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PROPER BELGIE

Rentabiliteit & trafiek
Wij Belgen gebruiken veel onder-
houds- en schoonmaakproducten.
In onze buurlanden Frankrijk, Duits-
land en Nederland is dat opmerke-
lijk minder. Daar vind je in de grote
doe-het-zelfzaken hooguit 1 à 2
meter drogisterij; in ons land kan
dat oplopen tot 4 à 5 meter, soms
zelfs tot 8 à 10 meter. En dat is
een goede zaak voor de winkel-
punten, want drogisterij- en schoon-
maakproducten hebben een hoge
rentabiliteit. Ook de typische bouw-
materialenhandel heeft nu vaak een
kleine afdeling met onderhouds-
producten, net vanwege het rende-
ment van deze categorie. De
consument heeft dit soort producten
immers altijd opnieuw nodig. Ze
zorgen dus voor een regelmatige
stroom van klanten in de winkels,
en dat heeft ook een weerslag op
de verkoop van andere catego-
rieën. Wie de winkel binnenstapt
om vijf liter bleekwater te kopen,
koopt misschien ook wel kerstversie-
ring in de kerstperiode, of verf of
tuinproducten in de lente.

VERSCHILLEN FOOD VS. DIY

Specifiek aanbod
Het aanbod van onderhoudspro-
ducten in doe-het-zelfzaken en
grote voedingszaken vertoont
enkele belangrijke verschillen. De
supermarkt om de hoek biedt over
het algemeen basisproducten aan,
terwijl je in de doe-het-zelfzaken
meer oplossingen voor specifieke
problemen vindt. 

Hogere concentratie
Een tweede verschil is de concen-
tratie van de producten. Een
product dat in een doe-het-zelfzaak

verkocht wordt, is vaak meer
geconcentreerd en daardoor ook
effectiever. 

Adviesverlening
Bovendien is er personeel op de
winkelvloer beschikbaar dat de
consument goed advies kan geven.
Klanten stappen de zaak binnen
met een probleem en verwachten
buiten te gaan met een oplossing.
Een klant die zich geholpen weet
met goed advies, keert terug. De
leveranciers van schoonmaak-
middelen besteden dan ook veel
aandacht aan de opleiding en
vorming van de medewerkers in de
winkels, bijvoorbeeld aan de hand
van technische fiches met informatie
over de samenstelling van de
producten en de toepassingen. Een
goed opgeleide medewerker zal
een product immers beter verkopen.

Voor bepaalde  complexere
problemen moeten zij de consu-
ment ook kunnen adviseren. Ze
moeten daarvoor allereerst het
probleem kunnen herkennen en
weten met welke producten het op
te lossen is. 

PRODUCTEN

Indeling schap volgt toepassing
Het aanbod van schoonmaakpro-
ducten is ontzettend groot. Het
schap overzichtelijk houden is
broodnodig, zodat de consument
snel en gemakkelijk vindt wat hij
zoekt. De meest gevraagde
producten moeten zich op grijp- of
ooghoogte bevinden. Voor een
basisassortiment raden leveranciers
minstens één meter schap van
zeven planken aan. De praktijk
wijst uit dat de beste opstart zelfs

wordt gehaald met meteen twee
meter schap. Een indeling van de
schappen overeenkomstig de
toepassing van de producten,
bijvoorbeeld producten voor sani-
tair, keuken, vloer, tapijt, textiel,
tuin ... blijkt de consument veel
houvast te bieden. 

