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Intensieve hydratatie EN een lichte textuur?

Met lavera®, is het mogelijk.

Zorg voor jezelf en de natuur. Ervaar onze nieuwe gecertificeerde
natuurlijke HYDRO SENSATION gezichtsverzorging.
•
•
•
•

Verfrissende sensatie
Formule op basis van biologische algen en natuurlijk hyaluronzuur
Vrij van siliconen en microplastics
Kartonnen verpakking 100% gerecycled

NIEUW

lavera. natuurlijk. mooi. effectief.

Uw voordelen
• Ruim 75.000 artikelen
• Artikelen zijn per stuk te bestellen
• 7 dagen per week bestellen, levering van
maandag t/m zaterdag
• voor 18.00 uur besteld, volgende dag geleverd
• Bestelling wordt gratis verstuurd vanaf € 210,• Klantenservice 7 dagen per week bereikbaar
• Aantrekkelijke maandelijkse
aanbiedingen

ONE-STOPSHOPPING

Holland Pharma
Dé groothandel in drogisterij- en natuurproducten
Alles voor uw winkel bestellen bij een groothandel? Dan bent u bij Holland Pharma aan het
goede adres! Met het ‘one-stop-shopping’ concept biedt Holland Pharma u een uitgebreid
assortiment. Dit houdt in dat nagenoeg alle producten die aangeboden worden in bio-winkels,
apotheken, reformzaak of gezondheidscentrum uit voorraad leverbaar zijn

T +31 (0)88 990 86 00 | E info@hollandpharma.nl | www.hollandpharma.nl
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Vastberaden
vooruitkijken
“De eerste golf stond in het teken van de supply chain en nu is het tijd
voor een strategische aanpak” en “Het is juist nu belangrijker om vooruit
te kijken.” Die zinnen uit de artikelen in deze uitgave, lijken symbool
te staan voor de vastberadenheid waarmee de drogisterijsector de
uitdagingen van de coronacrisis aangaat. Als rode draad zit dat door
deze uitgave van Careality heen geweven. Achter de schermen weet het
CBD het voor elkaar te krijgen dat de drogisterijsector wordt aangemerkt
als vitale sector die ook bij strengere maatregelen open blijft. Aan de
voorkant blijft de consument volgens ABN AMRO de fysieke drogisterij,
als een van de weinige winkels, volop bezoeken en zetten de medewerkers
alles op alles om hen goed te blijven bedienen. Lees bijvoorbeeld hoe
marktleider A.S. Watson de vaart erin houdt en de sector uitdaagt om
te blijven innoveren, ook in de productgroepen die het nu moeilijker
hebben. Volgens de brancheanalyse van René Salimans is beauty in de
drogisterij zelfs nu nog belangrijker dan health. Er zijn meer kansen, zo
laat Joop Rutte zien dat de coronacrisis (zoals verwacht) groen licht geeft
aan de markt van vitaminen, mineralen en supplementen. En Evelyn
van Leur beschrijft in deze uitgave 8 wereldwijde trends in retailen
tijdens coronatijd. Kansen zijn er ook online, niet alleen in de verkoop
maar ook in advisering; in de drogisterijbranche werken immers talloze
jonge, ambitieuze en deskundige gezondheidsadviseurs die ook online
hun adviseringsrol graag oppakken met blogs of vlogs. De drogisterij
kijkt vooruit en daar sluiten wij met de Care Awards graag op aan. Want
ook in 2020 zijn er volgens onze vakjury mooie producten gelanceerd
die het innoverende karakter van deze sector ondersteunen. U ziet het
overzicht achterin deze uitgave.
Veel leesplezier
Ivonne de Thouars, hoofdredacteur

colofon
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Bewust Beter
Bewust Goedkoper
Bewust Lager
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Herkenbare
winkeluitstraling

HET BETAALBARE ALTERNATIEF
- 43.000 artikelen.
- Compleet en onderscheidend assortiment.
- Landelijke marketing.
- Folderprogramma en social media ondersteuning.
- Uitgebreid POS Materiaal Pakket.
- Herkenbare winkeluitstraling.
- Meer vrijheid in lokaal ondernemen.
Uitgebreid
POS Materiaal
pakket

Folderpakket
Social media
ondersteuning.

Onderscheidend
assortiment

Bewust Beter
Bewust Goedkoper
Bewust Lager
Voor meer informatie zie
www.drogistbewustbeter.nl of www.unipharma.nl

Kruidvat 45 jaar: van brutale
nieuwkomer naar marktleider
Kruidvat viert dit jaar haar 45ste verjaardag. In bijna een halve eeuw
ontwikkelde Kruidvat zich van een kleine speler tot marktleider in
health en beauty met bijna 1250 winkels in Nederland, België en Frankrijk en meer dan 15.000 medewerkers. Tegelijkertijd met het 45-jarige
jubileum van Kruidvat, bestaat Trekpleister in 2020 40 jaar en Prijsmepper 15 jaar. Het grote feest dat AS Watson in juni voor alle medewerkers
had georganiseerd, moest helaas vanwege de coronacrisis geannuleerd
worden. Kruidvat bleef zichzelf steeds vernieuwen, maar is altijd trouw
gebleven aan de waarden waarmee de succesvolle drogisterijketen
groot is geworden. Het verhaal start in 1975 met het idee van Dick
Siebrand om Nederland kennis te laten maken met een nieuw begrip:
de discount- drogist. Door steeds opnieuw de grenzen te verleggen,
weet Kruidvat nieuwe kansen te benutten en groei te realiseren. De
acties zijn ondeugend en spraakmakend, de basis voor het ‘verrassend
en voordelig’-imago. 10 jaar na de opening van de eerste winkel telt
de drogisterijketen 158 winkels . In 1997 wordt Kruidvat eigenaar van
187 Trekpleister-winkels en franchisegever voor 22 filialen. In 2002 is de
overname door A.S. Watson een feit. Vanaf 1991 opent de keten haar
deuren in België en in 2015 leert ook Frankrijk Kruidvat kennen. Momenteel zijn er ruim 1.230 Kruidvat-winkels in Nederland, België en Frankrijk.
Precies 45 jaar na de opening van de eerste winkel, bereikt Kruidvat dit
jaar een bijzondere mijlpaal met de opening van de nieuwe winkel in
Roermond. Bij Kruidvat Next Generation 3.0 kunnen klanten rekenen
op een verrassend assortiment, het vertrouwde voordeel en een grote
hoeveelheid aanbiedingen. De nieuwe winkelomgeving heeft een frisse
en moderne uitstraling en een overzichtelijke presentatie. Met deze
nieuwe winkelformule bouwt Kruidvat voort op de succesformule die
haar groot heeft gemaakt.
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Zelfzorg ontlast reguliere zorg
Zelfzorg kan de reguliere zorg ontlasten, zeker in coronatijd. Bij de helft van de mensen verdwijnen
of verminderen de klachten zonder tussenkomst van een zorgverlener als apotheker of huisarts. Dat
blijkt uit onderzoek van de Patiënten Federatie Nederland. Het gaat in het onderzoek om kleine kwalen
als pijn, verkoudheid, hoesten of te hoge en te lage bloeddruk. Patiënten slikken dan paracetamol of
andere zelfzorggeneesmiddelen die nuttig zijn, gaan meer bewegen of passen de leefstijl aan. Ook
chronische patiënten hebben grote behoefte aan eigen regie over gezondheid en willen zo weinig
mogelijk naar een zorgverlener. Bijna negen op de tien mensen heeft de afgelopen twee jaar dan
ook aan zelfzorg gedaan. En 80 procent zou het volgende keer weer zo doen. Als patiënten op een
juiste wijze zelfzorg kunnen toepassen, voldoet dat aan de behoefte van grote groepen, zo stelt de
federatie. Zorgverleners doen er dan ook goed aan zelfzorg actief te bevorderen, bijvoorbeeld met
goede informatie. Ook zouden zorg aangeboden door zorgverleners en zelfzorg nog beter op elkaar aan
kunnen sluiten door online hun gegevens uit te wisselen. Het CBD herkent de bevindingen. Directeur
Marten Hummel: “Drogisten leveren een belangrijke bijdrage aan de juiste zorg op de juiste plek.
Op dit moment onderzoeken we in de proeftuin in onder meer Brummen hoe betere samenwerking
tussen drogisten, apothekers en huisartsen hier een bijdrage aan kan leveren, bijvoorbeeld door het
uitwisselen van gegevens en het op elkaar afstemmen van gezondheidsadviezen.”

Knikkende covid-knieën?
“Terwijl de drogist zich graag profileert als hoeder van ons
aller gezondheid, blijkt dat corona hem slechts knikkende
knieën heeft opgeleverd. Geen organisaties die de handen
ineen hebben geslagen om de drogisterij van de juiste beschermingsmiddelen en de juiste beschermingsmaatregelingen te voorzien zodat de kans om als drogisterij in de media
te verschijnen (ten faveure van de gehele detailhandel) als
een winkel waar je absoluut veilig en gezond kunt winkelen.
Een gemiste kans. Voorbeelden? Een kuchscherm die de hele
toonbank inclusief de zijkanten afschermt, personeel met
covid-gezichtsbescherming, desinfecterende handgel, niet in
zo’n lullig pompflaconnetje (vaak praktisch leeg) maar met
een volautomatische dispenser zodat niets in de handen
genomen hoeft te worden. Op verzoek het beschikbaar
stellen van een losse latexhandschoen of een mondkapje.
Mandjes die door het personeel -en niet door de klantenontsmet worden en duidelijke aangegeven looproutes en
uniforme richtlijnen voor klanten en personeel. Een uitstraling van streng, veilig en gezond. Met vooral veel uitleg van
het hoe en waarom van
deze maatregelingen
(uniform promomateriaal
voor alle drogisterijen) op
bijvoorbeeld A1 formaat.
Dat is scoren en werkt
onderscheidend. Heel
goed voor ons imago. Ik
had het graag gezien op
buitenbord of pui: “U kunt
bij ons veilig winkelen,
wees welkom!”
Eddy Nip, drogist

DA ziet kansen in combinatie
drogist/apotheek/supermarkt
Bestaat de apotheek zoals we die kennen over tien jaar
nog? Recente studie van de Universiteit van Pittsburgh laat
zien dat we aan de vooravond staan van gepersonaliseerde
medicijnen 3D-printen die met een drone gecodeerd worden
verzonden. Wie print er? De apotheker? En wie geeft er het
juiste advies bij? Wat heeft een drogisterij of een supermarkt
daar mee van doen? Kan de huidige, meer op een wetenschapper of arts lijkende, apotheker mensgerichte zorg met coaching en advies geven? Of is de kennis
in huis maar vindt deze haar weg niet makkelijk naar de consument? DA ziet
een paar interessante trends. In de VS worden deze trends al tijden omgezet in
nieuwe vormen van zorg en retail. De uitholling van de zorg, de verontrustende
ontwikkelingen van obesitas en andere welvaartsziekten, werden gecombineerd met nieuwe community-gerichte retailconcepten. Deze ketenintegratie
biedt naast talloze synergetische voordelen niet alleen commercieel voordeel,
maar volgt ook de zorgbehoeften van de grillige consument in onzekere tijden.
Van zogenaamde Minute Clinics, waar desgewenst een arts, verpleegkundige,
apotheker of drogist adviezen geeft en gezondheidstesten doet, tot het gemak
van al deze diensten onder één dak, achter één kassa. Het is tijd om ideeën om
te zetten in daden. De drogisten van DA hebben dit jaar alle voorbereidingen
getroffen en zien de eerste positieve resultaten: van de gezondheidstesten in
de winkels tot de combinatiewinkels met de supermarkten. Van de combinatie
apotheek/drogisterij tot de automatisering van adviezen via het kassasysteem.
Is de drogist daarmee de voorbode van de nieuwe combinatie supermarktdrogist-apotheek? De tijd is nu om een keuze te maken, zegt DA. Zijn het de
apothekersassistent en de drogist die het voortouw nemen en naast het zorgbelang, economisch belang ook de meerwaarde zien in hun directe gemeenschap? De huidige combinaties van apotheek/drogist en supermarkt/drogist
met de vernieuwde formule van DA, opereren succesvoller dan de markt. Dus de
keuze lijkt makkelijk gemaakt. Heb je altijd je ‘eigen winkel’ willen hebben en zie
je jouw rol in de gemeenschap als waardevol? Neem dan contact met het team
Acquisitie en Expansie van NDS via acquisitie@da.nl of 088 990 84 00.
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“De drogist heeft een bijzondere
status als vitale beroepsgroep.
Dat brengt verplichtingen met zich mee”
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Niek Schipper (A.S. Watson) daagt uit om te blijven innoveren:

Terug naar de toekomst
De drogisterijbranche is benoemd tot vitale sector tijdens de

te kst

coronacrisis, en die bijzondere status zorgt er volgens A.S. Watson

beeld

voor dat je verplichtingen hebt naar de consument. “We hebben dit

Ivonne de Thouars
In the Picture

jaar alles op alles gezet om onze klanten goed en op een veilige
manier te bedienen. We investeren onverminderd in onze formules
en dagen leveranciers graag uit om te blijven innoveren, met de
gezamenlijke blik op de toekomst”, zegt Niek Schipper, commercieel
directeur ASW Benelux.

D

it roerige en hectische jaar zorgde ervoor dat er een
streep kon worden gezet door veel van de plannen
die A.S. Watson Health & Beauty Benelux voor 2020
had. Aan de andere kant zijn er ontwikkelingen in een
stroomversnelling gekomen en is de samenwerking met leveranciers nog nooit zo intensief geweest, vertelt Niek Schipper die als
commercieel directeur verantwoordelijk is voor de inkoop, het
promotiebeleid en het assortiment van Kruidvat, Trekpleister en
Prijsmepper in de Benelux. “Tijdens een crisis van deze omvang
wordt niet alleen je merk, maar ook de samenwerking getest.
We hebben een bijzondere status als vitale beroepsgroep die de
zelfzorggeneesmiddelen bereikbaar houdt voor de consument. Dat
brengt verplichtingen met zich mee waar je alleen aan tegemoet
kunt komen met daadkracht, snel handelen, onderling begrip en
een sterke samenwerking.”

Controle terugkrijgen

A.S. Watson moest in februari snel grip zien te krijgen op de grote
dynamiek die door de coronacrisis ontstond. “De 15.000 medewerkers in de winkel kwamen in een storm terecht. De eerste weken
waren spannend, met gestreste klanten en een hamsterpiek;
sommige productgroepen werden tien keer zoveel verkocht. Onze
eerste prioriteit was de veiligheid van medewerkers en klanten.
We vonden het belangrijk om de winkels open te houden en onze
rol als zelfzorgdrogist serieus in te vullen. Dat betekent dat we snel
moesten schakelen om in ruim 1.500 winkels de veiligheidsmaatregelen uit te voeren volgens het protocol. Tegelijkertijd heeft onze

afdeling heel erg geschakeld op bevoorrading. We hebben met de
leveranciers nagedacht over de kern van ons assortiment en hoe
we vitale producten beschikbaar konden houden. Zo hebben we
bijvoorbeeld besloten om de grote potten vitamine C uit het assortiment te halen en te vervangen door de kleine variant, zodat
we meer klanten konden bedienen. Ook hebben we grote artikelen
en displays van de vloer gehaald om de 1,5 meter afstand beter te
kunnen realiseren. Sommige beslissingen zijn pijnlijk, we zijn een
commercieel bedrijf en het gaat tegen onze natuur in om handel te
schrappen, maar het was wel nodig. Met alle inspanningen kregen
we eind maart de controle weer terug.”

Crisis als testcase

Een succesvolle winkelformule staat of valt met een goede samenwerking tussen retailer en leverancier. “Dat is gemakkelijk om te
zeggen bij mooi weer, maar dit jaar kwam het er echt op aan. Een
crisis van deze omvang is een testcase voor je merk, je bedrijf en
zeker ook voor de samenwerking. Als je heftige keuzes moet maken of acties niet door kan laten gaan, is er dan onderling begrip
en kun je alsnog tot goede afspraken komen? Dat verliep boven
verwachting. Er ontstond een gevoel van gezamenlijkheid: we
gaan het redden met elkaar! We hebben collectief de handschoen
opgepakt en bakens kunnen verzetten. A.S. Watson gaat niet snel
bij de pakken neerzitten, als het tegenzit dan zetten we de schouders eronder. Er kwam zelfs weer ruimte om plannen te maken en
naar de nieuwe kansen te kijken die er ontstonden. De consument
heeft veel meer aandacht voor gezondheid en preventie, dus
>>
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we hebben ruim baan gegeven aan die productgroepen. We zitten
bovenop het veranderende klantgedrag. Zo zijn we ingesprongen
op het feit dat er deze zomer maar weinig mensen op vakantie
gingen, we hebben minder koffers naar de filialen gestuurd en zijn
snel aan de slag gegaan met producten als zwembaden of ventilatoren. Alles wat er in de samenleving gebeurt, raakt ons. Meer
thuis en thuiswerken? Dan verkopen we een recordomzet aan
koffie en bieden we kaarsen en puzzels aan om het thuis gezelliger te maken. Minder gelegenheid om uit te gaan? Dan daalt de
omzet van make-up en geuren. We hebben goed gekeken naar het
versnellen van de winkeldoorstroom. Bijvoorbeeld door zelfscankassa’s in veel winkel versneld in te voeren Zo hebben we de balans
gezocht tussen een veilige én aantrekkelijke winkelomgeving.”

