
Op weg naar een feestje voor 
Klant én Medewerker!

Een integrale aanpak richting een duidelijke, effectieve en evenwichtige besturing 
én uitvoering van de winkeloperatie in een supermarkt



Vanuit mijn jarenlange managementervaring in Albert Heijn winkels heb ik een visie en methode ontwikkeld op de vraag, 
hoe op een effectieve en inspirerende wijze een supermarkt te besturen. Dit ook vanuit de ervaring met het huidige 
besturingsmodel van Albert Heijn, wat inmiddels zijn langste tijd heeft gehad. (Albert Heijn komt in de loop van 2021 ook 
met een nieuw besturingsmodel)
Vooruitlopend op de plannen van Albert Heijn heb ik een volledig nieuw besturingsmodel ontworpen wat verder gaat dan 
Albert Heijn. Dit ben ik momenteel aan het implementeren in meerdere winkels van Albert Heijn ondernemers.
Uitgangspunten bij dit ontwerp en implementatie zijn: duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden, eenvoudige en 
strakke communicatielijnen, evenwicht in taakbelasting en winkelspecifiek. Daarnaast hanteer ik een drietal aandachts
gebieden in de winkel met elk hun eigen focus en mindset: Verkoopklaar, Verkoop en Service. 
Ik geloof hierbij in een integrale aanpak: Ontwerp, implementatie, nazorg, functie-reviews en coaching on-the-job. 
Daarnaast bied ik –samen met partners- aanvullende tools aan voor leiders en medewerkers in een winkel om de eigen 
talenten en kwaliteiten te ontdekken en het daarmee leuker en zinvoller te maken voor klant én medewerker.
Zo maken we de cirkel rond waardoor iedere betrokkene het gaat Snappen, Vinden, Willen en ook Doen.

Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in wat je 
doet. Daarom help ik met passie mensen zoals jij. Elke dag weer.



Doel

Komen tot een effectief en inspirerend team van leiders en 
medewerkers in een winkel die exact weten wat er van hen 
en van elkaar verwacht wordt .

Deze leiders werken vanuit concrete doelen en 
verwachtingspatronen met hun medewerkers.

Deze leiders zijn in staat om elkaar en hun medewerkers te 
leiden naar maximale opbrengst en werkplezier.

Er is bij iedere medewerker een duidelijke focus en mindset
op het aandachtsgebied waar men werkzaam is.

Het model is volledig afgestemd op de betreffende winkel, de 
lokale klanten, de visie van het bedrijf. Oftewel, 
winkelspecifiek!



Uitgangspunten Besturingsmodel

Alle verantwoordelijkheden, KRA’s, taken en 
competenties per functie zijn vastgelegd

Er is sprake van evenwicht in functie-gewicht tussen 
leidinggevenden

Alle benodigde communicatie vormen en lijnen zijn 
concreet benoemd

Er is sprake van 3 bloedgroepen in de winkel met elk 
hun eigen focus en mindset

Bedrijfsvisie, Bedrijfscultuur, Beeldverhaal Klant en 
Beeldverhaal Medewerker zoals beschreven door de 
ondernemer zijn vertrekpunt

Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in wat je 
doet. Daarom help ik met passie mensen zoals jij. Elke dag weer.



Totaal pakket

1. Ontwerp Besturingsmodel
Ø Toegesneden op winkel

2.   Implementatieplan
Ø Voorbereiding / Implementatie / Nazorg

3.   Vervolg: 
Ø Normuren vs. W-bestandsanalyse
Ø Beoordelingen
Ø WinkelScan
Ø Training “Echt Vers”
Ø Testen Kernkwaliteiten
Ø Evaluatie

Totaal ontzorgen



Ondernemer

Supermarkt 
Manager

Manager Vers 

Sr. Medewerker

Vers

Medewerker Vers

Medewerker AGF

Manager Service

Shiftleiders Service

Caissieres B

Caissieres A

Manager Operatie

Kwaliteits 
medewerker(s)

