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stopt dat in die vriezer, zodat er niet meer veel bij 
kan. Nu willen wij als retailer uiteraard vooral onze 
broodomzet vasthouden, maar je zou dat aankoop-
gedrag ook kunnen veranderen, door de consu-
ment vaker voor brood te laten terugkomen. Met 
als gevolg dat er meer andere artikelen in de vrie-
zer kunnen. Dat is uiteraard geen kwestie van een 
paar maanden campagne voeren, en de consument 
zal ook niet zomaar elke dag opnieuw brood halen, 
zoals in Frankrijk. Maar het zijn mogelijkheden.”
Den Hertog: “Je kunt de consument ook erop 
wijzen hoe hij of zij zijn energierekening kan ver-
lagen. Ingevroren artikelen worden vaak ontdooid 
door het een tijd in de keuken te laten liggen, of 
met de magnetron. De consument zou de koelkast 
moeten gebruiken om ingevroren artikelen te laten 
ontdooien, daarmee wordt koelkast kouder van 
binnen en dat scheelt ook weer in de energiekos-
ten. Uiteraard geldt dat voor producten die de con-
sument in bevroren staat moet bereiden. En willen 
we de diepvriesmarkt goed houden, dan zullen 
fabrikanten altijd producten moeten ontwikkelen 
die bij wijze van spreken superieur zijn aan vers. 
Dat is ook een grote uitdaging.”

• De consument heeft zo veel keuze aan super-
markten in het marktgebied, dat hij of zij drie keer 
per week boodschappen doet en zodoende minder 
diepvriesartikelen als voorraad hoeft aan te hou-
den. Vooral als gevolg van die ‘supermarktdicht-
heid’ is het marktaandeel van diepvries 3,6%. In 
België is dat 5,9%, in Duitsland 7,4%, in Engeland 
8,7%.
En: het is gebleken dat diepvriesproducenten 
afzonderlijk deze marginaliserende effecten van 
de diepvriesverkoop niet kunnen ombuigen. Dus 
daarom werden de handen ineengeslagen om de 
diepvriesverkoop te bevorderen.
Maar wat is nu het bijzondere van die totstand-
koming van het Vriesvers Platform? Supermarkt-
bedrijven zouden maling kunnen hebben aan 
die boodschap, zolang zij succesvol versartikelen 
verkopen, met goede marges en goede doorstro-
ming en die profileringsmogelijkheid. Bovendien: 
de koelwanden met maaltijden staan vol met 
huismerken, dat profileert niet alleen, het levert 
zoals bekend de retailers meer marge op dan de 
A-merken. Dus zou je denken dat de supermarkt-
bedrijven denken: heren Aviko, Oetker en Iglo, 
allemaal leuk en aardig, maar wij gaan gewoon 
onze eigen gang. Maar nee; sterker nog, van meet 
af aan deden AH, Schuitema en Super de Boer als 
initiatiefnemer mee en inmiddels blijken category- 
en assortimentsbeslissers van Schuitema en Spar 
lid van het platformbestuur te zijn en zitten Plus 
en Super de Boer in de raad van advies. Inmiddels 
hebben zich meer retailers aangemeld als lid.

Vriesvers
Deze maand kwam dit bestuur voor het eerst bij-
een om de plannen voor dit jaar te bespreken. Zo-
als gezegd: het opvallendste is de campagne Vrijdag 
Vriezerdag. Gijsbert den Hertog, coördinator van 
het Vriesvers Platform: “Je zou verwachten dat het 
Vriesvers Platform dan ook consequent de term 
‘vriesvers’ wil gebruiken, dus ‘Vrijdag Vriesvers-
dag’. Maar die term wordt vooral geassocieerd met 
diepvriesartikelen die een onderdeel van de warme 
maaltijd zijn. Daarmee zouden we het belang van 
andere leden van het platform onderschuiven, 
bijvoorbeeld vleessnacks, gebak en banket, ijs. We 
willen niet dat het platform vooral de producenten 
van maaltijden en maaltijdcomponenten helpt en 
andere leden minder. We willen wél dat consumen-
ten meer diepvriesproducten gaan eten.”

