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COV E R S TO RY
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Lidl komt leuk uit een producttest van de 
Consumentenbond en beukt er vervolgens op 
los met een reclamecampagne. Wéér meer 
consumenten weten de discounter te vinden, 
en wéér blijft een groter deel hangen. 
Zó vergroot je je marktaandeel. Lidl geeft 
de consument het blije gevoel dat de 
crisis voorbij is.  En geeft de concurrentie 
het nakijken. ‘Wassen wordt weer leuk.’ 
De markt heeft nog mazzel dat Aldi zit te 
slapen.

ERT LIDL DE MARKT

 Tekst: Leo Koomen 

DISCOUNTER MAAKT GOEDE 
SIER MET TESTUITSLAG: 
‘LIDL ZIT IN THE FLOW’
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 W
ASSEN wordt weer leuk. Want Formil van 
Lidl is namelijk als beste getest én uitgeroe-
pen tot beste koop. Door de Consumenten-
bond.’ Een vette, volwaardige commercial 

op televisie, die in niets onderdoet voor een spotje van 
A-merk of Jumbo. Tegelijkertijd: spotjes op de radio en 
buitenreclame op abri’s en billboards. Lidl beukt erop 
los. 

 De tekst is niet gelogen, maar ook niet de hele waar-
heid. Want hoe zit het precies met die test van de Con-
sumentenbond? Lidl’s Formil vloeibaar krijgt het predi-
caat ‘Beste Koop’, en Formil poeder krijgt een ‘Beste uit 
de test’. Maar ook poeder en vloeibaar van Aldi (Una) 
zijn als beste getest, en het poeder van Aldi is het enige 
wasmiddel met béide predicaten. Aldi’s Una staat dan 
ook boven aan de lijst, met een betere score dan de 
rest. Resultaat: Lidl schreeuwt het van de daken, Aldi is 
angstvallig stil. Waarom? 

 Joyce Donat, woordvoerder Consumentenbond: 
‘Zolang Lidl zegt dat Formil de beste koop is, is dat ook 
wat ons onderzoek zegt. Over het algemeen lijkt Lidl 
vaak net iets beter uit onze onderzoeken te komen. Dat 
Aldi verder niets doet met het resultaat, is denk ik het 
beleid. Aldi doet weinig aan reclame, maar heeft geen 
gebrek aan klanten. Het is een afweging. Lidl en Aldi 
hebben nu enmaal het voordeel dat alles wat van hen 
goed uit een test komt, hun eigen product is en alleen 
bij hen verkrijgbaar is.’ 

 Wasmiddelverkoop bijzaak 
 Duidelijk. Lidl gaat aan de haal met een test, waar Aldi 
beter uitkomt. Is Lidl nou zo slim of is Aldi zo dom? 
Research director Joop Holla: ‘Het gaat Lidl erom het 
totale imago onder de aandacht te brengen. Het gaat 
niet alleen om de verkoop van wasmiddel. Lidl brengt 
nogmaals onder de aandacht hoe goed de kwaliteit van 
zijn producten is. Kijk wat Lidl en Aldi nu ook weer 
doen met deze test van de Consumentenbond. Aldi 

reageert totaal niet. En van Lidl is het heel knap dat het 
bedrijf zo snel reageert. Voor die organisatie is het heel 
bijzonder dat het binnen een paar dagen met een cam-
pagne op de radio is en op buitenmedia.’ 

 De vraag is: wat is het effect van zo’n campagne? 
Verkoopt Lidl er meer door? Holla: ‘Het is nu nog te 
vroeg om te bepalen wat de effecten van deze reclame-
campagne zijn voor de wasmiddelenverkoop. Maar in 
feite is dat bijzaak. We kunnen kijken naar een onder-
zoek naar de verkopen van W5 vaatwastabletten, 
waarmee Lidl in 2012 als beste uit de test kwam. Ook 
toen volgde een forse reclamecampagne, op radio, 
televisie en in buitenreclame. Toen zagen we tot drie 
keer een forse impuls in de reclamecampagne; bij elke 
impuls komt er een piek in de verkopen en na elke piek 
ligt het verkooppeil van de vaatwastabletten een stukje 
hoger dan voor de impuls. Daarmee komen de beste-
dingen in vaatwas steeds een stukje hoger te liggen.’ 

