
T18 DE TELEGRAAF
MAANDAG 19 OKTOBER 2020

DE FINANCIËLE TELEGRAAF

op het zuiden gericht, maar
op heel Nederland.

In 2004 haalt Jumbo fi-
nancieel topman Ton van
Veen als eerste buitenstaan-
der binnen. Hij wordt de ar-
chitect achter de grote de-
als. In 2006 komen Konmar

en Edah (van
Laurus) te
koop. De fa-
milie wil
Konmar en
veertig
Edah’s ko-
pen. Banken
willen dat
wel finan-
cieren, maar
Van Veen

houdt het tegen. Hij vindt
het bedrijf nog niet robuust
genoeg voor zo’n grote over-
name.

In de jaren daarna worden
alsnog vijftien winkels van

Konmar en tientallen van
Edah én Super de Boer ge-
kocht. In 2009 wordt een su-
perzware raad van commis-
sarissen opgetuigd met An-
tony Burgmans (ex-topman
Unilever), Wilco Jiskoot (ex-

bankier ABN Amro) en Har-
ry Bruijniks (ex-topman
Laurus). Dan begint het spel
echt. Het bedrijf professio-
naliseert. Besluiten worden
niet langer aan de keukenta-
fel genomen.

Knock-outbod
De koopteams van Sligro,

Edeka en Plus en twee priva-
te equity-partijen weten in
2012 niet wat ze horen als
Jumbo een bod uit komt
brengen op de 425 winkels

H
et supermarktbe-
drijf van de fami-
lie Van Eerd start
in 1921 als groot-
handel in voe-

dingsmiddelen. Kleine krui-
deniers uit de omgeving van
Veghel vormen de klanten-
kring. De huidige patriarch
Karel van Eerd wordt al op
zijn achttiende de baas, als
zijn vader hartklachten
krijgt.

In 1983 neemt Van Eerd
een Jumbo-supermarkt
over van de familie Meurs
uit Tilburg. De naam Jumbo
ontstond in de zoektocht
naar een dier dat groter was
dan de toenmalige concur-
rent Torro (stier). De eerste
Jumbo’s presteren matig,
maar met de introductie van
Karels gouden formule van
’de zeven zekerheden’ in
Den Bosch (lage prijzen,
groot assortiment, luxe win-
kels en een uitstekende
klantenser-
vice) vliegt
de omzet
omhoog.

Jarenlang
is Jumbo
een regiona-
le speler,
waar groot-
macht Al-
bert Heijn
niet eens
naar omkijkt. Dat verandert
deze eeuw als de jongere ge-
neratie van Frits, Colette en
Monique het stokje over-
neemt van vader Karel. In-
eens is het vizier niet meer

Supermarktketen wil flinke slag slaan op drempel van 100ste verjaardag

Jumbo-familie wil hoofdprijs

’Regionale’
Jumbo lang
geen zorg
voor AH

Frits van Eerd, topman van het
familiebedrijf Jumbo, bekijkt in
2016 de schappen van een
filiaal in Veghel.
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Met de onderhandelingen over een overna-
me van Hema zet de familie Van Eerd, eige-
naar van supermarktketen Jumbo, weder-
om een grote stap in de retailwereld. Op de
drempel van het 100-jarig bestaan van het
supermarktbedrijf wordt, als alles goed
gaat, de zoveelste slag geslagen. De komen-
de acht weken is het alles of niets.

door Ertan Basekin

van C1000. Investeerder
CVC, die het merendeel in
2008 van Ahold had ge-
kocht, had Goldman Sachs
ingehuurd om via een vei-
ling van de supermarkten af
te komen.

Jumbo wacht de deadline
van de bieding niet af en
brengt met steun van ING,
ABN Amro en Rabobank,
waarmee het slim exclusivi-
teit heeft bedongen, een
knock-outbod uit van €900
miljoen. Dat kan CVC niet
weigeren. De concurrentie
heeft het nakijken.

