is een
filiaalmanager?, z.d.).

(Assistent) Filiaalmanager 
Een filiaalmanager (soms ook bedrijfsleider
genoemd) is de hoogste verantwoordelijke
binnen een bepaalde winkel. Vaak werkt een
filiaalmanager samen met een assistent
filiaalmanager om zo de winkel dagelijks tiptop in
orde te houden. Wat je onder andere doet, is het
aansturen en beoordelen van het team, beheert
de voorraad en het inkoopbeleid, draait mee op
de werkvloer wanneer dit nodig is, rapporteert en
adviseert het hoger management en verzorgt de
administratie, planning en roosters (Wat is een
filiaalmanager?, z.d.).

Zelfstandig ondernemer 
Als zelfstandig ondernemer run je een eigen bedrijf. Je
bent je eigen baas en hebt dus geen toezicht of
ondersteuning van anderen. Je moet in staat zijn om je
werk goed uit te voeren zonder hulp van anderen. Altijd
in de weer, denken in oplossingen en bruisende
ideeën: dit is een zelfstandig ondernemer. Een
zelfstandig ondernemer werkt niet in loondienst. De
officiële term is Zelfstandige Zonder Personeel
(ZZP’er). Als ZZP’er moet je dus op meerdere vlakken
aan de slag of beslissingen daarover nemen. Doe je
zelf de marketing en communicatie van je bedrijf of
besteed je dit uit? Hoe doe je het met de administratie?
Een zelfstandig ondernemer staat nooit stil (Zelfstandig
werken, z.d.). 

Wat je terugziet bij een greep van de beroepen die je zou
kunnen uitoefenen na deze opleiding, is dat taken
overeenkomen. Dit houdt in dat de skills die komen kijken
bij deze beroepen ook gelijk zijn. Een aantal van deze
competenties worden ook benoemd in de interviews.
Onlangs dat ze deze niet allemaal hebben opgenoemd
toen we specifiek vroegen naar de competenties, kun je dit
wel herleiden uit wat ze hebben verteld. Hier zie je de
competenties.

Wil je graag doorgroeien naar een
managementfunctie of specialisatie in
marktonderzoek? Dan kun je ervoor kiezen om nog
twee jaar door te studeren. Je stroomt dan door
naar de bacheloropleiding Commerciële Economie.
Deze opleiding rond je in twee jaar af.  

Accountmanager 
Een accountmanager kan aan de slag in bijna
alle sectoren en branches. Je bent
verantwoordelijk voor de verkoop van (een
aantal) producten en/of diensten. Je beschikt dus
ook over de juiste kennis. Als een klant namelijk
om advies vraagt, ben jij degene die advies geeft
en dit advies moet je goed kunnen onderbouwen.
Daarnaast voer je het beleid uit naar de (nieuwe)
klanten toe, benader je klanten, houdt je intensief
contact met de klanten en ben je bezig met de
financiële administratie (Accountmanager, z.d.).
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Samenwerken

Stressbestendig
Overtuigend
Klantgericht

Financieel inzicht
Inlevingsvermogen

Analytisch denkvermogen
Inititatief

Competitief
Nieuwsgierig

Flexibel
Communicatief

Verantwoordelijkheidsbesef

Skills
in het commerciële werkveld



Trends & ontwikkelingen

Blijf up-to-date
Het commerciële werkveld is dynamisch, omdat
de behoeften en wensen van de klant ook
constant veranderen. Soms is het lastig, maar
wanneer je in dit werkveld aan de slag gaat,
moet je altijd proberen vooruit te kijken. Je bent
altijd bezig met innoveren. 

Wanneer je een strategisch plan opstelt, is het
belangrijk om de toekomst proberen te
voorspellen. Dit doe je door goed op de hoogte
te blijven van het laatste nieuws. Schrijf je in
voor nieuwsbrieven, zet je meldingen van je
favoriete nieuwsbron als het gaat om marketing
en sales aan én lees ook het algemene nieuws.
Zo zorg je ervoor dat je alles in de gaten houdt.
Dit maakt het makkelijker om te voorspellen wat
de toekomst kan brengen. Dit kwam ook naar
voren in het interview met Ilse Lazarus. Laten
we een paar trends en ontwikkelingen
bespreken voor 2021. 

Customer experience 
Onlangs dat er steeds meer geautomatiseerd wordt: let
op! In tijdens van automatisatie wordt een menselijke
ervaring steeds waardevoller. Stop bijvoorbeeld een
persoonlijk, handgeschreven kaartje bij de bestelling of
stuur een persoonlijk mailtje met de vraag of de
bestelling naar wens was. Onderzoek goed welk pad
de klant doorlopen van het eerste contact tot na de
aankoop en kijk waar je de human touch kunt
toevoegen (Defraeije, 2020). Automatisering is goed en
handig, maar moet niet alles overnemen. 

Visuele content 
Content marketing zal niet verdwijnen. Content is er
allang niet meer alleen om het verhaal te vertellen.
Goede content zorgt er ook voor dat je gevonden wordt
via YouTube of via Google Image. Daarnaast wordt het
steeds belangrijker om de informatie zo kort mogelijk te
houden. Bijna niemand maakt tegenwoordig nog tijd om
stukken tekst te lezen. Zelfs in de B2B-markt. Hou het
kort en krachtig door te werken met video’s,
livestreaming, infographics, foto’s en grafieken
(Defraeije, 2020). 
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Chatbots & automatisatie 
Het afgelopen jaar zag je steeds meer de chatfunctie
voorbijkomen. Niet alleen via social media, maar ook
wanneer je de website bezoekt. Echter, het is lastig
om 24/7 bereikbaar te zijn. Als je dit toch wil, is daar
nu een oplossing voor. De chatbots zijn terug van
weggeweest. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een
klant laat in de avond een vraag heeft waarvan het
antwoord vermeld staat in de FAQ. De chatbot stuurt
dan de link van de desbetreffende pagina. Staat de
vraag niet op de website? Dan kan de chatbot
doorgeven dat momenteel niemand aan het werk is,
maar dat je de volgende ochtend zo snel mogelijk een
antwoord kunt verwachten.

De chatbot kan ook gebruikt worden in de eerste fase
van het contact. Dit zie je bijvoorbeeld terug bij KPN.
Je komt eerst in contact met die chatbot. Die vraagt
wat het probleem is en meteen alle aanvullende
informatie, zoals je naam, postcode en huisnummer.
De chatbot zorgt ervoor dat je doorverbonden wordt
met de juiste werknemer die jou kan helpen met het
probleem en hij of zij kan meteen alle informatie over
jou als klant inzien. Dit scheelt zowel tijd voor KPN, als
voor de klant (Defraeije, 2020).

Influencer marketing 
Het hangt natuurlijk af van je doelgroep, maar
bevindt je doelgroep zich op Instagram en/of
YouTube? Maak daar dan gebruik van. Instagram
en YouTube blijven maar groeien. 

Al sinds mode enorm populair is, vliegt een product
de winkel uit wanneer zijn of haar idool dat ene shirt
draagt of loopt in die specifieke Nikes. Maar het
hoeven allang niet meer alleen de grootste sterren
te zijn. Een samenwerking met een nationale
influencer, waarbij hij/zij één of een aantal foto’s
plaatst met jouw product, kan dat er al voor zorgen
dat de aankopen stijgen. Influencers kunnen je
maken of breken. Zie het als een review en soms
gratis reclame, maar in plaats van dat de review
door enkele personen gezien wordt, is deze nu te
zien voor soms duizenden volgers. Zorg dus zelfs
voor interactie wanneer er geen samenwerking is.
Like een bericht, reageer op de foto en deel foto’s
met goede kwaliteit (Ketterij, 2020). 

#Selfie
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Om een strategie meteen slecht te noemen als
de winst niet behaald is, is misschien niet
nodig. Pas wanneer je het hebt over
imagoschade of verlies is er echt iets
misgegaan. Natuurlijk kijk je altijd met een
kritisch oog naar plannen die nog uitgevoerd
moeten worden, maar ook wanneer een
campagne klaar is. Het kan best zijn dat de
doelstelling om meer winst te behalen niet
gelukt is, maar kijk ook verder. Misschien
heeft je social mediacampagne wel geleid tot
meer bezoeken op de website. Dit zie je
misschien niet meteen terug in de omzet,
maar groeien gebeurt dan ook stap voor stap. 

Wanneer je in het oog van de klant bent en
ervoor zorgt dat je ze tevreden houdt en inspeelt
op hun wensen en behoeften, volgt de rest
makkelijker. Meer winst behaal je niet in één dag.
Toch zie je vaak genoeg iets ertussenuit springen
waarvan je denkt “top”, maar ook “flop”. Laten we
beginnen met een goed en een slecht voorbeeld.
Daarna duiken we dieper in op waarom iets goed
of slecht is.

The good & the bad 

Goede & slechte marketing

GOODGOOD
Wat als je geen groot internationaal bedrijf
bent? Dan kun je nog steeds inspelen op
actuele situaties. Dit deed Koopmans. Vanwege
het coronavirus kunnen we niet meer onze
verjaardagen groot vieren met familie erbij. Opa
en oma vallen in de risicogroep en kunnen dus
niet langskomen op de verjaardag komen van
hun kleindochter. Maar met de technologie van
vandaag, laat Koopmans zien hoe het wel kan,
zonder volop het merk in the picture te zetten
(Mol, 2020). 

GOODGOOD
'Share the happiness’ of ‘Taste the
feeling’, het zijn twee van de slogans die
Coca-Cola heeft/heeft gehad. En de
bekende reclame rond de kerst met de
Coca-Cola kerstman of de hits die in de
commercials voorbijkomen die meteen
een grote hit worden. Coca-Cola speelt
in op de belevenis van de klant. Maar er
begint wat te veranderen in de
marketing. Het draait momenteel veel
om bewustwording over wat er speelt in
de wereld. Deze kans heeft Coca-Cola
aangepakt en nog goed ook.

Met de nieuwe campagne spelen ze in op
de veranderingen in de wereld: gelijke
rechten tussen mannen en vrouwen over
de hele wereld, het coronavirus, minder
klagen en meer genieten, enzovoorts.
Coca-Cola heeft sinds het begin van de
lockdown de marketingactiviteiten
stopgezet en claimt de energie en middelen
te hebben ingezet waar de hulp het hardst
nodig was. Dit is niet alleen de zorg, maar
ook horecapartners. Coca-Cola heeft de
nadruk gelegd op de mensen en niet op het
merk (Engbers, 2020). 
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BADBAD
In 2017 maakte Pepsi een fout die
eigenlijk gaandeweg voordat het spotje
uitkwam, herkend had moeten worden.
In de commercial zie je een protestmars
die gaande is in dezelfde straat als waar
Kendall Jenner (een internationaal
model en realityster) een fotoshoot
heeft. 

Ze besluit te stoppen met de fotoshoot, zich
aan te sluiten bij de demonstratie en geeft
vervolgens een politieagent die eigenlijk de
mars wilde tegenhouden een blikje Pepsi.
Hierom wordt ze toegejuicht en dat is het
einde van de commercial. Pepsi straalde
daarmee uit dat het probleem van
politiegeweld tegen demonstranten en
mensen met een getinte of donkere
huidskleur op te lossen is door een blikje
Pepsi te geven. Dit schoot internationaal bij
mensen in het verkeerde keelgat. Pepsi
besloot de commercial van de buis te
halen, maar de imagoschade was al
aangericht (Bruyne, 2017).

Oeps!

Wat is het duidelijke verschil dat we beschreven bij Coca-Cola
en Pepsi? Coca-Cola speelt in op de wensen en behoeften van de
klant. Pepsi daarentegen portretteerde een bubbel waarbij hun merk
als ster naar voren kwam. Je ziet dat Coca-Cola denkt vanuit de
Golden Circle van Simon Sinek. Volgens dit model moet je denken
vanuit de ‘why’ van de organisatie. Waarom maak je het product of
lever je deze dienst? Een slecht voorbeeld zou zijn door te zeggen:
“om winst te maken”. Dit willen veel bedrijven, dat is duidelijk. De
‘why’ draait om de missie van het bedrijf (Marketingscriptie, 2020).
Neem als voorbeeld Tony Chocolonely. Dit bedrijf maakt fairtrade
chocolade. Dit houdt in dat de boeren op de cacaovelden eerlijk
betaald krijgen: ‘slaafvrije chocolade’ Dit is een sterk beeld. Je
verkoopt wat je wil verbeteren aan de wereld, in plaats van je
portemonnee (Onze missie, z.d.). 

De Golden Circle van Simon Sinek bestaat uit drie gouden cirkels die doorlopen moeten
worden. Hierin bevinden zich de termen wat, hoe en waarom. De kern is ‘waarom’, gevolgd
door ‘hoe’ en als omhulsel ‘wat’.

De meeste bedrijven beginnen vanaf de buitenste gouden cirkel ‘wat’ en werken zich zo naar
de kern. Dit wordt de ‘outside in’ methode genoemd. De geïnspireerde bedrijven beginnen
echter bij de kern ‘waarom’ en werken zich zo een weg naar buiten. Dit wordt de ‘inside out’
methode genoemd. Om inspirerend leiderschap in kaart te brengen, moet het model van
binnen naar buiten worden uitgewerkt (Marketingscriptie, 2020).
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Welke cirkel?!



