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Vrijdag Vriezerdag
‘Vrijdag Vriezerdag’ komt eraan. Een consumentencampagne van het Vriesvers Platform. 

En de eerste informele bijeenkomst is op 21 april.

Door: Gé Lommen

‘Vrijdag Vriezerdag’? En als je die boodschap een 
tijd lang onder 16 miljoen Nederlandse consumen-
ten laat neerdalen, eten die over een paar jaar elke 
vrijdag vooral diepvriesartikelen? In een tijd van 
een teveel aan mediaboodschappen? John van Baal: 
“Woensdag gehaktdag kent ook iedereen. Dat wil 
natuurlijk nog niet zeggen dat iedereen op woens-
dag gehakt op zijn bord heeft. Maar veel consu-
menten kennen de kreet en het heeft gewerkt.” 
Zo ongeveer moeten we ons het doel van de cam-
pagne van het Vriesvers Platform voorstellen. Want 
het doel is niet zozeer dat de consument elke vrij-
dag de vriezer volstopt, maar wel dat consumenten 
meer diepvriesartikelen kopen als onderdeel van 
de boodschappen. 
Daar ging het ook om, toen enkele maanden 
geleden het Vriesvers Platform werd opgericht, een 

platform dat de verkoop van diepvriesartikelen 
moet bevorderen. 
Het platform is een organisatie van diepvriespro-
ducenten en supermarktbedrijven, met Aviko, 
Iglo, Dr. Oetker, Ardo, Ad van Geloven en Maître 
Paul als initiatiefnemers aan de industriekant, en 
Albert Heijn, Schuitema en Super de Boer aan de 
retailkant. Inmiddels heeft het Vriesvers Platform 
ruim dertig leden. En een bestuur. Dat bestuur 
moet er werk maken van dat de categorie diepvries 
zijn relevantie behoudt voor de consument en voor 
de handel. 
Was dat is aan het afnemen dan? Dat probleem 
moeten we niet groter maken dan het is. Maar 
toch… anderhalf jaar terug bracht FoodPersonality 
een verslag van een discussie onder diepvriesleve-
ranciers en -inkopers. Wat bleek? Een paar ontwik-

kelingen doen de verkoop van diepvries geen goed, 
zoals:
• Supermarktbedrijven zijn in hun rol van maal-
tijdverstrekkers sterk gericht op de verkoop van 
vers. Dat is ook verklaarbaar, want een goede 
versprestatie profileert de formule, en bovendien 
leveren vers en koelvers veelal goede marges, bij 
een goede doorstroming, want het omvat veel arti-
kelen die de consument dagelijks gebruikt.
• Als gevolg daarvan is de ruimte voor versafdelin-
gen enorm uitgedijd, terwijl de diepvriesafdeling 
daarbij achterblijft, nog niet zozeer als de ruimte 
voor dkw, maar het speelt mee.
• De consument heeft, door al die jaren dat de 
retail op versverkoop gericht is, het beeld dat 
diepvriesartikelen minder vers zijn, terwijl dat vaak 
niet zo is.

Het bestuur van het Vriesvers Platform. Vlnr staand: John van Baal, category manager vers, bakkerij, diepvries en zuivel, Spar. Gijsbert den Hertog, adviseur The 
SmartVision Company en coördinator van het Vriesvers Platform. En Linda Bergstra, inkoper verse maaltijdoplossingen (panklaar en koelverse maaltijden) en 
diepvries, Schuitema. Zittend: Ruud Harmsen, area manager retail Nederland, Aviko (links) en Guido Raaphorst, general manager Iglo Nederland, en tevens 
voorzitter van het Vriesvers Platform.
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