Het is niet het eerste slim-
migheidje van de Jumbo-fa-
milie. Een paar jaar eerder,
in 2009, midden in de finan-
ciële crisis, werden de 300
winkels van Super de Boer
uit de boedel van het beurs-
genoteerde Laurus gekocht.

Doorpakken
Na C1000 gaat het hard.

Jumbo koopt La Place en de
AC Restaurants. Ook wor-
den grote Foodmarkten en
gemakswinkels in binnen-
steden geopend. Daarna
slaat Jumbo met Coop de su-
permarkten van Emté aan
de haak. 

Jumbo werkt dan al inten-
sief samen met Hema. Voor
een overnamebod wil de fa-
milie Van Eerd en investe-
ringsmaatschappij Parcom
ieder de helft van het bod in-

leggen. Daarbij gaat het om
forse bedragen. Na verloop
van tijd is het de bedoeling
dat supermarktketen Jum-
bo 100% van de aandelen
overneemt.

Grootste struikelblok in
de gesprekken de komende
weken is de herfinanciering
die de schuldeisers bij He-
ma doorvoeren. In de ogen
van het consortium is ook
de nieuwe schuldenlast van

Hema, die exclusief bankfi-
nanciering nog bijna €460
miljoen telt, te zwaar. Voor-
al de rentelasten vormen
een blok aan het been.

De komende acht weken
moeten uitwijzen of het
echt tot een overname
komt. Als dat gebeurt, slaat
de familie Van Eerd de zo-
veelste slag. En dat met het
oog op jubileumjaar 2021 als
Jumbo 100 jaar bestaat.

De maatregelen die veel Europese landen ne-
men om de tweede golf van het coronavirus
onder controle te krijgen, zorgen voor veel extra
economische onzekerheid voor bedrijven en
gezinnen. President Christine Lagarde van de
Europese Centrale Bank benadrukte zondag dat
de zware tol die de virusmaatregelen op de dien-
stensector trekt, die goed is voor driekwart van
de banen in de eurozone, in het bijzonder zor-
gen baart. „Het is duidelijk dat zowel overheids-
steun als monetair beleid moeten worden inge-
zet zo lang als nodig is om te voorkomen dat de
economie van een klif af valt”, aldus Lagarde.

Nieuwe virusuitbraken
baren Lagarde zorgen

STEUNMAATREGELEN

Ruim zeventig Britse brancheverenigingen
hebben de noodklok geluid over de gevolgen van
een no-dealbrexit voor het bedrijfsleven. De
groepen, die sectoren zoals de autobranche,
luchtvaartbranche, chemische industrie en far-
maceutische bedrijven vertegenwoordigen, zijn
goed voor meer dan 7 miljoen banen in het Ver-
enigd Koninkrijk. Ze roepen de regering van
Boris Johnson op om terug te keren naar de
onderhandelingstafel en alsnog een handelsak-
koord te sluiten met de Europese Unie. Vrijdag
riep Johnson bedrijven op zich voor te bereiden
op een vertrek uit de EU zonder handelsdeal.

Britse bedrijven luiden
noodklok over no-deal

BREXIT

De eerste zwaarge-
wichten komen deze
week met cijfers.
MAANDAG • Philips
opent de boeken, net
als IBM en Halliburton.
China komt met kwar-
taalcijfers over de
economie.
DINSDAG • Kwartaal-
cijfers Netflix, Manpo-
wer, Philip Morris,
Procter & Gamble,
Texas Instruments en
Nedap. Uit de VS ko-
men cijfers over de
woningbouw.
WOENSDAG • De Fed
geeft via het Beige
Book inzage in de
stand van de Ameri-
kaanse economie.
Kwartaalcijfers Tesla.
DONDERDAG • Het CBS

