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Editorial
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Wat voor ons in het begin een raadsel was
heeft geleid tot een mooi resultaat. Zonder
dat wij elkaar kenden zijn wij begonnen aan
dit eerste projectopdracht voor onze opleiding
Commercieel management te Zuyd
Hogeschool. Spannend maar ook weer een
uitdaging. Doordat Lesley en Martijn
werkzaam zijn voor PLUS en Paul bij Jan
Linders was onze keus snel gemaakt. Wij gaan
schrijven over “De nieuwe PLUS”. Er
zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt waar
iedereen zich aan moest houden. Al snel blijkt
dat we moeiteloos met elkaar overweg
kunnen en we hebben zelfs plezier in het uitvoeren
van de opdracht.

Ons doel is het verbeteren van de PLUS.
Daarvoor zijn wij het bedrijf helemaal gaan
ontleden. Doormiddel van bronnen,
winkelbezoeken en interviewen van personen
die kennis hebben van de PLUS. Zo zijn
we veel te weten gekomen over PLUS,
meer dan dat je op het internet kunt vinden.

Wat wij misschien nog belangrijker vinden is:
“Hoe doet de concurrent het”. Hoe spelen
bedrijven in op de nieuwe trends, wat doen zij
beter wat PLUS niet of minder doet, Hoe gaan
concurrenten om met COVID-19. Hiervoor
zijn wij alles gaan uitzoeken. Met behulp van
het internet, winkelbezoekjes en een extra
interview bij de Jan Linders zijn we veel te
weten gekomen.

In dit magazine kun je alles vinden hoe PLUS
ervoor staat. Wat zijn de kansen en
bedreigingen. Doormiddel van leuke weetjes
en andere amusementen leiden wij jullie door
ons informatief maar ook recreatief
magazine. Heel veel leesplezier en geniet van
ons magazine.
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Colofon

Hallo, Ik ben Martijn Hamers, 20 jaar oud en woonachtig in Voerendaal.

hobby’s:
In mijn vrije tijd onderneem ik graag zaken met
mijn vrienden. Op maatschappelijk gebied ben
ik actief binnen de ledenraad van Rabobank
Zuid-Limburg-West en ben ik de verbinding
tussen jongeren en de lokale bank.

Mijn baan:
Naast mijn studie ben ik werkzaam bij de Plus in
Voerendaal, hierbij heb ik een aansturende rol
en verantwoording voor de werkzaamheden die
de vulploeg verricht. Ik ben actief binnen de
AGF, Zuivel en kassa afdeling dit zorgt voor veel
diversiteit in mijn werkzaamheden.

Mijn motivatie:
Momenteel studeer ik aan de opleiding
commercieel management AD te hogeschool
Zuyd te Sittard. Ik heb veel affiniteit met het
commerciële werkveld en wil hier graag meer
kennis en expertise vergaren.
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Mijn naam is Paul Vestjens, ik ben 20 jaar oud en woon in Grubbenvorst.
Mijn hobby’s:
Mijn hobby’s zijn lekker kaarten met mijn
vrienden, gamen en voetballen met mijn
vriendenteam.

Mijn baan: Als bijbaan ben ik werkzaam bij Jan
Linders te Grubbenvorst als teamleider, dit
houdt in dat ik de hele winkel onder mijn hoede
heb, de vulploeg, kassamedewerkers, bakkerij
en AGF doe leiden en aansturen. Ook zorg ik dat
de winkel netjes wordt afgesloten volgens alle
procedures. Ik ben tenslotte op een koopavond
eindverantwoordelijke. In de zomermaanden
ben ik ook nog werkzaam als hulp-ijsbereider bij
Clevers ijs B.V., hier maak ik het ijs zoals u het in
de ijssalon ziet liggen. Ik vind het vooral leuk dat
mijn twee baantjes heel erg verschillen van
elkaar en die variatie tussen de twee vind ik heel
prettig.

Mijn motivatie:
Ik studeer nu aan de opleiding AD Commercieel
management bij Hogeschool Zuyd te Sittard. Ik
heb voor deze opleiding gekozen omdat deze
opleiding aansluit bij mijn vooropleiding
(Medewerker Marketing & Communicatie Niveau
4).
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Mijn naam is Nicky Armino en ik ben 20 jaar oud, ik woon in Sittard, ZuidLimburg.
Mijn hobby’s:
Mijn hobby’s zijn dagelijks fitnessen, lekker
uiteten gaan, gamen en tijd doorbrengen met
mijn vrienden en familie.

Mijn baan:
Momenteel ben ik werkzoekende en wil ik graag
op een plek werken die aansluit bij mijn
opleiding.

Mijn motivatie:
Sinds September 2020 ben ik begonnen met
studeren aan de opleiding Commercieel
management AD op Zuyd Hogeschool.
Voorafgaand aan mijn studie heb ik mijn diploma
persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
niveau 4 gehaald op de mbo-opleiding
Maatschappelijke zorg. De 2 opleidingen sluiten
niet op elkaar aan, dit komt omdat ik in het
laatste jaar van mij voortijdige opleiding van
gedachte ben veranderd.
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Hallo ik ben Sten Hünen, ik ben 18 jaar oud en woon in Landgraaf.
Mijn hobby’s:
Mijn hobby’s zijn voetbal en fitness dit doe ik
dagelijks verder ben ik graag onder vrienden en
onderneem ik graag activiteiten.

Mijn baan:
Op dit moment ben ik werkzoekende in de
branche waar ik na deze studie in terechtkom.

Mijn motivatie:
Verder ben ik sinds dit jaar begonnen aan
Commercieel management AD op Zuyd
Hogeschool. Als vooropleiding heb ik Havo
gedaan op Charlemange college Eijkhagen.
Hierna heb ik besloten om iets te willen gaan
doen in de economie en deze opleiding leek daar
een mooi begin van.
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Ik ben Lesley Knols, 25 jaar en woonachtig in Maastricht bij mijn
ouders.
Mijn hobby’s:
Ik doe graag reizen en citytrips, dit probeer ik te
combineren met voetbalwedstrijden. Ik ben drie
keer per week in de sportschool te vinden en in
de zomer voornamelijk op de festivalweides.
Verder ben ik een echte Bourgondiër, dus ga
graag uiteten met mijn vriendin of vrienden.

Mijn baan:
Ik ben ondertussen al 10 jaar werkzaam voor
PLUS Supermarkt, eerst vijf jaar voor PLUS Knols
Maastricht en nu vijf jaar voor PLUS Schriever
Maastricht. Waar ik mij hebt opgewerkt tot
versmanager. Hierbij ben ik verantwoordelijk
voor de bakkerij, vleeswaren en kaasafdeling.
Mijn taken zijn o.a het aansturen van
medewerkers, planningen maken, wekelijks een
commercieel plan opstellen, zorgen voor een
goed winkelbeeld van de afdelingen en alles wat
te maken heeft cijfers (derving, brutowinst,
marge en loonkosten).

Mijn motivatie
Ik hou graag van een uitdaging en ben ervan
overtuigd dat er meer voor mij inzit, daarvoor
heb ik voor deze opleiding gekozen om mij
verder te kunnen ontplooien.
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Fase 2 Het commerciële werkveld
Definiëren werkveld, Het Commerciële werkveld, Inzicht in de beroepen/branches, Inzicht in
de branches, Welke beroepen vallen onder de Handel, Groothandel en Detailhandel, Inzicht
in beroepen die binnen het commerciële werkveld kunnen voorkomen, Voorbeelden van
beroepen binnen de plus, Sociaal media, Videomarketing, Corona crisis, Interviews,
Interview Owen Smith/Creditz en Interview Plus Schriever
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Definiëren werkveld:
Het associate degree-programma
"Commercieel economie" is een brede
opleiding waar studenten veel kennis
over de commerciële wereld kunnen
opdoen. Na de opleiding kun je in veel
verschillende branches, functionele
afdelingen en bedrijven terecht. Daarom
is het belangrijk voor deze studenten om
de betekenis en inhoud van "zakelijk
gebied" te begrijpen. Door diepgaand
onderzoek kunnen ze hun mogelijke
toekomstige werkgebieden begrijpen.
Daarom is alle inhoud die in deze
projectfase wordt besproken, bedoeld
om deze studenten een beter begrip van
het bedrijfsveld te geven.

Het commerciële werkveld bestaat uit een
groot geheel. Om een duidelijk beeld te
krijgen van het ´commerciële werkveld ´
zal onderstaand een toelichting worden
gegeven op het centrale begrip:
Het commerciële werkveld is een
werkgebied waarin het maken van winst
de belangrijkste prioriteit is. (Ensie,2015)

werkveld. Door dieper in te zoomen op
branches, bedrijven en beroepen(opgedeeld in categorie en/of kwadrant)
hebben wij een brede inzage kunnen
krijgen van dit werkveld. Ieder opgesteld
punt is onderbouwd en voorzien van een
bron.
Wij hebben hiermee duidelijk het
werkveld in kaart kunnen vaststellen.
Door gesprekken aan te gaan met 2
experts in de commerciële wereld hebben
wij meer kennis en expertise kunnen
verzamelen voor het definiëren van het
werkveld.

Het Commerciële werkveld:
Onderstaand zullen we het werkveld gaan
definiëren, hierin zullen we duidelijkheid
geven over de branches, bedrijven en
groepen. Hierin gaan we dieper in op de
trends en ontwikkelingen van de Retail
branche.

Door het gebruik van desk-/en
fieldresearch is er informatie vergaart die
betrekking heeft op het commerciële

12

Inzicht in de
beroepen/branches:
Inzicht in de beroepen uit het commerciële
werkveld
Voor een goed inzicht te kunnen krijgen in het
gekozen bedrijf hebben wij ons eerst moeten
verdiepen in de beroepen binnen de volledige
branche. Hierna hebben wij ons specifiek
gericht op de branche die van toepassing is
binnen ons magazine. Door ons verder te
verdiepen in deze specifieke branche krijgen
wij een beter inzicht in ons gekozen bedrijf.

Inzicht in de branches:
Primaire sector:
De primaire sector is het gedeelte van de
economie dat gericht is op het verbouwen en
produceren van eten. Ook houdt deze sector
zich bezig met het opgraven van grondstoffen.
Een voorbeeld van een bedrijf in deze
industrie zou een boerderij kunnen zijn: zij
verbouwen veel eten of houden vee waar ons
vlees vandaan komt. Ook bedrijven die zich
bezighouden met het oppompen van olie
behoren tot de primaire sector ook wel
agrarische sector genoemd.
Secundaire sector:
De secundaire sector is het gedeelte van de
economie dat gericht is op industrie. Welk
type industrie er hier sprake van is, maakt
eigenlijk niet uit. Dat kan variëren van het
verder produceren van het voedsel uit de
primaire sector, maar kan ook gaan over
auto’s die in een fabriek worden gemaakt.