Inhaalslag maken

Binnen deze hectiek blijven Schipper en zijn team gefocust op de
core business. “De hardlopers krijgen meer aandacht in de winkel
en media-uitingen, maar we hebben ook veel oog voor de groepen
die het nu moeilijk hebben. Ik wil in 2021 een inhaalslag maken
in beauty en ook dat staat of valt met de samenwerking met de
leveranciers. We denken samen na hoe we de consumenten op een
andere manier kunnen verleiden. Zij kopen nu bijvoorbeeld eerder
neutrale make-up voor overdag in plaats van extravagante kleuren en dat kunnen we met subtiele keuzes op de winkelvloer en in
onze uitingen bijsturen. We geven extra aandacht aan ons eigen
merk omdat veel mensen onzeker zijn over hun financiële positie
en we ook de kleine portemonnee willen blijven bedienen. Die
investeringen in ons eigen merk vallen op: onlangs zijn onze luiers
door de Consumentenbond uitverkozen tot Beste Koop, een mooie
waardering voor het feit dat we blijven innoveren met een scherp
oog voor de prijs/kwaliteit verhouding.”
A.S. Watson investeert ook voortdurend om het bedrijf duurzamer
te maken, Schipper vertelt dat de interesse daarvoor de afgelopen maanden is verdubbeld ondanks de crisis. “Met het platform
Natuurlijk & Voordelig willen we het de consument makkelijker
maken om voor duurzaam te kiezen. Hieraan kunnen we als grote
retailer een bijdrage leveren. We maken ook achter de schermen
steeds verdere stappen – door onze omvang hebben ook de kleine
stappen grote impact.”
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Meer dan voordeel

A.S. Watson is volgens Schipper goed door de eerste coronagolf gekomen. “We hebben vertrouwen dat we met onze ervaringen ook
beter voorbereid zijn op de komende tijd. Er is meer rust, leveranciers hebben voorraden aangelegd en er is meer zelfvertrouwen.
We hebben daarnaast veel aandacht besteed aan onze medewerkers: hoe werk je zo veilig mogelijk en hoe blijf je klantvriendelijk
onder grote druk? Ik ben heel erg onder de indruk over de manier
waarop onze collega’s het op de winkelvloer hebben gedaan.
Kruidvat zet sinds het voorjaar de medewerker ook meer centraal
in de communicatie, bijvoorbeeld met de tv-commercials waarin
zij vertellen dat de Kruidvat-medewerker er ook in deze moeilijke
tijd is voor de klant. Dat beeld komt dit najaar terug, zegt Schipper.
“Deze persoonlijke benadering heeft veel goodwill gekweekt, bij

“Een crisis van deze
omvang is een testcase
voor je merk, je bedrijf én
voor de samenwerking”

klanten en bij de medewerkers. De drogist die hard werkt en dichtbij zijn klanten staat, dat concept past bij ons. Voordeel blijft belangrijk bij Kruidvat, maar we geven de drogist nu ook een gezicht.
We merken dat de visie op de drogist mede door de coronacrisis
verandert, er is meer waardering, mensen zien nu dat we meer zijn
dan een voordelige winkel We hebben dan ook ruim 3.800 gecertificeerde drogisten in dienst die wekelijks 100.000 adviezen geven
over eenvoudige gezondheidskwalen en daar is nu echt behoefte
aan. Mensen waarderen dat onze medewerkers met raad en daad
voor ze klaarstaan en zien onze expertise beter.”

interview

Kruidvat Next Generation 3.0

Het nieuwe gezicht dat Kruidvat toont in de commercials, loopt in
lijn met de vernieuwing van de winkels. Precies 45 jaar nadat de
eerste Kruidvat-winkel in Nederland verscheen, opende in Roermond de eerste Next Generation 3.0. De nieuwe generatie heeft
duidelijk het DNA van Kruidvat, met een vriendelijkere uitstraling,
een heldere indeling in werelden, duidelijkere acties en een verbeterd kassapark met zelfscankassa. “We openden op 10 september
de eerste Next Generation winkel in een drukke winkelstraat in
Roermond waar veel jongeren komen. Daar hebben we de nadruk
gelegd op beauty, we verbijzonderen de winkels naar gelang het
klantprofiel. De komende jaren blijven we fors investeren in onze
winkels; we houden de vliegende vaart erin ondanks de crisis.”

Online profilering

Naast de communicatie en de ambitie in healthcare, is ook de online profilering van de formules dit jaar in een stroomversnelling
gekomen, vertelt Schipper. “De online verkoop groeit heel hard.
We hebben veel geleerd en grote stappen gezet, de tijd van trial en
error is voorbij. In de eerste weken van de crisis konden we niet
altijd alle producten snel leveren en waren er producten soms niet
beschikbaar. Dat is niet goed genoeg, zeker niet met de komende
online drukte van december in het achterhoofd. Daarom hebben
we fiks geïnvesteerd in de logistieke capaciteit en keuzes gemaakt
in ons online assortiment. Daarbij staan health & beauty voorop
en hebben we online geschrapt in de staart van het assortiment.
De producten die je bij een drogist verwacht, moeten voor een
goede prijs en snel beschikbaar zijn via onze webshops. Wij zijn een
O&O retailer: we investeren zowel in online en offline kanalen. 9
op de 10 Nederlanders woont 15 minuten van een Kruidvat-winkel,
dus beide ontwikkelingen moeten elkaar versterken. In het tweede
kwartaal was Kruidvat de hardst groeiende online retailer, we
zijn dus goed op weg onze offline en onze online business hand in
hand te laten groeien.”

Zichtbaar zijn

Hoewel er structurele veranderingen zichtbaar zijn in retail, hebben
de formules van A.S. Watson geen klanten verloren. “De liefde voor
onze merken en formules is onverminderd en de motivatie om naar
onze winkels te komen, is bij de consument onveranderd. Shoppen
is veel functioneler geworden, maar áls de klant gaat shoppen dan
willen we er wel voor zorgen dat ze voor ons kiezen. Daarom blijven
we goed zichtbaar en wordt onze media-mix steeds rijker. We zijn de
grootste retail-adverteerder op TV en bereiken klanten via ons magazine, onze krant, 1-op-1 contact, de klantenkaart en steeds meer
via social media waar we ook de jongere doelgroep aanspreken.”

Innovatie aanjagen

A.S. Watson blijft onverminderd investeren in formules, communicatie en assortiment en daagt leveranciers uit om ook te
blijven innoveren. “Niet alleen in de productgroepen die nu hard
gaan, maar juist ook in de groepen die het moeilijk hebben. Als
we ergens in geloven, dan gaan we daar uitbundig en erg zichtbaar achterstaan zodat niemand om de innovatie heen kan. Ons
motto verrassend en voordelig staat als een huis en binnen dat
kader durven we initiatieven te nemen. Zo spelen we een aardig
deuntje mee in onverwachte productgroepen als koffie, wasmiddel of dierbenodigdheden. We moeten als A.S. Watson de blik op de
toekomst houden, daar zijn klanten, medewerkers en leveranciers
afhankelijk van. Onze inkopers leggen als aanjager de lat hoog en
we geloven dat snelheid nu nog belangrijker is dan 100% perfectie.
Het innovatiepeil stond dit jaar wellicht op een lager pitje en we
hebben er begrip voor als zaken wat langer duren, maar niet als
er alleen maar knopen worden geteld. We pleiten ervoor om weer
terug te gaan naar de toekomst, met een focus op de lange termijn
en gezamenlijke, bestendige plannen. We kunnen op dit moment
veel impact maken en nodigen leveranciers uit om daadkracht te
tonen, we geloven oprecht in samenwerking en blijven hen prikkelen om creatief te blijven.”

Niek Schipper (44) is
sinds 2017 Commercieel
Directeur ASW Benelux
en verantwoordelijk voor
commerciële strategie &
executie voor Kruidvat NL en
Be en Trekpleister. Daarvoor
werkte Niek 16 jaar aan
leverancierszijde bij Procter &
Gamble in zowel Nederland
als Europees Hoofdkantoor in
Zwitserland.
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Consument blijft fysieke drogisterij bezoeken
De sterke stijging van online verkopen gaat onverminderd door ten koste van het aantal fysieke winkels. In 2015
had 10 procent van de consumenten een voorkeur voor het online kanaal, in 2018 steeg dit naar 16 procent en
in 2020 bedraagt dit 21 procent. Het aantal consumenten dat online de laatste aankoop deed, steeg sterk: van
gemiddeld 18 procent in 2015 tot 35 procent in 2020. Koplopers in het online segment zijn elektronica, sport,
schoenen en mode. Dat blijkt uit herhaald onderzoek van
ABN AMRO onder ruim 1.500 Nederlanders. Dit heeft dit
gevolgen voor het bezoek in de winkelstraten: 35 procent zegt
van plan te zijn (veel) minder naar winkels te gaan. Daartegenover staat dat 7 procent van de consumenten juist denkt
meer naar de winkel te gaan. Per saldo is 28 procent van
plan minder vaak naar een fysieke winkel te gaan, terwijl dit
in 2018 nog voor 21 procent gold. Hoewel de voorkeur voor
online over de gehele breedte toeneemt ten koste van het
bezoek aan fysieke winkels, geldt dit in mindere mate voor
bouwmarkten, drogisterijen en supermarkten. Hier is het beoogde winkelbezoek het hoogst. Daarbij speelt volgens ABN
AMRO een rol dat het om producten gaat die de consument
direct wil meenemen.

nieuws

Drogisten blijven open bij
strengere maatregelen
Drogisten zijn geen gewone retailers, maar hebben een onmisbare en belangrijke maatschappelijke rol.
Deze unieke positie wordt na intensief overleg van het CBD met het ministerie van minister-president
Mark Rutte en met VWS erkend door de overheid: bij strengere coronamaatregelen vindt de overheid het
belangrijk dat drogisterijen open blijven.
te kst e n b e e l d

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

Samen met apotheken zijn drogisterijen de specialist in geneesmiddelen. Zelfzorggeneesmiddelen zijn zelfs een basisbehoefte. Zeker in
deze periode van corona doen burgers en patiënten een beroep op de
drogist. Immers, ruim 80% van alle aankopen van zelfzorggeneesmiddelen vindt al plaats bij de 2.350 drogisten. Geneesmiddelen die de
nare gevolgen van het coronavirus verlichten. Denk aan paracetamol,
Ibuprofen, Antigrippine, hoestdranken/pillen/sprays, neussprays en
inhalatiemiddelen). Maar ook geneesmiddelen die gebruikt worden
om kleine kwalen te bestrijden. Ook levert de drogist, net als supermarkten, andere producten die voorzien in een basisbehoefte zoals
middelen voor weerstand en bij hygiëne. De drogist ontlast zo de zorg
die het al druk genoeg heeft.
Om ook de geneesmiddelenvoorziening in Nederland op peil te
houden, is het belangrijk dat apotheken beschikbaar blijven voor
geneesmiddelen op recept. Net zo belangrijk is het dat drogisterijen
voor zelfzorggeneesmiddelen en het persoonlijk advies altijd open en
beschikbaar zijn voor patiënt en klant.

Uitzonderingspositie

Drogisterijen zijn dus geen gewone detailhandel, maar vervullen een
onmisbare maatschappelijke rol. Met die boodschap heeft het CBD
contact gehad met het ministerie van minister president Mark Rutte.
Het CBD wil graag die unieke positie van de drogist terugzien in de
routekaart die bepaalt welke maatregelen het kabinet met betrekking
tot de corona-pandemie neemt en bijvoorbeeld welke voorzieningen
beschikbaar moeten blijven voor het publiek. Ook heeft het CBD uitvoerig overleg gevoerd met de projectdirectie Covid-19 van het ministerie van VWS. De lobby van het CBD is uitermate succesvol geweest!
De drogist heeft een uitzonderingspositie. Want mocht er sprake zijn
van verdere aanscherping van de maatregelen, bijvoorbeeld winkelsluiting, dan vindt de overheid het belangrijk dat drogisten open
blijven juist vanwege de rol in de geneesmiddelenvoorziening. Bij een
algehele sluiting van winkels is het dus gewenst dat de drogisterijen
open blijven aldus de overheid.

Blij met erkenning

Het CBD is blij dat de overheid de unieke maatschappelijke positie
van de drogist erkent. In april van dit jaar werd de (assistent)drogist al
benoemd tot een van de cruciale beroepsgroepen om de maatschappij draaiende te houden. Daarmee staan de drogisten in het rijtje met
huisartsen en apothekers.

Positie geeft verplichtingen

We kunnen trots zijn op deze erkenning: het resultaat van onze gezamenlijke inspanning. Alleen door als één sector op te trekken, hebben
we dit voor elkaar gekregen. Deze positie geeft drogisten ook verplichtingen. Belangrijk is dat we onze rol blijven waarmaken en klanten
en patiënten persoonlijk adviseren over aankoop en juist gebruik van
zelfzorggeneesmiddelen, adviseren om even niets te doen of doorverwijzen naar de huisarts. En dat we allemaal het brancheprotocol
Bescherming en Veiligheid goed volgen inclusief het deurbeleid om
het aantal klanten te beperken.

“Trots op deze uitzonderingspositie,
die het resultaat is van onze
gezamenlijke inspanningen”

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven / www.drogistensite.nl / www.erkendspecialistinzelfzorg.nl / info@cbd-maarssen.nl / @CBDdrogisterij
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Dramatische, blijvende
veranderingen
Marktonderzoeker René Salimans analyseert voor het
vijftiende jaar op een rij voor Careality de laatste
ontwikkelingen in de drogisterijbranche. Hij bekijkt dit jaar
weer de ontwikkelingen van de diverse formules, het
aandeel van zelfzorg, de stabilisatie in omzet en gaat in op

H

et vijftiende jaar dat ik deze analyse voor u mag doen, is
in vele opzichten een extreem bijzonder jaar. Dit komt
voornamelijk door Covid-19, maar ook door veranderingen
binnen deze onvolprezen branche. De eerste klap kwam
medio maart, in de zomer werd het milder en nu zitten we vol in de
tweede golf met meer zicht op wat Covid-19 is, maar ook nog met tal
van grote vraagtekens. Zal er snel een vaccin worden gevonden? Hoe
goed zal dit tegen besmetting werken? En hoe lang? Er zijn aanwijzingen dat antistoffen snel minder worden bij mensen die Covid-19
gehad hebben.

Geur en kleur onder druk

De pandemie heeft voor tal van grote veranderingen gezorgd die
alle kanten opgaan. Voor onder andere horeca, reizen, de cultuursector, luchtvaart/overig openbaar vervoer, tankstations, evenementen,
kledingzaken en sport is het een onvoorstelbaar drama. De verkoop
via internet is al jaren ‘booming’, dit heeft een grote extra stimulans gekregen. Netflix, tuincentra, bouwmarkten, verandabouwers,
woninginrichting, slijterijen, afhaalrestaurants, broodbakmachines,
pakketbezorging, dakkapellen, fietsen en elektronica profiteren enorm
van de pandemie; de consument is immers meer op thuis gericht en

“De klant blijft meerwaarde
zien in een bezoek aan
de fysieke drogisterij”
12
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de veranderingen die deels na de coronacrisis blijven.

dat wordt dus verfraaid en aangepast aan ‘het nieuwe normaal’. De
supermarkten profiteren enorm, daar is de eerste negen maanden
van dit jaar 9% meer omzet, het gaat hier om miljarden euro’s meer.
Geur en kleur staan in de drogisterijbranche zwaar onder druk. De
parfumeriespeciaalzaak zakt in omzet en te vrezen valt voor een extreem slechte decembermaand die voor deze branche zo belangrijk is.

Verborgen leed

Ik zou niet graag in de schoenen staan van de politici want je kunt het
nooit goed doen. Ik heb wel een oprechte zorg en dat is dat waarschijnlijk het aantal slachtoffers dat op lange termijn de dupe wordt
van het opschorten van de reguliere zorg groter zal zijn dan dat van
Covid-19. Hier is enorm veel verborgen leed. Dit is het gevolg van een
krankzinnig laag aantal Intensive care bedden, namelijk 1.150 op ruim
17 miljoen inwoners. Duitsland heeft er 28.000 op 80 miljoen. En ook
het aantal ziekenhuisbedden is te laag in Nederland, het is treurig dat
hier al paniek is in een fase dat er minder dan 2.000 coronapatiënten
in het ziekenhuis liggen.

Groei buurtwinkels

Bij drogisterijen is het beeld gemengd. Zaken in de top A1 winkelcentra, luchthavens, stations, ziekenhuizen en in gebieden dichtbij de
grens doen het slecht tot zeer slecht. Bij Etos is globaal de helft van
de winkels eigendom van Ahold en de helft franchiser, ik weet dat
de eigendomswinkels het zwaarder hebben qua omzet want een
aantal van die zaken zit in de hoek waar de klappen vallen. Winkels
in buurcentra profiteren van meer klanten en groei, waarbij de mate
van groei wel sterk verschilt, afhankelijk van hoe actief, betrouwbaar
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en creatief betreffende ondernemer is. Veel producten die gezocht
worden in verband met de pandemie zijn moeilijk te krijgen. De ene
ondernemer neemt genoegen met slechte leveringen en beweegt
niet, terwijl de andere stad en land afstruint om wel genoeg voorraad
te hebben.

Misbruik schaarste

Dan het thema van onbeschoft misbruik maken van schaarste en
angst: ik neem als voorbeeld mondkapjes. Er zijn veel zaken die idiote
prijzen durven te hanteren omdat men weet dat er toch klanten
zijn die in de huidige paniekstemming bereid zijn het te betalen. Er
worden marges van meer dan 100% bereikt. Gelukkig zijn er ook ondernemers die dit juist niet doen en ik kan u vertellen dat dit gezien
en vooral gewaardeerd wordt, de klant is niet gek! Er zijn voorbeelden
van zaken die eerlijke prijzen hanteren en het erg goed doen, beter
dan zaken die de omstandigheden misbruiken! Advies: zet op een
display met mondkapjes of desinfecterende zeep een groot bord
waarop staat ‘in deze winkel betaalt u een eerlijke prijs en wordt geen
misbruik gemaakt van de huidige trieste omstandigheden’: wedden
dat u daarmee meer verkoopt?

Groei gestabiliseerd

Hoe pakken al deze tegengestelde effecten nu uit qua omzet? Voor totaal drogisterijen was het dit jaar na 13 weken +8%, na 17 weken +4%,
na 24 weken +2% en na 36 weken nog slechts +1%. Voor de parfumeriespeciaalzaken zijn deze getallen resp. -8%; -14%; -11% en -4%: hier is
goed zichtbaar dat het dus weer wat beter ging toen de maatregelen
werden versoepeld, maar met de huidige tweede golf kunnen we
weer het ergste vrezen voor geuren en kleuren. Totaal drogisterij/parfumerie zit dit jaar na 36 weken exact op +/-0%, per saldo blijft er dus
nu niets over aan groei terwijl supermarkten de eerste 36 weken €2,4
miljard meer omzet hadden dan die periode vorig jaar.

Stimulans online verkoop

De andere kant is dat het bijzonder genoemd mag worden dat de
branche al decennia in staat is om de omzet vast te houden, de cijfers
hierboven betreffen uitsluitend de omzet van fysieke winkels. Inmiddels hebben alle formules ook internetverkopen opgetuigd. Daar zat
al veel groei in en met zekerheid heeft de pandemie deze verkopen

enorm gestimuleerd. Zo zakt bijvoorbeeld de winkelverkoop van luiers
fors, de reden daarvan is dat er via internet wordt besteld. Al met al
bewijst de praktijk gelukkig ook dat de klant voldoende meerwaarde
blijft zien in fysieke winkels in deze branche en dat is goed nieuws.

Veranderde gedragspatronen

Onze bekendste voetballer zei ooit ‘elk nadeel ‘heb’ zijn voordeel’ en
dat is ook zo in deze pandemie. Files, verkeersgeluid en luchtvervuiling zijn minder en de mensheid heeft ontdekt dat thuis werken en
online vergaderen op afstand in veel gevallen een goed alternatief is.
Iedereen weet inmiddels dat maatregelen tegen klimaatverandering
nodig zijn, de huidige geforceerde veranderingen zullen een bewustwording opleveren die ervoor zorgt dat ook als Covid-19 ooit over is, er
niet volledig teruggekeerd zal worden naar de oude gedragspatronen
en dat is absoluut winst voor de mensheid. Verre reizen zullen minder
plaatsvinden en ook de auto en het openbaar vervoer zullen structureel minder gebruikt worden want iedereen zal meer thuis blijven
werken. Aankopen via internet zullen daarom verder blijven stijgen.
Ook hebben we de nadelen ondervonden dat producten uit verre landen opeens niet meer werden geleverd, omdat daar de productie was
uitgevallen door corona. In uw branche zijn paracetamol en mondkapjes voorbeelden en zo viel ook de productie van auto’s en fietsen een
tijd weg. Er zal worden nagedacht om vitale goederen weer dichterbij
te gaan maken, en verdeeld over meerdere leveranciers.