Bron: (Jumbo, z.d.)
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Wij hebben ervoor gekozen om ons te verdiepen
in Jumbo Supermarkten, omdat Jumbo steeds
meer om ons heen te zien is. De afgelopen jaren
is Jumbo uitgegroeid tot één van de grootste
supermarktketens in Nederland. 

Robin was eerst trouw aan de Albert Heijn, maar
gaat nu ook graag naar de Jumbo. Sinds ze boven
de vestiging Jumbo Kerkrade West woont, ziet ze de
voordelen van Jumbo in. Kylian doet ook altijd
boodschappen bij de Jumbo, Daarnaast werkt Sam
bij de Jumbo en Kim is een sporter. En je zult
misschien denken: wat heeft Jumbo met sport te
maken? Nou, Jumbo sponsort veel in de sport. Dat
Jumbo veel doet met sport en gezonde voeding, is
ook weer terug te zien in de supermarkt. Al met al
wekte dit dus enorm veel interesse bij ons op om
verder te duiken in Jumbo Supermarkten.

HALLO JUMBO!
Beste service + grootste assortiment × laagste prijs = 

De Unieke JUMBO formule

21

Korte introductie Jumbo

Bron: (Jumbo, z.d.)



1921

1936

1957

1963

1979

1983

1996

1998

2002

Historie Jumbo

tijdlijnJohan van Eerdt begon
met een groothandel in
koloniale waren. Johan
is de achteroom van de
grondlegger van de
huidige Jumbo
Supermarkten: Karel van
Eerd.

Frits van Eerd senior,
vader van Karel van
Eerd, treedt in dienst bij
de groothandel en sluit
vijf jaar later samen met
Johan van Eerdt een
vennootschap onder de
firma J.H. van Eerdt.

Karel begon op 18-jarige
leeftijd in het familiebedrijf
en is tot op de dag van
vandaag nog aanwezig als
voorzitter van de Raad van
Commissarissen bij Jumbo.

Karel van Eerd opent de
eerste Kroon supermarkt
bij de familie Van der
Burgt in Schijndel.

Op 1 februari neemt
Karel van Eerd officieel
de zaak over van zijn
vader. En de overgang
naar Van Eerd groep
vindt plaats.

De eerste supermarkt onder de
naam Jumbo opent in Den Bosch.
In de loop van de jaren 80 volgen
er snel meer. Begin jaren ’90
doen de kinderen van Karel –
Frits, Colette en Monique – hun
intrede in het familiebedrijf.

Na intrede van de kinderen, besloten
ze te werken aan de nieuwe formule.
Daarnaast ontwikkelt Jumbo de 7
zekerheden. Op 19 juni opent als
pilot de eerste winkel met de nieuwe
Jumbo formule in Den Bosch. Het
bleek een succes!

Willy de Maertelaere uit
Terneuzen is de eerste
zelfstandige ondernemer die
de overstap maakt naar de
nieuwe Jumbo formule.

Vanaf 2002 ligt de focus volledig op de
Jumbo winkels en verschuiven de
kernactiviteiten van groothandel naar
supermarktorganisatie. De
bedrijfsnaam Van Eerd Food Groep
verandert in Jumbo Supermarkten.

Bron: (Jumbo, z.d.)
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2021

2019

2018

2016

2014

2012

2009

2008

2007

van het familiebedrijf uit het nederlandse veghel

(Bronnen: (Historie, z.d.) en (Geschiedenis, z.d.).

(de hoogtepunten!)

Jumbo bestaat
100 jaar!

Jumbo begint in België. De eerste
drie winkels openen haar deuren.
Daarnaast begint Jumbo met het
samenwerken met HEMA.

Samen met Coop neemt Jumbo
supermarkt Emté over. 130 Emté
filialen worden omgebouwd tot
Jumbo.

Jumbo neemt La Place over
én online bestelde
boodschappen kunnen vanaf  
nu thuisbezorgd worden.

Jumbo.com gaat live op
12 november. Tegelijk
opent Jumbo de eerste
Pick Up Points in
Tilburg, Schijndel,
Raamsdonksveer,
Nieuwegein en Utrecht.

Jumbo neemt ook C1000
over. 600 winkels worden
Jumbo, de rest wordt
doorverkocht.

Na de benoeming van Karel van
Eerd als president-commissaris,
neemt Frits het over van zijn vader
als algemeen directeur. Jumbo
neemt vervolgens Super de Boer
volledig over. Dit zorgt ervoor dat
er 300 Jumbo winkels bij komen.

Een eigen huismerk kon
natuurlijk ook niet
uitblijven. De
huismerklijn heeft als
uitgangspunt: hoge
kwaliteit voor de laagste
prijs. Een
onderscheidende factor
van de Jumbo.

Jumbo neemt 12
Konmar winkels over en
later volgen ook nog
eens 15 Super de Boer
winkels.Tevens opent
op 23 mei de honderste
Jumbo supermarkt haar
deuren in Veghel.
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Waar staat
Jumbo voor?

Jumbo heeft een goede en duidelijke missie
die draait om het beste doen voor de klant.
Hier vormen de 7 zekerheden van Jumbo de
basis. Deze 7 zekerheden zijn ontstaan uit de
unieke Jumbo formule. De 7 zekerheden - die
je kunt zien als strategie en belofte - bevatten
de belangrijkste uitgangspunten die dagelijks
toegepast worden om zo de wens van de klant
centraal te stellen. Daarnaast vindt Jumbo
betrokkenheid bij de samenleving belangrijk.
Van het ondersteunen van zelfstandige
winkelondernemers tot de Jumbo Academy
waarmee Jumbo de medewerkers de juiste
training geeft. Jumbo bouwt elke dag aan een
goede organisatie om zowel voor de klant als
medewerkers een goede ervaring te creëren
(Jumbo, 2020a).

Missie & visie

MISSIEMISSIE

Bron: (7 Zekerheden, z.d.)

Euro's goedkoper
Jumbo wil dat je bij hun de laagste prijs
betaalt. Is de vaste prijs toch ergens anders
lager? Dan past Jumbo de prijs aan en krijg je
het product gratis.

Service met 'n glimlach
Service is voor Jumbo enorm belangrijk, waar
je ook bent. Supermarkt, Pick Up Point, of
online: je kunt altijd rekenen op hun
persoonlijke service.

Voor ál uw boodschappen
Jumbo heeft het grootste
supermarktassortiment. Ze horen het dan ook
graag wanneer je nog een product mist, zodat
ze dit misschien kunnen opnemen in het
assortiment.

Vlot winkelen
Dat houd bij Jumbo in: snel en gemakkelijk
boodschappen doen. In de winkels, Pick Up
Points én online. En ben je vierde wachtende
in de rij? Dan zijn je boodschappen gratis!

Niet tevreden? Geld terug
Ben je toch niet helemaal tevreden? Bij
vertoning van je bonnetje en (wanneer dit
nodig is) het product krijg je een vervangend
product of je geld terug.

Vers is ook écht vers
Jumbo garandeert dat alles vers is en dat alle
producten met zorg worden geselecteerd. En
heeft een product de datum van vandaag?
Dan krijg je het gratis mee (mits niet al een
kortingsticker bevat).

Uw wensen staan centraal
Jumbo wil graag weten wat je mening is en
vragen daarom met dit punt aan: geef het
door. Opmerkingen, vragen, klachten: laat het
weten.
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VISIEVISIE

Jumbo wil lekker en gezond eten voor
iedereen bereikbaar maken. Dit doen ze
door te werken met lage prijzen en hoge
kwaliteit. Boodschappen doen moet leuk
zijn en de klant moet op de eerste plek
staan, zowel on- als offline. Jumbo stopt
niet voordat ze in de ogen van de klant de
beste én leukste supermarkt zijn.

Door middel van de 7 zekerheden en de
Jumbo formule wil Jumbo via haar
bedrijfsactiviteiten een positief verschil
maken in de maatschappij. Met het leggen
van de focus op wat er voor Jumbo toe
doet en de juiste investeringen, wil Jumbo
zich onderscheiden (Jumbo, 2020a).

Altijd, overal en voor iedereen
Lekker en gezond
Aandacht voor leefomgeving

Altijd, overal en voor iedereen
Door het blijven groeien en ontwikkelen op alle
gebieden van Jumbo (van organisatie tot klant) werkt
Jumbo van dag tot dag aan de beste beleving voor
de klant. Een assortiment voor iedereen is daarbij
ook belangrijk. Zo kun je tegenwoordig bij Jumbo
ook terecht voor specialere producten, zoals
glutenvrij, lactosevrij en vegan. Zelfs van het Jumbo
huismerk. Deze lijn willen ze blijven uitbreiden.

Lekker en gezond
Jumbo investeert in een lekker en gezond
assortiment van goede kwaliteit. Door het sponseren
van sport en plaatsen van gezonde recepten op de
website, wil Jumbo bijdragen aan een gezondere
samenleving. Jumbo is ook sponsor van het
jaarlijkse Koningsontbijt voor basisschoolleerlingen,
waarbij het draait om de schijf van vijf.

Aandacht voor leefomgeving
Mens, dier en milieu zijn belangrijk voor Jumbo.
Jumbo probeert haar footprint voortdurend te
verkleinen door het logistieke netwerk te
verduurzamen, meer focus te leggen op no waste
(producten met datum van vandaag afprijzen) en het
werken met duurzame materialen. Natuurlijk komt
ook een beter leven voor de dieren hierbij aan bod.
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Functie 
Wat is je functie en wat houdt deze functie precies in?
‘’Ik ben filiaalmanager. Dit houdt in dat ik verantwoordelijk
ben voor de dagelijkse gang van zaken binnen deze
Jumbo. Klantentevredenheid hooghouden, winkel
controleren op netheid, derving in de gaten houden en
leidinggeven aan het personeel. Dat zijn ongeveer de
belangrijkste taken die ik uitvoer.’’

Hoe ben je in deze functie gerold? ‘’Ongeveer zo'n
twintig jaar geleden ben ik begonnen als vakkenvuller en
doorgegroeid naar leidinggevende van de vakkenvullers. Ik
ben nu filiaalmanager en dat is alleen mogelijk als je een
hbo-opleiding hebt afgerond. Ik heb toen via de Jumbo een
opleidingstraject kunnen volgen om filiaalmanager te
worden.

Werken bij Jumbo
Wat vind  je zo leuk aan het werken bij de Jumbo?
‘’Elke dag nieuwe mensen tegenkomen en hen van dienst
zijn. Geen dag ziet er hetzelfde uit en je bent altijd fysiek
bezig.’’

Waarom Jumbo en geen andere supermarktketen?
‘’Ik ben bij de C1000 begonnen en die is vervolgens
overgenomen door de Jumbo. Waarom weggaan bij de
beste supermarkt van Nederland?’’

Interview

Rob Hetterscheid
In gesprek met...

Rob Hetterscheid
36 jaar
Sinds 2017 filiaalmanager van Jumbo
Limbrichterveld

Rob is filiaalmanager van de Jumbo vestiging Jumbo
Limbrichterveld gelegen in het Limburgse Sittard. In dit
interview vertelt Rob hoe het is om een supermarkt te
runnen en wat je hiervoor allemaal voor nodig hebt.

"Door onze 7 zekerheden regel zorgen wij
ervoor dat de klant altijd volt en snel kan

winkelen’’

Wat maakt de Jumbo onderscheidend? ‘’De
veelzijdigheid. We hebben veel A-merken voor
een goedkope prijs, maar ook huismerken en
hier en daar wat B-merken. De klant staat
daarnaast bij ons voorop. Door onze 7-
zekerheden regel zorgen wij ervoor dat de
klant altijd vlot en snel kan winkelen.’’

Bron: (Rob Hetterscheid, 2020)
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Dagelijkse activiteiten
Maakt de Jumbo het lastig om franchisewinkel te zijn?
‘’Dat wil ik niet direct zeggen. Máár, je merkt wel dat hun
kindjes de normale filialen zijn en niet de franchisewinkels.
Je moet ook veel moeite doen om je eigen winkel te
mogen beginnen. Je moet alles in de strijd gooien om een
filiaal te kunnen openen. Wat ook goed is om de kwaliteit
te waarborgen, maar waar je soms ook wel tegen
moeilijkheden aanloopt.’’

Welke processen blijven binnen een winkel altijd een
uitdaging om mee om te gaan? "Derving en personeel.
Het slim inkopen van je voorraad is erg lastig. Het is
moeilijk te voorspellen hoeveel mensen er elke dag in je
winkel boodschappen komen doen en wat zij meenemen.
Je wilt de vakken goed vol hebben liggen, maar je wilt het
liefst zo weinig mogelijk weggooien. Derving is daarom
altijd een uitdaging. Het maakt niet uit in welk filiaal je
staat. Daarnaast zijn loonkosten een uitdaging. De winkel
moet er zo gelikt mogelijk uitzien. Dat kun je alleen
bereiken met goed personeel. Daar zit veel tijd en energie
in. Vooral als je je bedenkt dat het verloop van personeel
in supermarkten erg hoog ligt. Je moet steeds nieuwe
mensen vinden en opleiden. Daarnaast kost personeel erg
veel geld. Je wilt de kosten drukken, zonder dat het ten
kosten gaat van de winkelkwaliteit.’’

