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‘ De mooiste campagnes 
hebben een  
maatschappelijke 
betekenis’ 

Hoe verhouden online- en offline-communicatie zich 
tot elkaar voor Albert Heijn?

‘Online geeft ons de middelen en kanalen om héél dicht bij 
mensen te komen en direct met ze te communiceren. We 
hebben inmiddels meer dan drie miljoen mensen die de Albert 
Heijn app gebruiken. Met onze social-mediakanalen richten 
we ons bewust op verschillende doelgroepen: Instagram leent 
zich bijvoorbeeld goed voor AllerHande, met TikTok bereiken 
we een jonger publiek. Tegelijkertijd geloof ik dat offline-
communicatie nog steeds van waarde is. Onze Bonus-folder 
wordt door veel mensen gelezen en gewaardeerd. Grote 
doelgroepen bereiken we ook met tv, nog steeds één van de 
beste kanalen om mensen te inspireren. En de winkel zelf is 
natuurlijk een belangrijk communicatiemiddel. Daar komen 
miljoenen klanten die we over van alles informeren; van 
vegetarisch eten tot digitaal sparen.’

Welk kanaal biedt de beste mogelijkheden om de 
consument te raken?

‘Dat ligt eraan of je je richt op het hoofd of het hart. Tv blijft 
een heel mooi kanaal om emotie over te brengen. Dat zag je 
vorig jaar onder meer in december met het liefdesverhaal van 
de twee hamsters. Om mensen op rationeel niveau te raken, 
met relevante en betekenisvolle communicatie, bijvoorbeeld 
over onze ‘Beter voor…’ programma’s, is een advertorial in 
de krant nog altijd een heel goed middel. Omdat we daarmee 
ook stakeholders willen bereiken, zetten we dan titels als Het 
Financieele Dagblad en NRC ook in.’ 

Welke positie heeft die betekenisvolle communicatie 
binnen de branding van Albert Heijn?

‘Onze missie is: Samen beter eten bereikbaar maken. Voor 
iedereen. De campagne ‘Op een lege maag kun je niet leren’, 
sloot daar goed op aan. Die campagne hebben we als partner 
van de Voedselbanken samen met hen opgezet, aan het begin 
van elk schooljaar. Het streven om alle kinderen met een 
fatsoenlijk ontbijt naar school te laten gaan spreekt mij als 
vader ook persoonlijk aan. Zulke campagnes, waarbij we een 
maatschappelijke rol vervullen, zijn misschien wel de mooiste 
die we maken.’ 

In de merkcommunicatie van Albert Heijn lijkt 
consistentie een belangrijk element.

‘Voor de marktleider in de supermarktwereld is vertrouwen 
heel belangrijk. Dat vertrouwen versterk je met een heldere 
en herkenbare branding. Ruim twee jaar geleden zijn we met 
de supermarktmanager Ilse gekomen en dat concept geven we 
een duidelijke invulling. Met één been staat Ilse middenin haar 
gezin, met het andere been is ze de ambassadeur van Albert 
Heijn, waar ze met veel enthousiasme over praat. Doordat 
we de verhaallijn consistent uitrollen, gaan de personages 
echt leven en kunnen we ze in de echte wereld terug laten 
komen. Op 1 september, na de geboorte van Robin, hebben we 
in de winkels getrakteerd op beschuit met muisjes. De pay-
off ‘Dat is het lekkere van Albert Heijn’ draagt ook bij aan de 
consistentie van het merk. En zéker ook de kleur blauw.
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