Winkelmandjes voller

Wat waren nu belangrijke gevolgen van de pandemie in uw branche?
De klant komt minder vaak in de winkel, maar het mandje is voller en
fors anders qua samenstelling. Een grote vlucht namen mondkapjes,
(desinfecterende) handzeep, koortsthermometers en handschoenen. Er was ook forse groei van voedingssupplementen, pijnstillers,
haarkleuring, zakdoekjes/tissues, diagnostica (testen), luchtverfrissers, chocoladeproducten, koffie en diverse schoonmaakmiddelen.
Dramatische omzetdalingen waren te zien bij decoratieve cosmetica,
dames- en herengeuren, zonnecosmetica en gelaatsverzorging. Bij uitstek groepen die de parfumerie raken. Boeiend is dat ook veel minder
scheerpreparaten worden verkocht, men gaat toch niet veel de deur
uit. Om dezelfde reden was de verkoop van toiletblokken booming
want iedereen is meer thuis.
>>
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Parfumerie

Bij ICI Paris XL is het qua nieuwvorming vrij rustig na het wegvallen
van diverse V&D’s. Ook Douglas blijft al een jaar of zes vrij stabiel.
Pour Vous verandert al een jaar of zeven niet echt qua grootte en blijft
daarmee een kleine speler. MOOI zakt in het aantal parfumeriespeciaalzaken, maar heeft inmiddels wel een aantal combiwinkels. Op de
website staan nu totaal 41 adressen. Met de heftige druk op geur en
kleur hoeft van de parfumerie voorlopig niet veel te worden verwacht.

DA

Aantal drogisterijen per formule

In de grafieken ziet u het lange termijn verloop van het aantal winkels
per formule (bron: de Nielsen posters). Het moge duidelijk zijn dat AS
Watson met Kruidvat steeds verder wegloopt van het aantal Etoswinkels. Dit terwijl bij Etos de afgelopen jaren toch ook zaken erbij
kwamen vanuit de zelfstandigen. Daar zijn dus behoorlijk wat winkels
gestopt. AS Watson opent Kruidvaten, geen Trekpleisters. Ik vind het al
jaren bijzonder dat beide formules worden gehandhaafd, kennelijk is
AS Watson toch tevreden met de veel geringere bijdrage van Trekpleister. De groei in 2017 bij Trekpleister betreft overigens de overname en
ombouw van Dirx.

Holland & Barret en Gezond & Wel

De expansie van Holland & Barret (voorheen De Tuinen) heeft mijn
bewondering, hoe ze het doen weet ik niet, maar het aantal deuren
was in 2006 68, in 2010 73, 2015 148, vorig jaar 189 en nu in 2020 is dit
200. Daarmee is het een partij van betekenis. Gezond & Wel schommelt al een jaar of zes rond ruim 100 deuren, net als Holland & Barrett
zitten zij wat meer in de ‘groene gezondheidshoek’

Naast Covid-19 is de belangrijkste verandering binnen de branche het
in elkaar schuiven van DA en D.I.O. DA groeit weliswaar in het aantal
DA-winkels vanwege het saneren van D.I.O., maar uit de grafiek wordt
duidelijk dat de optelsom van de twee formules zeer zwaar is gedaald
in aantal. Dit komt door veel sluitingen, maar ook door de overstap
naar onder andere Care & Beauty of Etos. Bij dit soort heftige neerwaartse beweging kan het niet anders dan dat het marktaandeel van
totaal NDS zwaar onder druk staat. Inmiddels is ook UED (Uw Eigen
Drogist) binnen NDS een stille dood gestorven. De recente samenwerking van DA met Coop biedt zeker kansen.

Zelfstandigen onder druk

U ziet ook een grafiek met het verloop van het aantal zelfstandigen
binnen uw branche op basis van twee bronnen, Nielsen en Neprofarm.
De cijfers van Neprofarm zijn gebaseerd op de gegevens van marktonderzoeker IQVIA. Het blijft bizar dat beide bureaus zo sterk van elkaar
afwijken in aantal, dat komt heus niet omdat bij Nielsen de parfumerieën er ook bij zitten, want daarvan zijn in ons land nog maar enkele
tientallen zelfstandigen!

Care & Beauty

Care & Beauty heeft nu het adres van 21 winkels op de website staan,
iets minder dan bij aanvang. Ze geven aan niet aan actieve acquisitie
te doen, maar een gegeven is dat schaalgrootte nodig is om een vuist
te kunnen maken en om een prijs te kunnen krijgen die concurrerend
is. Het is verrassend dat ze inmiddels een paar huismerken voeren,
maar juist hier is volume nodig en 21 winkels is nu zeker onvoldoende
om op dit vlak echt iets voor te kunnen stellen. Het gegeven dat er in
twee jaar geen enkele aanwas is, lijkt geen goed teken.

Holland Pharma en Unipharma

De afhaalpunten van Bewustwinkelen.nl van Holland Pharma
stoomden op van 312 adressen in 2014 naar het hoogtepunt van 525
adressen in 2018. In de poster van dit jaar lezen we 446 afhaalpunten. Drogist Bewust Beter van Unipharma stond vorig jaar op 97 en
nu opeens op 74 volgens Nielsen. Hierbij staat aangegeven dat het
verzameld is uit openbare bronnen. Volgens de laatste gegevens in
Careality zijn het rond de 100 winkels. In ieders belang zouden Nielsen
en Unipharma beiden iets meer hun best moeten doen om te zorgen
dat jaarlijks de reële aantallen in het overzicht staan.
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Zelfzorgomzet

Het meest recente jaarverslag van Neprofarm is van 2019 en daarin
staat dat dit jaar een zelfzorgomzet bracht van €801,3 miljoen;
+6,4% (bron IQVIA; consumentenprijzen). Daarin lezen we dat de
zelfstandige drogisterij een zelfzorgomzet hadden van €87,4 miljoen
(-7,7%). De ketendrogisterij deed €520,5 mln. (+9,3%). De apotheek
€79,1 mln. (-0,9%; 2021 deuren). En de supermarkt deed €114,4 mln.
(+11,8%; 3.520 deuren!). Daarmee scoort de zelfstandige een marktaandeel van 10,9%. De ketendrogist 65,0%. De apotheek 9,9%. En de
supermarkt 14,3%.
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In de Nielsen posters worden ook omzetten vermeld. Ik heb dit op
rij gezet waarbij opvalt dat Nielsen in 2016 van basis veranderde. Tot
2016 werd de totale brancheomzet vermeld, deze cijfers komen tot
stand op basis van directe opgave van de handel van de wekelijkse
totale winkelomzet. Vanaf 2016 rapporteert men alleen nog de omzet
van de productgroepen die in detail afzonderlijk worden geregistreerd, dat zijn de groepen waarvoor men betalende klanten heeft.
In 2016 is tussen die twee grootheden een verschil van een kleine
zevenhonderd miljoen omzet. Het zijn steeds jaartotalen waarbij ook
opvalt dat er niet ieder jaar dezelfde periode wordt gebruikt, maar
dat is niet zo erg want zo krijgen we toch een goed beeld van wat er
de laatste vijftien jaar qua trend is gebeurd. Van 2006 t/m 2016 was
er beperkte groei, de staafdiagram loopt iets op. Van 2016 t/m 2020
komt er in het totaal van alle geregistreerde groepen niets meer bij. Ik
melde al eerder dat de eerste negen maanden van dit jaar er ook in de
totale brancheomzet geen enkele groei is. Er komen echter tientallen
miljoenen aan omzet binnen van onder andere ‘nieuwe groepen’ die
met corona te maken hebben zoals mondkapjes en handschoenen.
De conclusie bij een gelijkblijvende totaalomzet is dus dat er tientallen miljoenen minder omzet binnenkomt aan alles wat geur en kleur
heeft. Realiseer u dat de cijfers in feite nog slechter zijn want in de
loop van deze jaren ging de BTW van 19 naar 21% (eind 2012) respectievelijk van 6 naar 9% (begin 2019) en dit zijn alles cijfers met BTW.

“Het belang van beauty is zelfs
nu nog groter dan health”
Health versus beauty

Nielsen geeft in de poster ook de marktaandelen weer van de hoofdgroepen. Voor gezondheid hanteert Nielsen een wat bredere definitie
dan Neprofarm/IQVIA. Voor health care heb ik deze Nielsencijfers
op een rij gezet in een afzonderlijke grafiek. Uiteraard zijn daarin de
aandelen vanaf ‘2016 nieuw’ hoger, want vanaf dat moment hanteert
Nielsen een kleinere basis. Het valt op dat er tot 2016 met kleine
schommelingen niets gebeurt met het aandeel, en dat in een branche
met toen maar weinig groei. Maar vanaf 2016 is er een stijging, de
zeer heftige griep in 2018 heeft hierbij geholpen (dat jaar was er evenveel oversterfte als tijdens de hele eerste Covid-19 golf). Daarna ziet u
de Btw-verhoging begin 2019 van 6 naar 9% en het meest recente jaar
is er het majeure effect van Covid-19. Producten als mondkapjes zitten
hier niet in. In absolute getallen is de zelfzorgomzet in 2005 14,9%
van €3,642 miljard = €543 miljoen en in 2020 is dit 21,6% van €3,440
miljard = €743 miljoen. In 15 jaar is dit een stijging van 37%. Als je rekening houdt met het eerder gestelde en met vijftien jaar samengestelde inflatie blijft er ook voor zelfzorg toch niet veel reële groei over. En
wederom dient iedereen zich te realiseren dat het belang van zelfzorg
binnen de totale drogisterij/parfumerie branche toch maar beperkt is.
Projecteer ik het binnen de totale omzet, dan is het aandeel in 2020
niet meer dan 17,3%. Het belang van schoonheid (geuren, decoratieve
cosmetica en gelaatsverzorging) is - zelfs nu nog - een stuk groter dan
gezondheid…
Reageren? rene@salimansconsultancy.nl

rene@salimansconsultancy.nl

Totaalomzet groeit niet
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DA vult het
straatbeeld

Een mijlpaal is bereikt! De laatste D.I.O.-winkel is per oktober 2020 omgebouwd
naar een DA-winkel. En zo bouwt DA verder aan één krachtige formule. Met als
resultaat dat DA tot de grotere retail-ketens in Nederland behoort.
Samenwerken loont
Het sterke DA-merk en de grote
naamsbekendheid leiden er toe
dat de kleur magenta steeds meer
het straatbeeld vult. DA opent
meerdere nieuwe locaties, mede
doordat zij de samenwerking met
supermarkten aangaan. En daar is
vraag naar, de consument vraagt
steeds vaker naar al het gemak
onder één dak.
Volop in ontwikkeling
Er wordt steeds meer eigen regie
op de gezondheid verwacht
van de consument door de
ontwikkelingen in de zorg.
Daar komt de waardevolle rol
van drogist goed van pas. Als

gezondheidsadviseur voeren zij
makkelijk een gezondheidstest uit en
geven de klant deskundig advies. De
DA-formule groeit mee met de wens
van de consument. Maar ook met
die van de ondernemer.

“Een persoonlijke
gezondheidsgids,
dat is wat een drogist
betekent voor de
consument.”
De ondernemer bepaalt zelf de
richting, DA biedt professionele
begeleiding. Een voorbeeld is de
opening van de modelwinkel in Delft
en de doorvertaling hiervan. Denk

aan kleine route-aanpassingen
binnen de winkel waardoor de
verkoop wordt gestimuleerd of een
complete verbouwing.
Groei mee met DA
Altijd al de ambitie gehad om voor
jezelf te beginnen? En enthousiast
geworden over DA? Neem dan
contact met ons op. Wij hebben
veel locaties waar we ambitieuze
mensen goed kunnen gebruiken.
Het acquisitieteam van DA is
bereikbaar via E acquisitie@da.nl
of T 088 990 84 00.

Voel je goed

interview

“Ik geloof in de kracht van
goede presentatie”
Hoe onderscheid je je als dienstverlener in een dynamische zelfzorgmarkt? Hoe creëer en consolideer
je een sterk merk met relevantie? Om de klant te overtuigen om voor joúw producten te (blijven)
kiezen, is jezelf kritisch evalueren en out-of-the-box denken onontbeerlijk. Ondernemer Veronica de
Smit vertelt over haar ervaringen met het merk Golden Naturals.
Focus op natuur(lijk)

Drogisterij De Pauw in Voorschoten is zoals eigenaar Veronica de
Smit zelf zegt ‘geen doorsnee drogisterij’. “Het accent ligt bij ons op
alternatieve en natuurlijke zelfzorgproducten. In Voorschoten zijn we
een begrip: we zitten hier al bijna 63 jaar. Vijfentwintig jaar geleden
heb ik de zaak overgenomen van mijn vader. Toen ging het accent al
steeds meer naar ‘het natuurlijke’: extra aandacht voor en aanbod van
homeopathie, kruiden, theeën en de reformafdeling. Dat assortiment
heb ik geleidelijk steeds meer uitgebreid. De Pauw is anno 2020 in
feite een klassieke drogisterij maar met een uitgesproken focus op
natuurlijke voeding, suppletie en cosmetica.”

op innovatie en het ontwikkelen van nieuwe samenstellingen die
onderscheidend zijn en synergetische combinaties van ingrediënten
vormen. Dat speel je vanzelfsprekend door naar je klanten in het
advies dat je geeft.” De producten die bij De Pauw bijzonder hoog
scoren zijn de Blaas, Magnesium Citraat en vooral de vitamine C- en
D-producten. “Zeker in de afgelopen roerige tijd waarin consumenten
extra aandacht besteedden aan hun gezondheid en weerstand waren
dat de absolute uitschieters”, vertelt Smit.

Aanstekelijke bevlogenheid

Veronica is naar eigen zeggen een verkoper van het eerste uur: “Al kort
nadat het merk Golden Naturals op de supplementenmarkt gelanceerd werd, heb ik het opgenomen in mijn schappenplan. Het aantal
producten is in de loop der jaren sterk toegenomen; na een voorzichtig begin met een meter aan ‘hardlopers’, won Golden Naturals snel
aan populariteit en klandizie. Inmiddels vult het Golden Naturalsassortiment in onze zaak bijna een hele kast.”

Over de samenwerking met Golden Naturals is Smit erg tevreden.
“Dat contact verloopt heel prettig. Ik kan altijd met vragen terecht bij
onze contactpersoon. Hij voorziet ons regelmatig van nieuw promotie- en etalagemateriaal; daar hecht ik veel waarde aan omdat ik
geloof in de kracht van goede presentatie. De interactieve producttraining door Jan-Dirk Troost (mede-eigenaar en productontwikkelaar
Golden Naturals, red.) biedt concrete handvatten voor mijn werknemers op de winkelvloer. Zijn enthousiasme en toch laagdrempelige
manier van kennisoverdracht vormen de ideale basis voor passend
advies en succesvolle verkoop.”

Gouden greep

www.goldennaturals.nl

Van het eerste uur

“De kracht van Golden Naturals vind ik vooral de algehele uitstraling”,
vervolgt Veronica. “Dan bedoel ik de look-and-feel van de verpakking,
de communicatie via het etiket: een duidelijk en aantrekkelijk geheel.
Daarnaast is de prijs-kwaliteitverhouding voor de consument gewoon erg goed. En voor ons is de marge fantastisch. Wat er absoluut
bovenuit steekt, zijn natuurlijk de gouden 2 euro-doppen: dat is met
recht een gouden greep. Het is een duurzaam en slim concept én het
stimuleert een herhalingsaankoop. Dubbel winst voor alle partijen én
het milieu.”

Onderscheidend

“Als het om suppletie gaat, ben ik zelf altijd al erg alert op aspecten
waarin producten zich onderscheiden van andere merken. Dat is niet
altijd in één oogopslag duidelijk, zeker niet voor de leek. Er zijn inmiddels zó veel supplementmerken. Ik zie dat voornamelijk wordt ingezet
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Overlevingsdrang en gezondheidsbesef stuwen groei supplementen

De meters staan op groen
in de VMS-markt
Het gaat goed met de supplementenmarkt volgens het jaarlijkse VMS-onderzoek
van Info2Action. 9.3 miljoen volwassen Nederlanders gebruiken jaarlijks

te kst

Joop Rutte

vitaminen, mineralen en supplementen. De markt is goed voor €693,- miljoen
per jaar en groeit met 3% per jaar. Dit jaar was er een enorme verkooppiek in
week 12 en 13. Joop Rutte van Info2Action: “Inmiddels zien we dat de verkopen
weer terug zijn op het oude niveau, maar er is wel veel veranderd.”

I

nfo2Action doet sinds 2012 jaarlijks op een consistente wijze representatief consumentenonderzoek naar onder andere de vitaminen-, mineralen- en supplementenmarkt. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een populair multi-cliënt onderzoek dat gebruikt wordt
door leveranciers, retailers en ondernemingen die de markt willen
verkennen. Het is compleet, want naast de kwantitatieve aspecten over
de totale markt (internet, natuur, therapeut en de gangbare kanalen)
geeft het onderzoek ook inzicht in lifestyle, gezondheid en keuzes van
de consument. 2020 is volgens eigenaar Joop Rutte van Info2Action ‘een
uitzonderlijk jaar dat we goed kunnen vergelijken met het materiaal
van voor de pandemie.’ Rutte vat hieronder het onderzoek samen.

Lichte groei naar een recordniveau

Het gaat goed met de supplementenmarkt, ziet Info2Action op alle
onderdelen. We komen uit op een markt van €693,- miljoen per jaar
en deze groeit met 3% per jaar. De omvang van de markt, die we ieder
jaar volgens een gedegen methodiek berekenen, checken we veelal
met onze klanten zodat we dit met een vertrouwd gevoel kunnen
delen. Het valideren en verwerken en het koppelen met de eerdere
data duurt ongeveer een maand. We waren licht teleurgesteld toen
bleek dat de groei slechts 3% was. Want was er niet een enorme piek
in week 12 en week 13 van dit jaar? Inmiddels zien we dat de verkopen
weer terug zijn op het oude niveau maar er is wel veel veranderd.