Tertiaire sector:
De tertiaire sector is het gedeelte van de
economie dat zich bezighoudt met het
verlenen van diensten. De tertiaire sector is
onderdeel van de meso-omgeving. Beroepen
die in deze sector vallen zijn accountants,
horeca, banken, kappers,
verzekeringsmaatschappijen,
transportbedrijven, enz.
Quartaire sector:
Onder de quartaire sector wordt de
dienstverlenende sector verstaan. De sector
heeft met andere woorden geen
winstoogmerk en
wordt zodoende gefinancierd door de
overheid.
De quartaire sector is naast de primaire,
secundaire en tertiaire sector, een van de vier
economische sectoren, maar de enige zonder
winstoogmerk. Doordat
de dienstverlening die geboden wordt van
belang is voor het welzijn van iedere burger,
wordt de sector bekostigd door
overheidsgelden die zijn verkregen door
belastingheffing. Diensten die worden
gefinancierd door de overheid zijn onder
andere scholen, ziekenhuizen, brandweer,
defensie, politie en justitie.
(Jim, 2020) (encyclo, 2020) (Ensie, 2010)
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Welke beroepen vallen onder
de Handel, Groothandel en
Detailhandel?
De sector Handel, Groothandel & Detailhandel
is een vrij brede sector waarbij mens- en
machinewerk niet gericht is op het leveren
van diensten, maar op het bewerken,
voorbereiden, maken en verhandelen van
producten.
Bij een handelsbedrijf, of dat nu een
handelsonderneming, groothandel of een
kleine winkel is, ligt de nadruk op het kopen
en verkopen: over het algemeen worden
goederen in deze sector niet geproduceerd
maar vormen bedrijven de schakel tussen
producent en afnemer.
Bij de groothandel en detailhandel komt ook
het productieaspect naar voren. Nederland is
van oudsher een handelsland. Veel goederen
komen Nederland binnen in de haven van
Rotterdam en worden vervolgens via
vrachtwagen of trein naar de plaats van
bestemming vervoerd. Als gevolg van
globalisering komt handel tussen landen veel
vaker voor dan vroeger. Onder treft u alle
handel en Retail functies en beroepen en
uiteraard ook de vacatures.
Onderstaand ziet u een x aantal beroepen die
kunnen voorkomen binnen het commerciële
werkveld, dit zijn beroepen
die geen samenhang hebben met het door
ons gekozen bedrijf (de PLUS).

Inzicht in beroepen die binnen
het commerciële werkveld
kunnen voorkomen:
Intercedent
Bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en
bedrijven met vacatures. Daarnaast werft hij
potentiële opdrachtgevers en uitzendkrachten
of gedetacheerden. De meeste intercedenten
werken bij een uitzendbureau.
Makelaar
Een makelaar bemiddelt bij de koop en
verkoop of huur en verhuur van onroerend
goed (huizen, kantoorpanden).
Stewardess
Reizen naar verre landen, kennismaken met
andere culturen en overnachten in chique
hotels. Het beroep van stewardess heeft een
zeer romantisch imago. Als stewardess ben je
in de eerste plaats verantwoordelijk voor de
veiligheid van de passagiers aan boord van
een vliegtuig. Daarnaast zorg je ervoor dat de
passagiers een aangename vlucht hebben.
Zoals bovenstaand vermeld komen deze
beroepen terug in het commerciële werkveld.
Al deze beroepen zie je ook terugkomen
binnen beroepen die van toepassing zijn
binnen de Plus supermarktketen.
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Voorbeelden van beroepen binnen de plus:
Marketingmanager
Als marketingmanager ben je altijd op zoek
naar nieuwe manieren om behoeftes van
klanten te bevredigen en producten aan de
man te brengen.
Je adviseert over nieuwe markten en
producten aan de directie.
Je zorgt voor een slimme en effectieve
reclamecampagne en andere manieren om
een product gewild te maken.

Bedrijfsleider/vestigingsmanager
Een bedrijfsleider, ook wel een
vestigingsmanager of filiaalhouder/-beheerder
genoemd, geeft leiding aan een bedrijf. Bij
grotere ondernemingen zoals winkelketens of
banken neemt hij het beheer van een van de
vestigingen voor zijn rekening.

Yannick Rakhorst (Bedrijfsleider PLUS
Heerde)

Carolien Vergouwe (Manager Marketing &
Formule PLUS Retail)
Salesmanager
De salesmanager is verantwoordelijk voor de
verkoop van producten en diensten aan
afnemers en werkt doorgaans bij een
commercieel bedrijf.

Technisch accountmanager
Ben je een techneut, maar heb je ook een
goed commercieel inzicht, dan kan het beroep
van technisch accountmanager iets voor jou
zijn. Je kent alle technische ins en outs van
een bepaald product en weet dat product te
verkopen aan klanten.
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(www.carrieretijger.nl, 2020) (www.nationaleberoepengids.nl, 2020)

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Sociaal media
In de branche van detailhandel wordt veel
gebruik gemaakt van sociaal media, zoals:
Instagram, Facebook en YouTube.
Waarom maken veel bedrijven hier veel
gebruik van? Tegenwoordig maakt ieder
persoon gebruik van jong tot oud.
Hierdoor kun je een grote groep
benaderen.

Facebook. Natuurlijk is Facebook al een tijdje
op de markt, maar nog steeds veel mensen
maken gebruik van deze app. Zo is in
Nederland het gebruik van Facebook
afgelopen jaar met 2% gegroeid, het gebruik
in Nederland wordt ondertussen geschat op
10,4 miljoen maandelijkse
Facebookgebruikers (bron: www.rtlnieuws.nl).

YouTube. Ook het gebruik van YouTube is
gestegen afgelopen jaar, in 2019 werd er door
8,7miljoen mensen gebruikt en ondertussen in
2020 door 9,1 miljoen mensen. Grote
bedrijven maken hier gebruik van advertenties
die je niet á la minute kunt doorklikken (bron:
www.rtlnieuw.nl).

TikTok. De grootste trend van sociaal media
op dit moment is TikTok. Deze app is vooral
populair bij de jongeren. Je ziet ook steeds
meer grote bedrijven meedoen met deze rage.
In Nederland hebben we ondertussen 700.000
gebruikers en wereldwijd 1,5 miljard
gebruikers (Bron: www.rtlnieuws.nl).

Instagram. Voor de Instagramgebruikers zijn
de story helemaal een hype. De gebruikers
scrollen minder snel door hun feeds dan door
hun story. Ook kun je in de story van
Instagram pagina´s delen, zo kunnen mensen
bijvoorbeeld zien waar je je nieuw T-shirt hebt
gekocht. Ook kunnen de Instagramgebruikers
hun locatie delen in hun story.
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Corona crisis:
Videomarketing:
Tegenwoordig is videomarketing helemaal in.
Vloggers hebben vaak een groot bereik, door
dit groot bereik krijgen ze veel gratis
producten om een review te geven bij hun
vlogs. Zo kunnen ze dit promoten aan hun
volgers en fans. Hieraan verdienen vloggers
heel veel geld. Bekende bedrijven maken hier
gebruik van zodat ze positief in het daglicht
komen te staan. Ook doen grote bedrijven zelf
aan videomarketing. Denk maar eens aan
online kledingzaken, voorheen zag je alleen
maar foto´s van kledingstukken en
tegenwoordig laten ze modellen poses doen
ineen video om een beter beeld erbij
tekrijgen.

De detailhandel heeft tijdens de corona crisis
te maken gehad met een dalende omzet, het
gevolg hiervan zal zijn dat er veel
winkelpanden leeg komen te staan in
bepaalde winkelgebieden. De Foodsector
daarentegen heet een hogere omzet gedraaid
in april vanwege het feit dat alle restaurants
dicht waren en iedereen dus wel eten moest
halen. Dit terwijl de non-food sector een
daling van de omzet had van 16%. Dit komt
omdat deze winkels gesloten werden of maar
een bepaald aantal klanten tegelijkertijd in
hun winkel mochten ontvangen. De omzet van
online winkels steeg in maart 2020 met 28,8 %
t.o.v. maart 2019.

(abab.nl, 2020)
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Interviews:
Onderstaand een analoog met 2 experts op
het gebied
van commerciële activiteiten. Hierbij zijn een
tal van vragen gesteld die betrekking hebben
op het commerciële werkveld. Met deze
interview vragen kunt u de link leggen
met de branches.

aantal fysieke winkels die het merk in het
assortiment hebben opgenomen.
2: Hoe zijn jullie omgegaan met de Covid-19
crisis in jullie bedrijf?
Met Creditz heb ik met een aantal klanten
een betalingsregeling afgesproken, ofwel een
tijdelijke korting aangeboden op onze vaste
projectafspraak. Al met al zijn mijn klanten tot
nu toe goed door de crisis gekomen. Wanneer
de Lock down na 1 juli verlengd had
geworden, had de situatie er waarschijnlijk
minder goed uitgezien. Marketing en
communicatie (zeker indien extern ingehuurd)
is vaak namelijk één van de eerste posten
waarop bezuinigd wordt in crisistijd. Gelukkig
is het in mijn geval, op een enkele
uitzondering na, niet zo ver gekomen en
hebben mijn werkzaamheden grotendeels
kunnen doorlopen. Groot voordeel daarbij is
ook dat mijn werk zich uitstekend op afstand
laat doen.

Interview Owen Smith/Creditz
Ruud ruijl Creditz, Owen Smith
1: In welke branche is uw bedrijf actief en
kunt u dit toelichten?
Met Creditz ben ik actief op het gebied van
marketing & communicatie, oftewel zakelijke
dienstverlening. Creditz neemt op projectbasis
de verantwoordelijkheid voor alle marketingen communicatie-werkzaamheden van haar
klanten, MKB-bedrijven in Limburg. We
combineren hierbij de betrokkenheid van een
eigen medewerker met de objectiviteit van
een extern adviesbureau.
Owen Smith is een fashion-label in herenaccessoires, waarbij het onderscheidend
vermogen zit in het feit dat de accessoires qua
kleur op elkaar zijn afgestemd. De producten
worden online via de eigen webshop en
via Marketplace verkocht en daarnaast via een

Vanaf maart tot eind juni is het erg rustig
geweest bij Owen Smith. Ondanks dat veel
mensen thuis zaten (en mijn verwachting was
dat ze dus veel tijd hadden om online te
shoppen), blijkt uit cijfers dat in deze periode
weinig geld is uitgegeven aan kleding en
mode-gerelateerde items. Daar heb ik dus
veel last van gehad. Gelukkig heeft de verkoop
vanaf Vaderdag weer een vlucht genomen,
maar is nog altijd niet op het vertrouwde
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niveau. Ik verwacht echter dat zich dit vanaf
eind september-begin oktober wel weer zal
herstellen.

