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Interne verbouwing Albert Heijn Woudenberg
WOUDENBERG - Opmerkzame klanten hebben waarschijnlijk al gemerkt dat er bij Albert Heijn Woudenberg
veranderingen gaande zijn. Een tijdje geleden werd de groenteafdeling anders ingedeeld. De schuin geplaatste
schappen werden rechtgezet. Dat werd de start van alle veranderingen.
Supermarktmanager Geurt de Wit vertelt over de noodzaak daarvan: ,,Onze winkel was eigenlijk te klein. Steeds
meer mensen kozen voor de grotere AH in Leusden. Ook hopen we op klanten uit Maarn en Scherpenzeel, daar
is geen Albert Heijn. Het gebeurde ook dat mensen gerechten wilden klaarmaken van de receptenkaartjes die we
bij de ingang hebben staan maar dat de ingrediënten niet in onze winkel te koop waren. Nu is dat in orde gemaakt
en zijn we weer helemaal 'up to date' en meer van deze tijd!"
Over de verbouwing vertelt hij: ,,Van het één kwam het ander en na de groenteafdeling werden er steeds meer
plekken in de winkel veranderd. Inmiddels kun je wel spreken van een interne verbouwing. Met het hele team zijn
we de winkel doorgegaan op zoek naar verbeteringen. Door kleine aanpassingen kregen we er zo twintig meter
schapruimte bij. Dat is veel! Vooral het schap met oosterse producten en met mediterrane producten is enorm
uitgebreid."
Ook bij de bakprodukten is het assortiment groter geworden. De Wit: ,,Het aantal meters dat beschikbaar is voor
wijnen en voor vruchtensappen is van vier tot zes meter vergroot en er is nu meer toast en noten te koop. Bij het
brood is gewerkt aan een andere indeling van de schappen waardoor we meer kwijt konden."
Geurt laat zien hoe al deze extra ruimte gewonnen is: de kopstellingen achterin de winkel zijn verdwenen en in
plaats daarvan zijn de gewone stellingen verlengd. De speelplek voor kinderen en de bak met artikelen voor de
opruiming werden verplaatst. Voor seizoensartikelen zoals paaseitjes, kerst- of sinterklaasproducten werd een
stuk stelling bijgeplaatst tegenover de kaasafdeling.
In de afgelopen weken werden op doordeweekse dagen al kleine dingen veranderd maar de grote 'verbouwing'
vond zaterdag 15 februari plaats. Met alle personeelsleden werden de schouders eronder gezet en de grote
veranderingen uitgevoerd en de nieuwe stellingen bijgeplaatst en gevuld. Teamleider Mark Leereveld had deze
avond de leiding. Een avond waarop ook de inwendige mens en de gezelligheid niet vergeten werden en het voor
sommigen flink laat werd voor ze hun bed zagen.

Er zijn nog meer veranderingen gepland: de verlichting moet nog aangepast worden aan de veranderingen, de
diepvries wordt met drie kasten uitgebreid en de bloemenhoek wordt volledig gerestyled. Als laatste wordt de
buitenkant van de winkel opgefrist. Een training klantgerichtheid hebben alle medewerkers al achter de rug. Geurt
de Wit en assistent-manager Diederik Troost zeggen: ,,We hopen deze zomer alles voor elkaar te hebben. Dan
zijn we van een kleine AH winkel in een echte complete AH veranderd."