Broccoli
Verder blijkt dat het platform tal van andere plan-
nen heeft om de diepvriesmarkt beter bij de consu-
ment tussen de oren te krijgen. Een campagne met 
allerlei info over diepvries – met name gericht om 
de perceptie te veranderen dat diepvries minder 

vers is dan versartikelen. In het overleg komt een 
‘Vriesversweek’ aan de orde, of een ‘vriesversquiz’. 
Verschillende media worden op hun effectiviteit 
beoordeeld, wat leent zich voor print, wat voor de 
radio? Maar ook: de terugkeer van de ‘diepvriessu-
permarkt van het jaar’.
Bestuurslid en Schuitema-inkoper Linda Bergstra 
vindt dat de retail zich hiermee kan profileren: 
“Een broccoli die bij C1000 op de versafdeling ligt, 
is twee weken goed houdbaar. Er is een koelketen 
aan voorafgegaan. Maar broccoli in diepvries is in 
feite beter geconserveerd. De broccoli is zo snel 
mogelijk na de oogst ingevroren, meestal binnen 
het uur. Als Schuitema zoeken wij ook mogelijkhe-
den om de consument beter bewust te maken wat 
hij of zij precies kiest. Wanneer zou je beter een 
ingevroren broccoli kunnen kiezen en wanneer een 
verse? Wanneer wil je die thuis gaan gebruiken? 
Wat is de voedingswaarde van agf dat een week 
bij de consument thuis in de koelkast ligt, versus 
een pak groente uit de vriezer? De supermarkt zou 
hierin een rol kunnen spelen van een goede voor-
lichter, die precies zegt waar het op staat, om zo 
de consument met betere overwegingen een beter 
afgewogen aankoopkeuze te laten maken.”
“Wij als fabrikanten willen ook nog steeds een aan-
trekkelijker diepvriesafdeling. Het is niet gemak-
kelijk om zomaar de ambachtelijke, aanstekelijke 
sfeer van een goede versafdeling na te bootsen 
voor diepvries”, weet Aviko’s Ruud Harmsen, “de 
consument moet ook vaak kiezen uit producten 
in kisten en kasten, vaak ook nog afgesloten. En 
die consument leest dan ook nog: zo snel mogelijk 
weer dichtdoen, waardoor je de consument een ge-
voel van haast meegeeft bij dat aankoopmoment.”
General manager Iglo Guido Raaphorst: “Maar we 
vinden het ook de taak van fabrikanten om daarin 
mee te helpen. In het buitenland zijn diepvries-
afdelingen van, laat ik eens een keten noemen… 
Delhaize in België, of Spar in Oostenrijk, toch een 
stuk aantrekkelijker, minder kil. Soms ook doordat 
fabrikanten de ruimte hebben gekregen om goed 
uit te pakken. Ben & Jerry’s heeft in Engeland her 
en der in supermarkten geweldig uitgepakt, met 
uitstekende resultaten.”

Energierekening
Daarmee wil het bestuur niet meteen claimen 
dat dan ook het marktaandeel van diepvries tot 
de niveaus van België, Duitsland of Engeland zal 
stijgen. Want het netwerk aan supermarkten in 
Nederland zal niet zomaar veranderen. Van Baal: 
“Maar je kunt wél andere factoren beïnvloeden. De 
consument is beperkt in de aankoop van diepvries, 
op grond van de diepvriesruimte thuis. En vol is 
vol. Maar wat doet de consument in Nederland 
veel? Die koopt voor een aantal dagen brood in en 

Vriesvers Platform, dit jaar

Het Vriesvers Platform organiseert dit jaar nog drie 

themabijeenkomsten voor leden. 

Instore-marketing wordt het thema voor de bijeen-

komst in Driebergen op 21 april. Voor de bijeenkomst 

in oktober en december wordt met de leden en met 

de nieuwe raad van advies van het platform tijdens de 

meeting van 21 april overlegd voor nieuwe thema’s. 

Te denken valt aan thema’s als energie, logistiek, mvo 

en de diepvriesruimte bij de consument.

Het geheel aan activiteiten:

1)  marketing: 

• Vrijdag Vriezerdag, campagne in (gratis) dagbladen 

ondersteund met site om penetratie en met name 

aankoopfrequentie te verhogen. Campagne is in de 

maak.

• Vriesvers Weken: imagocampagne op de radio, 

eveneens in de maak.

2) trade marketing

• promotiepakket voor de winkelvloer (2010)

• handboek voor winkelpersoneel (2010)

• verkiezing Vriesvers Winkel van het Jaar

• loyaliteitscampagnes (2010)

3) ledenservice en -activiteiten: 

categorie-informatie, wetenschappelijke informatie, 

’vriesvers-weetjes’, knipseldienst, bovengenoemde 

themabijeenkomsten en workshops.
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