Shiftleiders 
Operatie

Medewerkers 
Operatie

Administratie

1. Ontwerp Besturingsmodel

• Levering basis ontwerp Besturingsmodel

• Inventarisatie wensen ondernemer

• Uitschrijven volledig en winkelspecifiek
Besturingsmodel
• Visie winkel
• Bedrijfscultuur
• Beeldverhaal Klant en medewerker
• Organogram

Ø Alle leidinggevende functies (optioneel: alle 
uitvoerende functies)
q Funktieomschrijving
q KRA’s
q Taken
q Competenties

• Afstemming met ondernemer -> definitief 
maken

q Versie Supermarktmanager + 3 managers
Ø Voor winkels > 300K

q Versie Supermarktmanager + 2 managers
Ø Voor winkels < 300K

q Eigen gewenste vorm

q Beschrijving leidinggevenden (lead 
version)

q Beschrijving leidinggevenden + 
uitvoerenden (full version)

Volledig winkelspecifiek!



Prijzen

Ontwerp Besturingsmodel Leidinggevenden
q Supermarktmanager
q Managers
q Shiftleiders

Ontwerp Besturingsmodel Full Version
q Supermarktmanager
q Managers
q Shiftleiders
q (Sr.) Medewerker Vers
q Medewerker AGF
q Kwaliteitsmedewerker
q Medewerker Operatie
q Caissiere A en B

Genoemde prijzen zijn incl. alle door te voeren wijzigingen in het winkel specifieke 
ontwerp!
Genoemde prijzen zijn excl. bezoekkosten ten behoeve van afstemming/overleg.
Uurtarief: 125,= / uur  |  Kilometervergoeding: 0,30 / km. Excl.BTW

600 euro
Excl.BTW

995 euro
Excl.BTW

Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in wat je 
doet. Daarom help ik met passie mensen zoals jij. Elke dag weer.



2. Implementatieplan

• Levering implementatieplan
Ø Stappenplan Voorbereiding / Implementatie / Nazorg
Ø Agendamatrix met weeknummers

• Afstemming:
Ø Definitief maken weeknummers
Ø Taken verdelen
Ø In agenda van uitvoerders

• Uitvoering implementatie-taken

• Opvolging uitvoering in online agendamatrix

Bij de implementatie is het essentieel dat het WAAROM, 
het WAT en het HOE van de komende implementatie 
glashelder verwoord kunnen worden naar alle 
medewerkers!

Implementatie van dit soort veranderingen dienen zeer 
zorgvuldig te gebeuren. Immers, je raakt de banen van 
mensen! Dit implementatieplan voorziet hierin.

Bij de uitvoering van implementatietaken kan ik voor jou 
naar wens een rol spelen in de invulling ervan.



Prijzen

Implementatieplan incl. agendamatrix
q Zorgvuldigheid in stappen
q Duidelijkheid in wie doet wat
q Heldere planning in agendamatrix

Genoemde prijzen zijn incl. alle door te voeren wijzigingen in het implementatieplan en 
agendamatrix
Genoemde prijzen zijn excl. bezoekkosten ten behoeve van afstemming/overleg.
Uurtarief: 125,= / uur  |  Kilometervergoeding: 0,30 / km. Excl.BTW

275 euro
Excl.BTW

Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in wat je 
doet. Daarom help ik met passie mensen zoals jij. Elke dag weer.



3. Vervolg

• Pakket beoordelingsformulieren voor nieuwe 
leidinggevende funkties
q Per functie in Excel document
q Taken, KRA’s en competenties
q Eindoordeel

• Pakket beoordelingsformulieren voor nieuwe 
leidinggevende funkties + alle uitvoerende functies
q Per functie in Excel document
q Taken, KRA’s en competenties
q Eindoordeel

• Optioneel: Workshop beoordelen (dagdeel)
Bestemd voor beoordelaars

Beoordelen is een vak en is essentieel voor het 
goed laten functioneren van medewerkers!

Deze beoordelingsformulieren sluiten naadloos aan 
bij de functie beschrijvingen uit het 
besturingsmodel. Hiermee maak je de 
functioneringscyclus helemaal rond.

Tevens is dit pakket voorzien van een handleiding 
voor het opzetten van een volledige 
beoordelingscyclus.