Toekomst
Waar zie je dit filiaal over 10 jaar? ‘’We zijn
bezig met een nieuwe winkel bij het Fortuna
stadion. Wat dan de toekomst van dit filiaal gaat
zijn is lastig te zeggen. Het is een echte
buurtwinkel. De nieuwe winkel wordt van een veel
grotere maat. Dit wordt dan ook een
weekendwinkel waar mensen voor de hele week
boodschappen komen doen. Ze zouden elkaar
dus goed kunnen aanvullen. We zullen het zien!’’

Ten slotte, waar zie je jezelf over 10 jaar?
‘’Wellicht begin ik dan samen met mijn broer een
winkel als ondernemer. Maar op dit moment moet
ik eerlijk bekennen dat ik mijn plekje wel heb
gevonden!’’

Coronavirus
Hoe zijn jullie omgegaan met het coronavirus?
‘’Wij mogen niet klagen. We hebben een top
omzet weten te draaien dankzij het hamsteren.
Het was flink aanpoten. We draaide elke dag een
omzet die we normaal alleen met Kerstmis
draaide. Daarnaast moesten we ook rekening
houden met de richtlijnen die ons werden
opgelegd vanuit Den Haag. Al met al mogen wij
echt niet klagen. Wij hebben deze crisis onze
deuren niet hoeven te sluiten. We hebben zelfs
meer omzet gedraaid, ondanks de extra kosten
om de richtlijnen te kunnen waarborgen.’’

Franchisefiliaal
Met welke bedrijven werk je als franchisefiliaal
samen? ‘’Wij werken met een lokale bakker samen en
bestellen een deel van onze verse vleeswaren bij een
groothandel in de buurt. Wij werken wel steeds minder
samen met lokale ondernemers. Dit komt omdat Jumbo
van bovenaf dit niet aanmoedigt. Jumbo ziet het liefst dat
wij allemaal bij het landelijke distributiecentrum ons gehele
assortiment opnemen. Dit stimuleert Jumbo door het
geven van korting als je bij het distributiecentrum besteld
én je moet extra geld afstaan aan Jumbo wanneer je
andere leveranciers in je assortiment opneemt. Daarom
werken wij weinig samen met lokale ondernemers. Het
loont zich alleen wanneer de klanten ernaar vragen en we
er flinke omzet mee kunnen genereren.’’

Helpt de Jumbo jullie als franchisefiliaal om
grip te krijgen op deze moeilijke processen?
‘’Jazeker! Er worden regelmatig mensen van het
hoofdkantoor naar ons gestuurd die zijn
gespecialiseerd om derving tegen te gaan. Ook
voor andere dingen krijgen wij hulp. Alle
kassasystemen, voorraadsystemen, assortiment
indelingen en promotie komt vanuit Jumbo zelf.
Daar hebben wij geen omkijken naar.’’
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Karel van Eerd – President-commissaris 
Frits van Eerd – CEO 
Ton Veen – CFO
Colette Cloosterman-van Eerd – CCO 
Cees van Vliet – COO

Raad van bestuur
Jumbo Supermarkten B.V. valt onder Jumbo Groep
Holding B.V. De Raad van bestuur van Jumbo
bestaat uit: 

The J-team
Afdelingen binnen het bedrijf

Een groot bedrijf, een groot team. Jumbo is niet
zomaar zo groot geworden. Van de Raad van
Bestuur tot aan de medewerkers in de
supermarkt: iedereen draagt een steentje bij.
Maar welke afdelingen heb je nou eigenlijk in het
bedrijf?

Bron: (Raad van Bestuur, 2020)

F R I T S  V A N  E E R D
C E O

C E E S  V A N  V L I E T
C O O

T O N  V A N  V E E N
C F O

C O L E T T E  C L O O S T E R M A N -
V A N  E E R D    C O O

P E T E R  V A N  E R P
F I N A N C E

T I M  H E H E N K A M P
T E C H N O L O G Y  &  D A T A

A I R I K  B O O N S T R A
H U M A N  R E S O U R C E S

J A N  H E U V I N G
F R A N C H I S E  &  R E A L

E S T A T E

C L A I R E  S A E S
C O R P O R A T E  A F F A I R S

T H E O  W I L L E M S E
S A L E S

O L A F  D E  B O E R
B U Y I N G  &

M E R C H A N D I S I N G

K A R E L  D E  J O N G
S U P P L Y  C H A I N

P E T E R  I S A A C
J U M B O  B E L G I Ë

R O Y  V A N  K E U L E N
B R A N D  &  D I G I T A L

R A L P H  B E R T R A N D
F O R M A T

F R A N K  W U B B E N
L A  P L A C E
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Jumbo Groep Holding B.V.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk
voor de strategische leiding van Jumbo
Groep Holding B.V. Daar is de
organisatiestructuur als volgt.

Bron: (Organisatie Jumbo Groep Holding B.V., z.d.)

J U M B O  G R O E P
H O L D I N G  B . V .

J & C  A Q U I S I T I O N
H O L D I N G  B . V .

L A  P L A C E  F O O D
G R O E P  B . V .

L A  P L A C E  F O O D
B . V .

L A  P L A C E  F O O D
G M B H

J U M B O  F O O D
G R O E P  B . V .

J U M B O
S U P E R M A R K T E N

B . V .

J U M B O  D I S T R I -
B U T I E C E N T R A

J U M B O
O M N I C H A N N E L

B . V .

J U M B O  B E L G I Ë
B V B A

E U R O S E L E C T  
B . V .

J U M B O
S U P E R M A R K T E N
V A S T G O E D  B . V .

J U M B O
L O G I S T I E K

V A S T G O E D  B . V .

J U M B O
O M N I C H A N N E L
V A S T G O E D  B . V .

Afdelingen
Onlangs dat de distributiecentra, het
hoofdkantoor en Jumbo.com niet de
supermarkt zelf of fysiek zijn, zijn ze wel
een belangrijk onderdeel voor de fysieke
supermarkten. Daarom nemen we wel
de afdelingen door, maar we zullen niet
ingaan op de functies. Dit doen we wel
bij het beschrijven van de afdelingen in
de supermarkten. La Place laten we wel
buiten beschouwing, omdat dit geen
onderdeel is van de supermarkten
(Werken bij Jumbo, z.d.-a).

DISTRIBUTIECENTRA
Bedrijfsrestaurant
Distributiecentrum
(onduidelijk hoeveel
afdelingen er precies zijn)
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Buying &
Merchandising
Corporate Affairs
Data & Analytics
E-Commerce
Finance
Foodcollege
Formule & Format
Franchise & Real Estate
Human Resources
Internal Audit
Marketing
Sales & Operations
Supply Chain
Support &
Transformation
Technology & Data

HOOFDKANTOOR &
JUMBO.COM

Vulploegleiders
Administratie
Medewerkers (kassa,
servicebalie, bloemen &
planten, lectuur en
schoonmaak)
Medewerkers (vulploeg,
houdbaar, zuivel,
diepvries en magazijn &
emballage)
Medewerkers (E-
commerce, social media,
website, marketing &
communicatie en
onderzoek)*
Bezorgers
(thuisbezorgen van
boodschappen) 
Medewerkers (groenten
& fruit, slagerij &
keuken, vleeswaren &
kaas en brood & banket)

Overige medewerkers:

Ondernemers
(eigenaren filiaal)
Supermarktmanager
Senior manager Kassa
& Service
Manager Houdbaar
Manager Marketing & E-
commerce*
Senior Manager Vers

Teamleader Kassa
Teamleider DKW
Teamleiders Vers (AGF,
bakkerij, vleeswaren &
kaas en slagerij)

Management team:

Teamleiders:

*Het kan wel eens zo zijn dat een filiaal deze
afdeling niet heeft óf niet zo uitgebreid is. Een
filiaal kan er namelijk voor kiezen de
marketing uit te besteden.

SUPERMARKTEN
(en gedeeltelijk onder Foodmarkt &

Jumbo City)
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heerlijk

la place
Onlangs dat we bij Jumbo niet dieper ingaan op
La Place, omdat we het wilde afbakenen tot de
supermarkten, willen we je nog wel even kort
kennis laten maken met La Place! Jumbo heeft
namelijk ook La Place producten in het
assortiment.

In 2016 kocht Jumbo La Place over van de failliet
verklaarde V&D. Waarom? Volgens Frits van Eerd
is La Place een geweldige aanwist voor het Jumbo
concern. La Place en Jumbo delen dezelfde passie
voor lekker, vers en gezond eten (Redactie
Adformatie, 2016). Toch heeft ook La Place last
van de coronacrisis. in juli 2020 is er besloten om
23 filialen te sluiten. Volgens Jumbo heeft dit ook te
maken met de nieuwe formule van La Place. De
filialen die sluiten zouden niet goed aansluiten bij
deze nieuwe formule (Andersen, 2020).

Sinds 2016 heeft Jumbo ook La Place producten in
de schappen liggen. Dit assortiment is in de loop
van de jaren fors uitgebreid. Een slim idee en
ideaal voor de klanten die dol zijn op La Place. Een
La Place is namelijk niet altijd om de hoek, maar
een Jumbo wel. Zo kun je wanneer je wilt, genieten
van de smaak van La Place.

Genieten bij La Place...

...of toch thuis?

La Place

Bron: (La Place, z.d.)

Bron: (Jumbo producten, z.d.)



Bedrijfsactiviteiten

Lekker veelzijdig
Onlangs dat Jumbo Foodmarkt, Jumbo City,
Jumbo.com en de Jumbo Distributiecentra niet
vallen onder de naam Jumbo Supermarkten,
horen ze hier in zekere zin wel bij. De
distributiecentra zijn belangrijk voor het
bevoorraden van de winkels, Jumbo.com is de
online supermarkt, Jumbo Foodmarkt is een
culinaire versie van de ‘gewone’ supermarkt
(het beste van Jumbo en La Place) en Jumbo
City is de nieuwe gemakswinkel (zoals AH To
Go). 

Jumbo Foodmarkt
Bij Jumbo Foodmarkt kun je terecht voor gezond, vers
en lekker eten voor de laagste prijs. Koks en andere
culinaire specialisten zijn hier elke dag actief om zowel
nationale als internationale gerechten voor je te
bereiden. De klant kan ervoor kiezen om hier zelf de
juiste ingrediënten mee te nemen naar huis of het
gerecht kant-en-klaar te kopen. Je kunt er zelfs voor
kiezen om dit ter plekke op te eten in het Foodcafé.
Elke foodmarkt is weer anders. Dit hangt namelijk weer
af van de behoefte van de lokale klant. Soms worden
bepaalde onderdelen van een foodmarkt ook toegepast
in een reguliere supermarkt. Momenteel zijn er acht
Jumbo Foodmarkt filialen (Jumbo, 2020b).

Jumbo Supermarkten
Hier kun je terecht voor je dagelijkse boodschappen. Er
zijn meer dan 670 Jumbo supermarkten, verspreid door
heel Nederland. Het assortiment wordt afgestemd op
de behoeften van de lokale klant. Zo speelt de Jumbo
in op verfijning en differentiatie (Jumbo, 2020b).
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Jumbo City
Dit is een gemakswinkel waar verse en huisgemaakte
maaltijden centraal staan. Ook kun je hier terecht om
even snel een paar boodschapjes te halen. Het is een
combinatie van een supermarkt, foodmarkt en La
Place. Het plan van Jumbo is om deze filialen uit te
breiden en je zult ze voornamelijk tegenkomen in
drukker wordende binnensteden en stations.
Momenteel zijn er acht Jumbo City filialen (Jumbo,
2020b).

Jumbo Distributiecentrum
De distributiecentra zorgen ervoor dat de winkels door
heel het land bevoorraad worden. De landelijke
distributiecentra liggen in Veghel (vers en
kruidenierswaren), Raalte (diepvries) en Elst
(kruidenierswaren). De regionale staan in Woerden
(vers en kruidenierswaren), Breda (vers en
kruidenierswaren), Beilen (vers en kruidenierswaren)
en Nieuwegein (kruidenierswaren). De verwerkingen
van de bestellingen die online plaatsvinden, worden
verwerkt in ‘s-Hertogenbosch en Raalte. In
Amsterdam, Utrecht, Middelburg, Breda en ‘s-
Hertogenbosch vind je zogenoemde ‘Hubs’. Dit zijn
lokale Jumbo’s waar je niet fysiek kunt winkelen. Deze
dienen echt alleen voor het thuisbezorgen van de
online bestelde boodschappen (Jumbo, 2020b).

Solo Pick Up Point – Deze bevinden zich vlakbij
belangrijke wegen, zodat je makkelijk en snel je
boodschappen onderweg kunt ophalen
Drive Through Pick Up Point – Deze vind je bij
de supermarkten en hier kun je net zoals bij de
McDrive doorheen rijden en je boodschappen in
ontvangst nemen
Walk-in Pick Up Point – Deze vind je in een
Jumbo supermarkt zelf (Ophalen, z.d.)

