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Feit: veel consumenten die in het weekend hun bood-
schappen doen bij de Albert Heijn, kopen in het begin 
van de week liever bij een concurrent als de C1000 of 
Aldi en Lidl. Wie zijn deze mensen, en hoe haal je ze 
over toch bij de Albert Heijn te shoppen? GfK bekeek 
het feitelijk aankoop- en oriëntatiegedrag van 10.000 
huishoudens. Daarnaast analyseerde het bureau het 
mediaconsumptiegedrag van diezelfde groep huishou-
dens. En deze keer keek men niet alleen naar het off-
line kijk-, luister- en leesgedrag van de huishoudens, 
maar ook naar het internetgedrag.

Omzet laten liggen
Albert Heijn richt zich graag op eenpersoonshuishou-
dens en tweeverdieners. Maar deze groepen zijn over 
het algemeen niet zo prijsgevoelig. Uit demografisch 
onderzoek van GfK komt naar voren dat juist een an-
dere belangrijke vaste AH-klantgroep, de ouderen, 
vaak valt voor een doordeweekse promotie van de 
concurrent. Lidl en Aldi zijn in trek aan het begin van de 
week, en dat geldt vooral ook voor de C1000: deze  
retailer scoort goed met zijn promoties van maandag 
tot en met donderdag. Albert Heijn laat hierdoor op 
jaarbasis 500 miljoen euro (dat is 5 procent van de om-
zet) aan omzet liggen, aldus GfK. Vooral in vers, houd-
bare zuivel, sanitaire producten, schoonmaakmiddelen, 
frisdrank en conserven is veel winst te halen. De vaste 
AH-klant kun je over het algemeen bestempelen als 
een wat impulsievere consument dan de bezoeker van 
een andere supermarkt. Hij of zij kijkt minder naar prijs 
en meer naar merk en kwaliteit. Vaste AHklanten bezit-
ten vaker een smartphone en lezen vaker een folder 
voordat ze gaan shoppen; 56 procent leest de  
AH-folder. Vaste AH-klanten bezoeken daarnaast voor-
namelijk uit gewoonte hun AH en waarderen de verse 
producten, het assortiment, het personeel en de  
mogelijkheden tot parkeren.

Inzet TV 
Albert Heijn lijkt de groep vaste- doch deels ontrouwe 
shoppers niet goed te kunnen bereiken met communi-
catie en promoties. Hoe komt dat? GfK kan inzoomen 
op deze specifieke groep klanten. Het blijkt dat de 
groep een afwijkend kijkgedrag heeft ten opzichte van 
de huidige  allocatie van AH spots over de televisie- 
zenders. Albert Heijn zet relatief veel in op RTL4 en dan 
met name op zaterdag tot dinsdag gaat veel budget 
naar deze zender. Dit is voor deze groep consumenten 
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Methodiek
Aanleiding van het onderzoek was 
een sterktezwakteanalyse van de 
formule Albert Heijn, op basis van 
het actuele aankoopgedrag van 
week 5 tot en met week 16 2012 bij 
het Consumerscan panel (n=10.000 
huishoudens). Gfk meet single sour
ce passief, dat wil zeggen dat het 
bureau informatie verzamelt bij een 
en dezelfde consument over diverse 
aspecten, zonder dat men hiervoor 
een enquêteformulier hoeft in te vul
len. naast het feitelijk aankoopge
drag, achtergrondinformatie van het 
huishouden, en het shopperoriënta
tiegedrag, is in deze analyse ook het 
mediagedrag bekeken, zowel off 
als online.
Vaste klanten zijn volgens Gfk con
sumenten die meer dan 25 procent 
van hun consumentenbestedingen 
bij de betreffende formule uitgeven.

Cijfers
Van de vaste klanten die doorde
weeks ook bij andere supermarkte 
komen, behoort 14 procentpunt 
meer dan gemiddeld nederland tot 
de sociale klasse b onder. In deze 
doelgroep bevinden zich veel ge
pensioneerden. 38 procentpunt 
meer dan gemiddeld nederland 
woont in het noorden van neder
land. Gfk analyseerde de bruto tv
bestedingen (bron: MediaXim) van 
de grootgrutter en vond dat Albert 
Heijn in februari tot en met april bru
to bijna 10 miljoen euro bruto uitgaf 
aan televisiereclame. rTL kreeg 47 
procent van het budget voor het be
gin van de week, het kijkaandeel  
in die periode van vaste AHklanten 
die doordeweeks ook elders shop
pen naar deze zenders was 21 pro
cent. nederland 1 kreeg 12 procent, 
terwijl het kijkaandeel 31 procent 
was. bij nederland 2 en 3 was het 
respectievelijk 1 procent en 3 pro
cent versus 8 procent en 8 procent 
kijkaandeel. Indien de TV doelgroep 
‘vaste AHklanten die doordeweeks 
elders shoppen’ is, adviseert Gfk op 
maandag tot en met donderdag te 
overwegen budget van rTL4 te ver
schuiven naar onder andere neder
land 1 Aanvullend zou Albert Heijn 
meer kunnen investeren in gerichte 
preroll campagnes, aldus Gfk.

minder efficiënt (het kijkaandeel op de dagen zaterdag 
tot en dinsdag is 21 procent versus 47 procent van het  
budget). Een specifiek afgestemde analyse kan exact 
aangeven wanneer de doelgroep het meest efficiënt 
bereikt kan worden.

Online
De gezinnen die vallen in de groep ‘klant bij Albert He-
ijn maar shopt begin van de week elders’ zijn overigens 
prima online te bereiken. Bijvoorbeeld met pre-rolls bij 
Uitzendinggemist.nl, YouTube en RTLXL.  
Albert Heijn-klanten die doordeweeks bij de concurrent 
shoppen, zijn significant vaker en langer online 
dan‘normale’ AH klanten. Favoriete online shops  zijn 
Bol.com en Wehkamp. Ook zijn deze huishoudens  
veel te vinden op Facebook en YouTube. Ze besteden 
hier met name meer tijd dan gemiddeld online Neder-
land. De site van Albert Heijn wordt ook goed bezocht, 
maar kennelijk zijn de aanbiedingen voor de maandag 
tot en met de donderdag niet afdoende aantrekkelijk 
om er actie op te ondernemen. Wellicht dat Bol.com, 
deze site wordt relatief vaak bezocht, mogelijkheden 
kan bieden om deze groep te activeren. 
 
De groep klanten van AH die ook in het begin van de 
week elders shopt is ook op de radio en in print goed 
te bereiken. De analyse toont aan dat deze groep AH 
klanten meer dan gemiddeld Klassieke- en Jazz radio 
zenders luistert. Ook sport & nieuws worden vaker be-
luisterd dan voor gemiddeld Nederland geldt. Voor 
print geldt dat de regionale- én landelijke dagbladen 
het goed doen. 

Oplossingen
Oplossingen om deze groep ( vaste- doch deels on-
trouwe shoppers) te verleiden meer te kopen in het be-
gin van de week zijn er genoeg volgens GfK: Plaats bij-
voorbeeld een aanbieding in de krant aan het begin 
van de week met daarin één versaanbieding en één 
houdbare aanbieding. Of laat de consument op maan-
dag tot en met donderdag zelf zijn aanbiedingen kie-
zen, via een online poll.  
Daarnaast kun je in het weekend waardebonnen uit 
delen, die maandag tot en met donderdag geldig zijn. 
Start een spaaractie waarbij doordeweeks extra pun-
ten worden verdiend. Dit uiteraard in combinatie met 
de optimalisatie van de inzet van televisie en internet. 
Oftewel: van bereik naar ROI. •