Prijzen

Beoordelingspakket leidinggevenden
q Supermarktmanager
q Managers
q Shiftleiders

Beoordelingspakket alle functies
q Supermarktmanager
q Managers
q Shiftleiders
q (Sr.) Medewerker Verkoop
q Medewerker AGF
q Kwaliteitsmedewerker
q Medewerker Verkoopklaar
q Caissiere A en B

Workshop beoordelen
• Prijs op basis van uurtarief
• Gemiddelde duur: 2 uur

525 euro
Excl.BTW

995 euro
Excl.BTW

Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in wat je 
doet. Daarom help ik met passie mensen zoals jij. Elke dag weer.



WinkelScan

Bij iedere implementatie naar een nieuwe omgeving wil je uiteraard resultaten zien en weten. Daarom heb ik de WinkelScan
ontworpen om resultaten ook meetbaar te maken. 

Deze WinkelScan loop ik onaangekondigd in jouw winkel op elk openingsmoment van de week. Hierbij ben ik zo’n 2,5 uur in jouw 
winkel om te meten en te observeren.

De WinkelScan is opgebouwd uit twee typen vragen: Enerzijds vragen m.b.t. de basis van een winkel, oftewel, wat mag ik gewoon 
verwachten van een supermarkt? Anderzijds vragen die de swing, de klantverrassing creëren. De uitkomsten op al deze vragen 
bepalen de score van jouw winkel door de ogen van de klant.

Van iedere WinkelScan ontvang je een duidelijk rapport in PDF, inclusief foto’s. De terug rapportage vindt naar wens plaats per 
mail, telefoon of live. Bij de eerste terugkoppeling (nulmeting) is het aan te raden deze terugkoppeling live te doen, om van
daaruit de prioriteiten en aanpak te bepalen.

Prijzen

Uitvoering volledige winkelscan inclusief uitgebreid rapport 
inclusief foto’s.
Genoemde prijzen zijn excl. bezoekkosten ten behoeve van afstemming/overleg.
Uurtarief: 125,= / uur  |  Kilometervergoeding: 0,30 / km. Excl.BTW

375 euro
Excl.BTW



Normuren versus W-bestand

Veel ondernemers werken met PMT of R&R, waarschijnlijk jij ook. Maar weet jij eigenlijk precies welke normuren in deze tool 
zitten, of deze juist zijn toebedeeld en of er ook volgens deze normen gewerkt wordt?
Zijn er ook winkelspecifieke uren toegevoegd? Waar zijn deze voor toegevoegd en worden ze ook juist gebruikt?
Zijn er ook leidinguren toegevoegd? Hoeveel en voor wie dan?

Daarnaast is er de vraag of je per afdeling over het juiste W-bestand beschikt om deze taken goed uit te kunnen voeren? Dit zowel 
voor de leidinggevenden alsook voor de uitvoerenden?

Ik denk dat het van cruciaal belang is dat de normering helder is voor iedereen, welke winkelspecifieke uren en leidinguren jij 
wáárvoor extra wilt inzetten. Daarnaast van belang om goed helder te hebben of jij per afdeling over de juiste contracten beschikt 
om het werk goed uit te kunnen laten voeren, ook als er mensen wel eens vrij of onverhoopt ziek zijn. 

Hiertoe vul ik met jou een speciaal tool in om inzicht in deze cruciale kengetallen te geven. Daarnaast begeleid ik jou bij de stappen 
welke je moet nemen om te komen tot de gewenste kengetallen. 

Prijzen

Tool [Normuren versus W-bestand] incl. invullen en benodigde
Begeleiding.
Genoemde prijzen zijn excl. bezoekkosten ten behoeve van afstemming/overleg.
Uurtarief: 125,= / uur  |  Kilometervergoeding: 0,30 / km. Excl.BTW

395 euro
Excl.BTW



Opleidingsplan

Iedere medewerker die in een nieuwe/andere (leidinggevende) baan stapt heeft recht op een gedegen opleiding, waarmee hij/zij 
kan groeien in de nieuwe rol. 

Deze medewerker is zelf eigenaar en regisseur van zijn/haar opleiding, maar verdient wel de juiste richting, begeleiding en 
hulpmiddelen om deze opleiding goed vorm te geven.