Jumbo.com
Geen tijd om naar de winkel te gaan? Je kunt ook je
boodschappen online bestellen via de Jumbo app of
via Jumbo.com. Zo kan de klant op elk gewenst
moment boodschappen doen. De online bestelde
boodschappen kunnen thuisbezorgd worden of je
kunt ze afhalen bij een Pick Up Point in de buurt
(PUP’s) (Jumbo, 2020b). Er zijn meer dan 340
filialen die thuisbezorgen en meer dan 475 PUP’s.
Bezorgen is momenteel nog niet mogelijk op elk
adres, maar dit kun je makkelijk checken via de
website van Jumbo (Kempe, 2019). Verder zijn er
drie soorten Pick Up Points: 
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Het is enorm lastig om de kostprijs voor
één product uit te rekenen. Dit komt
omdat dit informatie is waar wij niets
over kunnen vinden. Het is niet te
achterhalen als buitenstaander hoeveel
een Jumbo van het specifieke product
verkoopt. Tevens zullen vaste en
variabele kosten per filiaal verschillen en
heeft elk product weer een andere
opslagmarge. Uiteindelijk heb je ook nog
te maken met de verschillende prijzen
die Jumbo hanteert voor hetzelfde
product. Zo kun je in de ene Jumbo meer
of minder betalen voor hetzelfde product
dan bij een andere Jumbo (Prijssegment
locaties Jumbo, Hoogvliet en Plus, z.d.).
Dit heeft ermee te maken dat een deel
van de filialen een franchise is.  Om toch
te laten zien hoe je een
kostprijsberekening maakt, zie je hier
een fictieve kostprijsberekening op basis
van de intergrale kostprijsmethode.

ALL 'BOUT
THE MONEY

Kostprijsberekening

Laten we als voorbeeld zeggen dat Jumbo
Kerkrade West per jaar als normale bezetting 1,4
miljoen Coca-Cola 1L PET-flessen verkoopt voor
de prijs van € 1,79 inclusief btw. De prijs exclusief
btw is €1,63 (afgerond op twee decimalen). De
vaste kosten zijn € 500.000 en de variabele kosten
zijn € 1.500.000. De formule die we gebruiken is:
IK = (C / N) + (V / W) 

Aangezien we niet de verkoopprijs hoeven te
bepalen, maar juist het opslagpercentage willen
weten, doe je het volgende: verkoopprijs exclusief
btw / integrale kostprijs = opslagmarge 

€ 1,63 / 1,43 = 1,14 (afgerond op twee decimalen).
Het opslagpercentage is dus 114%. 

S t a p  1  ( c / n = )
€  5 0 0 . 0 0 0  /  €  1 . 4 0 0 . 0 0 0  =  €  0 , 3 6

S t a p  2  ( v / w = )    
€  1 . 5 0 0 . 0 0 0  /  €  1 . 4 0 0 . 0 0 0  =  €  1 , 0 7

S t a p  3  ( c + v = )    
€  0 , 3 6  +  €  1 , 0 7  =  €  1 , 4 3

Onlangs dat het dus niet mogelijk is om
deze formule uit te voeren door de
informatie die we missen, maar we weten
wel dat supermarkten meestal hun
verkoopprijs bepalen door te werken met
deze formule: (omzet – kostprijs) / omzet *
100% = brutowinstmarge. En het is bekend
dat de nettomarge van de food-retail in de
Benelux flink gezakt is de afgelopen jaren
door de concurrentiestrijd. De nettomarge is
nu gemiddeld zo’n 3% (Sluitingsgolf
supermarkten in aantocht, 2019) 
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Toelichtingen verder onderzoek
Wel zijn er andere belangrijke onderwerpen
die we hebben kunnen vinden die normaal
relevant zouden zijn voor een
kostprijsberekening. Het probleem is alleen
dat dit bedragen zijn die het totaal vormen
van alle Jumbo supermarkten bij elkaar.

Hier zie je de algemene winst- en
verliesrekening van Jumbo in 2019. Wat
opmerkelijk is, is dat er ten opzichte van
2018, er in 2019 uiteindelijk minder
overblijft aan de eindstreep. Dit komt door
hogere financiële lasten en het betalen van
meer belasting. Financiële lasten zijn de
rentelasten, het verlies op deelnemingen,
kosten van leningen en het verlies op
beleggingen (Ensie, 2016). Je ziet dit ook
terug in de toelichting in het rapport van
Jumbo. Er is iets minder geld afgelost,
maar ook een stuk minder opgenomen dan
het jaar ervoor. Je ziet in de toelichting over
de immateriële vaste activa dat de kosten
voor investeringen en goodwill hoger lagen
(Jumbo, 2020c). Tevens is er meer
afgedragen aan financiële baten en lasten
(Jumbo, 2020d). Het netto saldo is dan ook
uiteindelijk eind 2019 hoger dan eind 2018
(Jumbo, 2020e).
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De netto-omzet is de omzet exclusief btw.
Deze netto-omzet is onder andere
gerealiseerd door het verkopen via de
eigen winkels en restaurants en via de
distributiecentra aan derde. De netto-omzet
kun je als volgt indelen.

Bron: (Jumbo, 2020f)



De verkoopkosten bestaan uit:

De personeelsbeloning zijn in de winst- en
verliesrekening verantwoord onder de
jaarrekeningposten: kostprijs omzet,
verkoopkosten en algemene beheerkosten.
De personeelsbeloningen bestaan uit:

Bron: (Jumbo, 2020g)

En als laatste nog waar de algemene
beheerkosten uit bestaan:

Bron: (Jumbo, 2020h)

Bron: (Jumbo, 2020i)
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De consumentenomzet (inclusief btw) is
gegroeid met 14%. Dit komt door de groei
in bestaande Jumbo winkels en het overige
deel door ombouw van de resterende
EMTÉ winkels naar Jumbo winkels
De jaarrekeningomzet (exclusief btw)
groeide met 9% 
Met ingang van 2019 is de nieuwe richtlijn
IFRS16 verplicht. Deze richtlijn heeft een
enorm grote impact op het balanstotaal en
de resultatenrekening van Jumbo.
Leasecontracten dienen nu anders
verantwoord te worden in de jaarrekening
Zonder het effect van IFRS16 zouden de
reguliere financiële lasten € 3 miljoen zijn
gedaald. Op basis van de grondslagen
zoals in 2018, zou het resultaat voor
belasting met € 4 miljoen toegenomen zijn
Het eigen vermogen is toegenomen 
De netto schuld is door de overname van
Agrimarkt gestegen. De schuld zou minder
stijgen zonder de implementatie van
IFRS16. Maar door te toepassing is het
effect groter 
Het aantal medewerkers bij La Place is
afgenomen, onlangs het toenemen van het
aantal restaurants, maar dit komt door de
sluiting van vestigingen in Hudson’s Bay
locaties
Het aantal Jumbo winkels is toegenomen
(Jumbo, 2020j)

Er zijn een aantal opvallende dingen te zien
aan de kerngetallen. We nemen ze in het
kort door. Enkele punten zijn ook al
behandeld in hoofdstuk 5, maar komen
nogmaals aan bod. 

Jumbo in
balans
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Bereidingswijze
Begin met het loskloppen van de kwark en de eieren.
Klop vervolgens de bloem, het bakpoeder en kaneel
door het beslag. Schep als laatste de peen er
doorheen. 

Giet een scheutje olie in een koekenpan of verwarm
een beetje boter. Schep met een lepel kleine hoopjes
in de pan. Wij bakken ongeveer 3 pannenkoekjes
tegelijkertijd. Bak ze ongeveer 2 minuten per kant
totdat ze mooi bruin zijn. Ga zo door totdat al het
beslag op is. 

Ondertussen kun je de topping maken. Meng met
een elektrische mixer de roomkaas los. Voeg beetje
voor beetje de poedersuiker toe. Voeg eventueel een
kleine scheutje melk toe om het geheel iets dunner te
maken. Hak de walnoten in stukjes. 

Serveer de carrot cake pannenkoekjes op een stapel
met wat gehakte walnoten en wat van de roomkaas
topping. Eventueel nog een extra snufje kaneel en
smullen maar.

dat wordt

smullen!
Hét dagmenu voor de
thuiswerkers

150 gr kwark
2 eieren
60 gr bloem
25 gr peen (julienne)
1 tl bakpoeder
halve tl kaneel
50 gr roomkaas naturel
10 gr poedersuiker
scheutje melk of slagroom
handje walnoten

Ingrediënten

Carrot cake
pannenkoekjes

Kookrubriek

ONTBIJTTIP VAN
KIM

Bron afbeelding & recept: (Carrot cake pannenkoekjes 2020)
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1 sneetjes cheddar kaas
1 ongebakken stokboordje
3 plakjes gebraden kipfilet
1 bosje lente-ui
1 takje dragon
peper & zout 

Ingrediënten (4 personen)

Panini met kip, dragon en
cheddar

Bereidingswijze
Verwarm de grillpan of croque monsieur grill. Leg het
sneetje cheddar op het onderste stuk ongebakken
stokbrood. 

Snijd de kippenfilets in de lengte in twee. Kruid met
peper en zout en bak  goudbruin. Leg de kipfilet,
fijngesneden lente-ui en dragon bovenop de kaas. 

Plaats het bovenste deel van het stokbrood erop en
grill tot de kaas gesmolten en/of het broodje
goudbruin is gegrild.

LUNCHTIP VAN
SAM

Bron afbeelding & recept: (Recept “Panini met kip, dragon en cheddar” | Njam!, 2016)
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Bereidingswijze
Schep met een lepel de draden en pitten uit de
pompoen en snijd het vruchtvlees in blokjes. Kook de
pompoen in 10-12 min. gaar. 

Giet af en laat goed uitlekken. Pureer de pompoen met
de staafmixer en laat afkoelen tot kamertemperatuur.
Weeg 275-300 gram pompoenpuree af. 

Verwarm de oven voor tot 150 graden celcius. Smelt in
een steelpan op laag vuur de boter. Plet de koekjes fijn
in een open zak (met een deegroller) en schep ze door
de boter. Leg op de bodem van de springvorm een vel
bakpapier en sluit de vorm. Schep het koekmengsel op
de bodem en druk stevig aan met de bolle kant van
een lepel. Zet het in de koelkast. 

Klop met een mixer of in de keukenmachine de
roomkaas met de suiker, vanillesuiker en koek- en
speculaaskruiden glad. Klop er een voor een de eieren
door en ten slotte de pompoenpuree. Schenk het
beslag over de koekbodem en strijk glad.

Bak de taart in de voorverwarmde oven in 50-55
minuten goudbruin; de bovenkant begint stevig te
voelen maar de taart is vanbinnen nog zacht en romig.
Laat de cheesecake afkoelen tot kamertemperatuur en
zet vervolgens nog 1-2 uur in de koelkast om stevig te
worden. Snijd de taart met een nat mes in mooie
punten.

Kruidige
pompoencheesecake!

halve hokkaidopompoen (à ca. 1 kg)
100 gr roomboter
175 gr speculaasjes
600 gr roomkaas naturel (bijv. MonChou)
150 gr suiker
8 gr vanillesuiker (1 zakje)
2 tl koek- en speculaaskruiden
2 eieren

Ingrediënten (4 personen)

Bron recept & afbeelding: (Kruidige pompoencheesecake, z.d.)

SNACKTIP VAN
ROBIN
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600 gr zoete aardappels
1 bouillonblokje
250 gr andijvie
200 gr vegetarische balletjes
2 gegrilde paprika’s
2 el gebakken uitjes
50 gr geraspte kaassnufje zout
en peper

Ingrediënten (2 personen)

Zoete aardappel stamppot
met andijvie

Bereidingswijze
Schil de aardappels en kook de zoete aardappels met
een bouillonblokje in een grote pan met water. Na
ongeveer 15-20 minuten is de zoete aardappel zacht.
Giet het kookvocht af, maar bewaar een beetje
kookvocht. 

Stamp de zoete aardappels met een snuf zout en
peper tot puree met een aardappelstamper. Bak
ondertussen de vegetarische balletjes in een pan met
een beetje olie. Snijd de gegrilde paprika’s in stukjes
en meng door de aardappelpuree, net zoals de
geraspte kaas en andijvie. 

Serveer met de vegetarische balletjes en gebakken
uitjes.

DINERTIP VAM
KYLIAN
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Functie
Wat is je functie en wat houdt deze functie precies in?
‘’Ik ben afdelingsmanager van DKW (vakkenvullers). Dat
houdt in dat ik de kwaliteit van de kruidenierswaren moet
waarborgen en leiding moet geven aan een handjevol
vulploegleiders. Deze vulploegleiders zorgen er elke avond
en weekend voor dat de winkel netjes wordt achtergelaten.’’

Hoe ben je in deze functie gerold? ‘’Zoals vele andere ben
ik als 15-jarige begonnen als vakkenvuller. Door een tekort
aan personeel en omdat mijn voormalige leider potentie in
mij zag, ben ik vanaf mijn 16e vulploegleider geworden. Erg
jong om leiding te moeten geven op avonden en in
weekenden. Meestal ook aan mensen die ouder als mij
waren. Het lukte mij uiteindelijk om leiding te geven en zo
heb ik mijn passie gevonden. Ik kwam erachter hoe mooi
werk het is om een winkel elke dag netjes te verzorgen en te
verbeteren. Vanaf mijn 16e was het voor mij dan ook
duidelijk dat ik later zelf een winkel wil hebben.’’

