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SCHOONMAAK

DE MARKT ONDER DE LOEP

Gespecialiseerd aanbod
In tegenstelling tot de algemene
retailsector omvat het schoonmaak-
segment in de doe-het-zelf veeleer
gespecialiseerde middelen. Zo zijn
ontstoppingsmiddelen binnen de
DIY-sector echte hardrunners. En
ook ontvetters doen het prima, net
als bleekwater, white spirit, soda
en thinners.

Piekperiode
Aangezien deze gespecialiseerde
middelen vooral voor specifieke
(doe-het-zelf)klussen worden ge-
bruikt, ligt de piekperiode qua
verkoop in de lente en zomer. Met
andere woorden: schoonmaak-
producten in DIY rollen het vlotst
over de toonbank van april tot

september. De fameuze lente-
schoonmaak is nog steeds bij veel
mensen ingeburgerd en zodra de
tuin aangepakt moet worden,
brengt dit een mechanisme in gang
waar schoonmaakproducten zeker
deel van uitmaken. In het voorjaar
en in de zomer worden ook veel
feesten thuis gegeven (onder
andere  communiefeesten en
barbecues), en mensen willen dan
dat het er binnen én buiten extra
netjes bij ligt.

Stabiel segment
Cijfermateriaal hebben de verschil-
lende fabrikanten niet voorhanden,
maar over één ding zijn ze het
allemaal eens: dit marktsegment is
relatief stabiel, met hier en daar
een kleine vooruitgang. De prijzen
blijven ook stabiel, waardoor de

evolutie in waarde en volume
diezelfde stabiele koers vaart. 

Potentiële groeiers
Aangezien consumenten aller-
hande allesreinigers in de gewone
supermarkt kunnen terugvinden, zal
de groei van schoonmaakartikelen
in DIY voornamelijk van gespeciali-
seerde reinigers komen. De consu-
ment zoekt in de doe-het-zelfwinkel
dus vooral naar gespecialiseerde
producten, en wordt daarbij geïn-
spireerd door het steeds ruimere
aanbod en de overvloedige
reclame voor deze artikelen. Daar-
naast zien we dat de consument
meer en meer op zoek gaat naar
kant-en-klare producten voor een
specifiek probleem. Ook hier is dus
groei mogelijk. Net als bij de gels,
die vaak gekocht worden voor

toepassingen waar vloeibaarheid
een nadeel kan zijn, denk bijvoor-
beeld aan verticale oppervlakken.
Tot slot heeft de consument de
laatste jaren steeds meer aandacht
voor mens en milieu. De verkoop
van sprays gaat daardoor wat
achteruit ten opzichte van vloei-
bare vormen en gels.

RAYONOPBOUW

Productkeuze
Zoals eerder gezegd in dit artikel,
moeten in de doe-het-zelfkanalen
vooral gespecialiseerde schoon-
maakproducten in het assortiment
worden opgenomen. Denk dan
bijvoorbeeld aan ontstoppers,
vloerreinigers, vlekkenverwijde-
raars, reinigingsproducten van
industriële kwaliteit ... 

VEEL GROEIPOTENTIEEL VOOR 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
SPEEL IN OP TRENDS EN ZORG VOOR SFEERVOLLE PRODUCTPRESENTATIE

In de lente en zomer kennen de schoonmaakproducten in het doe-het-zelfkanaal 
een echte piek. Klussers gaan dan op zoek naar gespecialiseerde reinigers die 
een gebruiksklare oplossing bieden voor hun specifieke schoonmaakproblemen. 
In dit artikel gaan we na hoe u uw assortiment schoonmaakproducten het best kunt 
opbouwen. Een logische indeling en een aantrekkelijke presentatie zijn daarbij de 
sleutelwoorden. Het is een assortiment met een mooie marge, dat de klant op zijn 
gemak stelt.

