Supermarktsafari: op weg naar verpakkingsvrije boodschappen
Op vrijdag 13 en maandag 16 januari is er weer een aantal 100-100-100
deelnemers op pad gegaan voor een Supermarktsafari "Verpakkingsvrij
winkelen". Deze keer met de missie om in supermarkten te zoeken naar
mogelijkheden om met eigen (BYOBBB - bring your own box, bag or bottle)
of herbruikbare verpakkingen boodschappen te doen.
We zijn vier verschillende winkels binnengestapt: Coop, Plus, Albert Heijn en
Lidl. Belangrijkste conclusie: er kan wel íets, verschillende winkelketens
bieden wel wat mogelijkheden, maar over het algemeen ontkom je in de
supermarkt niet aan (onnodig) verpakkingsafval. Deze safari's waren vooral
leerzaam: we hebben veel gehoord over waarom bepaalde dingen wel en
niet kunnen bij de verschillende winkels.
Groente en fruit steeds vaker voorverpakt
Zo bleek in alle winkels dat groente en fruit eigenlijk steeds vaker
voorverpakt worden aangeleverd, en minder goed los verkrijgbaar zijn
geworden. Waarom? De centrale inkoop van de keten speelt uiteraard een
bepalende rol. Maar bij de Coop bleek bijvoorbeeld uit een experiment in
het afgelopen jaar, met wel en niet voorverpakte paprika's dat de verpakte
groente duidelijk beter verkocht werd dan de niet verpakte groente. Dit
beeld kwam ook wel naar voren bij de andere winkels: verpakkingen worden
gewaardeerd door klanten. Klanten komen ook niet vaak met hun eigen
verpakkingen aanzetten, wij waren met onze vragen een echte uitzondering,
in alle vier de supermarkten. We hebben gemerkt dat in verschillende
supermarkten verschillende groente en fruit zonder verpakking te krijgen
zijn. Als verpakkingsvrije winkelaar zou je dus afhankelijk van wat je nodig
hebt in verschillende winkels boodschappen moeten doen…
Dat neemt niet weg dat los verkochte groente en fruit, maar ook brood,
broodjes, kaas en vleeswaren (bij supermarkten met een versafdeling voor
die producten) prima in eigen verpakking kunnen worden gekocht.
Medewerkers van versafdelingen waren wel verrast door de vraag, maar
hadden er geen problemen mee om hun producten in een ander bakje of

zakje te stoppen voor de klant. We hebben de proef op de som genomen
met de schep-nootjes bij de Lidl: ook bij de kassa werden de nootjes in ons
eigen bakje gewoon afgewogen en aangeslagen.

Rekening houden met het klokmodel
Wat in dat verband nog ontbreekt, zijn weegschalen die je kunt bijstellen. Op
een versafdeling vlees of kaas kan de medewerker de weegschaal op nul
zetten met een bakje er op, maar bij de kassa telt de eigen verpakking wel
mee in de prijs. Dat blijft in de meeste supermarkten voorlopig nog wel een
probleem, in tegenstelling tot op de markt of, zoals gezegd, bij een

versafdeling. Verpakkingsvrije winkelaars kunnen dus beter hun kaas of
vleeswaren laten prijzen bij de versafdeling. Ze doen er dan wel goed aan
rekening te houden met het klokmodel (ja, we hebben echt veel geleerd!)
Want op de versafdeling wordt veel voorverpakt - met name om mensen op
de drukke momenten snel te kunnen helpen. Vraag uw supermarkt daarom
wanneer die drukke momenten zijn, en ga dan met uw bakje naar de
versafdeling. Klinkt gek misschien, maar juist op die drukke momenten zijn
de medewerkers klaar met voorverpakken en hebben ze alle tijd om hun
klanten te helpen met vragen.
Wat wil de klant?
Los van de enkele producten en productcategorieën die vers-van-het-mes of
los verkocht worden is er in de supermarkt weinig verpakkingsvrij te halen.
Het lijkt er op dat klanten er ook niet om vragen - in sommige gevallen zelfs
het tegenovergestelde: klanten willen, nee: eisen een verpakking! Of komt
dat doordat de verpakkingvrije winkelaars nu de supermarkten mijden? Als
dat zo is, is het misschien handig om de supermarkten te laten weten dat er
mensen zijn met andere vragen dan hun huidige klanten. Mensen die nu de
supermarkten mijden, maar er op zich graag producten zouden kopen - mits
met minder en betere verpakkingen. Op de supermarktsafari is ons
meerdere keren verteld dat we met dat soort signalen beter direct de ketens
kunnen benaderen: de klantenservice of afdeling kwaliteit staat open voor
dit soort vragen, zo is ons verteld. Kortom, de uitnodiging staat!