3: Hoe speelt jullie bedrijf in op de
marketing?
Voor wat betreft Creditz is het zo dat in de
praktijk klanten altijd voor gaan en ik
daardoor weinig aan eigen marketing doe. Een
beetje zoals de schoenmaker die zelf op
kapotte schoenen loopt ;-). Omdat ik echter
geen groei-ambitie heb in mijn
klantenportefeuille, vind ik het veel
belangrijker om mij te focussen op het
tevreden houden van mijn vaste klanten. De
meeste klanten zijn al heel lang klant en dat
wil ik graag zo houden. Er komt wel eens een
nieuwe klant bij, maar dat is eigenlijk altijd
een gevolg van de ambassadeurs-rol van een
bestaande klant, die een relatie heeft getipt
om eens contact met me op te nemen.
Voor wat betreft Owen Smith is sociaal media
(Facebook en Instagram in het bijzonder) het
belangrijkste kanaal om onder de aandacht te
komen. Bij gelegenheid aangevuld met andere
uitingen, zoals advertenties, snelwegreclame
en koude acquisitie (gericht op winkelketens).
Verder steken we er tijd in om goed gevonden
te worden bij Marketplace zoals bol.com.
4: Wat vinden jullie belangrijk aan het imago
van uw bedrijf?
Bij Creditz vind ik vertrouwen en integriteit
het allerbelangrijkst. De klant moet erop
vertrouwen dat hij mij alles kan zeggen en
vragen en dat dat nooit bij derden terecht
komt. Ik heb een aantal klanten die ook
onderling weer zakendoen en dan is integriteit
essentieel in mijn optiek. Daarnaast ben ik van
het principe 'afspraak is afspraak' en werk ik
zelf het liefst met bedrijven waarvan ik de

overtuiging (en ervaring) heb 'dat als je hen
vraagt, het goed komt. Dat het geregeld
wordt'. Dat gevoel vind ik zelf erg prettig
werken en zo wil ik zelf ook voor mijn klanten
in de wedstrijd staan.
Owen Smith heb ik in het leven geroepen
omdat ik het belangrijk vind dat iedereen doet
waar hij zichzelf het prettigst bij voelt (zonder
anderen daarmee tot last te zijn uiteraard ;-)
Dat geldt ook voor je kleding. Owen Smith
hanteert over het algemeen wat fellere
kleuren, waarmee op een leuk, opvallende
manier een statement gemaakt kan worden.
Geen 12 in een dozijn en klakkeloos achter de
kudde aanhuppelen, maar een beetje
eigenzinnig en tegendraads op momenten. Zo
zit ik zelf ook in elkaar.
5: Hoe benaderen jullie als bedrijf de
doelgroep?
Voor wat betreft Creditz werkt voor mij een
persoonlijke aanpak het beste. Ik ben altijd erg
actief geweest op netwerkfront (en van 2010
tot 2015 ook een eigen netwerkclub opgericht
met in de hoogtijdagen 25 bijeenkomsten per
jaar van 120 gasten en 80 participerende
bedrijven, genaamd de Zuid-Borrels). Zoals
eerder aangegeven laat de ervaring daarnaast
zien dat wanneer klanten tevreden zijn, dit
vroeg of laat altijd leidt tot nieuwe
opdrachten.
Vanuit Owen Smith gebruiken we met
name Sociaal Media om de doelgroep te
bereiken. Richting winkels werkt het afgeven
of opsturen en nabellen van fysieke cadeaupakketten aan de inkoop-verantwoordelijken
of directie met daarin een selectie van ons
assortiment, het beste. Tevens werkt het bij
winkels vaak ook dat je voor eigen rekening en
risico een voorraad in consignatie inclusief
winkel-display levert en na een bepaalde
periode de balans opmaakt. Wat verkocht is
wordt afgerekend en aangevuld, ofwel wordt
het restant retour gestuurd en de pilot
gestopt.
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Sudoku’s
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Interview Plus Schriever
Interview Lars Darsen, Supermarktmanager Plus Schriever

1: In welke branche is uw bedrijf actief en
kunt u dit toelichten?
Levensmiddelenbranche. Wij zijn een full
service supermarkt.
2: Hoe zijn jullie omgegaan met de Covid19 crisis in jullie bedrijf?
Wij hebben vanaf dag 1 vele maatregelen
genomen. Kuchschermen,
desinfectiemiddelen voor zowel personeel
als klanten, karren en mandjes
schoonmaken, personeel gesplitst
pauzeren, latex handschoenen, vulploeg
na sluitingstijd komen werken, alle
personeel thuislaten bij klachten.

3: Hoe speelt jullie bedrijf in op de
marketing?
In de Corona tijd zijn we met e-commerce
gestart (pick-up point), wij onderhouden
onze Facebook en Instagram accounts.
4: Wat vinden jullie belangrijk aan het
imago van uw bedrijf?
Lokaal betrokkenheid, servicegericht zo
zorgen wij ervoor dat de klant altijd
centraal bij ons staat.
5: Hoe benaderen jullie de doelgroep?
Zowel via sociale media als ook op de
‘ouderwetse’ manier via lokaal folder. We
verrassen klanten met lokale acties, zijn
betrokken bij lokale activiteiten (speeltuin,
huiskamer).
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Fase 3 Keuze bedrijf
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Historie van het bedrijf
Geschiedenis van Sperwer.

De ondernemerscoöperatie ‘Sperwer’
U.A. heeft een lange, rijke geschiedenis. In
de jaren twintig van de vorige eeuw
bestonden al tientallen coöperaties van
kruideniers en kwam de vraag naar een
landelijk inkoopverband. Samen zochten
de coöperaties naar een eigen
handelsmerk, dat ze ook als artikelmerk
konden gebruiken.

Plus Retail.
PLUS is het coöperatieve huis voor
zelfstandig supermarktondernemers in
Nederland, met een duurzame
bedrijfsvoering als gezamenlijk doel. PLUS
is lid van Superunie. Deze
inkooporganisatie vertegenwoordigt circa
30 procent van de markt. De distributie
naar de PLUS vindt plaats vanuit drie
regionale distributiecentra (fastmovers
kruidenierswaren) en drie landelijke
distributiecentra (vers, diepvries
en slowmovers kruidenierswaren). De
PLUS Holding B.V. heeft ook een 45
procentsbelang in Spar Holding B.V.
(www.plus.nl, 2020)

(Sperwer supermarkt 1930)
Van Sperwer naar Plus.
Vanaf 1928 is Sperwer de naam van de
winkels. In de jaren daarna sluiten meer
winkeleigenaren zich aan en de
organisatie groeit en bloeit. In de jaren
zestig van de vorige eeuw wordt de
winkelnaam Sperwer geleidelijk vervangen
door 4 = 6. In 1987 wordt dat Plusmarkt
en sinds 2001 is het PLUS.
De naam Sperwer is niet verdwenen. De
coöperatie achter de PLUS formule is ‘De
Sperwer U.A.' Er is sinds 1928 veel
veranderd, maar PLUS is nog steeds een
organisatie van en voor samenwerkende
zelfstandige ondernemers.

Overnames
Eén van de voorgangers was de
Garantmarkt. In het derde kwartaal van
2006 nam Sperwer Holding samen met
Sligro Food Group de Edah-formule van
Laurus over. Hiervoor richtten zij het
consortium S&S-winkels (Sligro Sperwer)
op. Tachtig Edah-filialen gingen destijds
over naar Sperwer, eveneens tachtig
winkels gingen naar Sligro. De bedrijven
die onder Sperwer kwamen te vallen
werden omgebouwd tot Plus-winkels. In
2009 voerde Sperwer een overnamestrijd
om Super de Boer, maar ze verloor deze
van C1000 en Jumbo. In 2018 greep PLUS
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mis bij de overname van Emté
(www.wikipedia.nl, 2020)

consumentenomzet van 2,4 miljard euro
en een marktaandeel van 6,4 procent.
(www.plus.nl, 2020)

Hoe staat plus ervoor met hun filialen?
De ondernemerscoöperatie ‘De Sperwer
U.A.' bestaat uit een groep van 227
zelfstandige ondernemers met in totaal
260 supermarkten die onder de PLUS
formule opereren. In 2017 realiseerden de
PLUS ondernemers een

(PLUS-retail.pr.co, 2019)

Wist je dat?
Eén van de voorgangers was de
Garantmarkt. In het derde kwartaal van
2006 nam Sperwer Holding samen met
Sligro Food Group de Edah-formule van
Laurus over. Hiervoor richtten zij het
consortium S&S-winkels (Sligro &
Sperwer) op. Tachtig Edah-filialen gingen
destijds over naar Sperwer, eveneens
tachtig winkels gingen naar Sligro. De

bedrijven die onder Sperwer kwamen te
vallen werden omgebouwd tot Pluswinkels. In 2009 voerde Sperwer een
overnamestrijd om Super de Boer, maar
ze verloor deze van C1000 en Jumbo. In
2018 greep PLUS mis bij de overname van
Emté.[2]
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Macro omgeving:
Demografisch:
Aantal inwoners in Nederland:
Nederland telde in Augustus 2020 ruim 17 440 679 inwoners, dit aantal stijgt per dag met ongeveer
370 personen (CBS, Bevolkingsteller, 2020). De groei is gebaseerd op bepaalde statistieken er
worden per dag gemiddeld 465 kinderen geboren terwijl er 420 personen overlijden. Verder vestigen
gemiddeld 775 immigranten zich in Nederland terwijl er per dag 445 emigranten vertrekken. Dit
zorgt voor de groei van de Nederlandse bevolking.
Vergrijzing:
Nederland is erg aan het vergrijzen dit komt vooral omdat mensen steeds ouder worden. Er worden
ook steeds minder kinderen geboren dit zorgt ervoor dat de vergrijzing alleen maar groter wordt. De
verwachting is dat er in 2040 ruim 4,8 miljoen personen boven de 65 jaar in Nederland wonen. (CBS,
Prognose bevolking, leeftijd, 2019)

Economisch:
Werkloosheid: Nederland heeft te maken gehad met een economische crisis tussen 2005 en 2015, in
deze periode zijn vele mensen hun werk kwijtgeraakt. Tijdens deze periode is een duidelijke stijging
te zien van het aantal werklozen in Nederland. In 2016 was Nederland de crisis helemaal te boven en
zag je ook duidelijk dat mensen weer konden werken (NOS, 2017). Er waren steeds minder
werklozen in het 1e kwartaal van 2020 maar 277 duizend personen, dit steeg helaas in het 2e
kwartaal van 2020 naar 349 duizend personen ten gevolge van de corona crisis (CBS, aantal
werklozen, 2020).

Sociaal-cultureel:
Levensstijl: In 2018 rookte nog 26% van de Nederlandse bevolking, dit zijn alle mensen die wel eens
een sigaret roken. Nederland scoort hier ongeveer een gemiddelde van in Europa (27%). Nederland
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scoort daarentegen wel een stuk hoger met regelmatige alcoholconsumptie ruim 40% van de
Nederlandse samenleving consumeert één of meerdere keren per week een alcoholische
versnapering (Gebert kraaykamp, 2018).