Wat maakt jouw werk zo leuk? ‘’Het is geen kantoorbaan.
Wat Rob je waarschijnlijk ook al vertelde. Je bent de hele
dag bezig. Klanten helpen, mensen aansturen en
verbeteringen zoeken in de winkel. Geen dag is hetzelfde.
Daarnaast krijg je veel doorgroeimogelijkheden. Dat
allemaal samen maakt het heerlijk om te doen.’’

Interview

Loet MertensIn gesprek met...

Loet Mertens
20 jaar
Sinds 2019 afdelingschef DKW

Loet is afdelingsmanager DKW (vakkenvullers) van de
Jumbo vestiging Jumbo Limbrichterveld gelegen in het
Limburgse Sittard. Loet begon, net als vele 15-jarige,
als vakkenvuller bij deze lokale supermarkt en is niet
weg te krijgen bij Jumbo. In dit interview vertelt hij hoe
hij zijn passie heeft gevonden en wat zijn passie nou
precies inhoudt.

‘’ Ik kwam erachter hoe mooi
werk het is om een winkel elke
dag netjes te verzorgen en te

verbeteren.’’

Bron: (Loet Mertens, 2019)
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Werken en studeren
Hoe krijgt een jonge jongen als jij uiteindelijk een
eigen winkel? ‘’Ten eerste moet je een goed diploma
hebben. Op dit moment volg ik via de Jumbo de
opleiding ondernemerschap. Dit is een Associate
Degree waarmee ik binnen 1,5 tot 2 jaar een diploma
heb. Hierna kan ik filiaalmanager worden. Ik heb voor
dit traject gekozen omdat ik nu 40 uur in de week op de
zaak kan zijn en daarnaast zelf kan inplannen wanneer
ik mijn theorie leer. Ook al mijn klasgenoten werken
binnen andere filialen. Als ik iets niet snap op werk, kan
ik het via mijn klasgenoten binnen een uurtje oplossen.
Je zit met mensen in de klas die allemaal dezelfde
passie delen. Als ik eenmaal filiaalmanager ben, kan ik
met huidige ondernemers gaan kijken om samen een
filiaal te beginnen. Mijn doel is om rond mijn 30ste een
eigen winkel te hebben.’’

Werken bij Jumbo
Waarom de Jumbo en geen andere supermarkt?
‘’Jumbo is een fantastische winkel. Ze hebben een mooi
concept en beschikken over een goed assortiment. De
Albert Heijn vind ik bijvoorbeeld erg afstandelijk en heeft
veel onverzorgde filialen. De Aldi en Lidl zijn te veel
bezig met low-budget en zo min mogelijk
klantenservice. Alleen in de Plus zie ik mijzelf wel
werken. Dit omdat de Plus alleen maar franchisewinkels
heeft, ideaal voor ondernemers. Waar de Jumbo het
voor ondernemers erg lastig maakt om een eigen winkel
te openen, heeft de Plus veel meer voordelen.’’

Toekomst
Ten slotte, waar zie je jezelf over 10 jaar? ‘’Als
ondernemer natuurlijk. Het liefst met mijn huidige baas
en ondernemer Thijs Hetterscheid of wellicht samen met
zijn broer Rob. Wie weet wat de toekomst gaat brengen.
Eén ding weet ik wel: ik heb mijn passie gevonden. Dat
kan niet iedereen van mijn leeftijd zeggen.’’
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wist je dat? 96% van de Nederlanders is actief op social media.
Gemiddeld besteden we dagelijks 98 minuten op social
media (Vingerling, 2020).

wat betekend dkw?
DKW is de afkorting voor Droge
Kruideniers Waren.  Hierbij kun je
denken aan: kruiden, sauzen,
soepen, frisdrank, conserven,
thee/koffie, bier, wijn, snoep en
nog wel meer. Het is eigenlijk een
grote verzamelgroep met een
enorm breed assortiment.

Loet in actie (2019)



Product
Het kernproduct van Jumbo is het voldoen aan de
wensen en behoeften van de klant op het gebied
van onder andere levensmiddelen.

Bij het tastbare product kijk je naar eigenschappen
als kwaliteit, vormgeving, merknaam en
verpakking. Dit ligt alleen wat ingewikkelder bij
Jumbo. Het heeft namelijk niet alleen te maken
met de Jumbo, maar ook de merken die Jumbo
verkoopt. Zowel de 'gewone' supermarkten,
foodmarkten en city’s zien er uitnodigend uit. Ieder
van deze locaties vervult weer een andere wens of
behoefte. Bij de supermarkten haal je de
dagelijkse boodschappen, bij de foodmarkt de
dagelijkse boodschap + wat extra’s zoals verse
maaltijden en de city’s zijn gericht op gemak.
Verder houdt Jumbo de schappen goed gevuld en
overzichtelijk.

En natuurlijk steken ze dit in een mooi jasje. Is de
kwaliteit van een product uit de Jumbo huismerklijn niet
goed? Dan wordt dit direct gekoppeld aan de
productkwaliteit van Jumbo. Anders is dit met producten
van een ander merk, zoals Dr. Oetker. Is er iets mis met
zo'n product, dan kun je dit aangeven bij de servicebalie
met je bonnetje en het product. Je krijgt dan gewoon je
geld terug. Hierbij zie je dus dat onlangs dat de Jumbo
niets kan doen aan de kwaliteit, het wel belangrijk is om
hier goed op in te spelen. Weer anders is het als er niet
goed FIFO (First In, First Out) gevuld wordt. Koopt de
klant een product dat over de datum is, dan staat niet
goed voor de Jumbo. Onder het uitgebreide product
vallen de PUP’s, thuisbezorging, de service in de winkel
en herroepingsrecht Het herroepingsrecht geldt wanneer
een product niet voldoet aan de kwaliteit of je het ergens
anders goedkoper hebt gezien.

Prijs
Het goedkoopste zijn in de buurt: dat is een van de 7
zekerheden van Jumbo. Vind je het product bij een
andere winkel goedkoper? Dan kun je dit bij een Jumbo
supermarkt in de buurt melden en dan passen zij de
prijs aan, zodat ze weer de goedkoopste zijn én krijg je
het product gratis. Wanneer de Jumbo prijzen bedenkt
voor haar producten, wordt er dus gekeken naar de
concurrentie. De Jumbo past daarmee een
concurrentiegeoriënteerde prijszetting toe om de
concurrentie voor de blijven. Doordat de Jumbo zo bezig
is met haar concurrentie, moeten producenten
backwardpricing toepassen. Het product moet als
goedkoopste in de winkel liggen. Dat is het
belangrijkste. De producent kijkt dus eerst voor welke
prijs het in de winkel moet komen te liggen, rekening
houdend met de btw en winstmarges van de detaillist,
en rekent dan terug om zijn eigen fabrieksprijs te
bepalen.

De winkels zijn op een logische manier ingericht.
Zo begin je bij vers, loop je door naar lang
houdbaar en vervolgens kom je uit bij de
diepvriesproducten. Soms kan een bepaalde
locatie niet helemaal naar deze volgorde ingericht
worden, maar toch kijken ze dan naar een
logische indeling. Verder is het belangrijk dat de
winkels er uitnodigend uitzien. Jumbo heeft een
breed assortiment (verschilt per winkel en is
anders in België), met zowel A-, B- én C merken.
Daarnaast heeft Jumbo heeft een eigen
huismerklijn. Hierbij is de kwaliteit, vormgeving en
verpakking belangrijk. Jumbo steekt veel tijd in het
uitbreiden van hun producten in de huismerklijn. 

jumbo & de 5 p's 
Je gebruikt de marketingmix, bestaande uit
vijf verschillende marketinginstrumenten,
om een sterk marketingbeleid te kunnen
voeren. Je kunt de marketingmix daarom
ook de fundering van een marketingbeleid
noemen. Breng je een aanpassing aan bij
één van de P’s, heeft dit directe gevolgen
voor de andere P’s

Marketingmix

4444



De assortimenten van de supermarkten zijn vaak
(grotendeels) hetzelfde. AGF-afdelingen komen
overal overeen en de conserveermiddelen vind je in
elk restaurant dezelfde producten. Je zou bijna
zeggen dat het homogeen is in plaats van
heterogeen. Echter hebben de supermarkten
onderscheid weten te maken op een ander gebied:
het winkelen zelf. De Jumbo heeft de 7 zekerheden,
bij de Albert Heijn heb je de nieuwste zelfscan
technieken en de Plus richt zich op goede
kwalitatieve gezonde en duurzame producten.
Daarnaast spelen de sfeer, acties en spaaracties
ook mee bij de keuze om naar een bepaalde winkel
te gaan.

De Jumbo gebruikt ook nog andere tactieken om de
concurrentie voor de blijven. Er wordt gretig gebruik
gemaakt van de onafgeronde prijzen. Dit betekent
dat je weinig producten zult vinden die afgerond zijn
op hele euro’s. Een product van €1,99 lijkt
goedkoper van €2,-.

Tot slot is het voor Jumbo voordeliger om meer te
verkopen van de huismerklijn dan A-merk
producten. Bij het verkopen van A-merken moet er
namelijk nog een deel afgestaan worden aan het
desbetreffende merk.

Promotie
Jumbo Supermarkten promoot zichzelf ten eerste
door middel van reclames/commercials, (spaar)acties
en een programma op televisie. In het begin werd er
veel promotie gemaakt met: “4e wachtende in de rij?
Dan krijgt u de boodschappen gratis!” Nu is dat wat
minder. Deze campagne is eigenlijk overgenomen
door de tv-commercials met vaak de Nederlandse
acteur Frank Lammers in de hoofdrol. En op de
zender Net5 is elke doordeweekse dag het
televisieprogramma ‘Wat eten we?’ te zien waar
Jumbo de producten sponsort waarmee het gerecht
van de dag mee bereid wordt (Tv-programma, z.d.).

Daarnaast is Jumbo actief in promotie per e-mail, door
middel van een nieuwsbrief met daarin aanbiedingen,
acties, recepten & tips (Inschrijven nieuwsbrief |
Jumbo Supermarkten, z.d.). Jumbo heeft ook een
huismagazine, namelijk het 'Hallo! Jumbo Magazine'
waarmee ze de naam Jumbo promoten (Hallo Jumbo,
z.d.). Dit magazine ligt vaak bij de in- en uitgang van
de supermarkt en is helemaal gratis mee te nemen. In
de buurt van het magazine ligt vaak ook de Jumbo
reclamefolder met alle acties en aanbiedingen van de
week. Ook deze is gratis mee te nemen. Bij de
supermarkten zelf hangen vaak één of meerdere
spandoek(en) op, met bijvoorbeeld een bepaalde
actie (verjaardagsactie bij Jumbo). De verjaardagactie
is dat je vanaf de week vóór tot en met de week ná
dat je jarig bent, je 20% korting krijgt op het gebak van
de versafdeling. Verder heeft Jumbo meerdere keren
per jaar spaaracties, waaronder ook met Max
Verstappen in de hoofdrol.

Sinds de laatste week van februari 2020 kun je ook bij
Jumbo sparen in de vorm van Jumbo Extra’s. Elke
euro die je uitgeeft is een punt waard en met sommige
producten krijg je zelfs extra punten. Daarnaast krijg
je speciale aanbiedingen die alleen voor jou geldig
zijn, omdat de pas registreert welke producten je
favoriete producten zijn. Uiteindelijk kun je de punten
gebruiken voor korting op je boodschappen of leuke
uitjes. Daarnaast kun je de zegels van landelijke
acties sparen met de pas. Zo hoef je niet meer
eindeloos zegeltjes te plakken in boekjes (Jumbo
Extra’s, z.d.). De app is in de Google Play store meer
dan 500.000 keer gedownload en heeft een
beoordeling van vier sterren op basis van 1.518
stemmen (Jumbo Extra’s - Apps op Google Play,
z.d.). Jumbo heeft ook nog een andere app: de Hallo
Jumbo app. Echter, is deze veel minder populair dan
de Jumbo Extra app. De Hallo Jumbo app heeft een
beoordeling van 4,5 ster op basis van 4.750 stemmen
(Jumbo - Apps op Google Play, z.d.).

De supermarktbranche is een heterogeen oligopolie.
Er zijn een paar ondernemingen die het grootste
deel van de markt in handen hebben. De Jumbo is
hier één van. Ze verkopen daarnaast allemaal bijna
dezelfde producten. Er is daarom weinig ruimte voor
prijselasticiteit. Wanneer de Jumbo daalt met haar
prijzen, moeten de andere supermarktketens daar
wel in meegaan. Zo ontstaat er al snel een
prijzenoorlog. Wat in het verleden al meerdere
malen heeft plaatst gevonden. Door deze put-
outpricing strategie wil de aanvaller (deze die het
eerste zijn prijzen verlaagt, vaak de marktleider)
kleine ondernemingen uit de markt duwen en
grotere rivalen het moeilijk te maken. Even laten
zien wie er de baas is en wie het grootste kapitaal
achter zich heeft staan.
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Jumbo is actief op de volgende social mediakanalen:
Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en YouTube
met diverse informatieve berichten- en filmpjes.
Bijvoorbeeld bericht(en) over spaaractie, gerechten en
filmpjes over hoe je een gerecht bereid. Het is wel zo
dat de algemene Jumbo pagina’s beheerd worden
vanuit de marketingafdeling van het hoofdkantoor.
Verder mogen zowel eigen vestigingen als franchise
filialen ook zelf een eigen pagina’s aanmaken op social
media. Dit mogen ze vervolgens zelf beheren of
bijvoorbeeld uitbesteden aan een marketingbureau. Wel
zitten er regels aan welk promotiemateriaal ze wel of
niet mogen gebruiken. Soms mag bepaald
promotiemateriaal alleen gebruikt worden op
communicatiekanalen die beheerd worden door de
marketingafdeling van het hoofdkantoor. Jumbo
combineert het maken van promotie via televisie goed
met promotie online. 

