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‘Prijsverlagingen Jumbo
zijn een raadsel’
Gaat Albert Heijn mee in de
prijsverlagingen van Jumbo en
Plus? Ze moeten wel, zegt retaildeskundige Paul Moers. Al is
het voor hem een raadsel
waarom Jumbo ermee begonnen is.
▶ Den Haag

‘We zien nog geen enkele reactie
van Albert Heijn’, zegt Alwin van
der Velden van Superscanner. Zijn
bedrijf houdt dagelijks de prijzen
in supermarkten bij. De grote
vraag is of Albert Heijn de prijsverlagingen van Jumbo, Plus en
intussen ook Hoogvliet gaat volgen. Want dat kan een nieuwe
prijzenslag in supermarktland
ontketenen. Een woordvoerder
van Albert Heijn houdt het bij een
algemeen antwoord: ‘Albert Heijn
let al 130 jaar op de kleintjes en
dat blijven we doen.’
Retaildeskundige Paul Moers
denkt echter dat Albert Heijn
geen keus heeft en zelf ook de
prijzen gaat verlagen. ‘Het is onvermijdelijk dat de supermarktketen met een antwoord komt.
Anders loopt het prijsverschil te
veel op en dat kan Albert Heijn
zich niet permitteren. Ik denk dat
Albert Heijn volgende week een
campagne begint.’

■ Krijgen we dan een supermarktoorlog als in 2003?

‘Alle supermarkten zullen dan
moeten volgen. Maar een echte
oorlog ga ik het niet noemen.
Albert Heijn begon in 2003 een
prijzenoorlog omdat de prijsverschillen heel groot waren. Dat
heeft de keten ook veel marktaandeel opgeleverd. Maar er is nu
geen paniek in de markt of zo.’

■ Wat willen Jumbo en Plus
hiermee bereiken?

‘De prijsverlagingen van Jumbo en
Plus zijn voor mij een raadsel.
Want beide hebben hun marktaandeel afgelopen tijd zien groeien. De noodzaak voor prijsverlagingen is er dus niet. En op het
gebied van huismerken (Jumbo
verlaagt vooral de prijzen van
huismerken, red.) komt Jumbo er
qua prijs juist ongelooflijk goed
uit.’

■ Wat kan dan de reden zijn?

‘Misschien speelt mee dat klanten,
omdat de crisis voorbij is, minder
op de prijs letten en vaker maar
één supermarkt bezoeken. Jumbo
zou dan de groep consumenten
willen aantrekken die wel sterk op
de prijs let. Jumbo is sowieso een
supermarkt die nogal eens tegen
de gevestigde orde aanschopt en
onrust wil creëren. Hun boodschap
is in elk geval duidelijk overgekomen: wij letten op de prijzen.’

■ Als andere supermarkten ook
hun prijzen verlagen, heeft
Jumbo of Plus er dan wel wat
bij te winnen?
‘De prijsverlagingen zullen Jumbo
extra klanten opleveren, maar
veel zal het niet zijn. Met 0,1 of
0,2 procent extra marktaandeel
houdt het wel op. De consument
is de lachende derde.’

■ Wat zijn verder de gevolgen?

‘Het lastige is dat de supermarkten in Nederland al tot de goedkoopste van Europa behoren. Alleen de supermarkten in Polen en
Portugal zijn goedkoper. De leveranciers, bijvoorbeeld boeren,
gaan hierdoor pijn lijden.’

Laden bij het distributiecentrum van Jumbo in Woerden.

nieuwsvandaag
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Te weinig oog voor
oudere migranten
…Oudere migranten in Nederland
kampen vaak met veel financiële,
sociale en medische problemen.
… Beleidsmakers zijn zich daar onvoldoende van bewust, meent Lucia
Lameiro García van het Netwerk van
Organisaties van Oudere Migranten.