Technologisch:
Zelfscan:
Zelfscankassa’s zijn tegenwoordig aanwezig bij heel veel supermarktketens (AH, Jumbo, Plus) dit zijn
de grotere jongens in de Retail wereld. Bij bijvoorbeeld Jan Linders hebben ze pas bij 2 filialen
zelfscankassa’s. De klant kan zijn of haar producten zelf scannen tijdens het boodschappen doen,
daarna kunnen ze naar een zelfscankassa gaan waar een medewerker staat om ze verder te helpen.
De nieuwste ontwikkelingen binnen deze technologie zijn, bij een Plus Selfpay kassa te gaan staan.
Het kassa scherm verteld precies wat de klant moet doen (plus, 2020).

Ecologisch:
Klimaat: Het klimaat is door de jaren heen heel veel aan het veranderen. De afgelopen jaren hebben
we steeds meer te maken gehad met warmere zomers en mildere winters. Dit komt door de
opwarming van de aarde. De afgelopen 130 jaar is de gemiddelde tempratuur op aarde gestegen met
1 graad en in Nederland zelfs 1,7 graad. Hierdoor hebben wij dus ook steeds vaker te kampen met
extreem weer (stormen, hittegolven) (rijksoverheid, 2020).
Verduurzamen: Supermarkten kunnen bepaalde dingen doen om hun producten duurzamer te
maken, de supermarkten zijn tenslotte de schakel tussen de producent en de consument. Vooral bij
de groente en fruit is nog veel ruimte voor verbetering. Hier zit om bijna elk product wel een stuk
plastic. Hier ligt al een grote kans om het plastic verbruik te verminderen door deze verpakkingen
weg te laten, de klant kan zijn/haar producten ook thuis even afspoelen onder de kraan. Verder
kunnen supermarkten ervoor zorgen dat ze meer biologische producten gaan verkopen, hierbij
worden geen onnodige giftige stoffen in de grond gespoten (Rolvink, 2018).
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Politiek- Juridisch:
Energiebesparingslening: Dit is een lening geregeld vanuit de overheid om het aantrekkelijk te
maken om zonnepanelen aan te schaffen, de btw over uw zonnepanelen kunt u terugvragen. Door
gebruik te maken van zonnepanelen, word er minder CO2 uitgestoten (energiebesparingslening,
2020).
Regelgeving voedsel: Deze regelgeving is er om ervoor te zorgen dat
voedsel veilig is, alle Nederlandse regels staan gegeven in de
warenwet. Supermarkten mogen dus alleen producten verkopen die
veilig zijn en voldoen aan de warenwet. Ook zijn er Europese wetten
die gaan over voedselveiligheid en het importeren van voedsel. Deze
wetten kunnen verschillen met andere wetten over de wereld,
daarom is het heel belangrijk om te kijken naar de herkomst van het
product.
In veel supermarkten heb je tegenwoordig daarom ook keurmerken,
deze merken zijn gecontroleerd en betrouwbaar. Een van deze
keurmerken is Fairtrade, dit houdt in dat de boeren een eerlijke prijs
krijgen voor hun product (www.voedingscentrum.nl, 2020)
.

Conclusie: Plus is goed bezig om te investeren in de Fairtrade producten. Verder speelt Plus
goed in op de vraag van de consument om plastic gebruik te verminderen. Plus gebruikt in
geen enkel huismerk product nog zwart plastic, dit doen ze sinds 2019. Er liggen nog veel
kansen voor de Plus met de nieuwste technologieën binnen hun bedrijf, bijvoorbeeld het
gebruik van elektrische schap kaartjes. De supermarkten hebben een groot aandeel in de
verkoop van sigaretten en sigaren, hierin kan Plus zijn steentje bijdragen om het percentage
van aantal rokers in Nederland terug te schroeven.

Meso-omgeving:
De meso-omgeving wordt gekenmerkt door bedrijven die in 1 bedrijfstak actief zijn. In de
directe omgeving treft men verschillende groepen mensen aan namelijk afnemers,
leveranciers, distribuanten, concurrenten en belangengroepen. Deze groepen vormen
samen de meso-omgeving voor het desbetreffende bedrijf en zijn als externe-factoren niet
beheersbaar maar wel beïnvloedbaar.
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Recepten

Nasi goreng met kruidenomelet
Ingrediënten
350 gram basmatirijst
1 ui
2 teentjes knoflook
1 cm gember
450 gram PLUS magere hamlappen
1 stengel lente-ui
1 paksoi
1 rode peper
10 gram koriander
3 eetlepels ketjap manis
400 gram roerbakgroenten chinees
6 PLUS vrije uitloopeieren
Middelgroot
Bereiding:
1. Breng een pan met water aan de kook
en bereid de rijst volgens de aanwijzingen
op de verpakking.
2. Pel en snipper de ui, pers de knoflook,
rasp de gember en snijd de hamlappen in
kleine blokjes.

3. Snijd de lente-ui in ringen, de paksoi in
repen en hak de rode peper en koriander
fijn.
4. Verhit een koekenpan en fruit de ui
samen met de knoflook, de helft van de
rode peper en de gember. Voeg
vervolgens de hamblokjes en 1 eetlepel
ketjap manis toe. Bak de hamblokjes in 8
minuten rondom bruin.
5. Voeg dan de roerbakgroenten, de
paksoi, de resterende ketjap manis en de
rijst aan de hamblokjes toe. Bak het
geheel al roerend nog 5 minuten door.
6. Kluts ondertussen de eieren los en
meng samen met de koriander en de
lente-ui. Verhit een pan en bak 4
omeletjes van het eiermengsel.
7. Verdeel de nasi goreng over de borden,
serveer met het kruidenomeletje en
garneer met de resterende rode peper.
Tip: Lekker met kroepoek!
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Appelcrumble met walnoothoning yoghurt
Ingrediënten
70 gram roomboter
4 Maribelle handappels
2 handjes gepelde walnoten
171 gram granenbiscuit
2 eetlepels honing
1 theelepel koekkruiden
400 gram roomyoghurt walnoot-Griekse
honing

Bereiding
+staafmixer
1. Verwarm de oven voor op 180 graden.
2. Snijd de roomboter in kleine stukjes.
Was de appels, verwijder het klokhuis en
snijd in dunne plakken. Hak de walnoten
grof en maal de granenbiscuits met behulp
van een staafmixer.
3. Kneed de boter samen met de honing,
de koekkruiden en de gemalen koekjes tot
een grove crumble.
4. Verdeel de appel plakjes over een
ingevette ovenschaal, schep de crumble
hier bovenop en bak het in 30 minuten in
de oven gaar en goudbruin.
5. Verdeel de appelcrumble over de
schoteltjes, serveer met roomyoghurt
walnoot-honing en garneer met de
walnoten.
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Bedrijfsactiviteiten binnen de plus
Hoge service en hoge kwaliteit.
Main activiteit:
De plus zorgt ervoor dat de klant hun benodigde boodschappen krijgen. Dit is hun main
activiteit hetgeen wat de plus nu moet doen is het zo gemakkelijk mogelijk maken voor de
klant om hun benodigdheden te kunnen kopen. Dit doet de plus door een hoge service en
een goede kwaliteit aan te bieden. Doordat de plus een hoge service wil garanderen heb je
bepaalde sub activiteiten nodig.
Hieronder vallen de verschillende afdelingen in de plus zo heb je de AGF-afdeling voor al u
groente en fruit, zo hebt u de versafdeling voor al u vlees en kaas. Dit zijn een paar
afdelingen die u bij plus zult vinden om een zo hoog mogelijke service te garanderen.
Onderstaand de legenda bijgevoegd die van belang is bij de sub activiteiten voor de Plus

Sub activiteiten

De PLUS

Filialen

AGF-afdeling.

de afkorting AGF staat
voor aardappelen,
groente en fruit. Op
deze afdeling worden
de boodschappen
dagelijks ververst zo
hebben de klanten
altijd de verste en beste
groenten en fruit op
hun bord

Versafdeling

op de versafdeling kan
de klant hun
boodschappen voor op
hun brood halen. Deze
afdeling bestaat uit het
vlees voor op de
boterham maar ook de
kaas.

Vleesafdeling

op de vleesafdeling
gaat het om de slagerij
dus het grote vlees
zoals biefstuk en
varkenshaas.

Brood afdeling

op de brood afdeling
kunt u terecht voor al
uw favorieten broden,
maar ook voor uw
gebakjes en taarten.

Kruidenierswaren

de grootste afdeling
binnen de plus hier
staan alle producten in
die niet thuishoren op
de andere afdelingen.
Bijvoorbeeld chips,
snoep, drinken en alle
andere benodigdheden.

Kassa’s

dit is de afdeling waar
je moet gaan betalen.

Zuivel diepvries

deze afdeling is
opgedeeld in 2
gedeelten aan de ene
kant de
zuivelproducten zoals
melk, vla en yoghurt en
aan de andere kant de
diepvries deze bestaat
uit pizza’s, frieten en
snacks voor bij de
frieten.
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Wat de plus voor een activiteiten doet die de plus onderscheidt van
de concurrentie:
De plus wil zich natuurlijk onderscheiden van de andere supermarkten in Nederland.
Dit doet de plus op een aantal verschillende manieren zoals:
Spaaracties: de plus heeft per jaar een aantal spaaracties, de ene x is het voor een handdoek
of een knuffel maar het kan ook om tuingereedschap gaan.
Koopzegels: met de koopzegels halen ze het grootste rendement van Nederland. Met deze
actie betaalt de klant 4 euro aan koopzegels voor een volle kaart. Met de volle kaart haalt de
klant dan weer 6 euro op dit betekent een rendement van 50% dit is in Nederland het
grootste rendement wat je kunt halen op koopzegels.
Milieu en welzijn: Ook een actie die de plus heel belangrijk vindt is het welzijn van dieren en
van de andere producten die een invloed hebben op het milieu. Hiermee wordt bedoeld dat
de plus geen dieren meer verkoopt die opgekropt zitten in hokjes maar dieren die een goed
en vrij leven hebben gehad. De producten met de betrekking tot het milieu, plus Nederland
wil geen producten meer verkopen die bespoten zijn met allerlei vergif of die tegen een
veelte lagen prijs geteeld worden hiermee doelen ze op de duurzaamheid van de producten.
(Plus Jaarverslag 2019, 2020)
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Missie en visie

De Beste supermarkt van Nederland:
Bij de PLUS streven wij erna om de beste
supermarkt van Nederland te worden. Om
dit resultaat te willen bereiken zijn er
verschillende aspecten waar rekening
mee gehouden wordt binnen de PLUS.