Drogist houdt haar positie vast

Het omzetaandeel van de drogist is de laatste drie jaar ruim 46%.
Hetzelfde geldt voor internet dat stabiel uitkomt op 22%. De winnaar
in 2020 zijn de natuurwinkels (Vitaminstore en Holland & Barrett) die
uitkomen op 11.4% en drie volle aandeelpunten winnen. Een uitgebreid assortiment, een overzichtelijke winkel en persoonlijk advies
blijken belangrijker dan ooit. Kruidvat blijft natuurlijk de onomstreden
marktleider. We zien echter slijtage van het huismerk in de totale
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markt en er wordt in de winkel vooral verloren op een ander zeer
breed gesorteerd actie-matig merk. Etos blijft als nummer 2 stabiel
en DA houdt haar positie in totaal wel vast, maar verliest vooral als
eerste of tweede kanaal in een markt die de laatste jaren zeer competitief is geworden. Het toverwoord voor succes om als zelfstandige
weer meer zichtbaarheid te krijgen, is wat mij betreft differentiatie
naar alle pathologische aandoeningen waar de Nederlandse consument mee te maken heeft. Ruim 60% moet geregeld een arts bezoeken voor chronische en/of ernstige aandoeningen en deze groep
grijpt steeds vaker naar gespecialiseerde typen vitamine, mineralen
supplementen. Hier kun je een winkel mee vullen en 24/7 je ondernemerspassie op botvieren.

Type supplementen, in volgorde van omzetbelang in 2020
• Probiotica
• Vitamine D
• Melatonine/valeriaan
• Multivitaminen +/- mineralen
• Selenium
• Vitamine C
• CBD olie
• magnesium
• Rode gist
• Vitamine B
• Antioxidanten/Celbescherming
• Visolie/Omega 3
• Q10 enzymen/ Ubiquinol
• B12
• Groenlip mossel
• Calcium
• Eiwitpoeder/Aminozuren
• Vitamine A, E (K tm 2019)
• Overig Kruiden
• Mineralen combinatie
• Jodium
• Glucosamine (met eventuele
• Resveratrol
toevoegingen)
• Hyaluronzuur/Collageen
• Cranberry
• DIM complex
• Vitamine K
• Silicium
• anders
• PQQ
• Curcumine

Verschuivingen in type supplementen

Een belangrijke verschuiving zien we in het gebruik van type supplementen dit jaar.
1. De Covid risicogroep ging in lockdown en wijzigde haar supplementengebruik niet drastisch. Zij lieten de dagelijkse boodschappen
vaak door een ander doen en ontdekte hiervoor ook de online supermarkt. Wat supplementen betreft, bleef het online aandeel vrijwel
hetzelfde dit jaar.
2. Een groep jonge gebruikers met minder respect voor de 1.5 meter
wist de weg naar de drogist te vinden en kocht vooral weerstandssupplementen.
3. Binnen de belangrijkste groep van 35-55 jarigen zagen we een lichte
verschuiving naar korte termijn supplementen (‘ik moet fit blijven’).
De onderhoudssupplementen blijken op dit moment minder populair.

“De drogisterij-shopper is
bovengemiddeld gemotiveerd
om zich aan de maatregelen
te houden. Daar kun je
eenvoudig op inspelen”

77% van de Kruidvat en DA kopers zijn uiterst gemotiveerd om zich
aan de maatregelen te houden. Bij Etos is dat 72%. Het is dus eenvoudig om hierop in te spelen en een stapje extra te zetten op het gebied
van veiligheid.

Preventieve supplementen

We zagen ruim 800.000 shoppers zeer expliciet en actief op zoek
gaan naar preventieve supplementen om Covid-19 te voorkomen of
om aan te sterken na symptomen van deze ziekte. Hier zitten ook
veel personen tussen, meestal jonger dan 35 jaar, die het niet te nauw
nemen met de regels, thuis hebben moeten uitzieken, voor de rest gezond zijn maar zich nog steeds niet goed voelen. Covid-19 is niet een
forse griep waar je per definitie weer volledig van herstelt. Ook blijken
er nu zorgen over de duur van de immuniteit als je het virus een keer
gehad hebt. Dat de ongelukkige virusontkenners dit ook weten!

Imago van de winkelformule

Shopper wil veiligheid

De spanningen in onze vrije samenleving zijn toegenomen en komen
nu tijdens de tweede golf meer aan de oppervlakte. Dat zien we ook
in de winkel. Tijdens de eerste lockdown gaf ongeveer 30% van de
Nederlanders boven 18 jaar aan dat zij niet gemotiveerd waren om de
1.5 meter aan te houden. Dit heeft verschillende reden en gaat verder
dan egoïsme. De een wil zijn baan niet verliezen, de ander heeft niet
zoveel tijd meer in het leven of moet wel doorgaan met ‘normaal’
leven (zorgsector, onderwijs, retailers waaronder de drogisterijsector).
Opvallend: de drogisterij-shopper is bovengemiddeld gemotiveerd.

Bij de vraag welk cijfer de consument zijn voorkeurswinkel geeft bij
de aankoop van vitaminen, mineralen en supplementen komt geen
enkele drogisterijformule voor in de top 10. En dit op een schaal van
1 tot 10 gemeten (net promoter score) op het gebied van algemene
tevredenheid. We nemen hier nog zes andere aspecten mee waaronder bijvoorbeeld prijsniveau, assortiment en advies. De winnaars zijn
dit jaar Vitaminstore, Holland & Barrett en Flinndal. Opvallend is dat
de score voor de drogisterijformules (Kruidvat, DA, Etos) beter is op
het gebied van de traditionele zelfzorg (OTC) dan die voor VMS. Het
is gewenst dat de drogist een betere focus krijgt op de toepassingen
van vitaminen, mineralen en supplementen bij de pathologie van de
shopper of patiënt. Meer patiënten nemen geen genoegen meer met
chronische medicatie en de kwartaalcontroles en veranderen hun
levensstijl door meer te bewegen, gezonder te eten en het gebruik >>
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van supplementen. Gezien het omzetbelang zou de opleiding voor
drogisten hier drie keer meer aandacht aan moeten besteden dan aan
allopathie. Daar wordt aan gewerkt, heb ik begrepen.

Wat bepaalt marktaandeelgroei?

Bij winkeliers wordt groei veroorzaakt door een uitvoerig assortiment,
de locatie en het advies. Bij de keuze van een product, is de aankoopprijs het belangrijkste. Dat moet niet worden verward met een 1+1 actie in de folder, want promoties scoren minder. Daarnaast gaat het om
een juiste toepassing voor een specifiek gezondheidsprobleem en de
bewezen werking waar de consument iets over mag zeggen bij ongeveer 30 merken. En wat zien we statistisch? Een goede waardering is
een garantie dat je bestaande klanten vasthoudt, maar er moet meer
gebeuren om nieuwe klanten binnen te krijgen. Er is een verband tussen de top of mind positie (retailer of merk komt als eerste op in het
hoofd) en marktgroei. We hebben dit berekend op onze onderzoeken
die we hebben gedaan van 2015 en 2020 onder duizenden shoppers.
Deze bevindingen zijn dus spijkerhard. Vanuit dit bewijs lijkt het me
dan ook zinvol om de promotiekraan per direct dichter te draaien.
De consument wenst een scherpe aankoopprijs dus het is beter een
permanente concessie te doen op deze aankoopprijs (constant low
pricing). Het belangrijkste voor groei is zichtbaarheid. Dat doe je niet
alleen meer op TV. Zorg ervoor dat je met je merk of formule in de top
of mind positie komt. En doe dat door je bestaande waarden waar je
als merk of winkel voor staat niet te verloochenen. Reclamebureaus
kunnen snel zaken recht praten die krom zijn en dat is voor deze categorie helemaal niet nodig.

bronnen waren hiervoor genoeg. Vergrijzing speelt ook een rol, maar
de dragende groep gebruikers zien we toch in de 35-55 jaar categorie.
Persoonlijk kan ik nu al niet wachten op de resultaten van volgend
jaar. Mocht u, net als vele anderen willen aansluiten op ons uiterst
scherp geprijsde multi-cliënt onderzoek, dan praat ik u aan de hand
van teams, het rapport of de online APP graag nu al bij over uw merken of retailformule.

“Geen enkele drogisterijformule
komt voor in de top 10 van
voorkeurswinkels voor VMS”

Gunstige verwachtingen

We zien de penetratie van VMS gestaag groeien en het aantal stoppers in de categorie vermindert door de jaren heen. Ook neemt het
bestedingsbedrag toe. Dit zijn de ingrediënten voor verdere groei die
vooral komen vanuit nieuwe toepassingsmogelijkheden. Recent zien
we door de pandemie de weerstandsproducten (zoals vitamine C en
D en zink) stijgen. Een aantal persberichten vanuit vooraanstaande
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Retailtrends tijdens een crisis:

Hoe bedien je de shopper
in corona-tijd?
Wat beweegt de consument in deze verwarrende tijd? Zijn retailers en leveranciers wendbaar genoeg om
op hun wensen in te spelen en hoe gaat de drogisterijbranche om met nieuwe kansen? Category & Trade
Company verzamelde acht wereldwijde trends die van invloed zijn op retailen in coronatijd en geeft inzicht
hoe je daarmee om kunt gaan. “De eerste coronagolf stond vooral in het teken van de supply chain, nu is
het tijd voor een strategische aanpak.”

D

e acht trends werden gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Kennis en Netwerk Event, waarmee Category &
Trade Company professionals met elkaar in contact
brengt en inspireert. Het bedrijf werd 12,5 jaar geleden
ook met dat doel opgericht: retailers en leveranciers samenbrengen
en hen dezelfde taal te laten spreken. Oprichtster Evelyn van Leur
kent het verschil tussen de twee werelden goed, na een loopbaan
bij diverse leveranciers (bijvoorbeeld L’Oréal en De Ruijter) en bij
retailers, onder andere als commercieel directeur van Pearl. “Je wilt
samen business bouwen en hebt beiden een stukje van de puzzel.
Leveranciers denken de praktijk van een retailer goed te kennen
maar alleen als je bij een retailer werkt, ervaar je hoe hoog de
dagelijkse druk echt is. Er is vaak weinig tijd voor de strategische
visie en juist leveranciers kunnen helpen om scherp te blijven. Category management is een samenwerkingsmodel, maar dan moet
je wel dezelfde taal spreken.” Uit deze ideeën ontstond het hand-

boek Category Management, dat Evelyn van Leur samen met Jan
Willem Grievink en schreef. Vervolgens richtte zij met Rob Bloemscheer Category & Trade Company op om trainingen en projecten
in category, space en formule management te verzorgen. Category
& Trade Company is inmiddels uitgegroeid naar een bedrijf met
meer dan 25 medewerkers die hun sporen in retail en aan leverancierszijde verdiend hebben.

Denkframe schetsen

“We hebben de afgelopen 12,5 jaar veel bijzondere projecten gedraaid”, vertelt bedrijfskundige Evelyn van Leur. “Zo hebben we in
het prille begin in opdracht van Coca Cola het frisdrankenschap
van de supermarkt geanalyseerd, waarna alle groot- en kleinverpakkingen bij elkaar werden gepresenteerd. Een indeling die je
nu in vrijwel iedere supermarkt terugziet, die logischer is voor de
shopper en daardoor meer omzet oplevert. En voor Etos hebben
we een paar jaar geleden de destination categorieën onder de loep
genomen, waardoor decoratieve make-up in wandmeubels werd
gepresenteerd met de productgroepen horizontaal naast elkaar,
zodat de shopper een beter overzicht kreeg. Ook dat idee is inmiddels overal doorgevoerd; zo komen we regelmatig tot nieuwe
inzichten die voor een hele sector kunnen gelden. Bij DA hebben
we onlangs de meest gunstige indeling van de winkel onderzocht,
met als gevolg dat er double digit groei werd bereikt met hetzelfde
assortiment, maar dan in de juiste volgorde en op de juiste ruimte
en breedte gepresenteerd. We hebben niet de wijsheid in pacht,
maar kunnen goed met ingewikkelde data overweg en schetsen
een denkframe dat vaak als eyeopener dient.”
Door de vele samenwerkingen met retailers en leveranciers, ziet
Evelyn van Leur dat het begrip category management volwassen
is geworden. “Hoewel bij de jaargesprekken de onderhandelingen
vaak de boventoon blijven voeren, dan vergeet men samen de
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klant te bedienen. Het gaat uiteindelijk om de positie die je binnen
de samenwerking wilt innemen: wil je alleen handelen of juist
een strategisch partnerschap?”

Wendbaar zijn

Omdat door de coronacrisis vele bestaande retailplannen in de
prullenbak verdwijnen, heeft Category & Trade Company de
wereldwijde trends van retailen tijdens de coronacrisis in kaart
gebracht. Van Leur: “Vooropgesteld: er is geen sprake van een
recessie zoals in 2008. Maar ook tijdens een gezondheidscrisis
als deze, moet je als retailer wendbaar kunnen zijn. Wij hebben
de afgelopen maanden veel brainstormsessies achter de rug met
verschillende sectoren. Sommigen moesten snel handelen, zoals
doe-het-zelf formules en tuincentra. Zij moesten zo snel mogelijk
de klussen die mensen nog wel thuis tijdens een lockdown konden
doen, in de spotlights zetten en beschikbaar houden. Dit zijn ook
de sectoren die het, naast de supermarkten, goed doen in 2020. De
drogisterijen, die juist nu het domein van preventie en gezondheid
kunnen claimen, zagen hun omzet na een sterke stijging weer stabiliseren. Ik heb het gevoel dat zij nog niet optimaal gebruikmaken
van de kansen die er zijn in gezondheid en wellness.”

Acht trends

De acht trends die retail raken, zijn volgens Category & Trade Company: op gepaste afstand, het nieuwe thuis, vitaliteit & wellbeing,
zekerheid, duurzaamheid, de menselijke maat, ontstedelijking
& de-globalisatie en digital & technology. “Veel van deze trends
waren er al en komen nu in een versnelling. Ze raken de drogisterij; gezondheid is door corona immers belangrijker dan ooit. Vooral
nu bekend wordt wat de invloed van je leefstijl of obesitas is. We
willen sporten, gezonder eten, afvallen en onze weerstand versterken. Ik denk dat je de rol van gezondheidsadviseur of leefstijladviseur nu heel goed kunt pakken. Maar hoe speel je het beste
in op de behoefte van de consument? Zij moeten zich in de winkel
aan maatregelen houden en willen eigenlijk zo snel mogelijk weer
weg. Kies er daarom voor
om de consument online
beter te bedienen met
digitale gadgets en een persoonlijke online winkelomgeving zoals Picnic die
heeft gecreëerd. Of door de
online bestellingen thuis te
bezorgen, zoals de apothekers doen. Ik zie branches
die creatiever met de crisis
omgaan, zoals de horeca
die restaurant-maaltijden
bezorgt of de ingrediënten
bij de supermarkt beschikbaar stelt. De drogist lijkt
meer intern gericht, op zijn
eigen schappen.”

Makkelijker maken

De drogisterijsector is volgens Evelyn van Leur wel veel meer
gefocust op de shopper dan de supermarkt, met duidelijk herkenbare formules die elkaar aanvullen. “Maar waar blijven de speciale
openingsuren bij de drogist voor oudere klanten of de spreekuren
voor mensen die af willen vallen of last hebben van slapeloosheid?
Mensen hebben behoefte aan veilig contact, dus bied in je winkel diensten en coaching aan die nu voor de consument moeilijk
bereikbaar zijn. Consumenten horen steeds weer dat overgewicht,
ongezonde voeding, slecht slapen en stress een negatieve invloed
hebben op je weerstand, dat zijn de domeinen waarbij de drogist
de consument kan helpen met advies en een duidelijke presentatie
van de producten. Er zijn ook steeds weer nieuwe hypes in supplementen, maar als ik voor dat schap sta bij de drogist, zie ik door
de bomen het bos niet meer. Wat heb ik nodig bij welke kwaal?
Het aanbod is voor de shoppers erg onoverzichtelijk, ik zou de helft
van het huidige assortiment aanbieden met duidelijke signing.
Maak het de consument makkelijker om snel te winkelen en af te
rekenen. Ik zie ook kansen voor de drogist in het aanbieden van
sneltesten voor Covid-19: geen wachttijden, direct een uitslag en
mensen kunnen gewoon weer aan het werk. Wil en kan de drogist
die rol oppakken?”
De ‘eerste golf’ van de coronacrisis stond in retail volgens Evelyn
van Leur in het teken van de supply chain. “Nu beginnen we meer
ruimte te krijgen om kansen te zien. Wij presenteren ons coronaonderzoek graag en nodigen directies uit om met ons op strategisch
niveau te sparren over retailen in coronatijd. Want met oplossingen voor een betere lichamelijke, maar ook mentale gezondheid
help je de consument in onzekere tijden.”

Careality november 2020
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74
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69

74

87

877

6,2%

6,2%

13,2%

NL DP Filiaalbedrijven

Postbus 475
1940 AL Beverwijk
t: 0251-257070

NL DP Filiaalbedrijven

Totale omzet: € 3.923

mln.)
Totale omzet: € (x
3.923
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Benjamin
Franklinstraat
jaartotaal t/m week 16
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Pour Vous
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Drug/Perfumery
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Aantal winkels

Organisaties en formules in Nederland

Papier

Mondv erzorging

Overige

Schoonmaak & Onderhoud
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Organisaties en formules in Nederland
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Gebitsreinigers
8000 AB Zwolle
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Schuimbadproducten
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Tandpoeder/Tandpolish
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Toiletzepen
Toiletzepen
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Deodorants
HEALTHCARE
jaartotaal
t/m
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16
Deodorants
HEALTHCARE
jaartotaal t/m week 16
Food
Drug/Perfumery
Hand && Bodyproducten
Bodyproducten
Bloedcirculatie
Hand
Bloedcirculatie
MAT P4 = voortschrijdend
3.472
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Omzet in € x mln
Gelaatsproducten
Diagnostica
Gelaatsproducten
Diagnostica
jaartotaal t/mFamily
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16
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3,6%
Scheerapparaten (incl.
(incl. mesjes)
mesjes)
Planning
Scheerapparaten
Family Planning
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Scheerpreparaten
Med. Huidverzorging
Huidverzorging
5,6%
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Scheerpreparaten
Med.
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6,4%
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OTC Diverse
Diverse Zelfzorg
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4.000
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80,0%
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3.618 3.671 3.552 3.539
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3.000
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Opgenomen in Nielsen universum
FOOD
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16 20
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Vaatwasmachinezout
Vaktijdschriften
27
Lion Capital
517
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jaartotaal
Group
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Tabletop
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41Drug/Perfumery
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Mondverzorging
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DrogisterijPoster 2018
2020
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Jacco van Liere over 40-jarig jubileum
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Jan-Dirk Troost, Werner
Jentjens en Kirsten Broer:
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2020

Ruud Munster en
Lisette Havermans:

René Salimans over
veranderd klantengedrag

NCV bestaat 70 jaar

in de drogisterijbranche

René Salimans
plaatst Covid-19 in
breed perspectief

16e jaargang | Nummer 3 | september

UniPharma

De winnaars van de Care
Awards 2020
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Luteijn Trade
Trade Media
Media
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Evelyn van Leur:
“Hoe bedien je de
shopper in corona-tijd?”