I

An De Maere

Een uitgebreid gamma kan in een fraai merkenblok 
worden opgesteld, inclusief opvallende 
merkaankleding bovenaan

In het doe-het-zelfkanaal worden vooral gespecialiseerde 
schoonmaakproducten aangeboden
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Allesreinigers kunt u het best tot een
minimum beperken, aangezien ze
in veelvoud in de supermarkt
worden aangeboden, en dan nog
vaak tegen bodemprijzen. Opteer
dus vooral voor de topmerken in
allesreinigers, en verkoop die liefst
tegen zo scherp (concurrentieel)
mogelijke prijzen. Ze hoeven
echter niet zo veel winkelopper-
vlakte in te nemen. Allesreinigers
verkopen bij wijze van spreke zich-
zelf, en brengen ook minder rende-
ment op. Je moet die echter natuur-
lijk wel in huis hebben om voor
'volledig' aangezien te worden.

Logische indeling
Om het rek met de schoonmaak-
producten duidelijk en overzichte-
lijk te houden voor de consument,
hanteer je het best een logische
opbouw per subsegment. 

Sommige leveranciers of fabri-
kanten opteren voor een opdeling
per toepassing of familie. Goed
voorbeeld daarvan is een indeling
in vloeren, badkamer, keuken,
WC, tuin en speciale toepassingen
(zoals hout, leder ...). Anderen
stellen dan weer voor om te
werken met goed afgebakende
merkenblokken. 

Inrichting en sfeer
Presentatie is belangrijk voor alle
productgroepen, en dus ook voor
deze. Om de consument aan te
zetten schoonmaakproducten in
zijn winkelmandje te leggen, zijn
inrichting en sfeer in het rayon van
cruciaal belang. Dat kan door te
werken met rekaankleding en sfeer-
beelden boven de rekken, door
gebruik te maken van POS- en
marketingondersteuning, eventuele

kortingsbonnen of prijskortingen in
de kijker te zetten … Voorts is een
kopstand altijd prima om de
verkoop te boosten. En wie elders
plaats heeft in de winkel, mag ook
zeker second placement
met bijvoorbeeld displays
niet vergeten. 
Klein aandachtspuntje:
omdat de consument
vaak niet goed op de
hoogte is van producten
die chemicaliën bevat-
ten, wordt er het best
voldoende  aandacht
geschonken aan de presentatie
van deze producten. Zo kunt u ook
deze groep attractief maken.

Accessoires en crossselling
Naast de pure schoonmaak-
producten kunt u ook zeker een link
maken met andere productgroepen
die hierop aansluiten. Denk aan
schoonmaakaccessoires  zoals
sponzen, schuursponzen, wissers,

borstels, trekkers,
vaatdoeken,
dweilen, enzo-
voort. Deze pro-
ducten moeten
zeker in hun
nabijheid worden
opgesteld. 
Bij de chemische
producten, zijn
maskers, hand-
schoenen  en
brillen dan weer
onontbeerlijk bij-
voorbeeld. 

Daarnaast zien we dat er de
laatste jaren ook een tendens is om
meer lichaamsverzorging, zoals
handcrèmes, toe te voegen aan het
assortiment schoonmaakproducten.

Dat simpelweg omdat
de leveranciers vaak
de beide assortimenten
aanbieden.  Qua
presentatie  vragen
deze producten echter
wel wat meer inspan-
ning omdat ze moeten
inspelen op  alle
zintuigen. Een mooie

uitstalling met veel spiegels en
extra belichting kan daarbij veel
helpen.

SLIM VOORRAADBEHEER

In de schoonmaakbranche zijn er
verschillende leveranciers die logis-
tiek gezien zeer sterk staan in een
optimaal voorraadbeheer. Als
retailer werkt u dus idealiter samen
met een aantal leveranciers die u
hierin kunnen adviseren en zeer
snel kunnen inspelen op de
verkoop.
Zo behoudt u dag in dag uit een
rayon met een ruime en aantrekke-
lijke keuze. Zeker voor de
seizoensgebonden  producten,
zoals teakreinigers, is het echt wel
belangrijk om voldoende voorraad
te houden.
Een goede rayonmanager houdt
daarbij het weer in de gaten.
Want vindt de consument niet wat
hij zoekt in uw winkel, dan zal hij
beslist elders gaan kijken. �

Aantrekkelijke displays zorgen zeker voor een boost in de verkopen Een logische opbouw per subsegment is aan te raden

De groei komt vooral 
van gespecialiseerde 
reinigers

DE CONSUMENT
GAAT MEER EN MEER
OPZOEK NAAR
KANT-EN-KLARE

OPLOSSINGEN VOOR
SPECIFIEKE
PROBLEMEN