Hardrunners
Ontstoppingsmiddelen zijn binnen
de DIY echte hardrunners en alles-
reinigers; en ontvetters doen het,
net als bleekwater, white spirit,
soda en thinners, ook altijd goed.
Goed om weten is dat de markt
voor speciaalreinigers voorlopig
blijft stijgen. Leveranciers houden
de mogelijke toepassingsgebieden

SCHOONMAAKPRODUCTEN
CREEREN TRAFIEK
TEVREDEN KLANTEN DANKZIJ PROFESSIONELE KWALITEIT & GOED ADVIES

ie de afdeling onderhoudsproducten in de doe-het-zelfzaak bekijkt, kan er 
niet omheen: voor schoonmaakmiddelen in en om het huis, auto en tuin, en 

doe-het-zelf bestaat er een immens aanbod. Je vindt er alles van schoonmaak- en 
verfraaiingsproducten tot probleemoplossers die ontvlekken, ontkalken, ontdooien, 
ontstoppen, ontsmetten, bleken of kleuren, tot en met het gereedschap om al die 
producten aan te brengen, zoals wissers, bezems en schoonmaaktextiel. 
Hoe vindt de consument in die overvloed net dát product waar hij naar op zoek is?

W

Marina Van den Branden

Tools
Bezems destination category

Een compleet schap dat in alle behoeftes aan schoon-
maaktools van de consument voorziet, van bezems

tot vloer- en raamwissers en schoonmaaktextiel,
beslaat zo’n zes meter. Het aantal schapposi-
ties per artikel is hier afgestemd op een

gemiddelde rotatie en vaak voorzien leveran-
ciers concepten die zo opgemaakt zijn dat
een voorraad buiten het schap niet nodig is.
De categorie van bezems is een 'destination'-
categorie binnen de DIY, producten waarvoor
de consument naar een doe-het-zelfwinkel

gaat. 

Hardrunners
De hardrunners hier zijn kokos- en pvc-bezems en bezems voor binnenshuis. Dit stuk
van de huishoudcategorie zal ook de meeste omzet en marge genereren voor de

winkelier. Daarnaast roteren stelen ook uitermate snel, logisch, omdat ze ook op vloer-
wissers gemonteerd worden. Vloerwissers zijn een tweede belangrijke categorie

binnen de schoonmaaktools. Met name de grotere vloerwissers (45/55/75 cm) zijn
belangrijk in de doe-het-zelfsector, omdat ze niet altijd in de supermarkt om de hoek

te vinden zijn.
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voor hun producten nauwlettend in
de gaten en zullen, bijvoorbeeld
wanneer een nieuwe vloer in de
mode komt, hier direct op inspelen
en passende onderhoudsproducten
in de markt zetten.

Ecologisch en puur
Producenten zijn al enkele jaren de
weg van de doeltreffende, ecologi-
sche productontwikkeling inge-
slagen, die grondstoffen uit de
petroleumindustrie weert ten voor-
dele van grondstoffen van plantaar-
dige oorsprong, enzymen, levende
micro-organismen en onschadelijke
bacteriën. 
De bestanddelen zijn uitgekozen
met het oog op het milieu en de
gezondheid van de gebruiker,
terwijl ze toch een optimaal effect
hebben. 
Bovendien worden ze gebruikt op
een manier die verkwisting voor-
komt, waardoor ze dus ook minder
schadelijk zijn voor de gezondheid
en het milieu. 

Ouwe getrouwe 
drogisterijproducten
Daarnaast scheren ook oude
drogisterijproducten zoals natrium-
bicarbonaat, azijn en sodakristallen
sinds een aantal jaren weer hoge
toppen in de verkoop. Leveranciers
vermoeden hier, naast een gevoe-
ligheid bij de consument voor het
ecologische aspect van schoon-
maak en onderhoud, ook een
effect van de financiële crisis.
Deze producten zijn immers goed-
koper en omdat het pure
producten zijn, kunnen de mensen
zelf bepalen hoeveel ze ervan
nodig hebben. 