Tot slot is Jumbo ook actief als sponsor in de sport, als
sponsor van individuele sporters en sportploegen,
namelijk Formule-1 coureur Max Verstappen,
motorcrosser (MXGP-klasse) Jeffrey Herlings,
Wielerploeg Jumbo-Visma en ook de opleidingsploeg
voor wielrenners onder de 23 jaar & veldrijders, Team
Jumbo Visma Academy, Schaatsploeg Jumbo-Visma en
Racing Team Nederland (een initiatief van Frits van
Eerd, CEO Jumbo en maakt zelf ook onderdeel uit van
het team) (Jumbo is trotse supporter van sportief talent,
z.d.). Sporters en sportploegen dragen Jumbo als
naamsponsor onder andere op kledingstukken en zijn
daardoor eigenlijk ‘promotor’ van het merk ‘Jumbo’.
Jumbo is ook actief (geweest) als sponsor van de
Jumbo Racedagen op Circuit Park Zandvoort. 

Plaats
Als je kijkt naar het distributiekanaal, dan dient Jumbo als
tussenpersoon voor de producent. Jumbo zorgt ervoor dat
het product van de producent bij de klant komt. Voor de
merken die Jumbo dus verkoopt, is Jumbo een indirect
kanaal. Maar als je kijkt naar Jumbo die haar eigen
huismerk verkoopt, dan is Jumbo voor hunzelf een direct
kanaal. Dan is Jumbo namelijk in dat geval de producent. 

Jumbo begon met fysieke winkels. Jumbo begon 2020 met
685 vestigingen. Uit cijfers van 2019, waarin de
onderscheiding gemaakt wordt tussen eigen filialen en
franchise, blijkt dat van de 672 winkels in 2019 306 eigen
winkels en 366 franchise winkels waren. Het hoofdkantoor
van Jumbo is gevestigd in Veghel.

Jumbo is te vinden door heel Nederland. Soms moet
je er een stukje voor rijden, maar in de meeste
gevallen is er altijd wel een Jumbo in de buurt. Je
vindt er zelfs twee op Texel, één op Terschelling en
eentje op Ameland (Winkelvinder | Jumbo
Supermarkten, z.d.). En sinds 2019 kun je ook enkele
filialen vinden in België. 

Jumbo heeft drie verschillende aanpakken als het
gaat om de winkels: Jumbo Supermarkten, Jumbo
Foodmarkt en Jumbo City. Het onderscheid tussen
deze winkels is ook belangrijk voor waar ze gevestigd
worden. Een Jumbo Supermarkt kan in feiten overal
waar er genoeg bedrijfsruimte is, zich vestigen. De
Jumbo Foodmarkt daarentegen heeft een wat grotere
bedrijfsruimte nodig, omdat je er naast je ‘normale
boodschappen’, ook uitgebreide afdelingen hebt voor
verse maaltijden en een eetruimte en workshopruimte
(Plattegrond Foodmarkt | Jumbo Supermarkten, z.d.).
In 2014 begon Jumbo met de introductie van online
boodschappen doen. Je kunt de boodschappen
ophalen bij een PUP of thuis laten bezorgen.

Jumbo doet aan intensieve distributie. Dit omdat ze
eigenlijk alleen maar convenience product verkopen.
Denk hierbij aan melk, snoep en frisdrank.

477.702 likes en 462.346 volgers

84.300 volgers

16.500 volgers

16.600 abonnees

19.000 volgers en 376.100
maandelijkse kijkers

Aantal volgers & likes algemene pagina's 

Jumbo Supermarkten (op 8 oktober 2020) 

Bron: (Jumbo, z.d.)
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De distributiecentra bevoorraden de winkels door heel
het land (Jumbo, 2020b). De distributiecentra die
landelijk leveren zijn gevestigd in: Veghel (vers en
kruidenierswaren), Raalte (diepvries), Elst
(kruidenierswaren) en Nieuwegein (kruidenierswaren).
De locatie Nieuwegein is helemaal geautomatiseerd. De
regionale distributiecentra staan in: Woerden (vers en
kruidenierswaren), Breda (vers en kruidenierswaren),
Beilen (vers en kruidenierswaren). De online
bestellingen die via Jumbo.com plaats vinden, worden
verwerkt in de EFC’s in ‘s Hertogenbosch en Raalte. De
hub’s in Amsterdam, Middelburg, ‘s Hertogenbosch en
Utrecht zijn distributiecentra die de boodschappen direct
bij de klant thuisbezorgen.

Jumbo is druk bezig met het investeren in magazijn- en
transportcapaciteit om op die manier de doelstellingen
te behalen. Jumbo investeert onder andere in een
planningssoftware. De software moet ervoor zorgen dat
het thuis afleveren van boodschappen, logistiek tussen
de distributiecentra en het transport voor alle kanalen zo
goed mogelijk verloopt. Tevens moet deze software
gaan communiceren met de andere bedrijfs- en
logistieke systemen om een compleet op elkaar
afgestemd systeem te krijgen (Bakker, 2018).

Bij logistiek stelt Jumbo strenge eisen aan zowel hun
leveranciers als afnemers (Supply Chain voorwaarden,
2019). Maar ook de software moet aan belangrijke eisen
voldoen. Denk hierbij aan punten uit de regelgeving,
zoals de rust- en rijtijdenwet. Jumbo wil uiteindelijk door
het beter benutten van de capaciteit ervoor zorgen dat
de CO2-uitstoot wordt verminderd (Bakker, 2018). Of
Jumbo de software al volledig in gebruik heeft, is niet
terug te vinden, maar na twee jaar kun je wel
verwachten dat ze er gebruik van maken. Het zal
waarschijnlijk wel nog in de beginfase van het gebruik
zitten.

Jaren geleden zou een supermarktketen niet
ingaan tegen wat het bedrijf hun vertelde. Nu
hebben supermarkten een grotere
machtspositie. Dit komt tevens door veel
product concurrentie, waarbij supermarkten
tegenwoordig vaak hetzelfde product in hun
huismerklijn hebben (“Hardere houding van
retailer zorgt voor meer conflicten met
producent”, 2019).

Soms heeft Jumbo ook onderlinge concurrentie
met de franchise winkels die producten
afnemen van andere leveranciers. Dit zijn we te
weten gekomen in het interview met Rob
Hetterscheid. Een franchise winkel kan er
namelijk voor kiezen om iets in het assortiment
op te nemen, wat Jumbo zelf niet aanbiedt
vanuit het distributiecentra. Denk hierbij aan
een samenwerking met de lokale bakker.
Vanuit het hoofdkantoor proberen ze dit zoveel
mogelijk tegen te gaan door bepaalde
maatregelen. Zo moet een franchise winkel wel
betalen aan Jumbo voor de verkoop van een
product dat niet geleverd wordt door Jumbo zelf
en het blijven vermelden dat als ze wel
afnemen via het distributiecentra, ze korting
ontvangen.

Er zijn niet alleen risico’s voor een bedrijf om
samen te werken met intermediairs. Het kan
ook een risico zijn voor de intermediair. Zo had
Jumbo in 2016 een conflict met Heineken.
Heineken kon niet voldoen aan de
leveringsvraag, terwijl Jumbo juist net volop
voor het bier aan het adverteren was (De
Ondernemerspers Nederland VB, 2016).

47

Bron: (Jumbo, 2020b)



Personeel
Jumbo Supermarkten heeft meer dan 41.000
werknemers (Jumbo, 2020j). Jumbo heeft een aantal
punten die belangrijk zijn voor het personeel. Denk
hierbij aan de 7 Zekerheden. Maar je moet ook
beschikken over het ‘Jumbo DNA’. De
eigenschappen van het Jumbo DNA zijn: samen,
ondernemen en winnen. Deze drie woorden houden
in dat je je elke dag weer 100% inzet om samen met
je collega’s de klant tevreden te stellen en zo de
markt te veroveren (Welkom bij Jumbo!, z.d.). Je ziet
dat Jumbo goede controle wil houden over de
klanttevredenheid.

Er zijn vele functies binnen Jumbo. Dit onderwerp
hebben we al aangesneden in fase 3, onder het
kopje ‘afdelingen’. Je kunt bij Jumbo aan de slag op
het hoofdkantoor/Jumbo.com, in de distributiecentra,
maar natuurlijk ook in de supermarkten. In de
supermarkten kun je denken aan functies zoals
teamleider, bezorger, vulploegleider en meer. En heb
je ambitie om verder te groeien? Dan kun je jouw
talenten ontdekken via Jumbo Academy. Er zijn
vakopleidingen op mbo-niveau,
vaardigheidstrainingen en (management)opleidingen
voor leidinggevenden. Ook is er een mogelijkheid om
een traineeship bij Jumbo te volgen. Daarnaast zou
je natuurlijk ook bij Jumbo binnen kunnen rollen als
stagiair/ Zowel in de supermarkt als op het
hoofdkantoor en distributiecentra kun je stage lopen.
Het loon dat je ontvangt verschilt natuurlijk per
functie en leeftijd. Zo zal je als 22-jarige
kassamedewerker (en gelijke functies hiervan) op
basis van 40 uur per week gemiddeld € 1.400 per
maand verdienen (Bereken je salaris | Jumbo
Kerkrade Centrum, z.d.). Wat je precies per uur
verdient is niet duidelijk te vinden op de website bij
dit soort functies. Dit komt omdat de lonen relatief
laag zijn. Maar kijk je bijvoorbeeld naar een functie
zoals Supply Chain specialist en werk je 40 uur per
week, dan kom je al op een bedrag terecht tussen de
€ 3000 en € 4200 per maand (Werken bij Jumbo,
z.d.). Dit soort bedragen geven ze natuurlijk al te
graag wel aan

Jumbo is graag open over de verhouding tussen
parttimers-fulltimers en man-vrouw. De volgende
getallen gaan over alle filialen, kantoren en
distributiecentra. In 2019 was:
• 86,9% parttime;
• 13,1% fulltime;
• 51% vrouw;
• 49% man;
• 75,1% jonger dan 25 jaar;
• 8,9% 25 t/m 34 jaar;
• 5,9% 35 t/m 44 jaar;
• 5,9% 45 t/m 54 jaar;
• 4,2% 55 jaar en ouder.

Het totaal aantal medewerkers van 41.707 in 2019
is met 9% gestegen ten opzichte van 2018. Het
grote verschil tussen parttime en fulltime is te
verklaren door de toename van jongeren onder de
25 jaar die werken bij Jumbo (Jumbo, 2020k).

Personeel is in de winkel altijd duidelijk te
herkennen aan de bedrijfskleding. Er zijn duidelijke
regels over hoe het personeel gekleed moet zijn.
Per functie kan de bedrijfskleding verschillen. De
verschillende outfits zie je op de foto hieronder
(Maak de belevenis compleet – bedrijfskleding, z.d.)
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ABC
Commercieel Management

Tijdens deze studie of
wanneer je werkt in het
commerciële werkveld,
kom je allemaal termen
tegen. Wij hebben de
termen die je regelmatig
hoort op een rijtje gezet.

Acquisitie
Een ander woord voor de actieve
werving van nieuwe klanten en
opdrachten.

Buzzmarketing
Betekend ookwel mond-tot-
mondreclame.

CRM
Het actief onderhouden en
optimaliseren van de relatie met
bestaande klanten.

Deskresearch
Een vorm van onderzoek dat
letterlijk van achter een bureau
wordt uitgevoerd.

E-commerce
Een verzamelnaam voor
transacties die op digitale wijze
worden afgehandeld

Free publicity
Aandacht waarvoor niet is betaald
door de ontvanger van deze
publiciteit.

Google Analytics
Een webapplicatie voor het meten
en analyseren van het bezoek van
websites.

HTML
Dit staat voor HyperText Markup
Language en is de taal waarin de
inhoud van webpagina’s wordt
gestructureerd.

Loyaliteitsprogramma
Activiteiten die er op gericht zijn
om klanten te binden en aan te
zetten tot herhalingsaankopen.

Marcom
Dit is een gezamenlijke afkorting
voor de vakgebieden marketing en
communicatie.

No-go
Het (formele) besluit om van een
plan af te zien.

Omzet
De optelsom van alle inkomsten
van een bedrijf in een bepaalde
periode. Het zegt niets over winst.

Put-out pricing
Een fabrikant of retailer biedt zijn
producten (meestal tijdelijk) voor
een sterk verlaagde prijs aan.

