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PLUS, een 
SUcceSvoLLe 
combinatie 
van een Sterke 
LandeLijke 
formULe en LokaaL 
ondernemerSchaP

PLUS is in 1928 opgericht en in al die jaren 
uitgegroeid tot waar het nu staat. Een coöperatie 
met 268 winkels, verdeeld over 230 ondernemers 
met een omzet van 3 miljard. PLUS maakt al 8 jaar 
op rij een grotere groei door dan de markt. Dat is 
extra bijzonder, omdat de groei niet komt uit nieuwe 
winkels, maar op de bestaande meters is verdiend. 
Het geheim? Een combinatie van een sterke landelijke 

In het Nederlandse supermarktlandschap neemt PLUS 
een bijzondere positie in. Deze supermarkt drijft op lokaal 
ondernemerschap. De ondernemers hebben hart voor hun 
zaak en hun klanten. Dat vertaalt zich in een enorme drive 
en voortdurend streven naar verbetering, bijvoorbeeld met 
e-commerce en een nieuwe formule. ‘Dat zit in ons DNA’, 
stellen Björn Bertrand en Peter van Mourik.  

formule en lokaal ondernemerschap, stelt Peter 
van Mourik. ‘Het landelijke format maakt dat PLUS 
mee kan doen met landelijke ontwikkelingen zoals 
online of zelf scannen van boodschappen, terwijl het 
lokale ondernemerschap zorgt voor kennis van het 
marktgebied. Onze ondernemers geven de landelijke 
formule echt een lokale touch. Dat maakt PLUS tot het 
winnende model.’
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E-commerce
Corona heeft voor een versnelling gezorgd van 

bestaande trends. Neem e-commerce: dat pakt PLUS 
op zijn eigen manier aan. ‘Wij werken niet met een 
centrale hub of een eDC, maar regelen alles via de 
lokale winkels’, vertelt Björn Bertrand. ‘In plaats van 
één groot platform hebben we allemaal kleinere, 
lokale platforms die de uitgifte verzorgen. Daardoor 
kunnen we snel schakelen. Iedereen herinnert 
zich de gekte van het hamsteren van toiletpapier 
en de beelden van lege schappen de eerste weken 
van de pandemie. Toen bleek de kracht van onze 
aanpak. Een ondernemer wil geen nee verkopen. 
Hier heerst een cultuur van ‘het maakt niet uit waar 
het vandaan komt, maar ik ga zorgen dat ik handel 
heb!’. Dat heeft ervoor gezorgd dat PLUS ook de 
eerste 8 weken van de crisis veel beter scoorde in 
productbeschikbaarheid dan andere supermarkten. 
Dankzij onze e-commerce strategie zijn we vorig 
jaar online met 130 procent gegroeid. Dat zijn mooie 
cijfers, maar veel belangrijker: het uit zich ook in de 
klantwaardering. Een goede omzet is leuk, maar het 
gaat uiteindelijk om de klant.’ 

Betekent de focus op e-commerce dat de fysieke 
winkels minder belangrijk worden?
‘Absoluut niet. Ook op dat punt zijn we hard bezig 

met groeien. We hebben 4 jaar geleden een nieuwe 
formule ontwikkeld: Briljant 2.0. Eind 2021 zijn er 50 

winkels omgebouwd naar dit format. Deze winkels 
worden ingericht op de ontwikkelingen van de 
toekomst. Daarmee spelen we in op de behoefte van 
klanten aan vers en gemak. De nieuwe supermarkten 
hebben alles in huis voor een snelle, gezonde 
maaltijd. We hebben een model ontwikkeld voor 
twee groepen winkels. De grote winkels krijgen een 
eigen keuken waar verse maaltijden worden bereid 
en producten worden gegrild. Dat concept hebben we 
terugvertaald naar kleine winkels. In kleinere winkels 
produceren we de maaltijden niet in de winkel maar 
in externe professionele keukens. Het format is uiterst 
flexibel, waardoor we makkelijk kunnen reageren op 
ontwikkelingen in de markt en kunnen differentiëren 
per marktgebied. Zo zien we momenteel bijvoorbeeld 
een sterk groeiende vraag naar vega. Door de manier 
waarop de winkels zijn opgezet, zijn we in staat om 
daar snel en eenvoudig op in te spelen.’ 