▶ Den Haag

Migranten van 65 jaar en ouder kunnen vaak niet goed meekomen in de
Nederlandse maatschappij. Ze spreken gebrekkig Nederlands en hebben
weinig kaas gegeten van regels en
procedures, zegt Lameiro García.
‘Hierdoor weten ze bijvoorbeeld vaak
niet hoe ze een zorgtoeslag moeten
aanvragen, terwijl ze daar wel recht
op hebben.’ Ook is hun financiële situatie vaak slechter dan gemiddeld,
blijkt uit recent onderzoek van het
Sociaal en Cultureel Planbureau. Van
de 65-plussers met een bijstandsuitkering was in september dit jaar 71
procent niet-westers migrant. Het
bruto jaarinkomen van een niet-westerse 65-plusser ligt gemiddeld op
18.000 euro, dat van Nederlandse
65-plussers op ruim 24.000 euro.
Volgens Lameiro García van het Netwerk van Organisaties van Oudere
Migranten (NOOM) is de overheid
zich onvoldoende bewust van de
problemen van oudere migranten.
‘Vorige week hadden we een lezing
over de financiële en medische problemen onder oudere migranten
voor beleidsmakers en ambtenaren.
De monden vielen open toen ze de
cijfers hoorden. Ik denk dat oudere
migranten zich terecht niet gehoord
en gezien voelen.’ NOOM vraagt vandaag aandacht voor het probleem op
een seminar in Den Haag over de positie van oudere migranten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kon desgevraagd nog
geen reactie geven op de klacht van
NOOM over de rol van de overheid.
Het aantal 65-plussers onder eerstegeneratie-immigranten neemt toe,
vertelt Jeroen Ooijevaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek. ‘De
laatste tien jaar is het aantal Turkse
en Marokkaanse 65-plussers met
meer dan tien procent gestegen.’ En
dus treffen de medische en financiële
problemen steeds meer oudere migranten, zegt Ooijevaar. Hoewel ouderen met een kleine beurs een aanvulling op hun bijstandsuitkering
kunnen aanvragen, komen niet-westerse migranten hiervoor vaak niet in
aanmerking, vult Lameiro García aan.
‘Voor een aanvulling op de bijstand
mag je maar heel weinig eigen vermogen hebben. Veel oudere Turken
en Marokkanen hebben een huisje in
Turkije of Marokko. Daardoor loop je
zo 200 euro per maand mis.’
Het lage inkomen van oudere mi-

In de Haagse Schilderswijk wonen nogal wat niet-westerse ouderen.
granten heeft ook gevolgen voor hun
sociale leven. Ze kunnen soms geen
contributies voor verenigingen betalen en hebben minder geld om familie in binnen- en buitenland op te
zoeken. Lameiro García: ‘Als een oudere een uitje heeft via bijvoorbeeld
een vereniging of de moskee, moet
hij daarvoor vaak een eigen bijdrage
betalen. Denk aan de benzinekosten
voor busreizen. Vanwege die kosten
moeten ze afhaken en krimpt hun
sociale leven.’

gezondheid

Ouderen met een migrantenachtergrond kampen verder ook met meer
gezondheidsproblemen dan autochtone ouderen, weten ze bij de Geneeskundige Gezondheidsdienst Amsterdam. De GGD onderzocht vijf jaar
geleden in de vier grote steden – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht – de fysieke en geestelijke
gezondheid onder ruim tienduizend
ouderen. Daarvan hadden er 1300
een niet-westerse migratieachtergrond. Zij hebben meer chronische
aandoeningen dan autochtone senioren, verklaart GGD-woordvoerder
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De Nationale Ouderenbond
vervult met vrijwilligers zo veel
mogelijk wensen van ouderen.

Esther Groot. ‘Zestien procent van de
Nederlandse ouderen heeft diabetes,
tegenover 53 procent van de Marokkaanse 65-plussers.’ Turkse en Marokkaanse ouderen hebben volgens
het onderzoek twee keer zo vaak last
van bewegingsproblemen als Nederlandse ouderen. De GGD denkt al enige tijd na over manieren om de verschillen te verkleinen. Zo
ontwikkelde ze in samenwerking
met NOOM en fysio- en ergotherapeuten een speciaal programma voor
valpreventie. Daarbij werd gebruikgemaakt van de kennis van het Trimbosinstituut. ‘Als ouderen bang zijn
om te vallen, gaan ze minder snel de
deur uit, wat hun sociale isolement
vergroot. Om zo veel mogelijk Turken, Marokkanen en Surinamers te
bereiken, geven we de cursussen in
hun eigen taal en zijn er ook flyers in
die talen beschikbaar. Ook hebben
we cursusgroepen waar mannen en
vrouwen gescheiden zijn. Zo kunnen
we meer oudere migranten bereiken
met preventieve hulp.’ Of een dergelijke aanpak voldoende is om de gezondheid van oudere migranten te
verbeteren, kan Groot niet zeggen.<