Niet
ICI PARISTrekpleister
XL opgenomen in Nielsen universum

Kruidvat
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ICI
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Pour Vous
32
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A.S. Watson

Opgenomen
(Winkelaantallen
A.S.
Watson in Nielsen universum Kruidvat
Vriesia per 06/09/2020)

The Nielsen Company
telefoon (020) 39 88 777
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Zelfstandigen

Vroom & Dreesmann

Filiaalbedrijven

Van derper
Doelen
Drogisterijen
Unipharma
Opgenomen
in Nielsen universum (Winkelaantallen
02-09-2018)

Organisatie

Zelfstandigen

Formules
De
Bijenkorf
FiliaalbedrijvenFormules

Luteijn Media

René Salimans’
Brancheanalyse 2020

Selfridges Group

Organisatie

Unipharma

Bron:
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“Terug naar de Toekomst ”

Niek Schipper, commercieel directeur A.S. Watson Benelux:

Introductieoverzicht 2020:
wie winnen de Care Awards?

Analyse: groen licht voor
supplementen

pag 28

Jan Bouwman:
Jubilerend Holland
Pharma herijkt strategie

16e jaargang | Nummer 4 | november 2020

Michelle van Dongen,
de Beste Zelfzorgadviseur
2020

Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche

Drogisterijposter 2020

Adviseur Jeroen
Crasborn over
maatschappelijke
relevantie drogist

“DA is klaar voor
“Betrouwbare
verdieping”
kwaliteit van
als”
Golden Natur

pag 6

De meerwaarde van de
drogist tijdens coronacrisis

De drogist, een vitale
beroepsgroep

“Vrijheid trekt
ondernemers aan”

Onafhankelijk vakblad voor managers

pag 12

IVM, Consumentenbond
en Albert Heijn over
Machteld Huber over de
Onafhankelijk vakblad voor managers
in
drogisterijbranch
verantwoorde zorg bij
roldevan
drogist in Positieve
e
UAD-middelen
Gezondheid
pag 16

“Drogisten zijn klaar om stap
vooruit te maken”

Ed van de Weerd, voorzitter CBD:

De genomineerden voor de
Care Awards 2020

Eén jaar Care & Beauty

Kirei, nieuwe netwerkclub
in Health & Beauty

Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche

16e jaargang | Nummer 1 | februari 2020

Rezo

Handzame zepen in nieuwe
geurcombinaties!

Nieuwe heerlijke geurende handcrèmes!

De nieuwe beauty trend voor deze winter!

Met de hand vervaardigd
Formule op basis van olijfolie en sheabutter
Hydrateert de huid
Duurzame papieren verpakking
Verkrijgbaar in 6 heerlijke geuren (ook in display)

Met de hand vervaardigd
Op basis van olijfolie, kokosolie en sheabutter
Hydrateert de huid

La Florentina is verkrijgbaar bij uw groothandel

Mediphos OTC Consumer Health BV

Mail: cs@mediphos-otc.com

of neem contact op met:

www.mediphos-otc.com

Tel: 0317-351838
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KNDB nieuws

Als ondernemer sta je er niet alleen voor!

Korting op
ziekteverzuimverzekering
via KNDB-mantel
Onlangs sloot de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) een nieuwe
mantelovereenkomst voor de ziekteverzuimverzekering. Daarmee betalen
ondernemers die overstappen minimaal 10% minder premie. Bovendien blijft
het forse interventiebudget van € 4.000 gehandhaafd en kan een werknemer
eenmaal per drie jaar een preventief medisch onderzoek doen. Om het
administratief makkelijker te maken, komt er een automatische koppeling met
verzuimloket Remedium. KNDB-secretaris Nicole Hoetjes vertelt er meer over.
Overstappen loont

“We zijn er eigenlijk best trots op”, zegt Nicole Hoetjes over de nieuwe
mantelovereenkomst. “Hiermee hebben we echt voordeel behaald
voor onze leden. Onze mantelverzekering loopt tot eind 2020 bij De
Goudse. Daar vervalt echter per 2021 het forse interventiebudget van
€ 4.000 per verzuimdossier. Dat is zonde, want juist dat budget is
belangrijk voor onze leden. We zijn daarom verder gaan kijken. Mercer
Marsh Benefits biedt via Felison Assuradeuren onze leden per 2021
niet alleen een lagere premie, maar ook het behoud van het ruime
interventiebudget én de mogelijkheid om elke werknemer eenmaal
per drie jaar een preventief medisch onderzoek (pmo) aan te bieden.
Alle leden hebben inmiddels een brief met meer informatie ontvangen. We raden overstappen van harte aan, want het loont echt. Ook
KNDB-leden met een verzuimverzekering bij een andere verzekeraar
kunnen er gebruik van maken.”

COVID-19 (snel)testen

Snel testen en snel uitslag? Ondernemers die een
coronatest nodig hebben voor hun werknemer
kunnen deze regelen via de KNDB. KNDB-leden
betalen dan € 75 excl. btw in plaats van € 110.
U kunt kiezen uit een PCR-test of een sneltest.
Kijk voor meer informatie, procedure en locaties
op https://kndb.org/nieuws/.

Directe koppeling Remedium

Een ander prettig voordeel: een directe koppeling met verzuimloket
Remedium. Nicole Hoetjes: “Veel KNDB-leden maken gebruik van Remedium. Daarin verandert niets. Sterker nog, bij het overstappen naar
de nieuwe verzekering wordt het administratief zelfs makkelijker:
er komt een automatische koppeling tussen Remedium en Felison.
Bovendien krijgen ondernemers toegang tot hun eigen portal met
daarin alle relevante gegevens en de verzuimhistorie. Alles op één
plek, dat is handig.”

Toegevoegde waarde

“Als KNDB vinden we dat grip op verzuim, goede begeleiding, maximale schadebeheersing en aandacht voor preventie belangrijke
aspecten zijn binnen het personeelsbeleid van een onderneming”,
zegt Nicole Hoetjes. “Het past bij goed werkgeverschap, de belangrijkste pijler van de KNDB. De mantelovereenkomst is daar onderdeel
van, maar we doen veel meer. Zo bieden we sinds enige tijd Covid-19
testen aan, waaronder nu ook sneltesten). Veel leden zagen daarmee
direct de toevoegde waarde van de KNDB. En dat is ook de bedoeling:
als ondernemer sta je er niet alleen voor!”

“10% lagere premie,
€ 4.000 interventiebudget en
preventief onderzoek”
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interview

Ergomax maakt New Chapter beschikbaar voor Nederlandse markt

Een nieuw hoofdstuk in
natuurlijke supplementen
De consument van nu is op het gebied van supplementen goed geïnformeerd en weet zijn weg te vinden
op het internet. Ergomax, een grote online aanbieder en pionier op het gebied van supplementen, merkte
dat er veel vraag was naar de producten van New Chapter en heeft dit populaire merk weer voor de
Nederlandse markt beschikbaar gemaakt. Om de consument in de volle breedte te bedienen, wil Ergomax
haar distributie ook uitbreiden naar het drogisterijkanaal.

E

rgomax is in 2007 opgericht door de broers Samuel en Paul
Zonneveld. Samuel werkte na zijn studie Sport en Gezondheid bij een supplementenleverancier in de USA. “Daar
besefte ik dat de Nederlandse markt redelijk traag was en
dat we belangrijke ontwikkelingen misten. Zodra ik terugkwam,
heb ik mij gericht op de verkoop van beta-alanine, een tot dan toe
onbekende stof in Nederland die ervoor zorgt dat de spieren minder snel verzuren. De achtergrond van mijn broer in fysiotherapie
en online communicatie bleek een perfecte aanvulling op mijn
productinhoudelijke kennis en de verkoop ging al snel gestaag.”

Geen sales maar service

Terwijl de eerste supplementen van Ergomax vanuit een garage
werden verstuurd, is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een
pionier op de Nederlandse supplementenmarkt die online meer

28

Careality november 2020

dan 480 producten aanbiedt. Het team en het portfolio van Ergomax zijn stap voor stap uitgebreid, vertelt Samuel Zonneveld. “Na
de succesvolle online introductie van beta-alanine, verschoven
we de focus via onbekende supplementen voor het zenuwstelsel
zoals R+ Alfa Liponzuur en Agmatine Sulfaat, steeds meer naar de
algehele gezondheid.” Samen met Jakob Müller, die tot dan toe als
hulpverlener en in de sport werkte, richtte Ergomax zich ook op de
Duitse markt. Samuel: “Vervolgens hebben we een team om ons
heen verzameld met veel expertise. We hebben geen salesafdeling,
maar besteden wel veel tijd aan de klantenservice. Onze medewerkers hebben studies zoals Molecular Lifesciences en Biotechnologie
afgerond zodat we de consument goed kunnen informeren. Daar
nemen we ook leefstijl in mee; het kan gebeuren dat we een uur
met de consument aan de lijn zitten en uiteindelijk beslissen om
geen supplementen te verkopen omdat de oplossing elders ligt.

interview

Daarnaast investeren we veel in storytelling, onze website informeert uitgebreid over de producten en de tekstschrijvers hebben
naast een kundige achtergrond, ook veel feeling en persoonlijke
interesse in de schrijfstof.”

Vooruitstrevend en duurzaam

Het Ergomax-team heeft een grote interesse in gezondheid en
suppletie en verdiept haar kennis door publicaties, studies, productvernieuwingen en de ontwikkelingen in het buitenland bij
te houden. Daardoor kunnen zij hun assortiment steeds up to date
houden en voldoen aan de eisen van de goed geïnformeerde consument. Jakob Müller: “Bij de uitbreiding van het assortiment blijft
onze voorkeur uitgaan naar nicheproducten, producten waarvan
we geloven dat ze echt wat goeds doen voor je lijf en die we zelf
ook gebruiken. We kennen de mechanismen en zijn voorzichtig
met grote statements. Vooral bijzondere moleculen en natuurlijke,
minimaal bewerkte producten en hebben onze aandacht, want
moeder natuur weet het meestal beter. We zijn niet in elk willekeurig merk geïnteresseerd en nemen ook niet klakkeloos alle
producten uit een lijn op.” Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk selectiecriterium, vertelt Samuel Zonneveld. “Bij ons eigen
merk Ergomax maken we duurzame keuzes en waar mogelijk en
we gaan in zee met merken die met zo natuurlijk mogelijke ingrediënten werken. Zo zijn bijvoorbeeld oesterextract of runderlever
onze favoriete producten. In al onze keuzes zijn we zo vooruitstrevend mogelijk. We houden de markt goed in de gaten om unieke
merken en producten eruit te pikken zoals MitoQ, TRU NIAGEN en
dus ook New Chapter, een populair Amerikaans merk dat tot 2012
ook in Nederland verkrijgbaar was. De formulering en visie van
New Chapter sloegen toen al aan en consumenten bleven ernaar
vragen; dankzij de vasthoudendheid van Paul is New Chapter nu
terug van weggeweest.”

“We kennen de mondige
consument goed en zitten
bovenop de actualiteit”
Voorop in trends

De markt voor supplementen verandert en Ergomax loopt als
pionier voorop. De verregaande expertise en aandacht voor een
holistische en duurzame aanpak van Ergomax lopen in de pas met
de interesse van de goed geïnformeerde consument. “Omdat we
snel inspringen op trends, komen steeds meer consumenten op
onze website uit. Door de uitgebreide interactie die we met consumenten hebben, weten we waarnaar veel vraag is. Zo signaleren
we nu een trend in het darmen/hersenen assortiment, in prestatie-

V.l.n.r. Samuel, Jakob en Paul
bevorderende supplementen en nootropica. Preventie en zelfzorg
worden steeds belangrijker, zeker nu tijdens de coronacrisis. We
bedienen vanuit Nederland in heel Europa de mondige, goed georiënteerde consumenten die vervolgens ook bij hun apotheker of
drogist naar onze producten vragen. We hebben blijkbaar de juiste
snaar geraakt.”

Sparren met collega’s

Om de consument breed te bedienen, wil Ergomax als eerste New
Chapter herintroduceren binnen het drogisterijkanaal. “New
Chapter is in Amerika heel populair en ook in Nederland is er
een grote vraag naar. Het is een uniek merk met een uitgebreid
portfolio in het topsegment dat bijvoorbeeld werkt met gefermenteerde vitamines, die beter worden opgenomen en zacht zijn
voor de maag. We zijn blij dat we dit merk weer voor Nederland
beschikbaar hebben gemaakt, het sluit exact aan op de wensen
van de moderne consument. Tegelijkertijd zien we dat de drogisterij een flinke professionaliseringsslag maakt. Ze hebben meer oog
voor duurzaamheid en nemen in hun advisering ook preventie
en suppletie mee. Daar kunnen we elkaar vinden, een merk als
New Chapter versterkt die positionering. Bovendien kent Ergomax
de markt voor mondige consumenten en zitten we bovenop de
actualiteit. We bieden ruim zeventig producten van New Chapter
aan en een retailer zou bijvoorbeeld de tien populairste producten
op kunnen nemen, maar we kunnen ook samen het assortiment
analyseren en up to date brengen met een mooie selectie die de
consument van nu aanspreekt. De producten van New Chapter
verkopen vanaf het schap dankzij opvallende verpakkingen en
POS-materiaal, en we kunnen bij behoefte aan uitgebreide kennis
ook trainingen verzorgen. We ondersteunen de winkelier graag;
we hebben een deskundig, flexibel en praktisch team en kunnen
snel schakelen voor bijvoorbeeld tailor made acties. Buiten dat, lijkt
het ons erg leuk om met de collega’s uit de drogisterij te sparren
over het aanbod in supplementen, de behoeften van de consument
en de nieuwste trends.
Heeft u interesse in New Chapter en samenwerking met Ergomax?
Neem contact op via 024-6635366 of info@ergomax.nl
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achtergrond

Nieuwe snelle en persoonlijke aanpak DID en Remedium

“De beste verzuimoplossing
is het voorkomen ervan!”
Van werk-naar-werk trajecten tot en met verzuimoplossingen: vrijwel alle zelfstandige drogisterijen
weten stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) daarvoor inmiddels goed te vinden.
Maar niet iedereen weet dat DID ook veel kan betekenen bij het voorkómen van verzuim. DID-adviseur
Jantien Meeuwsen en casemanager Sandra van den Bedem van Remedium vertellen over de vernieuwde,
gezamenlijke aanpak: “We kunnen in veel gevallen uitval vóór zijn, zowel kortdurend als langdurend
verzuim. Daarmee zijn zowel ondernemer als medewerker geholpen!”
Zorgvuldig en persoonlijk

Jantien Meeuwsen en Sandra van den Bedem: “Bij onze nieuwe
manier van werken staat een persoonlijke en snelle aanpak voorop. Een voorbeeld? Recent belde een ondernemer met zorgen over
mogelijk uitval van een medewerkster. Nog dezelfde dag spraken
we de medewerkster zelf en hebben we ervoor gezorgd dat ze in
contact kwam met D.O.E.N., de organisatie voor hulp bij calamiteiten. Zowel de ondernemer als de medewerkster waren blij met de
snelle, zorgvuldige, professionele en persoonlijke aanpak. Dat is de
manier waarop we werken. In samenspraak met ondernemer én
medewerker.”
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Kennis van de branche

DID en Remedium bieden een multidisciplinaire aanpak. Jantien
Meeuwsen was jarenlang zelfstandig drogisterij-ondernemer en is
via uitgebreide scholing en training inmiddels gespecialiseerd in
duurzame inzetbaarheid en verzuimoplossingen. Sandra van den
Bedem weet alles van verzuimbegeleiding, teamsamenwerking en
arbeidsrecht en verzorgt al jaren trainingen bij drogisterijen. Renée
Bolwerk, eveneens casemanager binnen Remedium, is een ervaren re-integratie adviseur en hapto-therapeut met veel ervaring
binnen de detailhandel. Ondernemers en medewerkers kunnen
profiteren van de voordelen van deze combinatie.

achtergrond

“We weten alle drie hoe het werkt in de branche. Daardoor snappen we wat er nodig is – voor zowel ondernemer als medewerker –
en kunnen we snel inspringen op (mogelijk) verzuim. Zodat de
winkel kan doordraaien.”

“Een stap méér dan je als
ondernemer verwacht”
Goed bereikbaar

De bereikbaarheid is een belangrijk onderdeel van de nieuwe
aanpak. “Ondernemers kunnen voor verzuimvraagstukken zowel
contact opnemen met DID als met Remedium. Ze kunnen erop
rekenen dat we binnen een dag – maar vaker nog dezelfde dag –
contact met hen opnemen. Snel schakelen vinden we belangrijk.”

Enthousiaste ondernemers

Carina Heijmans van Beauty-X/Etos Schouten en Erwin de Groot
van Drogisterij/Parfumerie Marjo zijn twee ondernemers die al
kennismaakten met de nieuwe aanpak. “We krijgen nu veel meer
feedback en ondersteuning”, vertelt Carina enthousiast. “Met
Jantien van DID hadden we al regelmatig prima contact. Over
Remedium was ik niet ontevreden, maar nu zie ik hoe het óók kan.
We hebben op dit moment best veel ernstig arbeidsongeschikten
in het bedrijf. Sandra luistert heel goed, geeft advies op maat en
denkt echt met je mee. En dat stopt niet als een traject klaar is, ze
blijft contact houden. Ze zet een stap méér dan je eigenlijk zou
verwachten. Dat is waar je als ondernemer behoefte aan hebt.”
Erwin de Groot deelt haar mening: “Ik heb steeds vaker contact
met DID, Remedium en de KNDB en ik ben er heel tevreden over.
Er zijn korte lijntjes, het werkt prima. Jantien van DID hielp me
met de Minder Werken regeling voor een oudere medewerkster en
bij het ontslag van een collega. Nicole Hoetjes van de KNDB kan
ik altijd bellen voor CAO-zaken of om te klankborden en Sandra
heeft me begeleid toen een medewerkster ernstig ziek werd. Al
dat papierwerk, het viel echt tegen. Sandra stond meteen klaar om
te helpen. Kortom: goed contact en fijne ondersteuning!” Jantien

en Sandra bevestigen: “Dat is waar we het voor doen! Gezonde en
duurzaam inzetbare drogisterijmedewerkers, die met veel plezier
in de winkel staan en dat overbrengen aan klanten. Een ondernemer
hoeft dat niet alleen te doen: we dragen graag ons steentje bij.”

DID: breder dan verzuim

Gaat stichting DID zich dan alleen nog op verzuim richten?
“Natuurlijk niet!”, lacht Jantien Meeuwsen. “Het voorkomen van
verzuim is een belangrijk onderdeel, maar het DID-dienstenpakket
is breder. Denk maar aan de werk-naar-werk trajecten, de team
sessies, de adviesgesprekken en de financiële vergoedingen die
DID allemaal biedt. DID is er voor alles waarmee we ondernemers
en hun medewerkers kunnen bijstaan om een duurzaam personeelsbeleid te realiseren. We zeggen niet voor niets: DID is ván de
branche vóór de branche!”