publiceert het consu-
mentenvertrouwen uit
oktober en consumen-
tenbestedingen uit
augustus. Nieuwe
cijfers over het aantal
steunaanvragen in de
VS. Kwartaalresultaten
van Unilever, Sligro,
Besi, Intertrust en
Coca-Cola.
VRIJDAG • Het CBS
openbaart de prijzen
van koopwoningen uit
het derde kwartaal.
Kwartaalcijfers van
Signify, Beter Bed,
Renault en Wereldha-
ve. Uitsmijter van de
week is het (onder
voorbehoud) laatste
verkiezingsdebat tus-
sen Donald Trump en
Joe Biden.
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■ Schrikken beleggers van oplopende coronacijfers in Europese Unie?
■ Nieuwe column van Danielle Braun.
■ Overslagcijfers van goederen in de Nederlandse zeehavens. 

■ Jumbo-familie Van
Eerd krijgt op voor-
avond van 100-jarig
bestaan supermarkt-
imperium de kans om
Hema in te lijven.
■ Jarenlange regionale
speler wordt landelijke
grootmacht onder
huidige generatie fami-
lie Van Eerd.
■ Eerder was Jumbo
met C1000 en La Place
al de concurrente te
snel af.

In het kort

VANDAAG OP DFT.NL

door Dorinde Meuzelaar

AMSTERDAM • De corona-
crisis dwingt bedrijven
sneller te digitaliseren.
Maar die vergeten daar-
bij soms wat dit bete-
kent voor hun verdien-
model, of hoe zij hun
personeel opleiden voor
een nieuwe manier van
werken.

Dat blijkt uit de jaarlijks
uitgevoerde Nederlandse
Innovatie Moni-
tor. Hierin valt
op dat bedrijven
door de corona-
crisis als een
speer aan de slag
zijn gegaan met thuiswer-
ken, gegevens opslaan in
de cloud en e-commerce. 

Maar met alleen het ge-
bruik van nieuwe techno-
logie zijn bedrijven er nog
niet. Dat stelt Henk Vol-
berda, hoogleraar strate-
gisch management en in-
novatie aan de Universiteit
van Amsterdam, die aan
het hoofd stond van het
onderzoek.

Als voorbeeld noemt
Volberda sensoren die be-
drijven in machines kun-

nen plaatsen. Daarmee
wordt bijtijds aangegeven
wanneer een onderdeel
vervangen moet worden:
„Maar het personeel weet
niet altijd hoe ze daarmee
om moet gaan. Zo benut je
niet alle potentie van zo’n
innovatie.”

Bovendien richten be-
drijven zich nu vooral op
big data, cloud computing
en e-commerce. Volberda:
„Dat is technologie die zich

al bewezen heeft. Maar
met robots, blockchain of
3d-printen zijn ze veel
minder bezig.” De nadruk
ligt dus op digitalisering,
en niet op zoeken naar
nieuwe verdienmodellen
of waardecreatie. 

Concurrentie
Dat is niet onverwachts,

aangezien er door de coro-
napandemie al genoeg op
bedrijven afkomt. Maar
Volberda signaleert wel
dat ons land minder inves-

teert in de lange termijn
dan andere landen: „Ne-
derland staat op plaats vier
van meest concurrerende
economieën van de we-
reld, en ook qua innovatie
doen we het goed. Maar
wat langetermijninveste-
ringen betreft niet.”

Volberda haalt het Wop-
ke-Wiebes-fonds aan ter il-
lustratie. Dat is bedoeld
om onze economie op de
lange termijn te verster-

ken. „Dit zou in
eerste instantie
€50 miljard groot
worden, en be-
doeld voor sleutel-
technologieën;

technologieën die in de
toekomst een enorme im-
pact hebben op hoe we le-
ven, werken en produce-
ren. Maar de pot is ver-
laagd naar €20 miljard, en
het geld wordt straks ook
gebruikt voor infrastruc-
tuur en voor vraagstukken
op de arbeidsmarkt. Op
jaarbasis investeert Ne-
derland dus €4 miljard uit
dit fonds. In Duitsland is
dat €17 miljard, en dat gaat
uitsluitend naar sleutel-
technologieën.”