 Over geheel 2013 is Lidl in klantenkring gestegen 
van 63,3 procent in 2012 naar 68,0 procent in 2013. 
Opgeteld zijn dat 360.000 nieuwe klanten. De opmars 
van Lidl is dus reusachtig en die campagnes dragen die 
groei. Het gaat er echter om elke keer weer opnieuw te 
communiceren. Lidl ondersteunt de groei met forse 
mediabestedingen. 

 Maar Aldi dan? Una witwaspoeder komt nota bene 
beter uit de test. En Aldi zit een beetje met de rest van 
de markt in de koplampen van Lidl te kijken. Het zwak-
ke punt van Aldi is de communicatie met de consu-
ment, zo blijkt. Aldi lijkt te denken dat de producten 
zichzelf wel verkopen. Terwijl zo’n onderzoek van de 
Consumentenbond een kans voor open doel is. Holla: 
‘De communicatie wordt voor consumenten steeds 

‘LIDL ZIT ABSOLUUT IN DE 
FLOW. HEMA HEEFT DAT 
EEN TIJDJE GEHAD, ALDI 

HEEFT DAT TOTAAL NIET‘
Joop Holla, research director
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TESTUITSLAGEN CONSUMENTENBOND
p=poeder, v=vloeibaar, c=capsule

Ranking Vaatwas all-in-one Witwasmiddel Toiletreiniger Pindakaas Tonijnsalade Goedkope rode wijn Pastasaus

1 Aldi Aldi p Harpic Calvé Dirk vers Plus Bertolli
2 Lidl Lidl p Albert Heijn Calvé Creamy Johma Fris Aldi Kaapse Bertolli
3 Sun Aldi v Aldi Lidl Plus C1000 Lidl
4 Finish Lidl v Jumbo Jumbo Lidl Aldi huis C1000
5 Dreft Platinum Ariel c Lidl AH AH Hema EkoPlaza
6 Dreft Ariel v Glorix Calvé Light Jumbo vers Lidl Nav Jumbo
7  Persil c WC Eend  Jumbo Euro Johma Jumbo Aldi
8  Persil v Glorix Aldi Euroshopper Hema Grand‘Italia
9  Robijn v Jumbo Plus Plus vers Gall & Gall AH
10  AH v AH PCD C1000 vers Plus Spagheroni
11  Robijn p C1000 AH light C1000 Euro Lidl Grand‘Italia
12  Omo c Plus Skippy Creamy Dirk Spec. C1000 La Bio
13  Witte Reus v Ecover Markant Light Plus Bonsala AH Heinz
14  Ecover v Kruidvat Jumbo Light Johma zonder mayo AH Plus
15  Neutral p Hema Horizon Aldi  Jumbo Albert Heijn
16  Persil p   AH ambacht Gall & Gall Honig
17       Knorr

makkelijker te delen; door sociale media is alle infor-
matie heel snel door te geven. Dat betekent dat imago’s 
nóg relevanter worden. Het is een gunfactor. Klanten 
gunnen je het, maar je moet in de flow zitten. Lidl zit 
op dit moment absoluut in de flow. Hema heeft dat een 
tijdje gehad. Hema was een hippe winkel, en tegen-

Lidl roeptoetert de beste te zijn in de Consumentenbond-onderzoeken. In de praktijk is Aldi bijna net zo goed, vaak zelfs beter. Opvallend is dat 

marktleider Albert Heijn steevast in de middelmaat scoort.

woordig lijkt het wel hip om bij Lidl boodschappen te 
doen. Jumbo heeft dat ook een tijdje gehad. Aldi heeft 
dat totaal niet. Als je in die flow wilt komen, moet je je 
ook wel eerst tot die consument richten.’ 

 Een indicatie van die flow: Aldi op Facebook: 613 
likes; AH op Facebook: 226.452 likes; Lidl op Face-

Una-poeder van Aldi komt als enige wasmiddel én als Beste uit de Test én als Beste Koop, en scoort met een 7,6 beter dan Lidl‘s Formil poeder (7,4; Beste 

uit Test) of Formil vloeibaar (7,0; Beste Koop). Maar Lidl (commercialbeeld links) gaat met de eer aan de haal.
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book: 351.462 likes. En de teller loopt. 