Klantvriendelijkheid:
Binnen de PLUS staat klantvriendelijkheid
voorop, wij vinden het belangrijk dat de
consument met een lach door onze winkel
loopt, en de winkel met een lach verlaat.
Zo zorgen wij ervoor dat iedereen die onze
winkel bezoekt netjes te woord wordt
gestaan wanneer zij vragen hebben of hulp
nodig hebben, de klant is altijd koning.

Wij streven binnen elk filiaal naar een
goede kwaliteit, maar wat houdt dat
precies in?
Voor ons is een goede kwaliteit zowel een
goed verzorgde winkel als de uitstraling en
verzorging van onze medewerkers. Om de
winkel netjes in orde te houden worden al
onze schappen dagelijks gespiegeld,
worden rotzooi en andere spullen direct
van de werkvloer opgeruimd en loopt er
minimaal 1 teamleider rond die de
kwaliteit van het filiaal controleert.

Kwaliteit:
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De PLUS als formule

Ons doel

Waar staat de PLUS voor?
PLUS is de coöperatieve thuisbasis van 259
zelfstandige supermarktondernemers en
hun 270 supermarkten. PLUS loopt voorop
in de ontwikkeling van voeding. Dit
onderscheidt de PLUS van andere
supermarkten. De lokale
supermarktondernemers spelen hierin een
belangrijke rol: hun persoonlijke service
en betrokkenheid houden hen in contact
met de gemeenschap.

PLUS is een coöperatie van trotse
supermarktondernemers.
Ons doel is een duurzame bedrijfsvoering
waarbij de klant centraal staat en de focus
ligt op goed eten. De supermarktketen
staat voor verantwoord eten waarbij een
duurzame omgeving centraal staat en de
klant iedere dag op een fijne manier kan
worden voorzien.

Wist je dat?
PLUS voor de derde keer op rij Beste
Vleeswarensupermarkt van Nederland
geworden. (Essenburg D. , 2019)

Supermarktketen Plus is door
Smart Agent Market Response
uitgeroepen tot Klantvriendelijkste
Supermarkt van Nederland.
(Essenburg, 2019)

Plus wint voor het vijfde jaar op rij het
MVO-rapport van GfK en Foodmagazine.
(distrifood.nl, 2020)
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PLUS beschikt over 270 supermarkten

Onderscheidingen:
In 2010 kreeg de formule voor de vijfde keer een onderscheiding voor 'beste
biologische winkelketen' van Milieudefensie en Solidaridad.
In 2013 werd PLUS door marktonderzoeksbureau Market Response uitgeroepen tot
het "Klantvriendelijkste bedrijf van Nederland" na een onderzoek onder 2700
respondenten.
In 2018 en 2019 kreeg PLUS in hetzelfde onderzoek de prijs voor klantvriendelijkste
supermarkt.




In 2019 kreeg PLUS de onderscheiding voor Beste Broodafdeling.
2017 tot heden is PLUS jaarlijks uitgeroepen tot Beste Vleeswarensupermarkt.
2015 tot heden is PLUS jaarlijks uitgeroepen tot Meest Verantwoorde Supermarkt.
2011, tot heden is PLUS jaarlijks uitgeroepen tot de beste op het gebied van wijnen.

(www.wikipedia.nl, 2020)
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Concurrentieanalyse:
Merkenconcurrentie
In de merkenconcurrentie kijken wij naar de verschillende supermarktketens die dezelfde vorm van
productaanbieding hebben als de PLUS. De PLUS valt onder de sector Retail. Dit houdt in dat de
belangrijkste doelgroep voor de PLUS de consumenten zijn. De PLUS is lid van de
superunie, Superunie is een inkoopcoöperatie die 13 onafhankelijke Retail organisaties
vertegenwoordigt in Nederland. De leden van Superunie zijn veelal familiebedrijven en Retail
coöperaties met een vaak regionale binding. De organisatie dekt de markt met meer dan 1.600
winkels en heeft een marktaandeel van bijna 30% (2019). Superunie is inmiddels al ruim 60 jaar
succesvol. De grootste merkconcurrenten van de PLUS zijn de Jumbo en de Albert Heijn, deze zijn
beide geen lid van de Superunie. Albert Heijn beschikt over een marktaandeel van 34,9% (2019) dit
maakt hun de Marktleider van deze sector. De Jumbo staat op de 2e plaats met een marktaandeel
van 21% (2019).

Productconcurrentie
Dit is de concurrentie tussen verschillende producttypen of productvarianten, binnen een bepaalde
productgroep” (Verhage, 2013).
Plus heeft op het gebied van productconcurrentie te maken met diverse andere supermarkten. De
Plus heeft een breed scala aan producten, productvarianten en diepte binnen een productgroep. De
inkoop van de producten waar PLUS over beschikt wordt geregeld via de Superunie, de Superunie
maakt gebruik van een gedifferentieerde inkoopstrategie die verschillend is voor de verschillende Amerken, de eigen merken en de versafdeling. Al ruim 60 jaar maakt Superunie inkoop-afspraken met
leveranciers voor de aangesloten leden. Superunie koopt volledige assortimenten in, van A-merken
tot private label, vers en AGF. Het voordeel wat de PLUS heeft is dat de Superunie zich volledig
bezighoudt met het de inkoop van de producten, Superunie staat er ook om bekend dat zij hun
producten eerlijk verkrijgbaar stellen en ook een groot assortiment in biologische producten hebben.
Een Albert Heijn of een Jumbo moet zelf uitzoeken waar zij hun producten vandaan halen en zelf
achter halen waar zij bijvoorbeeld Biologische of Fairtrade vandaan halen.

Behoefteconcurrentie
De vierde vorm is de behoefteconcurrentie. “Dit zijn de verschillende soorten behoeften waaraan de
consument bereid is geld aan uit te geven” (Verhage, 2013).
Consumenten hebben de keuze gekregen om zelf te beslissen hoe ze hun behoeften het liefst
vervullen. Vanwege de opkomst van bezorging in deze branche is een toename van bezorgdiensten
ontstaan. Denk hierbij aan Picnic die de boodschappen thuisbezorgd.
De consument heeft hierbij een keuze gekregen in behoeften of zei hun producten laten bezorgen of
fysiek hun boodschappen gaan doen.
Een van de belangrijkste behoeftes die de klant in deze tijd heeft is de veiligheid omtrent het Covid19 virus. De consument wil veilig boodschappen komen doen en geen risico lopen in de
supermarkten. De PLUS meldt: “De gezondheid van onze klanten en medewerkers staat voorop.
Daarom hebben we ook hier extra maatregelen in genomen. Zo houden we onze mandjes, karretjes,
zelfscanners en zelfscankassa’s zo schoon als mogelijk en wassen alle medewerkers regelmatig hun
handen. De hygiënerichtlijnen worden strak nageleefd en we volgen hierin de adviezen van het
RIVM.” (PLUS-Corona-maatregelen, 2020). Het is dus duidelijk te zien dat de PLUS uitblinkt in de
covid-19 periode en hiermee winnen zij ook een streepje voor op andere supermarkten die hier
minder rekening mee houden.
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Generiek concurrentie
Bij generieke concurrentie spreken wij over concurrentie binnen een behoeftecategorie. Generieke
concurrenten van de PLUS zijn dus bijvoorbeeld Sligro en de Macro. De Sligro en Macro zijn
groothandel bedrijven, zij bieden dezelfde producten en behoefte (boodschappen) aan maar dan in
vele grotere voorraden de doelgroep is hier dus de bedrijvenmarkt.

Conclusie:
Omdat de PLUS lid plus is van de Superunie hebben zij een hoop voordelen, zo hoeven zij geen
onderzoek te doen naar de herkomst van de producten en hoeven zij zich geen zorgen te maken dat
er makkelijk een tekort kan ontstaan aan assortiment. Een nadeel is echter wel dat de PLUS niet altijd
op de hoogte is van herkomst van de producten. De concurrenten van de PLUS hebben hier een
beter overzicht over maar zij moeten echter wel zelf voor hun productonderzoeken zorgen. Onder de
generiek concurrentie van de PLUS vallen onder andere diverse online supermarkten en groothandel
zaken, dit zijn concurrenten die handelen in differentiële productgroepen.
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Concurrentieanalyse:
Marktaandeel
(anno 2019)

Welke concurrenten
zijn goedkoper

Aantal Distributie
Centra en waar
gevestigd
6, Limburg,
2xZuid-Holland,
Drenthe, NoordHolland en Utrecht

Potentiële
groei
concurrent:
Net als de Lidl
gedaald, heeft
de sterkste
daling van de
afgelopen
jaren.
Snelst
groeiende
concurrent
van Plus

6,5%
270 filialen

PLUS is de duurste
supermarkt van
Nederland

20,8%
672 filialen

Jumbo is de
goedkoopste
supermarkt van
Nederland

8, 3x NoordBrabant, 2x
Utrecht, Drenthe,
Gelderland en
Overijsel

34,7%
895 filialen
(NL), 50
fililalen (BL)
AH to Go 86
filialen

Albert Heijn zit
ongeveer tussen de
Jumbo en PLUS in

9, 2x Zuid-Holland,
2x Utrecht, 2x
Noord-Brabant,
Noord-Holland,
Drenthe en
Flevoland.

10,7%
428 filialen

A merken zijn
duurder
B merken zijn
goedkoper

7, 2x NoordIs de laatste
Brabant, Limburg, jaren
Friesland, Drenthe, gekrompen
Utrecht en NoordHolland.

De Lidl doet niet aan bezorgen,
ze hebben genoeg filialen in
Nederland ze zeggen dat er
voor iedereen een Lidl in de
buurt is.

1,1%
61 filialen

A merken zijn
duurder
B merken zijn
goedkoper

1, Limburg

Jan Linders kan niet
concurreren met de grotere
jongens in de sector. Jan
Linders spelen in op dat het
fysieke winkelen blijft bestaan
en willen hier de beste in
worden.

Heel stabiel
gebleven door
de jaren heen
op het gebied
van groei.

Heel stabiel
gebleven

Bezorgservice:

241 van de 271 filialen hebben
eigen bezorgservice. Niet alle
filialen van plus hebben dit
omdat Plus franchise is.

Jumbo heeft bij alle filialen een
pick-up point, niet alle filialen
hebben een bezorgservice. Op
de site van de Jumbo kan de
klant kijken of Jumbo bij u
thuisbezorgd.
Albert Heijn maakt gebruikt
alles hetzelfde als Jumbo. Pickup points en bezorgservice
vanaf €50,- u kunt zien op de
site tot waar bezorgd wordt.