“In samenspraak met
ondernemer én medewerker”

Ook even sparren?

DID-adviseur Jantien Meeuwsen is bereikbaar via 06 – 41 78 84 94 en via jantien.meeuwsen@stichtingDID.nl.
Remedium is bereikbaar via 085 – 50 04 065 en via info@remedium.org. Of bel rechtstreeks met Sandra van den Bedem (06 – 22 30 55 50)
of Renée Bolwerk (06 – 231 238 37). Deelname aan Remedium is voorbehouden aan leden van de KNDB (www.KNDB.org).
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Hoeveel CBD-producenten kent u
met een ISO certificaat?
Het is tijd om mezelf aan u voor te stellen. Mijn naam is Lars Opdam en ik ben eigenaar
van Dutch Natural Wholesale; de groothandelstak van het merk Dutch Natural Healing.
Wij zijn producent van hennep- en CBD producten en CBD pionier in hart en nieren.
Onze reis met industriële hennep startte al in 2005. Sinds 2014 produceren wij CBD-producten voor medici en professionals, verschillende Nederlandse retailers en private label
klanten van over de hele wereld.
Zo is onze olie onder meer jarenlang verkocht door Holland&Barrett, Kruidvat, Jacob
Hooy, Gezond & Wel, Lucovitaal en andere vooraanstaande (inter-)nationale merken en
ketens. In 2015 brachten wij samen met Jacob Hooy uit Limmen als eerste een door de
overheid goedgekeurde full plant CBD olie op de Nederlandse schappen. Dat werd toen
nog gemaakt van Groningse vezelhennep-pasta. Nu, bijna 6 jaar later, zijn zowel de
vraag vanuit de markt, alsmede onze CBD producten verder ontwikkeld en verbeterd.

“Het is als een verhaal uit een jongensboek”

De afgelopen jaren waren voor ons bedrijf een achtbaan van onzekere investeringen,
druk, stigma, veranderende regulering en wetswijzigingen. Maar vooral van explosieve
groei. Want wat begon als een agrarisch eenmansbedrijf groeide binnen enkele jaren uit
tot een grote, sterke organisatie met een miljoenenomzet en een wereldwijd bereik.
Dankzij dit avontuur en alle obstakels zijn we verworden tot wat we nu zijn; een autoriteit
in CBD-land en verantwoordelijk voor de groei en begeleiding van meer dan 50 toonaangevende CBD merken wereldwijd. Het is als een avontuur uit een jongensboek en het
einde is nog lang niet in zicht.

“Kijkend naar volume kennen wij momenteel geen bovengrens”

Door vast te houden aan onze betrouwbare reputatie, kernwaardes als vertrouwen en
daadwerkelijk effectieve producten zijn we al jaren een baken voor onze klanten.
Daarnaast is de prijs bij ons nooit een obstakel geweest. Kwaliteit hoeft namelijk niet
duur te zijn, want de chemie in hennep is gratis. Veel verkochte olies op basis van isolaat
zijn niet zo effectief en elke trader kan dat maken. Daarentegen produceren wij al zeer
effectieve full-plant CBD olie voor iets meer dan een euro per flesje. En dat doen we
tegenwoordig als enige producent ISO 22000 gecertificeerd. We zijn hier erg trots op.

“Elk denkbaar voedingssupplement op basis van hennep
wordt bij ons in-house geproduceerd”
Wij voldoen dus als enige producent in de EU aan de allerstrengste internationale regels
omtrent voedingsveiligheid. Kijkend naar volume kennen
wij momenteel geen bovengrens en in combinatie met onze
totaal unieke productiefaciliteit in Nederland, kunnen wij
elke next day bestelling aan.

Bovendien zijn we vooralsnog het enige bedrijf in het bezit
van een unieke techniek waarmee we wateroplosbare CBD
producten produceren die daadwerkelijk een hogere
biobeschikbaarheid hebben. We zijn tevens de enige
producent van CBD smelttabletten en CBD pleisters. Wij
waren het eerste bedrijf dat CBD-olie produceerde met
toegevoegde vitamine D3 gemaakt van algen. Voor de
troepen uitlopen heet dat. Zo produceren wij CBD-thee
zonder hennep plantmateriaal in het theezakje. Elk denkbaar voedingssupplement op
basis van hennep wordt bij ons in-house geproduceerd en gedistribueerd. Daarin zijn wij
volledig onafhankelijk.

“Delen is vermenigvuldigen”

Als het gaat om CBD of het produceren van voedsel met hennep, hebben wij veel
ervaring en kennis in huis. Wij zeggen dan ook niet zelden gekscherend dat we alle
wijsheid in pacht- en op elke vraag een antwoord hebben. We willen deze kennis graag
delen en daarom gaan we u komend jaar in vakblad Careality uitvoerig informeren over
de verschillende CBD-producten en toepassingen.
Wilt u ondertussen ontzorgd worden als het gaat om CBD of de beste, meest effectieve
producten in uw portefeuille? Geef dan even een bericht aan mijn collega’s via
info@ultimaflora.com, bel 0251 671804 of breng ons een bezoek in Castricum. Het zal u
verbazen en u bent van harte welkom.

WWW.DUTCHNATURALHEALING.COM

Groet,
Lars Opdam
CEO
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Een zandstorm kun je niet ontwijken
Het zijn ingrijpende tijden. Dat voelen we allemaal. De 4.4 miljoen grote Covid-19 risicogroep,
de nabestaanden, de patiënten, de nasleep, de zorgverlener of de anderszins gedupeerden die
vanwege hun nering weinig keus hebben. Degenen die om wat voor reden dan ook ageren tegen alle maatregels of niet zoveel tijd meer hebben in hun leven om zich nu te laten beperken
door corona.

Niet onze taak?

Je ziet ook in retail soms terugtrekkende bewegingen als het gaat om gezondheidspreventie. Dit is niet onze taak wordt er bijvoorbeeld gezegd. Een zandstorm kun je niet
ontwijken met omtrekkende bewegingen. Je
zult er stapje voor stapje doorheen moeten
gaan. Je komt er gehard en gestaald uit. Je
kunt zelfs beter een stap vooruitlopen; altijd
een wijs ondernemersadvies. Ga er maar
van uit dat 80% van uw klanten liever een
mondkapje op heeft in uw winkel en dat je de
minderheid kunt overtuigen om de meerderheid te volgen. Mondkapjes werken het
beste als iedereen ze op heeft. Covid-19 wordt
grotendeels binnen verspreid in ruimtes
waar je wat langer aanwezig bent. Neem het
voortouw. De klant zal het waarderen als uw
medewerkers de doorloop op gang houden.
Zorg ervoor dat u minimaal één snelkassa
heeft (afrekenen zonder vragen).

Minder promotiegeweld

De consument shopt anders en maakt andere
keuzes betreffende het winkelmandje. Dit
jaar zien we een omzetverschuiving van drogisterijartikelen naar het supermarktkanaal.
Het gaat hier vooral om het populaire 1+1

assortiment dat in beide kanalen aanwezig
is. Dit heeft niet alleen met de pandemie te
maken, want een en ander is al begin 2019
ingezet. Door verschillende databronnen te
combineren, ben ik ervan overtuigd dat de
supermarkt nu extra profiteert van one-stop
shopping (ik ben er nu toch en dan hoef ik
niet een andere winkel in). Nu het supermarktkanaal aandeel aan het winnen is in
drogmetica zou het een foute keuze zijn het
promotiegeweld nog meer te verhevigen.

Kies uw ‘battles’
met onderscheidend
assortiment

Maak het verschil

Uit grootschalig onderzoek van onze hand
blijkt dat de consument een permanente
scherpe aankoopprijs de belangrijkste driver
acht bij de keuze voor een product. Hij
wenst al wat langer minder verwarring in
de wekelijkse 1+1 sturing naar producten in
de verschillende categorieën. Ga voor een
betere strategische fit met uw shopper. Kies
uw ‘battles’ met superieure onderscheidende
assortimenten en groepen waar u met advies
of probleemoplossing het verschil denkt te
kunnen maken. De Care Awards komen er
weer aan. We weten in ieder geval dat de
drogisterijbranche het verschil maakt met
innovaties.
Het verschil maken dus! Ik denk dat iedere
drogisterijformule op het gebied van een persoonlijke benadering en het gevoel van veiligheid op korte termijn het verschil kan maken
met de supermarkt door iets meer bovenop
de bal te spelen dan afgelopen zomer. Ga
samen met uw klant zo goed mogelijk door
die zandstorm!

Bovenstaande is ontleend uit verschillende
wetenschappelijke publicaties en verschillende
onderzoekprojecten op het gebied van
gezondheid en medicatie bij de consument/
patiënt door mijn bedrijf Info2Action sinds 2012.
jhrutte@info2action.nl

jhrutte@info2action.nl

Er is sociaal en maatschappelijk in korte tijd
veel veranderd. Zo zagen we het aankoopgedrag op gezondheidsproducten bijvoorbeeld
drastisch veranderen. De consument hecht
minder belang aan gezondheidspreventie
op de langere termijn. Fit zijn en blijven; nu
overleven daar gaat het om! Ook voelt de
shopper zich niet altijd veilig in de winkel.
Doet u hier wel genoeg aan? Weet u dat de
shoppers van Kruidvat en DA in 78% van de
gevallen zeer gemotiveerd is om in een veilige
omgeving gezondheidsproducten en persoonlijke verzorgingsartikelen te kopen? Bij
Etos ligt dat iets lager (72%) maar hoger dan
het landelijk gemiddelde (70%). Dit betekent
dat als deze consument de indruk heeft dat u
hier niet genoeg aan doet, zij op dit moment
liever niet in uw winkel komen.
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Care Awards en Beste Zelfzorgadviseur 2021:

Alle lof voor
bijzondere inzet
Hoewel het innovatiepeil in 2020 begrijpelijkerwijs wat lager was dan gebruikelijk, vindt de vakjury van
de Care Awards dat er ook dit jaar opvallend goede innovaties op de markt zijn gebracht. In de jury zijn
alle drogisterijformules vertegenwoordigd en samen met Careality zetten zij graag de beste innovaties
van dit grillige jaar in het zonnetje.

J

ury-voorzitter Niek Schipper vindt
juist dit jaar aandacht voor innovaties belangrijk. “De Care Awards
gaan verder dan een uitreiking en
een feestje. Het is een samenwerking van
de gehele branche, die stilstaat bij onze
bijzondere rol als drogist. Wij kunnen die
rol alleen goed invullen als er een goede
band is tussen retailer en leverancier. Dat
bestaat bij gratie van innovatie en er zijn
in 2020 misschien wat minder lanceringen
geweest, maar we hebben dit jaar hele
mooie innovaties voorbij zien komen – en
niet alleen in de gezondheidshoek. Die zetten we heel graag met de Care Awards in de
schijnwerpers.”

Meest innovatieve producten

De Care Awards worden branchebreed
gedragen. In de jury is van elke drogisterijformule een directielid vertegenwoordigd.
Zij bepalen samen met hun inkoopafdeling en de andere deskundige juryleden
de winnaars van de Care Awards. Daarbij
wordt niet alleen gekeken naar de producten met de hoogste omzet, maar ook

Stem mee

naar onder meer de mate van innovatie
en samenwerking met de branche. In 2020
wordt voor het eerst ook de Sustainability Award uitgereikt, een award voor het
product dat op het gebied van ingrediënten,
verpakking en productie een voortrekkersrol heeft. Natuurlijk wordt ook de Oeuvre
Award toegekend aan een bedrijf dat een
significante prestatie levert op het vlak
van productinnovatie en kennisoverdracht
naar de retailer.

Online uitreikingen

Het Care Award Event gaat sinds 2018
samen met de uitreiking voor de Beste
Zelfzorgadviseur. Zo ontstond één groot en
feestelijk event, waarbij de hele branche
samenkomt. Vorig jaar zijn alle prijzen online uitgereikt en ook dit jaar zullen de Care
Award-winnaars en de Beste Zelfzorgadviseur 2020 online bekend gemaakt worden.

Beste Zelfzorgadviseur 2021

Met de verkiezing tot Beste Zelfzorgadviseur, georganiseerd door het CBD, worden
(assistent)drogisten in het zonnetje gezet

Op de volgende pagina’s ziet u het complete introductieoverzicht van 2020.
De lijst is samengesteld door de drogisterijformules, Nielsen, Info2Action
en Careality. Uit al deze introducties worden de winnaars van de Care
Awards gekozen. Uw stem is daarbij belangrijk. U kiest uw favorieten en de
deskundige jury van de Care Awards bepaalt uit die selectie de winnaars.
U kunt uw stem uitbrengen met het formulier dat u in deze uitgave vindt
of via redactie@careality.nl. Ook op de website van Careality vindt u een
module waarmee u eenvoudig op uw favorieten kunt stemmen.
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die hun klanten het beste adviseren over
zelfzorggeneesmiddelen. Ondanks de crisis
heeft de verkiezing dit jaar weer een groot
aantal deelnemers. Zij hebben tot 6 december november de tijd om de online toetsen
over zelfzorggeneesmiddelen en advisering
te maken. De beste deelnemers worden vervolgens half januari 2021 bezocht door een
mystery shopper. In februari 2021 worden
de finalisten voor de jurygesprekken uitgenodigd en eind maart wordt de opvolger
van Michelle van Dongen van Etos, de Beste
Zelfzorgadviseur 2020, bekendgemaakt.

De vakjury van de Care Awards
bestaat uit:

• Niek Schipper, buying director A.S. Watson
Health & Beauty Benelux
• Boudewijn van Nieuwenhuijzen,
commercieel directeur Etos
• Ruud van Munster, algemeen directeur NDS
• Jan Bouwman, directeur Holland Pharma
• Joop Rutte, algemeen directeur Info2action
• Michelle van Dongen, Etos,
Beste Zelfzorgadviseur 20
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BEAUTY

MAYBELLINE THE FALSIES LASH LIFT MASCARA
Naam leverancier:
L’Oréal Nederland – Maybelline
www.maybelline.nl/oog-make-up/
mascara/the-falsies-lash-liftmascara?bvstate=pg:2/ct:r
Datum introductie:
Januari 2020

CARE COSMETICS
• Pupa Milano Vamp! mascara extreme
• Pupa Milano Natural Side productlijn
• Pupa Milano Vamp! Wet & Dry eyeshadow
• Pupa Milano Vamp! Matt eyeshadow
• Pupa Milano Extreme Bronze Foundation Kit
• Pupa Milano Bronzing & Glowing All-in One Powder Palette
• Pupa Milano Extreme Bronze Face & Body
• Pupa Milano Vamp! All-in One mascara
• Pupa Milano Glitter Bomb Holo Edition Eyeshadow
• Pupa Milano Make up stories compact
• Pupa Milano Prime Me! Diverse producten
• Pupa Milano WOW! Lipstick
• Pupa Milano Extreme Matt Foundation
• Pupa Milano red power lipstick en nagellak
• Pupa Milano I’M Loveproof lipstick
COTY
• Max Factor Lipfinity Rising Star Collectie – Limited Editions
• Rimmel London Lasting Finish Extreme lipstick
• Sally Hansen Good Kind Pure
• Bourjois Rouge Velvet Ink
• Max Factor Divine Lashes Mascara
• James Bond Pour Homme
• David Beckham Bold Instinct
L’ORÉAL NEDERLAND
• Air volume mega mascara – L’Oréal Paris
• The Falsies Lash Lift Mascara – Maybelline
LAVERA
• Natural Glow Highlighter Rosy Shine 01/ Luminous Gold 02
• Cover & care stick
REMARK GROEP
• THERME Zen White Lotus Eau de Parfum
THE FEEL GOOD COMPANY
• Flor de Mayo mini eau de toilette Mistery
• Flor de Mayo mini eau de toilette Femme
• Martinelia lipbalm kids
• Great Feelings lipbalm

Unique Selling Points:
The Falsies Lash Lift Mascara van
Maybelline New York zorgt voor een
lash lift zoals bij de salon, maar dan
in een tube. De volume mascara
biedt volle, gelifte wimpers. De look van salon-gelifte wimpers:
• Lange, gelifte wimpers met volume
• Het wimperkrullend borsteltje geeft optisch een open blik
• Blijft gedurende de dag zitten zodat je geen omkijken naar je
mascara hebt
• De look van volle, gelifte wimpers. Zoals bij een salon
• De lash lift mascara is oftalmologisch getest, geschikt voor
gevoelige ogen en lensdragers
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Thom Molenkamp & Silvana Hoekstra

AIR VOLUME MEGA MASCARA
Naam leverancier:
L’Oréal Paris
https://www.loreal-paris.nl/producten/make-up/
oog/mascara/air-mega-volume-mascara/
Datum introductie:
September 2020
Unique Selling Points:
Een volume mascara die de regels verandert!
De Air volume mega mascara van L’Oréal Pariszorgt voor extreem volle wimpers, die toch licht
aan blijven voelen. Met een hypoallergene en
luchtige formule én een zachte borstel die elk
wimperhaartje meeneemt. De mascara is niet alleen super fijn in
gebruik, maar ziet er ook fantastisch uit dankzij de “eyecatching”
verpakking, geïnspireerd door, natuurlijk, een luchtballon.
HEAVY VOLUME, LIGHT AS AIR!
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Paola Geurts
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GEZICHTSVERZORGING

• SKINACADEMY ZERO 100% Natural Hand & Nail Cream
• BALADE EN PROVENCE vegan+100% natuurlijk Solide Face Cleanser