Daarvoor bied ik een opleidingsplan en opleidingsplanning aan, waar op een eenvoudige wijze deze opleiding vorm gegeven kan 
worden. Daarnaast bied ik persoonlijke begeleiding aan, op afstand of live.

Prijzen

Opleidingsplan incl. begeleiding

Weekplanner incl. begeleiding
Genoemde prijzen zijn excl. bezoekkosten ten behoeve van afstemming/overleg.
Uurtarief: 125,= / uur  |  Kilometervergoeding: 0,30 / km. Excl.BTW

180 euro
Excl.BTW

Weekplanner

Een veel voorkomende ervaring: mensen gaan op X-moment starten in een nieuwe baan en raken lamgeslagen. “Wat moet ik dan 
gaan doen dan?” “En wie gaat mijn oude werk doen dan?”
Een heel logische en menselijke reactie welke we kunnen voorkomen door mensen hele duidelijke handvatten te geven, stap voor 
stap op weg naar die nieuwe baan.
Met de weekplanner helpen we mensen een nieuwe werkstructuur op te bouwen en aan te leren waarmee zij als nieuwbakken 
leidinggevenden hun werkweek kunnen gaan opbouwen en invullen met eigen taken. 
Het is allemaal nieuw voor deze medewerkers en het risico bestaat dat men al snel weer vervalt in de oude werkzaamheden en 
gewoontes.

295 euro
Excl.BTW



Evaluatie

Het functioneren van Management-teamleden als functionaris én als teamlid dient een jaar na hun aanstelling geëvalueerd te 
worden om over te kunnen gaan tot definitieve benoeming.
Medewerkers, aangesteld als MT-lid krijgen een jaar de tijd om te groeien in hun nieuwe rol. Het functioneren wordt tussentijds 
geëvalueerd en beoordeeld en na een jaar vindt de definitieve evaluatie plaats. Dit onder andere door middel van een uitgebreide
enquete onder alle betrokkenen en een terugkoppeling hiervan.
Hierdoor houden we voortdurend zicht op de ontwikkeling en functioneren van deze medewerkers.

Prijzen

Uitgebreide enquete onder betrokkenen

Terugkoppeling aan het Managementteam
Genoemde prijzen zijn excl. bezoekkosten ten behoeve van afstemming/overleg.
Uurtarief: 125,= / uur  |  Kilometervergoeding: 0,30 / km. Excl.BTW

295 euro
Excl.BTW

3 uur
uurtarief



Training “Echt Vers”
Om leiders en medewerkers het nut en plezier te laten ervaren om klantbeleving te creëren en op jouw manier 
in contact te zijn met je klant, is er een “Echt Vers” training beschikbaar. “Én je maakt van iedere klant een fan 
én je maakt jouw baan vele malen leuker!” is het motto van deze serie workshops. 
Deze training is ontwikkeld en wordt gegeven door Marco van Opijnen, een ervaren trainer/coach met roots in 
het supermarktleven. 

Doelstelling: Echt Vers! klantgericht
• Leiders ontdekken hun eigen kracht, en de kracht van elkaar. Van daaruit draag je met elkaar het Echt Vers! 
klantgericht proces, en werk je met elkaar naar jullie doelen.
• Medewerkers ontdekken hun eigen kracht en hun eigen manier van contact maken met klanten.
Medewerkers ervaren blijvende vrijheid door te doen wat bij hen past. Anders gaan mensen
doen waarvan ze denken dat volgens hen het beste is, en daarmee creëer je vrijblijvendheid.
• Klanten ervaren medewerkers die zichzelf zijn, het naar hun zin hebben. Ze ervaren diversiteit in
contact (authenticiteit) en voelen betrokkenheid. Zo ervaren ze oprechte Echt Vers!
klantgerichtheid omdat iedereen vanuit eigen kwaliteit contact maakt.

Resultaat
• Door het ervaren van betrokkenheid en echt contact groeit de gunfactor bij klanten, de klantentrouw neemt 
toe, gemiddelde besteding stijgt en door positieve mond op mond reclame nemen de klantenaantallen toe.