CORONA DWINGT
TOT DIGITALISEREN

Bedrijven
investeren
vooral in
technologie
die zich al
bewezen
heeft.
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Bedrijven nog niet aan robots of 3d-printen

’Weinig investeren
voor de lange termijn’

door Mark Garrelts

AMSTERDAM • Met de
aanscherping van de
coronaregels als gevolg
van het oplaaien van het
virus is het speelveld
voor beleggers op het
Damrak weer gewijzigd. 

Het op slot doen van de
horeca voor bezoekers in
de komende weken,
speelt Just Eat Takeaway
direct in de kaart. De
maaltijdbezorger die na
de eerste coronagolf al
goede zaken deed, zal
naar verwachting sterk

profiteren zodra restau-
rants weer massaal thuis-
maaltijden gaan aanbie-
den. Na de recente grote
overnames is het bedrijf
van topman Jitse Groen
een dominante factor in
deze markt.

Ook Ahold Delhaize
gaat zo goed als zeker de
vruchten plukken om de
coronabesmettingen in te
dammen. Rein Schutte,
beleggingsadviseur bij
Noesis Capital Markets,
benadrukt dat richting de
feestweken consumenten
ook luxere producten in

supermarkten kopen als
de gedeeltelijke lockdown
langer aanhoudt. Naast
de activiteiten in de win-
kels heeft Ahold Delhaize
met Bol.com nog een

andere troef in handen. 
Zalando, dat op de

beurs in Frankfurt staat
genoteerd, gaat net als
Bol.com zeer waarschijn-
lijk garen spinnen bij het

verscherpte coronabeleid
in Nederland. Schutte
wijst er op dat ook de
oudere generatie het
gemak van internetaan-
kopen heeft ontdekt in
coronatijd. De kans is
volgens hem groot dat als
de pandemie achter de
rug is deze groep de onli-
ne diensten blijft omar-
men. PostNL behoort
eveneens tot de zoge-
noemde ’thuisblijffond-
sen’. Na het samengaan
met Sandd is de positie
van post- en pakjesbezo-
ring flink verstevigd. 

Meeliften met het aantrekken van coronateugels
SECTOR IN BEELDDe lessen van C1000 en La Place

Waarom koopt Jum-
bo zelf niet in een
keer Hema?

Waarom eerst een tus-
senstap, waarbij de
familie Van Eerd en
private equity-speler
Parcom het warenhuis
samen kopen, om het ver-
volgens alsnog -althans dat
is het plan- door te verko-
pen aan Jumbo?

Ten eerste is het de erva-
ring die Jumbo-familie Van
Eerd heeft met het duo dat bij
Parcom de investering zou gaan
managen. Deze Bas Becks en Gijs

Vuursteen, oud werkne-
mers van CVC Capital

Partners. Met name
Becks was daar de grote
man achter de C1000-
deal. C1000 was een

keten van ruim 500 su-
permarkten, en werd in

2008 verkocht door Ahold
aan CVC. Nadat de private
equity-jongens er een veel
efficiëntere business van
gemaakt hadden, kocht
Jumbo in 2011 de winkels. De

Van Eerdjes waren erg onder de
indruk van de turnaround die
private equity hier had bereikt. 

Ten tweede is er de les van La
Place. Nadat Jumbo de cateraar in
2016 uit de failliete V&D-boedel
overnam, was vervolgens vrijwel
het hele management van de su-
permarktketen volstrekt afgeleid
door ’het nieuwe speeltje’ zoals
insiders het noemen. Jumbo zelf
had daar last van. Hoeveel aflei-
ding zou het binnenhalen van een
merk als Hema dan wel niet ople-
veren?

En dan is er nog Ahold. De aan-
vankelijke verzekering van Jum-
bo, dat het niet op Hema wilde
bieden, kan Zaandam wel eens
zand in de ogen hebben gestrooid. 

WAAROM JUMBO HEMA NOG NIET ZELF KOOPT

door Edwin
van der
Schoot

ANALYSE