Retailmarketing
Het vakgebied binnen marketing
en communicatie dat zich richt op
promotie- en marketingactiviteiten
voor bedrijven die actief zijn in de
detailhandel.

Scope
De reikwijdte van iets/hoe ver iets
zich uitstrekt. Het bepalen van een
scope is onder meer nuttig bij het
uitvoeren van een onderzoek of bij
het opzetten van een project.

Tone of voice
De stijl waarin een bedrijf of merk
communiceert met de doelgroep.
Dus letterlijk de stem van de
organisatie.

Upselling
een verkoopstrategie waarbij de
verkoper suggesties doet aan een
klant om ook gerelateerde
producten en diensten af te
nemen.

Verdienmodel
De wijze waarop een bedrijf omzet
genereert.

Webcare
Het besteden van bijzondere
aandacht aan online interactie met
consumenten.

XML
Een bestandsformaat dat is
bedacht voor het uitwisselen van
informatie tussen computers en/of
applicaties.

Yield management
Een strategie die streeft naar een
zo hoog mogelijke rendement.

Zoekmachineoptimalisatie
Het verbeteren van de
vindbaarheid van een website in
de organische zoekresultaten.

Commercieel Management ABC



People, Planet,
Profit

Jumbo hecht veel waarde aan

maatschappelijk verantwoord ondernemen

en maatschappelijke betrokkenheid. Naast

het elke dag klaarstaan voor de klant, willen

ze ook een positieve bijdrage leveren aan

de samenleving. Om voor alle stakeholders

het beste te doen, heeft Jumbo in 2018 een

groot stakeholdersonderzoek gedaan

(Jumbo, 2020l).

Maatschappelijke doelen

Stakeholders Jumbo
Klanten
Medewerkers
Filiaalmanagers
Ondernemers
(Toe) leveranciers
Overheid en politiek
Opiniemakers

Energie en emissies
(thema 11)
Diversiteit en
inclusiviteit (thema 12)

1.

2.
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Voedselverspilling
Verpakking en afval
Gezondere producten
Arbeidsomstandigheden
in de keten
Lokale betrokkenheid
Duurzame keten
Gezondere levensstijl
Prijs-kwaliteitverhouding
Arbeidsvoorwaarden en
werkomgeving
Dierenwelzijn

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Belangrijke matriële thema's 

Belangrijke matriële thema's 

(Volgens stakeholders)

(Aangevuld door Jumbo)

Thema 1: voedselverspilling

Door het focussen op het maken met duidelijke

afspraken met leveranciers over volume,

kwaliteit en houdbaarheid, verbetering van

logistiek en bestelsystemen én het informeren

van medewerkers over en betrekken bij het

terugdringen van voedselverspilling, wil Jumbo

het onder controle krijgen. Zo zul je online

sneller een uitgebreider assortiment zien, dan

in de winkel. De verspilling is namelijk

makkelijker tegen te gaan online. Daarnaast is

Jumbo steeds vaker actief bezig met het

afprijzen van producten die tegen hun

houdbaarheidsdatum aanzitten. En meer dan

300 Jumbo winkels en meerdere Jumbo

distributiecentra doneren aan bijna 180

voedselbanken in Nederland.



Thema 3: gezondere producten

Vanuit de klant is er steeds meer behoefte aan

informatie en advies over lekkere, gezonde en

betaalbare voeding. Jumbo wil hieraan bijdragen

door het aanpassen en gezonder maken van het

productaanbod en recepturen én het tonen van

alternatieven en heerlijke recepten. Maar denk

ook aan vegetarische en vegan producten of het

creëren van het ‘Kies & Mix’ systeem om klanten

aan meer groenten te krijgen. Jumbo heeft ook in

samenwerking met de Nederlandse Coeliakie

Vereniging een glutenvrije huislijn ontwikkeld voor

mensen met een intolerantie voor gluten.

Thema 2: verpakking en afval

Door slimmer te verpakken met beter en minder

materiaal én het hergebruiken/recyclen van

verpakking, wordt er geprobeerd ‘winst’ te

behalen. Zo worden de maaltijdsalades en appels

verpakt in mono-materiaal (makkelijk te recyclen),

staat er op 70% van de Jumbo

huismerkverpakkingen een weggooiwijzer en

worden de sinaasappelschillen van de

sinaasappelpersen van ruim 300 Jumbo’s gebruik

om nieuwe producten van te maken. Door deze

en meer manieren wil Jumbo haar milieu-impact

verkleinen.

Thema 6: duurzame keten

Samen met de ketenpartners wil Jumbo ervoor

zorgen de impact op het milieu zo laag mogelijk te

houden. Tevens door het samenwerken met

belangenorganisaties en keurmerkinstanties,

wordt er gewerkt aan een verantwoorder aanbod

in de winkels. Zo heeft sinds 2019 zuivel het 1 ster

Beter Leven keurmerk, wordt er gestreefd naar

het werken met leveranciers die alleen 100%

gecertificeerde, duurzame palmolie gebruiken en

is het aantal biologische producten onder het

Jumbo huismerk in 2019 uitgegroeid tot ongeveer

350 producten.

Thema 4: arbeidsomstandigheden in de keten

Door het werken met leveranciers die beschikken

over de juiste certificaten en duidelijke afspraken

en transparantie, wil Jumbo ervoor zorgen dat ze

alleen samenwerken met een toeleveringsketen

waarin elke medewerker een gezonde werk- en

leefomgeving heeft en genoeg verdiend. Door

verschillende initiatieven hoopt Jumbo hier haar

steentje aan bij te dragen. Zo heeft Jumbo in 2019

de Women’s Empowerment Principles van de

Verenigde Naties ondertekend.
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Thema 5: lokale betrokkenheid

Jumbo wil graag de fijne buur zijn en bijdragen

aan een betere buurt. Door onder andere het

steunen van lokale initiatieven, het reduceren van

geluidsoverlast door laden en lossen in een

woonomgeving en ervoor zorgen dat er per winkel

een BHV’er is, wil Jumbo een handje meehelpen.

Zo is Jumbo het laatste jaar actief in het

tegengaan van eenzaamheid en werkt hiermee

samen met de Nationale Coalitie tegen

eenzaamheid.

Thema 7: gezondere levensstijl

Jumbo wil haar klanten helpen bij hun keuze voor

een gezonde(re) levensstijl. Door onder andere

het introduceren van de Jumbo Foodcoach (een

app die helpt bij het maken van bewuste en

lekkere voedingskeuzes), het supporten van

sporttalenten en het sponseren van het jaarlijkse

Koningsontbijt voor basisschoolleerlingen, wil

Jumbo haar bijdrage leveren.

Bron: (Jumbo, z.d.)



Thema 9: arbeidsvoorwaarden en werkomgeving

Een goede werkgever zijn in belangrijk voor Jumbo.

Door het bieden van een vitale werkomgeving,

veiligheid en een goede beloning, wil Jumbo goed

zorgen voor haar medewerkers. Tevens kunnen

medewerkers hun vaardigheden aan de Jumbo

Academy bijspijkeren.

Thema 8: prijs-kwaliteitverhouding

Jumbo werkt met de én-én-én formule. Dit houdt in:

het grootste assortiment, beste service en altijd lage

prijzen. Jumbo wil zich onderscheiden met een sterk

aanbod van hoge kwaliteit tegen lage prijzen. Dit

realiseren ze door scherp in te kopen en het elke dag

blijven zoeken naar verbeteringen voor efficiënter en

kostenbewust werken.

Thema 10: dierenwelzijn

Het is voor Jumbo van belang dat de dieren die

zorgen voor de vleesproducten, eieren en

melkproducten een goed leven hebben gehad.

Daarom hebben ze de juiste voorbereidingen

getroffen om in 2020 te mogen werken met het 1 ster

Beter Leven keurmerk op haar vleeswaren van kip én

zuivel. Door actief samen te werken in de markt met

ketenpartners, branchegenoten, de overheid en

NGO’s, wil Jumbo stappen vooruitzetten.

Thema 11: energie en emissies

Bij Jumbo wordt ernaar gestreefd om de gehele

keten op een klimaatbewuste en

toekomstbestendige wijze in te richten. Dit houdt in

dat transportroutes beter worden ingericht,

gebouwen op een duurzame manier worden

verbouwd en uitgebreid (denk aan zonnepanelen

en warmtepompen) en energie te halen uit

Europese windenergie.
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Thema 12: diversiteit en inclusiviteit

Jumbo is er voor iedereen. Alle klanten en

medewerkers moeten zich thuis voelen bij Jumbo.

Door meer vrouwen aan de top en het creëren van

werkplekken voor participanten en wajongers, wil

Jumbo iedereen gelijke kansen bieden.

wist je dat?
De omzet van Jumbo in 10 jaar
van 1.77 miljard naar 8.43
miljard dit is ruim een
steiging van 350% (Jumbo,
2019a).Bron: (Jumbo, z.d.)



Jumbo neemt de huurcontracten van 17 HEMA

winkellocaties over. Daarnaast komen er zes

stationlocaties waarin het winkelconcept wordt

gecombineerd. Jumbo levert daarbij in de

HEMA locaties het foodassortiment. Verder

begint Jumbo stap voor stap met het

openemen van HEMA artikelen in het

assortiment. Tot slot zal HEMA voor ten minste

vier jaar co-sponsor zijn voor de wieler- en

schaatsploegen van Team Jumbo-Visma.

Het is een goede keuze van Jumbo en HEMA

om samen te gaan werken. Twee oer-

Hollandse merken bij elkaar: dat vormt een

sterk team. Beide kunnen hierdoor hun netwerk

uitbreiden. HEMA krijgt een flinke toename aan

het aantal verkooppunten en Jumbo krijgt meer

grond op gewilde stadslocaties (Jumbo,

2019b).

In juni 2020 kwam HEMA in handen van een

groep schuldeisers. En op 21 oktober 2020

werd bekend gemaakt dat HEMA waarschijnlijk

in handen komt van Parcom en Mississippi

Ventures. Dit is een bedrijf waar familie Van

Eerd achter zit. Ze hebben een voorlopig

akkoord bereikt en er is acht weken

uitgetrokken om de deal rond te krijgen. Op het

moment dat dit magazine wordt uitgebracht,

zijn de onderhandelingen nog bezig (NU.nl,

2020).

Jumbo

& Hema
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In 2019 hebben Jumbo en HEMA een

overeenstemming bereikt over een

commerciële samenwerking in Nederland

en België. Door middel van deze

samenwerking verwachten de bedrijven

elkaars activiteiten te versterken. 

HEMA

Bron: (Jumbo, z.d.)

Bron: (Jumbo, z.d.)



In het interview wat Yoshi Tuk heeft met Roy van
Keulen – de Executive Director Marketing & Online
Jumbo – komt duidelijk naar voren hoe Jumbo de
communicatie met de klant aanpakt. Jumbo heeft de
ambitie om leidend omnichannel speler te zijn. 

Bij Jumbo draait het om de klanttevredenheid en het
is nu eenmaal zo in deze tijd dat klanten blijer
worden van het feit dat alle kanalen op elkaar
afgestemd zijn. De waardeketen is uitgebreid
vastgelegd en is duidelijk voor het hele bedrijf. De
communicatie tussen online en winkelverkoop moet
steeds beter op elkaar aansluiten. 

Zo probeert Jumbo al een tijd in te spelen op de
eeuwenoude vraag “wat eten we vandaag?”. Jumbo
heeft de receptensite Smulweb aangekocht en de
app Foodcoach ontwikkeld. De app geeft
voedingsadviezen ingesteld op jouw doelen. Of je
nou sporter bent of minder suiker wilt eten: deze app
moet voor iedereen het beste advies geven.
Vervolgens moet je ervoor zorgen dat de klanten
ook nog op een zo fijn mogelijke manier deze
boodschappen in huis krijgen. Soms zo snel
mogelijk. Daarom test Jumbo met een extra snelle
bezorgservice: boodschappen en verse maaltijden
binnen drie kwartier in huis. En het doel van de app
sluit aan bij het feit dat Jumbo sponsort in sport. Je
ziet dat Jumbo oog heeft voor het goed afstemmen
van de kanalen. En de aanpak werkt. De omzet van
Jumbo stijgt (Tuk, 2019).

COMMUNICATION 

IS THE KEY 

Televisie is dan wel niet de belangrijkste manier om
reclame te maken, maar zeker niet onmisbaar. Ook
hier zorgt Jumbo voor in hun omnichannel strategie.
Geen reclamespotjes met de wekelijkse
aanbiedingen, maar juist meer emotiemarketing met
als doelgroep: gezinnen. Er was toen Jumbo hier
namelijk mee begon maar één grote concurrent die
straalde met hun tv-commercials: Albert Heijn. Nu
kun je niet meer om de tv-commercials van Jumbo
heen. Zo hebben ze onder andere tijdens de kerst
spotjes die inspelen op samenzijn en voor sport
hebben ze onder andere spotjes met Max
Verstappen. Maar in bijna alle spotjes staat het
familiegevoel centraal. Hierbij spelen ze dus in op
een grote doelgroep en komt de persoonlijke
aandacht aan bod in de winkel. 