Wat betekenen de plannen voor het uitbouwen van 
e-commerce en de Briljant 2.0 formule voor het 
vastgoed?
‘De lokale omzet van e-commerce zorgt voor een 

fikse groei. Dat betekent dat we voor de bestaande 
winkels op zoek moeten naar meer meters. Daarnaast 
zijn we voor de Briljant 2.0 formule ook op zoek 
naar nieuwe locaties. Met 2.0 kunnen we echt iets 
bieden dat onderscheidend is. De nieuwe winkels 
hebben hun kracht al bewezen en presteren allemaal 

Björn Bertrand, 
directeur Vastgoed 
& Ontwikkeling 
PLUS Retail

‘�EEn�goEdE�omzEt�is�
lEuk,�maar�hEt�gaat�
uitEindElijk�om�dE�
klant’
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beter dan de markt. Neem IJsselstein: dat was 5 jaar 
geleden nog een grasveld en die winkel draait nu ver 
boven verwachting. Dat laat zien dat we de markt 
wel in beweging kunnen krijgen. Er heerst al een 
aantal jaren de overtuiging dat de markt krimpt in 
meters. Maar als je puur naar de markt cijfers kijkt, 
zie je een sterke groei over de laatste jaren. En met de 
verwachte versnelling van de woningbouwplannen 
komt er de komende jaren beslist extra ruimte voor 
groei.  Deze marktgroei in combinatie met onze sterke 
lokale 2.0 formule maakt dat PLUS graag nieuwe 
winkels aan het netwerk toevoegt. En ook in stedelijke 
gebieden kunnen we veel onderscheid bieden. Overall 
denken we dat er ruimte is om te groeien richting 
minimaal 300 PLUS supermarkten in de nabije 
toekomst.’

PLUS wint aan de lopende band prijzen, van de 
Meest Verantwoorde Supermarkt en de meest 
Klantvriendelijke Supermarkt tot de beste Wijn 
Supermarkt. Waar komt jullie drive vandaan?
‘Wij zijn niet bezig met het winnen van awards,  

maar we winnen omdat we dingen doen waar we in 
geloven. PLUS zorgt voor goed eten, voor de buurt en 
voor elkaar. Dat zit in ons DNA. Als coöperatie ben 
je continu bezig om je klanten zo goed mogelijk te 
bedienen Wij hebben niet zo zeer de ambitie om de 
beste van Nederland te worden, maar willen in al die 
268 marktgebieden de beste van dat gebied worden. 
Als dat lukt, ben je ook de beste supermarktformule 
van Nederland. Het is mooi om te zien dat dat 
lukt en het is ook een groot compliment aan alle 
ondernemers die met hun team het verschil in 
hun buurt maken  Onder andere in de zomer- en 
kerstrapporten van GFK wordt PLUS al jaren als beste 
landelijke supermarkt-formule beoordeeld.’

Wat is er nodig voor een gezonde groei van de 
branche?
‘Meer flexibiliteit als het gaat om het toevoegen 

van meters. Voor een relatief kleine uitbreiding  kun 
je maanden bezig zijn om dat qua vergunningen 
voor elkaar te boksen. Terwijl de supermarkt een 
belangrijke maatschappelijke functie heeft. Die paar 
extra meter kan net wat meer lucht geven, waardoor 

die winkel voor de buurt of wijk behouden kan blijven 
en de functie juist kan verstevigen. PLUS heeft een 
enorme trekkracht voor een wijkwinkelcentrum. 
Er zijn genoeg voorbeelden van wijken waar een 
ondernemer zorgt dat een heel winkelcentrum 
overeind blijft. Dat is de kracht van een coöperatie. Wij 
hebben 230 ondernemers die hun rol pakken naar de 
buurt en de maatschappij en daarin investeren. Daar 
mag best wat meer oog voor zijn.’ 

Wat wordt na e-commerce en 2.0 de volgende stap?
‘Eind ‘22, begin ‘23 gaat ons nieuwe, duurzame 

distributiecentrum in Oss open. 50.000 m2, volledig 
gemechaniseerd. Dit nieuwe centrum gaat de vier 
bestaande distributiecentra vervangen. Dat is een 
mooie stap vooruit, geheel in lijn met onze activiteiten 
op het gebied van e-commerce en 2.0. Ook investeren 
we volop in ict, op zo’n manier dat we makkelijk 
meekunnen in de snelheid van ontwikkelingen in 
de markt. Daarmee kunnen we onze voorsprong 
behouden.’ 

Peter van Mourik, 
directeur Marketing & 
Communicatie PLUS Retail

‘�Wij�zijn�niEt�bEzig�
mEt�hEt�WinnEn�van�
aWards,�maar�WE�
WinnEn�omdat�WE�
dingEn�doEn�Waar�WE�
in�gElovEn’

‘�onzE�ondErnEmErs�gEvEn�
dE�landElijkE�formulE�
Echt�EEn�lokalE�touch’