VERPAKKING & ETIKET 

Belangrijke drager van info
Om de consument te helpen bij het
maken van een keuze en hem beter

te informeren over het gebruik van
onderhoudsproducten, nemen de
leveranciers allereerst hun toevlucht
tot de verpakking en het etiket. Het
gaat in deze productcategorie
vooral om scheikundige producten,
dus strikte veiligheidsvoorschriften
en veilige verpakkingen voor de
gebruiker zijn een must. Aangezien
de producten in de doe-het-
zelfzaken vaak professioneler en
complexer zijn, moeten de verpak-
kingen ook duidelijker en vollediger
zijn. Hetzelfde geldt voor de
gebruiksaanwijzingen. 
Daarnaast is de verpakking
uiteraard een uithangbord en een
belangrijk element van herkenning
voor de consument. Producenten
trachten zich dan ook te onder-
scheiden met vernieuwende en
aantrekkelijke verpakkingen die de
herkenbaarheid van hun producten
in het schap vergroten.

POS-materiaal
Brochures, affiches of video’s
kunnen ondersteunend werken, net
als een interactieve, elektronische
keuzehulp op het schap, die consu-
menten in enkele stappen van
probleem naar
oplossing en het
juiste product
leidt. Belangrijk
is dan echter wel

dat het desbetreffende product in
de winkel ook daadwerkelijk
verkrijgbaar is. Met een website-
adres of QR-code op de product-
etiketten kan informatie over de
producten ook beschikbaar zijn
voor de smartphone en de tablet.

PIEKPERIODE

De voorraad die een winkelpunt het
best aanhoudt, hangt af van het
seizoen en de rotatie van een
product. Leveranciers merken twee
seizoengebonden piekperioden op.
Al waagt lang niet iedereen zich
elk voorjaar aan de traditionele
grote schoonmaak, de verkoop
toont dat de verandering van het
seizoen wel degelijk nog een grote
rol speelt in ons schoonmaakritme.

Voorjaar
In de lente keert het licht terug, en
daarmee het verlangen om het
winterstof van zich af te schudden
en onfrisse plekjes aan te pakken,
en terras en tuin, inclusief tuinmeu-
belen, voor te bereiden voor de
zomer. Uit ervaring blijkt dat het in
maart een goed idee is om bleek-

water en onder-
houdsproducten
voor terrassen en

tuinmeubelen per pallet in de
winkel te zetten. 

Najaar
In september en oktober moeten
scholen en studentenkoten een
schrobbeurt krijgen en worden hout-
en kolenkachels weer aangemaakt,
met als gevolg nogmaals een piek
in het gebruik van de bijbehorende
schoonmaak- en onderhoudsarti-
kelen. Terwijl een mooie lente de
mensen aanzet tot de aankoop van
producten voor de barbecue, kan
vrieskou de verkoop van sneeuw-
schoppen, ruitenspoelers of smelt-
zout in korte tijd explosief doen
stijgen.

Producten gevoelig voor pieken
Producten die gevoelig zijn voor
seizoenpieken, zijn bleekwater,
ammoniak, azijnzuur, white spirit,
thinner om verfborstels te reinigen of
vlekken te verwijderen, natriumcar-
bonaat (baking  soda) en
natriumbicarbonaat  (washing
soda), carbonzuren voor het onder-
houd van terras en chalets bv.,
glas- en schoorsteenreinigers, en
onderhoudsproducten voor kachels
en open haarden.

Geen promoties, 
maar stabiel prijsbeleid
Promoties en actiedisplays blijken
lucratief voor seizoengebonden
producten en ze kunnen zeker
traffic builders zijn, maar verder
geloven leveranciers niet zo in
stuntprijzen, wel in een stabiel
prijsbeleid. Als de consument een
probleem heeft, moet dat worden
opgelost, en de prijs blijkt dan
een minder belangrijk punt,
zolang producten maar doen wat
op het etiket staat. �

Met dank aan BoBrush, Enteco,
Forever Products, HG, Lambert
Chemicals, PGZ, Pollet en Realco
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Het aanbod van schoonmaakproducten is ontzettend groot. Door alles overzichtelijk te houden, vindt de consument snel en gemakkelijk wat hij zoekt. 
U ziet van links naar rechts de 1 meterconcepten van respectievelijk Enteco, HG, PGZ, Forever Products, Lambert Chemicals en Realco 

De verpakking is tegelijkertijd een uithangbord en een belangrijk element van 
herkenning voor de consument