Communicatie met de klant
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Al langer vind je ook de ‘kletshoek terug bij Jumbo.
Dit is meestal een bankje of tafel met stoelen waar
mensen gezellig met elkaar een praatje kunnen
maken. Hiermee spelen ze dus ook goed in op
onder andere de eenzame ouderen (Jumbo breidt
‘kletskassa’ uit naar dertig tot veertig winkels, z.d.).
En sinds september 2020 heeft Jumbo de
‘kletspakketten’ voor het tegengaan van de
eenzaamheid. Dit zijn verse maaltijdpakketten,
inclusief een weggeefdoosje en wenskaartje.
Jumbo wil hiermee de klant inspireren om iets
lekkers te koken én te delen (Woensel Kooy,
2020). Door hiervoor te staan en sterk over te
communiceren, kunnen klanten dit enorm
waarderen. 

Je ziet duidelijk dat Jumbo overal dezelfde huisstijl
doorvoert. De website en social media zijn goed
op elkaar afgestemd. De tone of voice wordt voor
een massale doelgroep ingezet, maar voelt
persoonlijk aan. Het is vlot en vrolijk. Dit merk je
zelfs terug in de klantenservice. Het kan wel eens
afwijken wanneer een franchise filiaal die de
webcare uitbesteed aan een marketingbureau,
maar die weten hier goed op aan te sluiten.

Maar het draait zeker ook om de communicatie in
de winkel. Daarbij is het belangrijk dat ook de
interne communicatie goed verloopt om er op die
manier voor te zorgen dat de communicatie naar de
klant ook overal goed is. Door onder andere de
kwartaalkrant voor medewerkers, een
merkenboekje, een inspirerende film en
verschillende opleidingsmaterialen, zorgt Jumbo
ervoor dat iedereen op één lijn is met elkaar
(Interne campagne “Wij van Jumbo” -
Communicatie Team, 2017). Om ervoor te zorgen
dat alle medewerkers weten wat er speelt en wat
hun rol is om een thema tot een succes te maken,
organiseert Jumbo vier keer per jaar een themadag.
Hierin worden alle ins en outs van het thema
besproken. Denk hierbij aan het najaarsthema van
Jumbo: pluk de herfst (De Jumbo Themadagen:
volop inspiratie voor medewerkers, 2019). 

Daarnaast zie je steeds vaker een ‘kletskassa’ bij
Jumbo. Deze speciale kassa’s zijn geïntroduceerd
in 2019. De kassa’s zijn er voor de mensen die
geen haast hebben en juist behoefte hebben aan
een praatje.

Bron: (Jumbo, z.d.)

Bron: (Jumbo, z.d.)



BATTLE 
OF THE BEST

In het tabel zie je dat per categorie een supermarkt
beoordeeld is op een schaal van 0 tot 4. Bij 4 scoort
de desbetreffende supermarkt hoog in deze
categorie. Hoe lager, hoe minder de supermarkt
bezig is met deze categorie.

In tabel 1 kun je heel snel zien wat de supermarkten
uitmeten ten opzichte van elkaar. De Jumbo is
bijvoorbeeld erg bezig met het uitbreiden van het
totaal aantal winkels. De Albert Heijn is
daartegenover veel meer bezig om de online markt te
veroveren. Hierdoor krijg je een goed beeld van de
concurrentie op de markt.

Wij hebben de Jumbo en haar concurrenten gemeten
op basis van de marketingmix. In dit geval zijn het de
5 P's: product, prijs, promotie, plaats en personeel.
Naast tabel 1 vind je ook meer toelichting op de
volgende pagina in tabel 2.
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Concurrentieanalyse

VS.

Tabel 1



Benchmark (deel 1)

* Veel beperkter dan Lidl (alleen enkele keren per jaar met spaaracties)
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Tabel 2



Benchmark (deel 2)
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Albert Heijn is vaak als eerste en Jumbo volgt.
Jumbo probeert op veel vlakken in de
voetsporen van Albert Heijn te stappen
Albert Heijn wil niet bekend staan als de
goedkoopste
Albert Heijn legt meer focus op de
aanbiedingen, dit doet Jumbo niet
Albert Heijn heeft een veel groter bereik op
sociale media
Beide een magazine, maar de Allerhande
bestaat al veel langer
Albert Heijn heeft een uitgebreidere app én
alle functies staan op één app in plaats van
twee zoals bij Jumbo
Lang was Albert Heijn de koploper op het
gebied van tv-commercials, maar nu lijkt het
meer alsof Jumbo het sterkst hiermee is
Beide samenwerkingen op het gebied van
sport, maar Albert Heijn is minder aanwezig.
Albert Heijn heeft meer winkels dan Jumbo
Albert Heijn heeft minder franchise filialen dan
Jumbo
Albert Heijn heeft meer aandeel in België
Albert Heijn had al veel langer gemakswinkels
en de mogelijkheid om online boodschappen
te doen. Tevens vind je de AH to go terug op
stations, Jumbo City niet
Albert Heijn heeft minder distributiecentra
Beide veel aandacht aan innovatie op het
gebied van logistiek (bijvoorbeeld
verminderen CO2-uitstoot
Albert Heijn heeft meer medewerkers dan
Jumbo
Het loon in de supermarktbranche is in de
supermarkt veelal hetzelfde, op het
hoofdkantoor kan dit wel verschillen
Beide herkenbaar aan bedrijfskleding, maar
Albert Heijn probeert zelfs één van hun pijlers
(duurzaamheid) te laten zien op deze manier.
Jumbo doet dit niet

Samenvatting, toelichting en toevoeging 
 benchmark
Jumbo vs. Albert Heijn:

Concurrentieniveaus
Productconcurrentie:
Zowel binnen de Jumbo zelf als de Jumbo in
vergelijking met de Lidl en Albert Heijn, is er
productconcurrentie. Ze hebben allemaal hetzelfde
product, maar verschillende varianten of type van het
product. Zo heeft het ene Jumbo filiaal een
uitgebreider bierassortiment dan de ander, en de
Albert Heijn heeft meestal ook nét weer een ander
assortiment (al wordt dat verschil steeds kleiner). De
Lidl heeft ook steeds vaker dezelfde producten,
alleen dan van een ander merk. Belangrijk punt op
het gebied van non-food: de Lidl heeft vaak ook
kleding, tuingereedschap, schoenen en dat soort
dergelijke producten in het assortiment. Enkele Albert
Heijn filialen springen wel eens in op kleding, maar
verder niet. En Jumbo verkoopt dit al helemaal niet.

Merkenconcurrentie:
Zoals net benoemd, is er nog weinig verschil tussen
de merken die de Albert Heijn verkoopt en merken
die de Jumbo verkoopt. Je zou hierbij eerder moeten
kijken naar de huismerklijn van beide supermarkten
ten opzichte van de andere merken die ze zelf
verkopen. Ze gaan niet de concurrentie met elkaar
aan, maar juist door middel van hun eigen merk de
concurrentie aan met andere fabrikanten. De Lidl
springt hier wel dus bij uit. De Lidl heeft namelijk
huismerken die de Jumbo niet heeft, terwijl het
aanbod in producten steeds breder wordt. Lidl is dus
een grote speler op het gebied van
merkenconcurrentie, want door het gebruik van vele
huismerken, houden ze de prijs laag.

Lidl focust zich voornamelijk op discountproducten en
weinig A-merken in het assortiment.
Jumbo heeft meer A-merken in het assortiment
Jumbo werkt met Pick Up Points en thuisbezorging, dit
doet Lidl nog niet
Lidl gaat steeds meer het pad van Jumbo en Albert Heijn
achterna als het gaat om de beleving in de winkel
Basisproducten Lidl goedkoper dan basisproducten A-
merken bij de Jumbo
Beide bekend willen staan voor de laagste prijs
Beide onafgeronde prijzen
Jumbo heeft meer filialen in Nederland dan Lidl
Lidl heeft meer filialen in het buitenland
Minder trucks en distributiecentra dan Jumbo
Lidl heeft minder medewerkers dan de Jumbo
Lidl heeft de High Five, vijf leiderschapsprincipes

Jumbo vs. Lidl:
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Conclusie

Let's talk

Allemaal hebben we wel onze eigen
mening over Jumbo, vandaar dat we
iedereen even aan het woord laten.

Robin
Ik heb heel lang in een stad gewoond waar je alleen
maar twee Albert Heijn filialen had en de Deen. Ik
ging dus altijd met mijn ouders naar de Albert Heijn
en wist niet zo goed wat ik van de Jumbo moest
vinden. Ík stelde mij namelijk voor dat de Jumbo net
zoals de Lidl was. Tot ik verhuisde naar Limburg en
letterlijk boven een Jumbo kwam te wonen. Nu ik zelf
bijna enorm vaak bij de Jumbo kom en na al het
onderzoek in voor dit project, zie ik in dat ik
tegenwoordig liever naar de Jumbo ga, dan naar de
Albert Heijn. Als ik namelijk A-merken koop, zijn die
vaak nét wat goedkoper bij de Jumbo en de
huismerklijn van Jumbo heeft een goede prijs-
kwaliteit verhouding. Wat ik namelijk ook waardeerde
bij de Albert Heijn, was de aandacht voor de ultieme
klantbeleving en goede marketing (ja, ik word blij van
goede marketing). Nu de Jumbo hier dus ook
aandacht aan besteed, worden ze op alle vlakken
steeds meer mijn favoriet. En vergeet natuurlijk de
maatschappelijke doelen niet. Ik dacht eerst dat
Jumbo hier zich niet mee bezig hield, maar het is fijn
om te zien dat het wel zo is!

Sam
Toen ik 15 jaar werd, ben ik begonnen bij de Albert
Heijn als vakkenvuller. Ik wist niet beter, dus de
Jumbo werd zwart gemaakt. Echte rivaliteit tussen
verschillende supermarktketens. Toen ik 19 jaar werd,
wilde ik een andere baan. Ik ben toen uiteindelijk bij
de Jumbo begonnen. Ik kwam er toen pas echt achter
hoeveel zij doen aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Ik dacht eerst dat alleen de Albert Heijn
dat deed. De Jumbo heeft het imago van de
goedkoopste willen zijn. Ik had niet gedacht dat ze
daarom ook begin waren met hun omgeving. Ik ben
dus blij verrast.

Kylian
Ik ken de Jumbo al heel lang en ik ga er graag mijn
boodschappen doen. Het is een overzichtelijke winkel
met veel producten en vriendelijk persoonlijk. Alles
wat je nodig hebt, kun je hier vinden. De winkels zelf
zijn goed ingericht qua looppaden en inrichting. Als je
een snelle boodschap wil doen, kun je alles zo vinden
bij de Jumbo. Alles staat duidelijk aangegeven en
daarnaast heeft de Jumbo tegenwoordig steeds meer
verse maaltijden in de winkel die erg lekker zijn.
Kortom: ik vind de Jumbo een hele fijne supermarkt en
ik ga er graag heen.

Kim
Wat ik vooral tof vind aan de Jumbo is dat zij zich niet
alleen inzetten om de behoeften van de klant te
vervullen, maar ook dat zij zich op maatschappelijk-
en sportgebied inzetten. Met betrekking tot welk beeld
ik heb van de Jumbo, dat is een positief beeld. Al
moet ik zeggen dat ik niet zo vaak bij de Jumbo kom,
maar wat ik heb opgemerkt is dat Jumbo een breed
assortiment heeft voor ieder wat wils (van eigen
merk/budget producten tot A-merken) en dat
seizoenaanbiedingen die de Jumbo heeft zeker van
toegevoegde waarde zijn. Wat ik ook merk bij mijzelf
is dat de huidige televisiereclames van de Jumbo mij
beter bij blijven dan die van de Albert Heijn
bijvoorbeeld.



ANALYSEREN
BRUTO
COMMERCIE
COMMUNICATIE
COMPETENTIES
CONCURRENTEN
CONTENT
DISTRIBUTIE
FACEBOOK
FAMILIEBEDRIJF
FOODMARKT
INTERVIEWS
JUMBO
KERNGETALLEN
MAGAZINE
MARKETEER

MARKETING
MEDEWERKER
MISSIE
MVO
OMZET
ONDERNEMERS
ONLINE
PERSONEEL
PLANNEN
PRIJS
STAKEHOLDERS
SUPERMARKT
TRENDS
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Oplossing:

Vind jij alle woorden?
it's PUZZLE time!
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Woordzoeker
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A BIG THANK

YOU TO...

Natuurlijk willen wij ook iedereen bedanken die ons geholpen
heeft met het maken van het magazine. 

Ten eerste willen Ilse, Hay, Rob en Loet bedanken voor de
interviews die we met ze hebben mogen doen. Dankzij hun hulp
hebben wij kennis kunnen vergaren over het commerciële
werkveld, skills waar je over moet beschikken en informatie over
Jumbo Supermarkten.

Marcel willen we bedanken voor de aandacht en begeleiding
tijdens het project. Elke les en elk checkpoint heeft ons een stap
verder gebracht. Verder stond Marcel altijd klaar om onze vragen
te beantwoorden.

Naast deze personen willen wij ook Jumbo Supermarkten
bedanken voor alle informatie en afbeeldingen die wij konden
verwerken in het magazine.

En tot slot willen we ook onze vrienden en familie bedanken voor
de helpende hand en kritisch kijken naar ons werk wanneer wij
hier om vroegen.
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