(NOS.nl, 2020) (lidl.nl, sd)
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Interviews:
Interview met 2 experts binnen Plus:
PLUS Schriever Maastricht – Lars Dassen(bedrijfsleider)
Heeft u veel veranderingen gezien binnen
Plus in de afgelopen 10 jaar? Indien ja
graag verwoorden.
Jazeker, zoals je ziet binnen veel
supermarkten is vergeleken met 10 jaar
geleden heel veel gemoderniseerd. Zo zie
je dat de zelfscan veel beter is uitgerold en
neemt de E-Commerce toe en kunnen we
zelfs niet meer zonder.
Heeft Covid-19 voor jullie op financieel
gebied ook voor negatieve aspecten
geleid?
Ja, een van onze doelgroepen zijn
studenten, je merkt dat zij meer marge
rijke producten kopen. Zoals je weet heeft
veel/alles van school les online
plaatsgevonden, waardoor ze niet in hun
pauze naar de winkel kwamen.

Merkt u dat de concurrentie op de food
markt is toegenomen?
Ja, steeds meer winkels gaan Food
verkopen, zoals een Big Bazaar, action en
een Hema. Maar denk ook aan een
kruitvat en zeeman die tegenwoordig ook
stunten met hun cosmetica afdeling.

Hoe gaan jullie om met lagere prijzen van
een concurrent als b.v. Picnic?
In ons gebied is geen Picnic, dus wij
hebben hier geen last van.
Is er een positief verschil tussen het eigen
vermogen en het vreemd vermogen?
Het grootste voordeel van eigen
vermogen is dat je geen rente hoef te
betalen/af te lossen.
Waar staat de Plus over 10 jaar volgens
u?
Om eerlijk te zijn vind ik dit moeilijk in te
schatten door Covid-19. Zoals het nu
uitziet zal Plus Supermarkt zich blijven
ontwikkelen en meedoen om bij de beste
supermarkten te horen zoals Jumbo en
Albert Heijn.
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Interview 2:
Plus Petra en ad de bruin Voerendaal,
Edwin Verlaek
Heeft u veel veranderingen gezien binnen
Plus in de afgelopen 10 jaar? Indien ja
graag verwoorden.
Er hebben de afgelopen 10 jaar veel
veranderingen plaatsgevonden:
Zelfscanning
Online bestellen
Digitale schap labels
Bestellingen komen automatisch
binnen (computer besteld)
Heeft Covid-19 voor jullie op financieel
gebied ook voor negatieve aspecten
geleid?
Covid-19 heeft niet alleen gezorgd voor
een hogere omzet maar ook voor fors
hogere kosten aan
Hygiëne producten voor personeel en
klanten, winkelbeveiliging en inzet extra
personeel voor reinigingswerkzaamheden.
Per saldo kunnen we stellen dat Covid-19
licht negatief voor de winstmarge is
geweest.

Merkt u dat de concurrentie op de food
markt is toegenomen?
De concurrentie vindt tegenwoordig
voornamelijk online plaats, zowel van
gevestigde supermarkten alsmede
nieuwkomers zoals Picnic en Crisp.
Hoe gaan jullie om met lagere prijzen van
een concurrent als b.v. Picnic?
Uiteindelijk blijkt uit onafhankelijk
prijsmetingen dat de prijsverschillen
tussen Picnic en overige supermarkten
marginaal zijn.
Niet iedere klant selecteert een
supermarkt op prijs maar ook op
assortiment en service.
Is er een positief verschil tussen het eigen
vermogen en het vreemd vermogen?
Ja.
Waar staat de Plus over 10 jaar volgens
u?
Waarschijnlijk heeft er dan al een
samenwerkingsverband plaats gevonden
met een andere partij in Nederland om
het marktgebied uit te breiden en de
concurrentiepositie te behouden.
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Micro-omgeving:
Wat is de
marketingmix?
De marketingmix is een
marketingstrategie waarbij er
wordt gekeken naar
verschillende instrumenten
die betrekking hebben op het
bedrijf. Binnen de PLUS
richten wij ons op de 7 P’s.

Product:
Binnen de PLUS zijn er
meerdere producten van
toepassing, het gaat hierbij om
zowel goederen (de
boodschappen) maar ook om
diensten. Buiten het feit dat de
PLUS ervoor zorgt dat jij elke
dag je boodschappen kunt
doen streven zij er ook na dat
de winkels er goed verzorgd
uitzien met goed gevulde
schappen. Buiten dit stelt de
PLUS-klantvriendelijkheid ook
voorop, door met al deze
punten rekening te houden
willen zij de klant met een

tevreden gevoel de winkel
laten verlaten.
PLUS.

Plaats:
De PLUS ligt bijna overal op
alle A-locaties hierbij is
minimaal 1 plus te vinden vaak
zelfs 2 soms zelfs 3.
Uitzonderingen waar de plus
geen supermarkt heeft zijn
kleine dorpjes. Een van de
voordelen wat andere
supermarkten op de PLUS
hebben is dat de PLUS geen to
go shop heeft, dus de plus
heeft geen kleine shop naast
het station waar je snel je
drinken of eten zou kunnen
halen iets wat Albert Heijn
bijvoorbeeld wel heeft. De
PLUS doet niet aan kleine
winkels dit betekent niet dat
de PLUS niet aan to go doet ze
hebben het alleen in
afdelingen in een grote PLUS.

Promotie
PLUS was vanaf 2005 partner
van de Eredivisie, waar twee
keer per jaar, in januari en
september, op ingespeeld
werd door middel van
consumentenacties. In 2010
verving PLUS de voetbalactie
door schaatsen, in
samenwerking met de KNSB.
Nadat Albert Heijn de
Eredivisie een aantal jaren
sponsorde, is PLUS sinds 2011
opnieuw partner van de
Eredivisie. Daarnaast heeft
PLUS een
samenwerkingsverband met
Fonds Gehandicaptensport
(Wiki organisatie plus, 2020)

(PLUS Eredivisie-plaatjes actie)

(PLUS Ton Henst Best, Beste
supermarkt van 2018)

Partners.
Voor PLUS Supermarkt is dit
een belangrijke P, zo werken zij
samen met leveranciers als
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GIJS, FAIRTRADE, Heineken en
veel meer. Ook heeft PLUS
Supermarkt en 40 top

leveranciers zich
samengevoegd om samen

tegen minder en duurzaam te
verpakken.
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Prijs:
De prijzen van PLUS liggen iets
hoger dan de prijzen van de
concurrentie. Een rede
hiervoor, PLUS heeft de prijzen
iets hoger liggen omdat de
producten niet door de PLUS
ingekocht worden maar door
de Superunie hierdoor liggen
de prijzen iets hoger, omdat de
PLUS wel hun gewenste
winstmarge wilt behalen. Bij
de belangrijkste concurrent
Jumbo is dit niet het geval bij
Jumbo is het namelijk zo dat ze
hun eigen producten inkopen
daarom ligt de prijs lager bij
Jumbo en hebben uiteindelijk
hierdoor een groter
winstmarge.

Personeel:
De PLUS is begonnen als een
familiebedrijf. De PLUS is
inmiddels te groot daarvoor en
er is besloten om het een
franchise te laten worden waar
iedere supermarkt zijn eigen
manager heeft. Onder die
manager vallen bepaalde
afdelingsleiders die op hun
beurt weer de leiding hebben
over het bestemde personeel
van hun afdeling.

Proces:
Voor PLUS Supermarkt is het
heel belangrijk dat ze een
product leveren met een
eerlijk, duurzaam en natuurlijk
proces. Voordat het product bij
de klant komt volgt er een
groot een proces. Zo koopt de
PLUS Supermarkt direct
groente en fruit bij de boer en
gaan ze voor het beter leven
keurmerk. Hieronder kun je
een proces zien hoe PLUS
Supermarkt aan hun keurmerk
komt.
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Verpakkingsbeleid PLUS:
PLUS wil een bijdrage leveren aan de circulaire economie en heeft zich voorgenomen om de
milieu-impact van al haar verpakkingen terug te dringen. In lijn met het verpakkingsbeleid
worden daarom in 2018 alle 4.500 huismerkproducten getoetst op de volgende drie
uitgangspunten: zo minimaal mogelijk, hernieuwbaar en recyclebaar verpakken. Eerste
resultaten zijn er al. Zo stopt PLUS met het gebruik van zwart plastic omdat dit moeilijk
recyclebaar is en worden groente en fruit waar kan verpakt in minder plastic.

(plus.nl, 2020)
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PLUS introduceert vernieuwd Fairtrade koffie assortiment onder huismerk

Duurzame koffie en verpakking:
Alle PLUS huismerk koffie is sinds 2012 Fairtrade gecertificeerd. PLUS koffie is ook klimaatneutraal,
hiermee minimaliseert en compenseert PLUS de CO2 uitstoot. PLUS heeft het aluminium uit de
verpakkingen van de PLUS koffiebonen en filterkoffie gehaald. De lege verpakkingen kunnen
daardoor bij het plastic afval en gerecycled worden.

Betere kwaliteit:
Iedere verpakking is voorzien van een smaaksterktemeter waardoor klanten gemakkelijker hun
koffiekeuze kunnen maken. De Nespresso compatible koffiecups zijn sterk in kwaliteit verbeterd door
onder andere de inhoud per cupje tot 13% te verhogen. Er is nu ook een lijn met aluminium
koffiecups verkrijgbaar.

Nieuw assortiment:
PLUS introduceert tegelijkertijd een premiumlijn koffiebonen Intenso en Origins. Deze koffiebonen
zijn slow roasted, dit betekent dat de koffie langzaam gebrand wordt. Doordat het proces van
branden langer duurt, krijgen de aroma’s en smaken in de koffiebonen meer tijd om vrij te komen.
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Maatschappelijke doelen:
PLUS staat voor goed eten en gezond eten. Dit jaar werd Plus voor de 6e keer uitgeroepen
tot meest verantwoorde supermarkt van Nederland (bron: GfK Rapport 2020). Op
maatschappelijk gebied doen ze het dus erg goed. Bijgevoegd een korte toelichting en
samenvatting van het maatschappelijk beleid van Plus en hoe het is opgebouwd.
PLUS staat met haar 270 supermarkten midden in de maatschappij en wil én kan een
positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Niet voor niets staat maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO) al jaren hoog op de agenda en zet PLUS in op een krachtig
MVO-beleid.
Dit MVO-beleid is onderdeel van de bedrijfsstrategie en geborgd in het PLUS Greenteam. Dit
team – bestaande uit directieleden en managers uit verschillende disciplines - ontwikkelt het
MVO-beleid, monitort de voortgang en zorgt voor een goede uitvoering.
(plus.nl, 2020)
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De Plus heeft een 5-tal van pijlers en bij eenieder is een persoon
verantwoordelijk voor.