Effect
• Medewerkers maken vanuit zichzelf natuurlijk contact met klanten en blijven dit doen. Doordat
het hun eigen manier van doen is, zal het beklijven en niet wegzakken. Klanten ervaren
diversiteit in gedrag, en daardoor eenheid in een team. Niet de standaard klantenbenadering,
maar natuurlijke klantgerichtheid als standaard.

Opzet workshops en prijs op aanvraag.



Kernkwaliteiten

Jij wordt als mens geboren met een aantal kernkwaliteiten. Wanneer 
jij vanuit deze kwaliteiten leeft en werkt geeft dit energie. Fijn voor 
jezelf, en je omgeving. Wanneer jij dat niet doet, geeft dit druk. Het is 
een openbaring om dit te ontdekken bij jezelf en om kennis te maken 
met de kernkwaliteiten van je collega’s.

Next level samenwerken
Echt samenwerken doe je door de kwaliteiten van jezelf en van de 
ander te benutten. Ze zitten er, dus maak er gebruik van. 
Eerst krijg je een persoonlijke test, en deze wordt nabesproken. 
Daarna een dagdeel met elkaar om kennis te maken met elkaars 
kernkwaliteiten, en hoe dit in de praktijk in te zetten. Simpel en 
concreet!

Door hier actief met elkaar mee te werken wordt het steeds leuker en 
makkelijker om deze kwaliteiten van elkaar te herkennen en te 
gebruiken. Hierdoor ga je echt op een hoger niveau met elkaar 
samenwerken. Als mens vinden wij het fijn om dingen te doen waar 
wij goed in zijn. Wij hebben dan toegevoegde waarde, en zo een 
positief effect van ons eigen handelen. Dit geeft een goed gevoel. 
Druk naar beneden en energie omhoog!

prijs op aanvraag.

Deze testen worden afgenomen en vervolgens 
besproken door Marco van Opijnen.

Marco is gecertificeerd voor het afnemen van deze 
testen 



Vanuit een professionele invalshoek wil ik de ondernemer ontzorgen, zodat hij/zij zich kan 
focussen op de essentie!

Daarom maak ik van iedere bezoek een gespreksverslag wat binnen 1 dag in jouw OneDrive 
staat. Hierin staan de zaken die besproken zijn en de gemaakte afspraken. Wel zo duidelijk!

Alle documenten worden aangeleverd in een OneDrive cloud omgeving welke alleen voor 
jou toegankelijk is. Dit stelt mij in staat om eventuele updates door te voeren welke dan 
direct voor jou beschikbaar zijn. Dus geen overvolle mailbox waarin je de juiste versie moet 
zoeken. 
Daarnaast kunnen opvolgdocumenten live bijgehouden worden en bieden jou en mij direct 
inzage. Wel zo makkelijk!



Wil je na het lezen van deze brochure toch meer weten
of wil je sparren over jouw gewenste doel en de weg er naartoe?

Je kunt mij altijd bellen of mailen voor een vrijblijvende afspraak bij jou of elders om 
het een en ander te bespreken.

Daarnaast vind je informatie over al mijn vormen van dienstverlening op 
www.kriekaard.com

Referenties:
v Fatna Habti / Margret Schaper                - Albert Heijn Maasland
v William, Ed en Dave de Block                  - Albert Heijn Krimpen a/d IJssel
v Rene en Trudy Buckers - Albert Heijn Schipluiden
v Olivia de Wolf / Richard van Breugelen - Albert Heijn Rotterdam en Schiedam
v Koen Harlaar / Rianne Timmerman        - Albert Heijn Kapelle
v Ivo Mattheeuws - Albert Heijn Hulst
v Remco Heeren                                            - Albert Heijn Ridderkerk
v Martin Achterberg - Albert Heijn Steenbergen
v Fred Lekx - Albert Heijn Bleiswijk
v Angela Lodder - Albert Heijn Spijkenisse
v Jurgen Stroot - Albert Heijn Tholen
v Patrick Nouwen - Albert Heijn Klundert
v Fatna Habti - Etos

Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in wat je 
doet. Daarom help ik met passie mensen zoals jij. Elke dag weer.