GARNIER MICELLAIR WATER MET ROZENWATER

CARE COSMETICS
• Annemarie Börlind Hyaluron Pad Mask
• Annemarie Börlind 2-Phasen Aloe Vera Shake
• Annemarie Börlind Anti-Aging Eye Pads Gold
• Annemarie Börlind 2-in-1 Cleanser Face & Body MEN
• Annemarie Börlind After Shave Gel MEN
• Annemarie Börlind Face Cream MEN
• Annemarie Börlind Eye Cream MEN
• Annemarie Börlind 2-Phase Beard Oil MEN
• Annemarie Börlind Natu Collagen Fluid
• Ahava Dark Circles & Uplift Eye Treatment
• Ahava Supreme Hydration Cream
• Ahava Even Tone Serum
• Ahava Silky-Soft Cleansing Cream
• Ahava Lip Line Smoothing Treatment
• Ahava CC Cream SPF30
• Ahava Purifying Mud Sheet Mask
• Ahava pRetinol™ Cream
• Ahava pRetinol™ Serum
• Ahava pRetinol™ Eye Cream
• Ahava pRetinol™ Sheat Mask
KNEIPP NEDERLAND
• Sheet Mask Detox Care, Hydro Kick en Chill out
L’ORÉAL NEDERLAND
• Garnier Micellair water met Rozenwater
• Revitalift Filler Anti-Rimpel Serum 1,5% Puur Hyaluronzuur
LABORATOIRES LEA - JONZAC
• Anti roodheid getinte crème
• Anti roodheid verzachtende crème
LAVERA
• Hydro Sensation productlijn
• Neutral Ultra Sensitive productlijn
• My Age productlijn
LOUIS WIDMER NEDERLAND
• Sun Protection Face 50+
• Rijke Dagcrème UV 30
• Dagcrème UV 20
LUVOS
• Luvos clean peal masker
REMARK GROEP
• THERME Natural Beauty
THEOTCLAB
• Audispray Ultra
TRADE SENSE
• SKINACADEMY ZERO 100% Natural Face Wash
• SKINACADEMY ZERO 100% Natural Face Scrub
• SKINACADEMY ZERO 100% Natural Day Cream
• SKINACADEMY ZERO 100% Natural Night Cream
• SKINACADEMY ZERO 100% Natural Eye Cream
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Naam leverancier:
l’Oréal Nederland / Garnier
www.garniernederland.nl/huidverzorging/
gezichtsreiniging/micellair-water-metrozenwater
Datum introductie:
Maart 2020
Unique Selling Points:
• Verwijdert make-up
• Reinigt de huid van onzuiverheden & vuil
• Geeft de huid een stralende, natuurlijk uitziende glow
• Geschikt voor elk huidtype, zelfs de meest gevoelige
• Voor het gezicht, ogen en lippen
• 0% alcohol, 0% parfum
• 100% recyclebaar
Micellair Water met Rozenwater biedt de kracht van Micellair met
de glow van rozenwater. Verwijder gemakkelijk make-up van je
gezicht, reinig je gezicht van onzuiverheden en vuil en verzacht
jouw huid. Micellair Water met Rozenwater geeft jouw huid een
stralende glow door de eigenschappen van het rozenwater!
0% parfum, 0% alcohol, 100% recyclebaar.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Luc Versluis

KNEIPP SHEET MASKS
Naam leverancier:
Kneipp NL
Tel: 030-2813326
www.kneipp.nl
Datum introductie:
Maart 2020
Unique Selling Points:
Sheet maskers bestaan uit sheets met een diepverzorgend serum.
De sheetmaskers van Kneipp hebben een 100% natuurlijke
formulering van het serum en de sheetmasks zelf zijn 100%
biologisch afbreekbaar (kan dus bij GFT afval) en zijn Vegan. Maar
het allerbelangrijkste is dat het gebruik van deze sheet maskers een
geweldig huidresultaat geven, Intensieve hydratie, Huidkalmerend
of Zuiverend op basis van de natuurlijke ingrediënten. Ze hebben
ook een hele prettige geur waardoor het gebruik een echt
verwenmoment voor body en mind is. Haal diep adem, sluit je ogen
en geniet van je me-time moment met een Kneipp sheet mask.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Petra Oonk (marketing manager)
Frédérique van Taarling en Renske Sprakel – product management
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LOUIS WIDMER RIJKE DAGCRÈME UV 30

HAARVERZORGING

Naam leverancier:
Louis Widmer Nederland
Tel: 0183-646600
www.louis-widmer.com
Datum introductie:
20 april 2020
Unique Selling Points:
De Rijke Dagcrème UV 30 combineert bescherming tegen UVstralen met een rijke anti-ageing verzorging. Het bevat twee
soorten hyaluronzuur. Hyaluronzuur met een korte keten brengt
als collageenversterker in de huid meer veerkracht, verbetert
de elasticiteit en de vochtbalans. Hyaluronzuur met een lange
keten vormt een beschermende film en zorgt ervoor dat de huid
zacht aanvoelt. De SPF 30 beschermt tegen huidveroudering door
UV-stralen. Het krachtige antioxidant Dragosine® stimuleert de
collageensynthese, versterkt de natuurlijk beschermende kracht
van de huid en zorgt voor extra bescherming tegen de schadelijke
gevolgen van blauw licht. Al deze geavanceerde werkstoffen
tezamen, zorgen voor een intensief huidverbeterende crème.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Jolanda Krouwel

REVITALIFT FILLER ANTI-RIMPEL SERUM
1,5% PUUR HYALURONZUUR
Naam leverancier:
L’Oréal Paris
www.loreal-paris.nl/producten/
huidverzorging/serum/revitaliftfiller-anti-rimpel-serum
Datum introductie:
17 februari 2020
Unique Selling Points:
• 1,5% hyaluronzuur serum anti-rimpel serum
• Snelle opname van het product door de huid
• Comfortabele finish die niet vet aanvoelt
• Het resultaat:
- Direct: de huid is intens gehydrateerd, lijkt voller, soepeler en gladder
- Na 1 week: de huid hervindt haar veerkracht en lijkt steviger
en strakker

EKIBIO – DOUCE NATURE
• Shampoo Anti Roos met Palmarosa
• Shampoo Blond haar met Kamille
• Shampoo Droog haar met Advocado-olie
• Shampoo droog/beschadigd met argan olie
• Shampoo normaal/droog met amandelmelk
• Shampoo vet haar met eucalyptus
L’ORÉAL NEDERLAND
• L’Oréal Paris Elvive Full Resist power masker (680ml)
LAVERA
• Basis Sensitiv shampoo moisture & care
• Shampoo/conditioner colour & care
• Shampoo/conditioner expert repair & care
• Shampoo family
• Shampoo freshness & balance
• Shampoo/conditioner gloss & shine
• Shampoo/conditioner repair & care
• Shampoo/conditioner volume & strength
• Basis Sensitiv conditioner moisture & care
• Neutral Ultra Sensitive 2in1 shampoo
• Trade Sense
• BALADE EN PROVENCE vegan+100% natuurlijk High shine solid
shampoo
• BALADE EN PROVENCE vegan+100% natuurlijk Ultimate Conditioner
UNILEVER
• Andrelon Kleifris & Zuiver
ZENNER
• DUOO Brush

Dit nieuwe serum hydrateert en geeft de huid veerkracht.
Met 1,5% hyaluronzuur heeft het de hoogste concentratie
hyaluronzuur onder de serums van L’Oréal Paris. Hyaluronzuur
is een lichaamseigen stof, die de vochthuishouding in de
huid ondersteunt. De innovatieve formule bevat 0,5% macrohyaluronzuurmoleculen om de huid te hydrateren en 1% microhyaluronzuurmoleculen om rimpels te helpen vullen.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Iris Politiek
Careality november 2020
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ANDRELON KLEI FRIS EN ZUIVER

LÓREAL ELVIVE FULL RESIST POWER MASKER

Naam leverancier:
Unilever
Tel: 010-4394911
www.andrelon.nl

Naam leverancier:
L’oreal Paris
www.loreal-paris.nl/producten/
haarverzorging/haarmasker/
elvive-full-resist-power-maskerhaarmasker/

Datum introductie:
Week 11,2020
Unique Selling Points:
Andrélon Klei Fris & Zuiver is een
verfrissende haarverzorging voor
haar dat vet is bij de aanzet en
droog in de punten. De formulering
verwijdert onzuiverheden met
respect voor de natuurlijke oliën van
je haar- en hoofdhuid. De producten
zijn verrijkt met witte kaolien klei, ook wel bekend als ‘Chinese
klei’. Dit natuurlijke ingrediënt heeft een zachte, zuiverende
werking op het haar en de hoofdhuid. Deze actieve formule zorgt
voor langer fris en schoon haar, zonder het haar uit te drogen.
Dé oplossing voor vet haar, een van de meeste voorkomende
haarproblemen in Nederland.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Hiske Hoogveld

DUOO Brush
Naam leverancier:
Zenner
Tel: 0252-620234
www.zenner.nl
Datum introductie:
8 juni 2020

Datum introductie:
Maart 2020
Unique Selling Points:
• Versterkt de haarvezels effectief
• Laat het haar glanzen
• Geeft volume aan je haar
• Bevat vitamine B5, Arginine & Biotine: Een vochtinbrengende
werking die je haar dikker doet lijken
• Te gebruiken als leave-in (in de punten) & als masker
(uitspoelen)
• Zonder Siliconen
Het Full Resist Power Masker is speciaal ontwikkeld om zwak, dun
haar dikker en sterker te maken. Gebruik het in combinatie met
de shampoo & conditioner als workout voor sterker haar. Het
masker (680ml) bevat Vitamine B5 (met een vochtinbrengende
werking die je haar dikker doet lijken), Arginine (een aminozuur
die de structuur van de haarvezel versterkt) en biotine (vermindert
haarbreuk). Voor sterker haar, zonder silliconen!
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Tessa van Dijk

LICHAAMSVERZORGING

Unique Selling Points:
De DUOO Brush; TWEE ontklit borstels in ÉÉN! De haarborstel
heeft twee zijden: één geschikt voor droog haar en de ander
geschikt voor nat haar. Wisselen van kant gaat in drie eenvoudige
stappen: loshalen, omdraaien en vastklikken. Dit systeem zorgt
er ook voor dat de borstel goed schoon te maken is en creëert
een opbergruimte voor elastiekjes, speldjes en andere kleine
haaraccessoires. Deze borstel glijdt pijnloos door je haar, ontklit in
no time zowel droog als nat haar en is geschikt voor elk haartype
en hairextensions.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Mario Rietberg
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CARE COSMETICS
• Annemarie Börlind Sunless Glow
• Annemarie Börlind Anti-Aging Sun Cream SPF50
EKIBIO – DOUCE NATURE
• Natur Intieme wasgel rose

introductieoverzicht 2020

IMGROMA BV
• Deoleen 0% deodorant
LAVERA
• Sensitive sun spray SPF20/SPF30/Kids SPF 50+
• Anti-aging sun cream SPF30
• Aftersun lotion
• Selftanning cream/lotion
• Handzeep Gentle/Berry/Lime Care (+ navulling)
• Neutral Ultra Sensitive Acute Crème
• Neutral Ultra Sensitive bodylotion
• Neutral Ultra Sensitive handcrème
LOUIS WIDMER NEDERLAND
• MamaDerm Crème tegen Striemen
• Sun Protection Face 50+
• BabyPure Luiercrème
PROCTER & GAMBLE
• Always Cotton Protection Maandverband & Inlegkruisjes
• King C. Gillette Draadloze Baardtrimmer Voor Heren
• Oral-B Gevoeligheid & Tandvlees Calm Origineel 75ML
• Oral-B iO 7
REMARK GROEP
• VOGUE Girl Tina
• THERME Relaxing Foam Bath
• THERME Natural Beauty
• VOGUE Women Romance/Charming/Elegance
• Glycerona Hygienische handgel – diverse nieuwe artikelen en
formaten
• THERME Mystic Rose
• ZARQA Sensitive Showergel & Sensitive Showergel + Menthol
• JORDAN Green Clean
• JORDAN opzetborstels
THE FEEL GOOD COMPANY
• Bubble up bad & fun producten
• Scented Garden handcrème
• IDC handgel
• Flor de Mayo handgel
• Boutique bad&bodycare
• Vandini showergel (diverse varianten)
TRADE SENSE
• BALADE EN PROVENCE vegan+100% natuurlijk All-in-1 for men
• Organic Shop Brazilian Coffee body scrub
UNILEVER
• Axe Sex Education
• Dove Powered bij Plants
• Zwitsal Suncare
• Prodent bio Kids

ALWAYS COTTON PROTECTION
MAANDVERBAND & INLEGKRUISJES
Naam leverancier:
Procter & Gamble
Tel: 010-7105200
• www.lekkerinhetleven.nl/
merken/always/alwayscotton-protection-portfolio
Datum introductie:
Februari 2020
Unique Selling Points:
• ALWAYS bescherming met een toplaag van 100% biologisch
katoen
• Maandverbanden & inlegkruisjes zonder parfum, kleurstoffen
en chloorbleekmiddelen
• Absorberende kern met vochtabsorberende gel die vocht omzet
in gel en lekken voorkomt
• Dun maandverband & inlegkruisje voor een geweldig gevoel
van comfort
• Goedgekeurd door de dermatologen van de Skin Health Alliance
• Gecertificeerd door Cotton Inc
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Chloe Raemaekers / Caroline Hoefsloot

AXE SEX EDUCATION
Naam leverancier:
Unilever
Tel: 010-4394911
www.axe.com
Datum introductie:
Week 34 2020
Unique Selling Points:
De nieuwe AXE Morning Glory & Fresh Oranges ranges zorgen
ervoor dat je onweerstaanbaar ruikt, tot wel 48 uur lang. Een
onverwachte combinatie met een verleidelijke, frisse geur.
Ontworpen in samenwerking met de populaire Netflix serie
‘Sex Education’, om je te helpen vol zelfvertrouwen de sprong in
het diepe te wagen. In een wereld waar velen verward zijn door
het moderne daten, is het tijd voor een nieuwe aanpak en de
taboe rondom seks te doorbreken. AXE maakt seks bespreekbaar
onder jongeren, in een herkenbare digi-taal die zij spreken. De
samenwerking tussen AXE en Sex Education helpt hierbij!
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Annekee van den Berg
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DEOLEEN 0% DEODORANT
Naam leverancier:
Imgroma BV
Tel: 020 5198300
www.deoleen.nl
Datum introductie:
Week 14 2020
Unique Selling Points:
Deoleen 0% deodorant biedt 24 uur effectieve deo-bescherming
op milde wijze, met respect voor de natuurlijke balans van de
huid. De rollers bevatten geen Aluminium (ACH) en parfum.
Het actieve ingrediënt Diatomecious earth absorbeert
transpiratievocht en -geur waardoor je langer fris blijft. De rollers
zijn verkrijgbaar in een Regular en een Sensitive variant en zijn
geschikt voor de gevoelige huid.
1. 0% aluminium (ACH)
2. Dermatologisch getest bevat 0% parfum en 0% alcohol
(Sensitive)
3. Verkrijgbaar als roller en aerosol

KING C. GILLETTE DRAADLOZE BAARDTRIMMER
VOOR HEREN
Naam leverancier:
Procter & Gamble
Tel: 010-710 5200
www.gillette.nl
Datum introductie:
1 september 2020
Unique Selling Points:
Het ultieme resultaat van meer
dan een eeuw innovatie en
expertise, en de enige serie die de naam van de oprichter van
het bedrijf Gillette heeft: King C. Gillette. Met drie verwisselbare
kamopzetstukken voor alle baardstijlen: stoppels (1 mm), korte
haartjes (3-11 mm) en lange haartjes (13-21 mm) en langdurig
scherpe messen. De King C. Gillette baardtrimmer is ontworpen
om je te helpen jouw perfecte look te bereiken, zodat je elke dag
helemaal jezelf kan zijn. Het ultieme resultaat van meer dan een
eeuw innovatie en expertise.

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Leontien Koster

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Marie Heitz

DOVE POWERED BY PLANTS

ORAL-B GEVOELIGHEID & TANDVLEES CALM
ORIGINEEL 75ML

Naam leverancier:
Unilever
Tel: 010- 4394911
www.dove.com
Datum introductie:
Deo week 14 2020 en skin week 24 2020
Unique Selling Points:
• Gemaakt van tenminste 98%
ingrediënten van natuurlijke oorsprong
en ECOCERT Cosmos Natural
gecertificeerd
• 100% gerecyclede flessen
• PETA gecertificeerd Cruelty-Free &
Vegan
• Deodorant spray aangedreven door samengeperste lucht
in plaats van fossiele drijfgassen
• Met glycerine, onze moisturizer van natuurlijke oorsprong,
dat hydrateert en helpt om het natuurlijke vochtgehalte
van de huid te behouden
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Eva Langeler
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Naam leverancier:
Procter & Gamble
Tel: 010-710 5200
www.oralb.nl
Datum introductie:
1 juni 2020
Unique Selling Points:
Het is klinisch bewezen dat Oral-B
Gevoeligheid & Tandvlees Calm tandpasta
pijn door gevoeligheid onmiddellijk verlicht
en het tandvlees verzacht door een comfortabel gevoel in
de mond te geven. De unieke ActivCalm-technologie verlicht
onmiddellijk gevoeligheidspijn door een beschermlaag te
creëren en verkoelt het tandvlees tijdens en na het poetsen.
• Verlicht onmiddellijk gevoeligheidspijn door een
beschermlaag te creëren
• Kalmeert het tandvlees
• Biedt intens comfort dankzij het zachte schuim
• Milde smaak tandpasta
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Jet Van Causenbroeck
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ORAL-B IO 7

ZWITSAL SUNCARE

Naam leverancier:
Procter & Gamble
Tel: 010-710 5200
www.oralb.nl

Naam leverancier:
Unilever
Tel: 010-4394911
www.zwitsal.nl

Datum introductie:
22 juli 2020

Datum introductie:
Week 12 2020

Unique Selling Points:
Poetsdruksensor, wrijvingsloze
magnetische aandrijving,
ronde borstelkop met zachte
microtrillingen: de elektrische
tandenborstels uit de nieuwe iO-serie van Oral-B zijn de beste
en meest geavanceerde op de markt. Met de iO is de elektrische
tandenborstel eigenlijk compleet opnieuw uitgevonden. En dat
zorgt voor een poetservaring zoals je die nog nooit eerder zag,
hoorde of voelde!