Verantwoorde herkomst van producten:
Met de producten in de schappen van onze supermarkten,
hebben we een impact tot aan het begin van de keten.
Onze ambitie is om positieve impact te creëren voor producenten
en werknemers binnen onze toeleveringsketens; voor het milieu
en dierenwelzijn. We streven ernaar de productie en distributie
van producten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het
milieu en het welzijn van dieren. Zo maken we ons assortiment
met concrete stappen steeds duurzamer en vertellen we de
consument graag over de herkomst van deze producten.
Gezondheid en vitaliteit:
Mensen zijn zich steeds bewuster van het belang van
gezonde voeding. PLUS wil consumenten helpen met
het ontwikkelen van een gezondere leefstijl en het
makkelijker maken om bewust te kiezen. We stimuleren
de ontwikkeling richting gezond en duurzaam en verbeteren
ons assortiment voortdurend.
Een beter milieu:
Als supermarktorganisatie heeft PLUS op veel manieren
impact op het milieu: van grondstoffen en het netwerk
aan distributiecentra en supermarkten, tot het afval dat
we produceren. We streven ernaar de impact van onze
bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken.
We werken hierin nauw samen met leveranciers,
logistieke dienstverleners en nutsbedrijven.
Lokale betrokkenheid:
Onze supermarkten zijn gericht op het leveren van goede en
verantwoorde producten en het verlenen van optimale service.
Daarnaast willen we - samen met onze winkels – met verschillende
activiteiten een positieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving.
Deze activiteiten maken het bijvoorbeeld mogelijk kinderen gezond
op te laten groeien en dragen bij aan een veilig en plezierig woon-,
leef- en werkklimaat.
Goed werkgeverschap:
PLUS wil graag een goed werkgever zijn.
Alleen met de inzet en het enthousiasme van alle
PLUS medewerkers is het mogelijk onze ambitie waar te maken.
Daarom investeren we in opleidingen voor medewerkers, stimuleren
we een gezond voedingspatroon en promoten we het belang van sporten
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Onderstaand is een materialiteitsmatrix toegevoegd. Plus vindt het belangrijk om samen met
collega´s stakeholders een duurzaamheidschema op te stellen. In een onderzoek in 2017 is
aan stakeholders welke onderwerpen hun belangrijk vinden binnen Plus hieruit. Op basis van
deze analyse zijn de doelen opgesteld voor 2018-2020.
Toelichting materialiteitsmatrix:
- De x-as (PLUS) geeft de rangschikking vanuit PLUS weer, vastgesteld door het Greenteam
incl. Eric Leebeek vanuit de directie. Hoe meer naar rechts het onderwerp op de horizontale
as staat, des te relevanter dit onderwerp gevonden is.
- De y-as (stakeholder) geeft aan hoe belangrijk de externe stakeholders bepaalde
onderwerpen vonden. Hoe hoger het onderwerp op de verticale as staat, des te relevanter
dit onderwerp gevonden is door de externe stakeholders.
- De combinatie van x en y levert grofweg een vierdeling op: 1. Materieel (rechts boven):
zowel PLUS als de stakeholders vinden dit onderwerp belangrijk.
2. Stakeholder focus (links boven): stakeholders vinden deze onderwerpen belangrijker dan
PLUS.
3. PLUS focus (rechts onder): PLUS vindt deze onderwerpen belangrijker dan de
stakeholders.
4. Niet materieel (links onder): voor zowel PLUS als de stakeholders belangrijk, maar geen
topprioriteit.

(plus.nl, 2020)
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Kostprijsberekening:
Kostprijsberekening Potje groenteconserven plus huismerk (onderbouwing):
De integrale kostprijs methode is een eenvoudige manier om de kostprijs van een product te
berekenen. Hierin worden zowel de vaste als variabele kosten meegenomen. Zo krijg je een duidelijk
beeld van de daadwerkelijke kosten die worden gemaakt voor een product, de kostprijs bereken je
zodat je daarna je winstmarge per product kan bepalen en berekenen.
Wij hebben schattingen gemaakt op de kosten van de plus, zie hieronder.
In de loop van ons project zult u nog een kostprijs krijgen met specifieke getallen.

Constante kosten:
1. Huur pand:
€2500
2. Gas/water/licht:
€400
3. Afschrijving machines: €1000

Totaal: €3900,Variabele kosten:
1. Inkoop:
2. Personeel:
3. Transport:

€21000
€2000
€200

Totaal: €23200,Normale productie (inkoop DC): 70.000 stuks
Begrote productie (Distributie filialen): 60.000 stuks
Kostprijs = (C/NP) + (V/BP)
C = Constante kosten
NP = Normale productie
V = Variabele kosten
BP = Begrote productie
Kostprijs potje groenteconserven plus: (€3900,-/ 70.000 stuks) + (€23.200,-/ 60.000 stuks) =
€ 0,44 per potje groenteconserven.
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Opvallende dingen in de balans van het bedrijf waar mogelijk op basis
van financiële kengetallen:

Dingen die ons opvallen op basis van de Financiële kengetallen
•
Solvabiliteit:
Uit deze balans kunnen wij vaststellen dat zij een goede solvabiliteit hebben, ze hebben
weinig schuld = weinig vreemd vermogen. Het eigen vermogen is 470M en het vreemd
vermogen is 130M
•
Liquiditeit:
Voor de liquiditeit te bepalen hebben wij gebruik gemaakt van de Quick ratio formule:
((vlotende activa – voorraad)/ vlottende passiva) = 130/130= 1
•
Rentabiliteit:
Via de rentabiliteit kunnen wij zien hoeveel geld, dat de investeerder in een bedrijf heeft
geïnvesteerd, oplevert. Wij hebben dit bepaald doormiddel van het boekhuidkundige
rendement omdat wij niet genoeg informatie hebben om een markt rendement op te
stellen:
Rentabiliteit Eigen Vermogen = Netto Winst/ (gemiddeld eigen vermogen) * 100%
Rentabiliteit Vreemd Vermogen = Rente/ (gemiddeld vreemd vermogen) * 100%
Rentabiliteit Totaal Vermogen = (Netto Winst + Rente)/ (Gemiddeld totaal vermogen) *
100%
Onderbouwing: Via de formules en informatie die wij hebben gevonden op onderstaande
site hebben wij de financiële kengetallen kunnen toepassen op de door ons gekozen balans.
(financiele Kengetallen, 2020)
De balans dat wij gekozen hebben om deze beoordelingen te maken is niet exact gebaseerd
op de Plus supermarkt omdat zij deze niet vrij geven, deze informatie is wel gericht op een
ander bedrijf binnen de supermarkten branche.
(financiele Kengetallen, 2020)
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Extra Interview Concurrent Plus:
Interview Berry Bosman, Jan Linders
Grubbenvorst.
Wat is uw functie en wat houdt dit in?
Ik ben Supermarktmanager bij Jan Linders.
Deze functie bekleedt de totale
verantwoordelijkheid van 1 (of meerdere) Jan
Linders supermarkten. Ik ben
verantwoordelijk voor het behalen van de
financiële doelen van het filiaal (denk aan:
omzet, derving, loonkosten), maar ook voor
het behalen van doelen op gebied van
winkelperformance (commerciële uitstraling,
hygiëne, formulebewaking). Tevens draag ik
de verantwoordelijkheid voor het
personeelsbeleid en de veiligheid van het
filiaal.

ambitie om een nieuwe winkel te openen/
een verbouwing te doen. Buiten mijn functie
ben ik actief bezig met projecten binnen het
bedrijf, dit zet ik de komende jaren graag
voort.
Heeft u veel veranderingen gezien binnen Jan
Linders in de afgelopen jaren? Indien ja graag
verwoorden.
In de afgelopen 2,5 jaar heb ik één duidelijke
verandering gezien, Jan Linders is bezig met
een ‘inhaalslag’ wat betreft techniek en het
volgen van de trends anno 2020. Als kleine
speler op de markt lopen we achter op gebied
van technische snufjes (dry misting, self
checkout en selfscan, etc.). Deze inhaalslag
proberen we met de nieuw verbouwde
winkels te maken.
Heeft Covid-19 voor uw filiaal op financieel
gebied ook voor negatieve aspecten geleid?
Filiaal specifiek niet, de omzet was dermate
hoog dat hogere personeelskosten gedekt
konden worden. Wel is er als bedrijf totaal
flink geïnvesteerd in legio middelen om de
maatregelen m.b.t. het Coronavirus na te
leven.

Hoelang bent u al werkzaam bij de Jan
Linders?
Ik werk nu 2,5 jaar bij Jan Linders.
Wat zijn uw ambities binnen de Jan Linders?
Iets meer dan een jaar geleden heb ik de stap
kunnen maken naar Supermarktmanager,
hiervoor ben ik anderhalf jaar werkzaam
geweest als Assistent Supermarktmanager.
Mijn doelen op de korte termijn (t/m 10 jaar)
zijn binnen mijn huidige functie. Ik wil mezelf
blijven door ontwikkelen in deze functie, door
aan verschillende filialen leiding te geven met
uiteenlopende uitdagingen. Ook heb ik de

Wie zijn de concurrenten van de Jan Linders?
In principe alle andere supermarktketens. Dit
verschilt natuurlijk per marktgebied; het
aanbod van supermarkten is overal anders.
Ook de opmars van bedrijven als Picnic
(thuisbezorging) zorgt in sommige gebieden
voor concurrentie.
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Merkt u dat de concurrentie op de food
markt is toegenomen?
Naar mijn mening is dit een continue
toename. De Retail branche is pijlsnel en
ontwikkeld zich op een hoog tempo. Ook
tijdens Corona merk je dat iedere supermarkt
probeert het beste met de maatregelen om te
gaan, om zo een veilige sfeer te creëren waar
klanten boodschappen willen doen.
Hoe gaat u om met lagere prijzen van een
concurrent als b.v. Picnic?
Jan Linders kan de strijd tegen de grote
jongens (Jumbo, Albert Heijn) en het online
boodschappen doen niet winnen. Wij kiezen
er daarom bewust voor om de beste offline
supermarkt te zijn. Het offline boodschappen
doen in een fysieke supermarkt zal altijd
blijven bestaan, zo is de visie van Jan Linders.
Deze groep klanten veroveren wij door hen
alle extra services te geven die bij het

boodschappen doen in een fysieke
supermarkt hoort.
Voor het specifieke prijsbeleid kiest Jan
Linders voor de strategie om een 20-tal
producten altijd tegen de laagste prijs te
verkopen. Gaat een concurrent onder deze
prijs zitten? Dan passen wij onze prijs aan!
Waar staat de Jan Linders over 10 jaar
volgens u?
Deze vraag vind ik lastig te beantwoorden. Ik
denk dat we als Jan Linders dan nog steeds
het gevecht voeren tegen de grote
supermarktketens, maar onszelf wel
uitgebreid hebben. Uitbreiding doen we
boven de rivieren, met supermarkten in
Gelderland (ons marktgebied was tot
kortgeleden alleen Brabant en Limburg).
Daarbij hebben we al onze winkels
geoptimaliseerd en werken we volgens de
nieuwe technieken van 2030.
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Hoe communiceert PLUS met hun klanten:
Het is natuurlijk heel belangrijk dat je communiceert met je klanten, dit doet PLUS doormiddel
van Sociaal media, een maandelijks magazine uitbrengen en natuurlijk ook via de oude
bekende weg zoals de televisie en radio. Onderstaand hierbij een toelichting.
Sociaal media:
Zoals bijna alle bedrijven hun Facebook en Instagram dagelijks voeden, vult PLUS dit ook zo
goed mogelijk in. Ondertussen hebben al 141.000 mensen hun Facebookpagina gelikt. Op hun
pagina posten ze elke week hun actiefolder, dagelijks leuke gezonde recepten en stimuleren
ze hun spaaracties. Ook brengen ze duurzaamheid onder de aandacht, omdat ze op dit vlak
goed scoren met duurzaamste supermarkt van het jaar.

