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Flauw jaar voor Franse doe-het-zelf markt
Kort buitenlands nieuws.

DONDERDAG 23 APRIL 2015

6u15. Zoals elke ochtend rinkelt de wekker! Ik was gisteren-
avond laat thuis, wat het net iets moeilijker maakt om uit bed te 
geraken. Het ontbijt is snel klaar: 3 tasjes thee. Snel nog de grote 
titels in de krant van gisteren lezen en luisteren naar het radio-
nieuws van 7uur. Mijn vrouw moet vandaag ook vroeg weg naar 
het ziekenhuis! De rush naar het werk is begonnen. Tegen 7u30 
moet ik weg zijn anders zijn de files te groot. Ik moet eerst de ring 
rond Brussel nemen, om vervolgens richting Nijvel te rijden!

8u45. Aankomst op kantoor. Eerst goedendag zeggen tegen alle 
medewerkers, een paar gesprekjes met de ene en met de andere. Even 
mijn mails lezen en kleine voorbereiding voor vergadering om 10 uur 
met mensen van onze fabriek die op bezoek komen. Er staan een 
aantal belangrijke punten op de agenda. Om 11u30 is de meeting 
afgelopen. Daarna volgt nog een lang gesprek met onze inkoper 
over de stand van zaken inzake verschillende dossiers.

12u30. Lunchen met de Franse collega’s van onze fabriek. 
Straks management meeting met onze CEO over de trimestriële re-
sultaten en de plannen en acties voor de komende maanden. Deze 
vergadering zal ongeveer 2 uur duren maar kan zeker uitlopen.

16 uur. Einde vergadering.
Ik zit nog steeds mooi op schema. Goed zo, want morgen staat een 

belangrijke meeting met een klant op de planning. Ik heb wat extra 
tijd nodig,  aangezien dit dossier nog moet afgewerkt worden. Ben zo 
goed als klaar maar tot op het laatste moment kan ik er nog wat aan 
veranderen. En dit keer wil ik er nog een uurtje over kunnen nadenken, 
vandaar. Maar dat laatste blijkt toch niet zo evident, omdat er drin-
gend moet gebeld worden naar een klant die mailtje stuurde en wacht 
op een antwoord! Dan is er ook nog een Franse collega die zijn mail 
van gisteren graag zo snel mogelijk beantwoord ziet. Tot dusver had ik 
daarvoor nog geen tijd gevonden. Ik besluit hem even op te bellen, het 
telefoongesprek duurt uiteindelijk een twintigtal minuten. Wat babbe-
len ze toch graag, onze zuiderburen ☺!

17u30. Nog even de agenda van morgen overlopen, wat spullen ver-
zamelen voor de meeting van morgen die buitenhuis plaatsvindt. Niks 
vergeten, en zien dat alle gegevens goed bewaard zijn op de computer.

18 uur. Ik moet vertrekken omdat mijn echtgenote en ik s’ avonds 
nog verwacht worden op receptie in Antwerpen! Het wordt weer een 
race tegen de tijd, maar zou moeten lukken.

21 uur. Terug thuis.

22 uur. Bedtijd.

Het dagboek van. JEAN-BERNARD GABRIEL (Directeur Allibert Benelux)
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Met een omzetcijfer van 24,8 miljard euro 

kende Franse doe-het-zelf markt in 2014 

een bescheiden groei van amper 0,8%. 

En het had veel erger kunnen zijn, ware 

het niet dat de grootschalige bouwmark-

ten (GSB) de grootste stijging (+1,2%) 

lieten noteren en zo deels de meubels 

redden. Adeo en Kingfisher domineren 

de DIY-branche, met een gezamenlijk 

marktaandeel van 71%. “We zijn ver 

verwijderd van de gouden jaren, zoals in 

2006 waar onze markt nog 8% groei liet 

optekenen”, zegt Jean-Eric Riche, voor-

zitter van de Franse leveranciersfederatie 

Unibal, die de BTW-verhoging bij onze 

zuiderburen als één van de mogelijke 

boosdoeners noemt.

Verzadigde markt?
In waarde hebben de GSB’s met een to-

taal omzetcijfer van 19 miljard euro sa-

men zo’n 77% van de Franse dhz-markt 

in handen. Tuin, goed voor 12% van de 

uitgaven in DIY, blijft ook in Frankrijk 

één van de meest lucratieve afdelingen: 

+3,9% omzetstijging in 2014. Product-

groepen als loodgieterij en elektriciteit 

legden veel minder gewicht in de schaal, 

beiden kenden vorig jaar -1% omzetda-

ling. 

In een markt die sommigen als verzadigd 

omschrijven, zijn er in de laatste tien jaar 

toch een aantal opmerkelijke verschuivin-

gen gebeurd. Zo slaagde Groupe Adeo er 

in de periode tussen 2006 en 2015 in zijn 

marktaandeel op te trekken van 31 naar 

38%, en dit ten nadele van Kingfisher dat 

met zijn enseigne Castorama 33% van 

de Franse DIY-markt in handen heeft. 

Een snelle optelsom leert ons dat bei-

de grootmachten samen goed zijn voor 

71%. Andere spelers zoals Bricomarché 

en Mr. Bricolage moeten zich tevreden 

stellen met 8% marktaandeel.

Screwfix 
plant vijf 
extra winkel- 
openingen 
in Duitsland
Screwfix, dochteronderneming van het 

Britse Kingfisher, zal in het boekjaar 

2015/2016 vijf extra winkels op de Duitse 

markt openen. In de zomer van vorig jaar 

maakte het enseigne er zijn debuut, met 

de opening van vier winkels. Opmerke-

lijk is dat Screwfix ook nu opnieuw kiest 

voor de regio rond Frankfurt am Main. Bij 

het concept van Screwfix draait veel rond 

het ‘click & collect’ gebeuren waarbij de 

e-shop als belangrijkste verkoopkanaal 

en de winkels voornamelijk als afhaal-

punten dienen. Vandaar de beperkte ver-

koopoppervlakte (gemiddeld 100m2) en 

de grote opslagruimte (circa 1.200m2) van 

de fysieke winkels. Deze hebben steeds 

9.000 artikelen op voorraad. Klanten, in 

hoofdzaak professionele aannemers en 

geëngageerde klusjesmannen, hoeven 

amper 5 minuten te wachten om hun on-

line bestelling af te halen in het dichtst-

bijzijnde verkooppunt. Of ze kunnen hun 

producten de volgende werkdag gratis 

aan huis of op de werf laten leveren.