Unique Selling Points:
Zwitsal Zonnebescherming.
Waterresistente bescherming voor
jouw kleintje. Makkelijk smeerbaar en trekt snel in.
• Speciaal voor de gevoelige baby- en kinderhuid, ook voor het
gezichtje
• UVA en UVB filter
• Hypoallergeen en dermatologisch getest
• Keuze uit vertrouwde Zwitsal geur of parfumvrij

Revolutionaire iO Technologie
Professioneel schoon gevoel, elke dag.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Diederik Pauli

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Hiske Hoogveld

VMS & GEZONDHEIDSPRODUCTEN

ORGANIC SHOP BRAZILIAN COFFEE BODY SCRUB
Naam leverancier:
Trade Sense BV
Tel: 076-7630552
Datum introductie:
Januari 2020
Unique Selling Points:
Organic Shop Brazilian
Coffee scrub is verrijkt met
de heerlijke geur van vers
gebrande Braziliaanse koffie,
vol met biologische koffieolie en natuurlijke suikerkristallen als
effectieve bestanddelen. Het maakt de huid ongewoon zacht
en egaal. Gebruik Organic Shop Body Scrub voor een soepele
uitwerking op de huid en om striae en cellulitis tegen te gaan.
Alle producten van Organic Shop zijn op basis van gecertificeerde
biologische ingrediënten.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Peter Pellenbrink

A.VOGEL
• A.Vogel Passiflora Rustgevende spray
• A.Vogel Junior Echinaforce Weerstand
B. NAGEL
• Solaray diverse varianten
GOLDEN NATURALS
• Golden Naturals Vetverbrander Dag & Nacht
• Omega 3 Visolie Kids
• Vitamine C 1000 mg Puur
• Vitamine C 1000 mg Gold
• Vitamine D3 15 mcg Kids
PK BENELUX
• Lucovitaal Super Vitamine C 1000 mg vegan capsules
• Lucovitaal Haar Vitamine Gummies
• Lucovitaal Vitamine C Gummies
• Lucovitaal Resveratrol
VEMEDIA
• Dagravit Immuun
Careality november 2020
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DAGRAVIT IMMUUN
Naam leverancier:
Vemedia BV
Tel: 020 5198300
www.dagravit.nl
Datum introductie:
Week 35 2020
Unique Selling Points:
Dagravit Immuun is ontwikkeld om het immuunsysteem te
verhogen. Gezond eten, regelmatig bewegen en voldoende slapen
helpen je immuunsysteem te ondersteunen. Dit lukt de ene dag
beter dan de andere. Met Dagravit Immuun vul je jouw dagelijkse
voeding aan met vitamines en andere essentiele stoffen:
1. Helpt het immuunsysteem door toevoeging van Vit C en D,
Echinacea en Kurkuma
2. Helpt de luchtwegen gezond te houden door Kurkuma
3. Beschermt tegen invloeden van buitenaf
4. Bevat Resveratrol dat de cardiovasculaire gezondheid
ondersteunt
Voor de oudere gebruiker is er Dagravit Immuun 50+, met
speciaal op deze leeftijd afgestemde hoge doseringen.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Leontien Koster

GOLDEN NATURALS
VETVERBRANDER
DAG & NACHT
Naam leverancier:
Golden Naturals
Tel: 0499-440222
www.goldennaturals.nl
Datum introductie:
September 2020
Unique Selling Points:
Slimme dag - & nachtcombi om je te helpen bij overgewicht.
• Helpt de vetverbranding1*
• Vermindert de vetopslag2*
• Ondersteunt de reinigende werking door de lever3
• Met o.a. Capsicum Annuum L. extract1, groene thee extract2 en
choline3
* evaluatie gezondheidsclaim is lopende

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Jan-Dirk Troost
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LUCOVITAAL HAAR
VITAMINE GUMMIES
Naam leverancier:
PK Benelux BV
Tel: 0413-253338
www.lucovitaal.nl/gezondheid/
gummie-producten/haarvitamine-gummies.html
Datum introductie:
Maart 2020
Unique Selling Points:
Lucovitaal Haar Vitamines zijn kauwbare gummies met
een heerlijke bosbessensmaak met o.a. Biotine en Zink.
Deze ingrediënten dragen bij aan de normale haargroei,
zijn goed voor de conditie van het haar en zorgen voor het
behoud van glanzend haar.
• Sterk, gezond & glanzend haar
• Met Biotine & Zink, wat bijdraagt aan een normale haargroei
• Met heerlijke bosbessensmaak
• Vegetarisch en suikervrij
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Rik van Dael

LUCOVITAAL RESVERATROL
Naam leverancier:
PK Benelux BV
Tel: 0413-253338
www.lucovitaal.nl/super-resveratrol100-mg.html
Datum introductie:
Mei 2020
Unique Selling Points:
Bevat 100 mg Resveratrol per
capsule. Resveratrol heeft een gunstige invloed op hart en
bloedvaten. Bevat tevens Vitamine C wat mede zorgt voor een
goede weerstand / immuunsysteem en helpt lichaamscellen
beschermen tegen oxidatieve stress*.
• 100 mg Resveratrol per capsule
• Resveratrol heeft een gunstige invloed op hart en bloedvaten
• Met Vitamine C wat mede zorgt voor een goede weerstand/
immuunsysteem
* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Karlijn Gerrits
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LUCOVITAAL SUPER VITAMINE C 1000 MG
VEGAN CAPSULES

ZELFZORG / OTC

Naam leverancier:
PK Benelux BV
Tel: 0413-253338
www.lucovitaal.nl/vitamine-c-vegan.html
Datum introductie:
Maart 2020
Unique Selling Points:
Krachtige vitamine C capsules met maar
liefst 1000 mg Vitamine C per capsule
en 100% Vegan! Vitamine C bevordert de weerstand tijdens
en na fysieke inspanning (een gunstig effect wordt verkregen
bij een dagelijkse inname van 200 mg naast de aanbevolen
dagelijkse inname van Vitamine C), is goed voor het behoud van
sterke botten en een sterk gebit en zorgt mede voor een goede
weerstand.
• Vitamine C BOOST: draagt bij aan extra energie bij
vermoeidheid
• Eenvoudig te openen en zo ook te mengen met bv. yoghurt
of sap
• Vegan en op ieder moment van de dag in te nemen
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Marleen Mols - Tomas

LUCOVITAAL VITAMINE C GUMMIES
Naam leverancier:
PK Benelux BV
Tel: 0413-253338
www.lucovitaal.nl/gezondheid/gummieproducten/vitamine-c-gummies.html
Datum introductie:
Maart 2020
Unique Selling Points:
Vitamine C ondersteunt het energieniveau
en zorgt mede voor het behoud van sterke
botten. Daarnaast draagt het bij aan een sterk gebit en een goede
weerstand. Vitamine C is een antioxidant en helpt lichaamscellen
te beschermen tegen invloeden van buitenaf. De gummies
hebben een heerlijke en natuurlijke sinaasappelsmaak.
• 100% suikervrij & vegan
• Vitamine C ondersteunt het energieniveau
• Draagt mede bij aan een goede weerstand
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Rik van Dael

A.VOGEL
• A.Vogel Junior Keelsiroop
• A.Vogel Junior Neusspray
• A.Vogel Junior Echinaforce Griep
BAYER CONSUMER HEALTH
• Bepanthen Tattoo Nazorg Zalf
ENGELHARD GMBH & CO. KG
• Isla Medic Voice
GLAXOSMITHKLINE
• Otrivin Natural Aloe Vera
IMGROMA BV
• Dampo inhalatie balsem roller
• Natterman Droge Hoest en Keelpijn
PK BENELUX
• Lucovitaal Processierups
REMARK GROEP
• DARO Alle hoest siroop Junior
SANOFI
• Allegra hooikoorts tabletten 10 en 20 stuks verpakking
TEVA
• TrachSil Honing & Citroen zuigtabletten
THEOTCLAB
• Audispray Ultra
• Kidsner Waterpokken
VEMEDIA BV
• Sleepzz Original Plantaardige Melatonine

AUDISPRAY ULTRA
Naam leverancier:
TheOTClab
Tel: 085-4444202
www.theotclab.com
Datum introductie:
Januari 2020
Unique Selling Points:
Audispray Ultra is het eerste
product tegen oorsmeerproppen. Naast Audispray Adult een goede
aanvulling op het oorschap. Stimuleert de markt tot groei!
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Albert Swane
Careality november 2020
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BEPANTHEN TATTOO NAZORG ZALF

ISLA MEDIC VOICE

Naam leverancier:
Bayer Consumer Health
Tel: 0297-280666
www.bepanthen.nl

Naam leverancier:
Engelhard GmbH & Co.KG
Tel: 040-2315010
www.isla.nu

Datum introductie:
Week 35 2020

Datum introductie:
Week 47 2020

Unique Selling Points:
• Nr.1 in tattoo nazorg*
• Aanbevolen door tattoo artiesten
• Beschermt en herstelt de
getatoeëerde huid snel
• Dermatologisch getest op de getatoeëerde huid
• Pure en zachte bescherming: zonder parfum en kleurstoffen
* Multiscope marktpeiler, april 2020, n= 1028

Unique Selling Points:
Nieuw van Isla is de Isla Medic Voice. Isla Medic Voice focust
zich volledig op een goede verzorging van stem en keel.
De pastilles met kersensmaak beschermen effectief bij
heesheid en stemklachten. Beschermt preventief en kalmeert
overbelaste en geïrriteerde stembanden. Met de introductie
van dit product creëert Salveo Pharma een nieuwe categorie;
stemverzorging.

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Annelies Bouwes (Marketing Category Lead)

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Stefanie ter Woorst

DAMPO INHALATIE BALSEM ROLLER

LUCOVITAAL PROCESSIERUPS

Naam leverancier:
Imgroma BV
Tel: 020 5198300
www.dampo.nl

Naam leverancier:
PK Benelux BV
Tel: 0413-253338
www.lucovitaal.nl/processierupshuiduitslag.html

Datum introductie:
Week 35 2020
Unique Selling Points:
Dampo Inhalatiebalsem helpt om vrijer te
ademen. Na het aanbrengen van de balsem
met de door Dampo speciaal geselecteerde
natuurlijke kruiden en oliën, zorgt
lichaamswarmte ervoor dat de dampen
vrijkomen. Het inhaleren van die dampen
wordt als verlichtend ervaren en daardoor
is het makkelijk om vrijer te ademen.
Met de unieke roller kan de balsem makkelijk op de huid
worden aangebracht. Zonder dat het op de handen komt.
1. Geeft verlichting op de luchtwegen
2. Om vrijer te ademen
3. Verzachtende invloed op de luchtwegen
4. Heel makkelijk aan te brengen met de roller
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Chantal Kuhnen
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Datum introductie:
Maart 2020
Unique Selling Points:
Processierups huiduitslag foam die
direct na gebruik verlichting geeft na
contact met de brandhaartjes van de
processierups.
• Geeft direct verlichting
• Ook bij insectenbeten en steken
• Verlicht roodheid, bultje, jeuk en
branderigheid
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Anne-Claire Sparla
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NATTERMAN DROGE HOEST EN KEELPIJN

SLEEPZZ ORIGINAL PLANTAARDIGE MELATONINE

Naam leverancier:
Imgroma BV
Tel: 020 5198300
www.natterman.nl

Naam leverancier:
Vemedia BV
Tel: 020 5198300
www.sleepzz.nl

Datum introductie:
Week 35 2020

Datum introductie:
Week 14 2020

Unique Selling Points:
Natterman Droge Hoest en Keelpijn
siroop is een medisch hulpmiddel
gebaseerd op het actieve ingrediënt Polysac-ActiveTM voor
de behandeling van droge hoest en verlichting van keelpijn.
Polysac-ActiveTM creëert een beschermende filmlaag achter in de
keel. Het verzachtende effect geeft snel een gevoel van verlichting
van droge hoestsymptomen en keelpijn. De siroop beschermt de
slijmvliezen van de mond en de keelholte tegen verdere irritatie.
Door de keel te verzachten wordt de frequentie en ernst van de
hoest verminderd en de hoestcyclus onderbroken.
1. Werkt direct
2. Verlicht droge en kriebelhoest en verzacht de keelpijn
3. 2in1 siroop

Unique Selling Points:
Plantaardige melatonine, 100% afkomstig
van planten; Alfalfa, Chlorella en rijstplanten.

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Chantal Kuhnen

Datum introductie:
17 augustus 2020

OTRIVIN NATURAL ALOE VERA
Naam leverancier:
GlaxoSmithKline
Tel: 033-2081100
www.otrivin.nl
Datum introductie:
September 2020
Unique Selling Points:
Otrivin Natural Aloe Vera speelt dankzij de 100% natuurlijke
zoutoplossing in op de groeiende vraag naar natuurlijke OTC
producten. Doordat de spray o.a. stof, pollen en onzuiverheden
wegspoelt, kan deze niet alleen bij een verstopte neus gebruikt
worden, maar ook bij allergie. De 3-in-1 dagelijkse neusverzorging
(1. reinigt 2. hydrateert 3. verzacht) mag zo vaak als nodig gebruikt
worden. Hierdoor biedt Otrivin relevantie gedurende het hele
jaar – ook buiten het verkoudheidsseizoen en creëert nieuwe
gebruiksmomenten evenals on-top sales. Vanaf de launch in
september is het product zowel op TV als in-store en online
groots geactiveerd.

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Chantal Kuhnen

TRACHSIL HONING & CITROEN ZUIGTABLETTEN
Naam leverancier:
Teva
Tel: 0800-0228400
www.trachsil.nl

Unique Selling Points:
• TrachSil is krachtig tegen keelpijn. Het heeft een 3-voudig effect:
pijnstillend, antiviraal en antibacterieel. Daarnaast is het
verzachtend voor de keel.
• TrachSil bevat 2,4 dichloorbenzylalcohol en amylmetacresol
– beide ontsmettende (desinfecterende) stoffen en
lidocaïnehydrochloride – een plaatselijk pijnstillende stof
voor de keel.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Marit Hartog

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Stephanie Hautecler (brand manager Otrivin)
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Geef nu uw eigen favoriete introducties per categorie door en maak kans op
een van de 20 cadeaupakketten (met een winkelwaarde van ruim € 200,-)!
De volgende producten verkies ik tot beste introductie binnen de categorie (gelieve 1 product per categorie in te vullen):
Beauty
Gezichtsverzorging
Haarverzorging
Lichaamsverzorging
VMS & Gezondheidsproducten
Zelfzorg & OTC
Stuur dit antwoordformulier voor
11 december 2020 per post naar:
Careality
T.a.v. Lezersstem Careality Care Awards
Oude Terborgseweg 175-04
7004 DV Doetinchem

Mijn gegevens
Naam
Adres
Postcode + Woonplaats

Of per e-mail naar:
redactie@careality.nl

Werkzaam bij
Functie
Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen deelnemen aan de verloting. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
* Cadeaupakketten zullen alleen verloot worden onder schriftelijke inzendingen en is op digitale inzending niet mogelijk wegens privacyredenen.

Scan de QR code
hiernaast en
kom in de digitale
stemmodule*.

schapdragers

Hydro Sensation-lijn van Lavera

Volg Careality via twitter

‚‚

Het is herfst: tijd voor intensieve hydratatie. Maar waarom zou je
kiezen voor een dikke, plakkerige, zware crème als er ook een licht
alternatief is? De vier natuurlijke verzorgingsproducten van de
Intensieve hydratatie EN een lichte textuur?
Hydro Sensation-lijn zijn lichter dan ooit tevoren en zorgen
Met lavera®, isnieuwe
het mogelijk.
tòch voor intensieve hydratatie. Het geheim: de combinatie van
Zorg voor jezelf en de natuur. Ervaar
onze nieuwe
gecertificeerde
natuurlijk
hyaluronzuur
en biologische algen.
natuurlijke HYDRO SENSATION gezichtsverzorging.
•
•
•
•

Verfrissende sensatie
algen? Ja! Deze worden geoogst bij
Formule op basis van biologischeBiologische
algen en natuurlijk hyaluronzuur
Vrij van siliconen en microplastics
rotsachtige kusten in Europa. De eiwitten van de
Kartonnen verpakking 100% gerecycled

algen geven de huid energie en zorgen voor een
beschermende laag die uitdroging van de huid
tegengaat. Het natuurlijk hyaluronzuur houdt het
vocht vast voor intensieve langdurige hydratatie.
De Hydro Sensation-lijn heeft een zeer lichte,
verfrissende textuur en is geschikt voor de normale
tot droge huid. De producten zijn
veganistisch, Natrue gecertificeerd en
bevatten biologische ingrediënten.
De lijn bestaat uit:
• Hydro Sensation dagcrème
• Hydro Sensation Serum
lavera. natuurlijk. mooi.
effectief.
• Hydro
Sensation gezichtsspray

en vind ons leuk op Facebook!
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Groei mee met
In 1942 startten vijf Rotterdamse drogisterijen de Dienende Actie,
dat in 1947 werd veranderd in de Drogisterij Associatie. In 2017 zijn de activiteiten
van FACO/D.I.O. en NDS/DA samengevoegd en behoort de organisatie
tegenwoordig tot de Mosadex Groep. DA was in 2019 de meest snelgroeiende
franchiseformule van Nederland.

Jij biedt de klant
Omzet

Deskundig advies

De omzet per winkel is gemiddeld
800.000 euro bruto per jaar.

Persoonlijke aandacht

Aantal bezoekers
Ruim 65.000 klanten.

Ruim assortiment van
36 categorieën met
111 schappenplannen voor
206 meter schap gevuld met
9.098 verschillende artikelen.
Het DA-huismerk met bijna
1.000 unieke producten.

Ondersteuning

Magazine 4x per jaar Hoe dan? (met een oplage van
150.000 ex per editie).
Folders 26x huis-aan-huis (78 miljoen stuks per jaar).
Social media Facebook, Instagram, LinkedIn,
Youtube-kanaal.
Webshop.

1
3

POS-materiaal per thema.

Doelen 2021

DA-app.

Groei van het aantal
winkels naar 350.

TV commercials.

2

Uitrol van de nieuwe formule met de domeinen
Mentaal fit, Fysiek Fit, Genieten/verrassen en
Dagelijkse Rituelen.

Trainingen On- en offline.
Ondersteuning bij winkelinrichting.
Ondersteuning in financiële zaken.

Focus op de klantervaring van DA als je persoonlijke
gezondheidsgids.

Zin om te beginnen als DA-ondernemer?
Mail of bel ons: acquistie@da.nl of 088 990 84 00.

Voel je goed

Voor een gezonde toekomst
Neusspray
eucalyptus
Reinigt
het neusvlies
Neusspray zoutoplossing eucalyptus is een
isotone oplossing, met een zoutgehalte dat
geschikt is om het neusvlies te reinigen.
De oplossing ondersteunt de vochtigheid in
de neus bij droog of korstig neusslijmvlies en
verdunt het ingedikte slijm. Hierdoor kan het
neusslijm gemakkelijker afgevoerd worden om
vrijer te kunnen ademen door de neus.

Paracetamol/
Vitamine C
Werkt
pijnstillend en
koortsverlagend
Paracetamol / Vitamine C
verkoudheidsdrank wordt gebruikt bij
griep, verkoudheid en pijn.
De paracetamol werkt pijnstillend en
koortsverlagend en de Vitamine C
weerstandverhogend.

Healthypharm B.V. is onderdeel van Centrafarm B.V. Als dochteronderneming van de Duitse multinational Stada zijn
wij sinds 1991 onderdeel van een succesvol wereldwijd netwerk. Met meer dan 60 jaar ervaring is Centrafarm een
toonaangevend bedrijf met kwalitatief hoogwaardige generieke geneesmiddelen, biosimilars, zelfzorgproducten en
branded producten in Nederland. Als vertrouwde partner zijn wij bekommerd om de gezondheid van mensen, onze
missie: uw gezondheid! Op deze manier proberen wij ons elke dag weer te verbeteren.

Hoestbruistabletten
Om vrijer te
ademen
Hoestbruistabletten acetylcysteïne
breekt taai, vastzittend slijm af,
zodat het dun vloeibaar wordt
en gemakkelijk kan worden
opgehoest. Het kan worden
gebruikt bij aandoeningen van de
luchtwegen, zoals astma, bronchitis
(ontsteking van het slijmvlies
van de luchtpijp), emfyseem,
mucoviscidose (taaislijmziekte) en
bij bronchiëctasieën (langdurige
verwijding van een vertakking van de
luchtpijp).

VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST
Healthypharm
Postbus 289
4870 AG Etten-Leur

T 076-508 13 00
F 076-503 73 71
info@healthypharm.nl
www.healthypharm.nl