PLUS Supermarkt app:
Al meer dan 100.000 mensen maken gebruik van deze app en scoort een 4,6/5,0, dit komt
doordat deze app gebruiksvriendelijk is en een duidelijk overzicht heeft. Ook hier kun je het
laatste nieuws volgen, leuke gezonde recepten opzoeken en online sparen voor de
spaaracties. Je kunt je dichtstbijzijnde PLUS selecteren om online boodschappen te doen.
Plus Magazine
Elke seizoen brengt PLUS een magazine uit, dit magazine kun je vinden in alle PLUS
Supermarkten. Vaak staan deze samen gepresenteerd met de wekelijkse actiefolder bij de
ingang van de winkel. Wat kun je hierin vinden? De activiteiten die deze periode plaatsvindt.
Een extra overzicht over het assortiment van het seizoen (sinterklaas, kerst, paas en BBQassortiment). Een heleboel recepten voor het seizoen. Leuke foodblogs van bekende mensen
en tips over duurzaamheid (maak de leukste creaties van je lege verpakkingen).
Televisie en radio.
Zolang PLUS Supermarkt als bestaat maakt het bedrijf hier al gebruik van. Dit komt doordat je
veel klanten hiermee bereikt en stimuleert om bijvoorbeeld een extra bezoekje te brengen
aan je lokale PLUS om je favoriete actie te kunnen scoren. Ook stimuleert plus o.a. bewust zijn
van je eten, wederom duurzaamheid en hun leuke spaaracties. Ook maken ze in deze tijd
gebruik van hun richtlijnen die ze moeten opvolgen van het RIVM voor de Covid-19. Plus staat
ook bekend om hun intieme reclames rond de kerstperiode.
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Concurrentie:
Wij hebben gekeken wat Plus doet om de strijd aan te gaan met de concurrent. Ze werken zelfs
samen met hun concurrent om de concurrentie met de grote spelers in de markt (Albert Heijn,
Jumbo) aan te gaan. Hierbij hebben wij zelf een interview gedaan met een concurrent (SMM, Jan
Linders te Grubbenvorst) dit om te kijken wat de onderlinge verschillen zijn tussen de
supermarktketens.
De Superunie:
De Superunie bestaat uit 13 zelfstandige Retail organisaties. De Superunie is gevormd zodat de
kleinere Retail organisaties kunnen concurreren met de grotere ketens, dit zodat ze een goede prijskwaliteitverhouding kunnen aanhouden. Ze proberen met de superunie in zo’n groot mogelijke
partijen in te kopen (bulk), zodat ze de beste prijs mogelijk krijgen.
De leden van de Superunie hebben ruim 1.600 filialen, dit is 27,3% van de huidige markt.
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BIJLAGE 1: CODERING INTERVIEW
Interviewvraag
In welke branche
is uw bedrijf
actief en kunt u
dit toelichten?
Hoe zijn jullie
omgegaan met
de Covid-19
crisis in jullie
bedrijf?

Code
Branche
keuze

Fragment
1.1.1

Covid-19

1.2.1

Hoe speelt jullie
bedrijf in op de
marketing?

Marketing

1.3.1

Wat vinden jullie
belangrijk aan
het imago van uw
bedrijf?

Imago

1.4.1

Hoe benaderen
jullie als bedrijf
de doelgroep?

Doelgroep

1.5.1

Interviewvraag
In welke branche
is uw bedrijf
actief en kunt u
dit toelichten?

Code
Branche
keuze

Fragment
1.1.2

Antwoord
Ik ben actief op het
gebied van marketing &
communicatie, oftewel
zakelijke dienstverlening.
Ik heb met een aantal
klanten een
betalingsregeling
afgesproken, ofwel een
tijdelijke korting
aangeboden op onze
vaste projectafspraak.
Het is zo dat in de praktijk
klanten altijd voor gaan en
ik daardoor weinig aan
eigen marketing doe.
Ik vind vertrouwen en
integriteit het
allerbelangrijkst. De klant
moet erop vertrouwen dat
hij mij alles kan zeggen
en vragen en dat dat nooit
bij derden terecht komt.
Ik ben altijd erg actief
geweest op netwerkfront
(en van 2010 tot 2015 ook
een eigen netwerkclub
opgericht met in de
hoogtijdagen 25
bijeenkomsten per jaar
van 120 gasten en 80
participerende bedrijven,
genaamd de ZuidBorrels).

Antwoord
Owen Smith is een
fashion-label in herenaccessoires. De
producten worden online
via de eigen webshop en
via Marketplace verkocht
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en daarnaast via een
aantal fysieke winkels.
Vanaf maart tot eind juni
is het erg rustig geweest
bij Owen Smith. Ondanks
dat veel mensen thuis
zaten, blijkt uit cijfers dat
in deze periode weinig
geld is uitgegeven aan
kleding en modegerelateerde items.
Sociaal media (Facebook
en Instagram in het
bijzonder), advertenties
en bol.com.

Hoe zijn jullie
omgegaan met
de Covid-19
crisis in jullie
bedrijf?

Covid-19

1.2.2

Hoe speelt jullie
bedrijf in op de
marketing?

Marketing

1.3.2

Wat vinden jullie
belangrijk aan
het imago van uw
bedrijf?
Hoe benaderen
jullie als bedrijf
de doelgroep?
Interviewvraag
In welke branche
is uw bedrijf
actief en kunt u
dit toelichten?
Hoe zijn jullie
omgegaan met
de Covid-19
crisis in jullie
bedrijf?

Imago

1.4.2

Doelgroep

1.5.2

Code
Branche
keuze

Fragment
2.1

Covid-19

2.2

Kuchschermen,
desinfectiemiddelen,
karren en mandjes
schoonmaken, personeel
gesplitst pauzeren, latex
handschoenen, vulploeg
na sluitingstijd komen
werken, alle personeel
thuislaten bij klachten.

Hoe speelt jullie
bedrijf in op de
marketing?

Marketing

2.3

E-commerce (pick-up
point), Facebook en
Instagram.

Wat vinden jullie
belangrijk aan
het imago van uw
bedrijf?

Imago

2.4

Lokaal betrokkenheid,
servicegericht.

Iedereen moet zich prettig
voelen, lekker felle
kleuren op een
gemakkelijke manier.
We gebruiken met name
Sociaal Media om de
doelgroep te bereiken.
Antwoord
Levensmiddelenbranche
(full service supermarkt).
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Hoe benaderen
jullie de
doelgroep?

Doelgroep

Interviewvraag
Heeft u veel
veranderingen
gezien binnen
Plus in de
afgelopen 10
jaar?
Heeft Covid-19
voor jullie op
financieel gebied
ook voor
negatieve
aspecten geleid?

Code
Verandering
en binnen 10
jaar

Fragment
3.1

Antwoord
Jazeker,
zelfscan en
ECommerce.

Covid-19

3.2

Ja,
doelgroepen
zijn
studenten
(veel online
les).

Merkt u dat de
concurrentie op
de food markt is
toegenomen?

Concurrentie

3.3

Ja, Big
Bazaar,
action,
Hema,
kruitvat en
zeeman.

Is er een positief
verschil tussen
het eigen
vermogen en het
vreemd
vermogen?

Vermogen

3.4

Voordeel
eigen
vermogen
geen rente.

Waar staat de
Plus over 10 jaar
volgens u?

Toekomst

3.5

Bij de beste
supermarkte
n te horen
zoals Jumbo
en Albert
Heijn.

2.5

Sociale media, lokaal
folder, lokale acties en
lokale activiteiten
(speeltuin, huiskamer).
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Interviewvraag
Heeft u veel
veranderingen gezien
binnen Plus in de
afgelopen 10 jaar?
Heeft Covid-19 voor
jullie op financieel
gebied ook voor
negatieve aspecten
geleid?

Code
Veranderingen
binnen 10 jaar

Fragment
4.1

Covid-19

4.2

Merkt u dat de
concurrentie op de food
markt is toegenomen?

Concurrentie

4.3

Is er een positief
verschil tussen het
eigen vermogen en het
vreemd vermogen?

Vermogen

4.4

Waar staat de Plus over
10 jaar volgens u?

Toekomst

4.5

Antwoord
Zelfscanning, Online bestellen,
Digitale schap labels,
Bestellingen komen automatisch
binnen.
Licht negatief voor de winstmarge
is geweest.

De concurrentie vindt
tegenwoordig voornamelijk online
plaats, zowel van gevestigde
supermarkten alsmede
nieuwkomers zoals Picnic en
Crisp.
Ja.

Waarschijnlijk een
samenwerkingsverband plaats
gevonden met een andere partij
in Nederland om het marktgebied
uit te breiden en de
concurrentiepositie te behouden.
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Interviewvraag
Wat is uw functie en
wat houdt dit in?

Code
Functie

Fragment
5.1

Antwoord
Supermarktmanager Jan Linders.
Totale verantwoordelijkheid van 1
(of meerdere) Jan Linders,
Financieel en personeelsbeleid.

Hoelang bent u al
werkzaam bij de Jan
Linders?

Werkzaam

5.2

2,5 jaar

Wat zijn uw ambities
binnen de Jan Linders?

Ambitie

5.3

Korte termijn – Deze functie
Lange termijn – Nieuwe winkel
openen.

Heeft u veel
veranderingen gezien
binnen Jan Linders in
de afgelopen jaren?
Indien ja graag
verwoorden.
Heeft Covid-19 voor uw
filiaal op financieel
gebied ook voor
negatieve aspecten
geleid?

Veranderingen

5.4

Jan Linders is bezig met een
‘inhaalslag’ wat betreft techniek en
trends anno 2020.

Covid-19 Financieel

5.5

Nee

Wie zijn de
concurrenten van de
Jan Linders?

Concurrenten

5.6

Alle supermarktketens.

Merkt u dat de
concurrentie op de
food markt is
toegenomen?

Foodmarkt

5.7

Ja, op een hoog tempo

Hoe gaat u om met
lagere prijzen van een
concurrent als b.v.
Picnic?

Picnic

5.8

Dan passen wij onze prijs aan.

Waar staat de Jan
Linders over 10 jaar
volgens u?

Toekomst

5.9

Tussen de grote supermarktketens.
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