 Huismerken 
 Deze maand in de Consumentengids: wie zijn kar met 
huismerkartikelen vult bij Albert Heijn, Coop, Plus en 
Poiesz, is gemiddeld tot 34 procent duurder uit dan bij 
de discounters Aldi en Lidl. Voor het onderzoek zijn in 
februari bijna elfduizend prijzen van huismerken en 
A-merken met elkaar vergeleken. Het artikel gaat 
eigenlijk nog op milde wijze in op het enorme prijsver-
schil. Er zit natuurlijk een lastige kant aan dat verschil-
lende huismerken niet dezelfde producten zijn. Het 
verschil in kwaliteit en beleving is bij veel huismerken 
nogal verschillend. Het sterke van het algemene super-
markt-prijsonderzoek van de bond is dat daarin steeds 
de prijs van dezelfde A-merken bij verschillende super-
markten wordt vergeleken. 

 Dat er over de kwaliteit van de artikelen bij discoun-
ters niet zo veel te klagen valt, bleek vorige maand in 

Aldi lijkt te denken 

dat de producten 

- Una witwaspoeder 

komt nota bene 

beter uit de test dan 

Formil van Lidl - 

zichzelf wel 

verkopen. Terwijl 

zo’n onderzoek van 

de Consumenten-

bond een kans voor 

open doel is.

‘LIDL ZET IEDEREEN 
GIGANTISCH ONDER 
DRUK. HET IS VELE 

MALEN GROTER DAN 
ALBERT HEIJN‘

Hans Geveling, AH-franchiser

Foodmagazine, in het onderzoek van IPLC: ‘Lidl is op 
sommige producten zo ongelooflijk goed. Discount is 
gewoon prijs, kwaliteit en een consistente uitvoering 
van de eenvoudige strategie. Lidl heeft één product: 
gewoon het beste. Daarom komen ze in testen als beste 
wasmiddel uit de bus. Beter dan Ariel en Persil, door-
dat ze misschien net iets meer enzymen doseren, met 
als enige doel: net iets meer bieden dan de A-merken.’ 

 Overigens gaat het niet helemaal op. In schoon-
maakproducten doen de discounters het buitengewoon 
goed, in de tests van foodproducten laten ze ook wel 
eens een steek vallen. Tonijnsalade van Aldi: plaats 15. 
Afbakcroissants van Lidl: plaats 11. 

 Andere kant van de inkoopmacht 
 Maar goed: als de Consumentenbond zegt dat de dis-
count 34 procent goedkoper is, heeft Lidl weer munitie 
voor een volgende campagne. Trekken we het nog, in 
de markt? 

 Hans Geveling, AH-franchiser met tien eigen super-
markten en drie gedeelde winkels: ‘We hebben allemaal 
last van Lidl. Het pakt zijn pr heel goed aan. Heel erg 
knap hoe het zijn formule in de markt weet te zetten en 
sympathie weet op te wekken bij pers en consument. Aan 
de winkels zelf is natuurlijk nog heel veel te verbeteren, 
maar de consument accepteert dat. Door de crisis gaat de 
klant nog meer voor de prijs en de prijs-kwaliteitverhou-
ding is ongetwijfeld goed. Maar de service vind ik matig. 
En je kunt een formule wel upgraden, maar er komt een 
moment dat je fors kosten gaat toevoegen.’ 

 ‘Lidl doet het heel goed in groente, zegt het onder-
zoek, maar als je het assortiment bekijkt, valt dat wel 
mee. We voeren bij Albert Heijn een assortiment dat 
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K O R T OM . . .

Roderick Mirande, redacteur 

Media en Creatie bij reclame-

vakblad Adformatie: ‘Iedereen 

haalt er bij zo‘n onderzoek uit 

wat voor hem gunstig is. Dat 

Lidl luid campagne voert, 

terwijl het niet bovenaan staat, 

zal de reputatie niet schaden. 

Want ook al sta je tweede, dan 

nog zal het middel nog steeds 

wel goed zijn. Het lijkt dat Lidl 

intelligenter bezig is dan Aldi. 

Dat zie je terug in het groei-

‘Lidl heeft een verhaal’
vier tot vijf maal groter is dan het aanbod bij Lidl. Het 
is makkelijker om twee soorten tomaten te voeren dan 
vijftien.’ 

 ‘Die sympathie bij de pers, daar zou best eens wat 
kritischer naar mogen worden gekeken. Lidl heeft ook 
artikelen op het schap staan in chocolade en koffie die 
niet allemaal biologisch of fairtrade zijn. Het maakt 
met een aantal artikelen goede sier, en vervolgens 
denkt iedereen dat het allemaal geweldig is. Maar Lidl 
is en blijft een gigant, enorm groot, en keihard in zijn 
onderhandeling naar boeren.’ 

 Geveling heeft zelf een foundation waarmee hij klei-
ne landbouwprojecten in Afrika stimuleert, in samen-
werking met Oxfam Novib. ‘Van daaruit weet ik dat Lidl 
geen beste naam heeft in internationale inkoop. Het zet 
iedereen gigantisch onder druk. Het is als marktpartij 
ook vele malen groter dan Albert Heijn. En daar zit ook 
een andere kant aan, waarover je niet leest.’ 

 Slecht en goed nieuws 
 Lidl zet zijn inkoopmacht dus hard in om met lage prij-
zen kwaliteit te kunnen blijven bieden. De harde hand 
blijft voorlopig nog onderbelicht, blijkt wel uit de sym-
pathie die er voor Lidl bestaat, het hippe imago, en de 
flow waarop de keten stap voor stap een hoger markt-
aandeel inneemt. En Lidl heeft voer genoeg: het beste 
in agf volgens het Versrapport, spectaculaire campag-
nes met Kerstmis en Pasen, topresultaten in kwaliteits-
test van de Consumentenbond en nu dan weer de 
nadruk op het 34 procent lagere prijspeil van de huis-
merken ten opzichte van onder andere AH, Plus en 
Coop, maar ook nog altijd 24 procent goedkoper dan 
Jumbo. 

 Het slechte nieuws: Lidl is nog lang niet klaar. Het 
goede nieuws: het zou allemaal nog zo veel slechter 
kunnen als Aldi niet zo ongelooflijk zou zitten te sla-
pen. Nou ja, slapen? Aldi wordt langzaam wel wakker, 
in de regionale kranten verscheen onlangs een adver-
tentie: ‘Laagste prijs voor huismerken, aldus de Consu-
mentenbond’, schreeuwt Aldi. Daaronder een opsom-
ming van vijf ‘Beste Koop’-producten. Lidl kan de borst 
natmaken!  

ende marktaandeel.‘

‘Lidl is wel een fors grotere 

adverteerder dan Aldi. Die 

mediadruk kun je gewoon 

kopen met veel geld. Maar Lidl 

zorgt er daarbij wel steeds voor 

dat het een verhaal te vertellen 

heeft. Dit keer is het wasmiddel, 

de andere keer is het groente 

en fruit, of luxe aanbod met 

Pasen en Kerstmis. Het pikt 

steeds de juiste advertising-

momenten.‘

André Michel, adviseur bij 

AMRetail, stond in de jaren 

negentig mede aan de wieg 

van de succesformule Konmar. 

‘Terecht dat Lidl zo op de trom 

slaat. Vooral wanneer anderen 

zeggen dat je bepaalde 

kwaliteiten hebt, werkt dat heel 

sterk voor je reputatie. Dat Aldi 

in vergelijking met Lidl zo stil is, 

is in lijn met zijn jarenlange 

communicatiestrategie. En ze 

zijn daar gemiddeld content 

mee. Wat Lidl in Nederland 

doet, is ook bijzonder. Ik 

hoorde laatst dat Lidl en Albert 

Heijn in reclamebestedingen 

niet ver uit elkaar liggen. Wie 

het weet, mag het zeggen, 

maar deze opportunistische 

‘Heel slim wat Lidl doet: 
be good and tell it’

aanpak werkt wel. Het heeft iets 

weg van de Konmar-aanpak in 

de succesjaren. Ook wij schakel-

den direct de pers in: be good 

and tell it.‘ Dat discounters ook 

wel eens slecht uit een test naar 

voren komen, zoals de tonijnsa-

lade van Aldi, vindt Michel een 

incident.

Lidl-campagnes met testresultaten leveren 
nieuwe klanten op.
Lidl’s kracht is steeds iets te vertellen.
Lidl zit in fl ow, oogst symphatie bij klant en 
pers.
Het einde is beslist nog niet in zicht.


