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Sex and the city-ster Sarah Jessica Parker moest het imago van de Nieuwe
Blokker op de kaart zetten.

Foto: Videostill Blokker

’Paniek’ bij Blokker door tegenvallende verkoop

Keten in zwaar weer
4 uur geleden Harry van Gelder

AMSTERDAM - Een mislukte modernisering, slechte
verkopen en een geldkraan die dreigt dicht te gaan,
nopen Blokker volgens ingewĳden om oude, vertrouwde
verkoopsuccessen weer in de schappen te leggen.

Toch is de terugkeer van de pluizendief en de sudderplaat
volgens een woordvoerster van het concern geen teken aan de
wand. „Bĳstelling van assortiment is niets bĳzonders”, zegt ze.
Van ruzie binnen de leiding is volgens haar geen sprake. Over
de positie van Robert Bohemen, die de modernisering wilde
doorvoeren maar nu ’ziek’ thuis zit, wil ze niets kwĳt. „Wĳ
zeggen niets over personen.”

Maar meerdere bronnen rond de directie zeggen echter tegen
De Telegraaf dat de resultaten van de modernisering zo zwaar
tegenvallen dat er paniek is uitgebroken bĳ de winkelketen.

Recordverlies
In 2015 maakte Blokker al een recordverlies van €52 miljoen.
Om de winkels weer winstgevend te maken, besloot de familie
Blokker, als eigenaar van de keten, vorig jaar €130 miljoen in
de verbouwing van 450 Blokker-winkels te steken en een
kredietfaciliteit van €415 miljoen te verlenen.

De verlieslatende huishoudwinkel tastte nog geen jaar geleden
diep in de buidel om de Amerikaanse Hollywood-actrice Sarah
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 powered door plista

Jessica Parker, bekend van de succesreeks Sex and the City, op
te laten draven in de nieuwste tv-commercial.

Maar door de tegenvallende verkopen in de nieuwe winkels
zou de familie Blokker weigeren om nog langer miljoenen te
spenderen aan het ombouwen van winkels als daar niet delen
van het vroegere succesvolle assortiment in terug zouden
keren. De familie volgt daarmee de raad op van
retailconsultant Eysink Smeets, die vanwege de slechte
resultaten door de raad van commissarissen om advies was
gevraagd.

Eysink Smeets, die zichzelf op de website aanprĳst als
’misschien wel de beste retailconsultant in de wereld’, kwam
tot de conclusie dat Blokker betere omzetten zou halen met
oude vertrouwde producten. Ook zou de kleur oranje weer
zichtbaarder moeten worden in de winkels. „Er is inderdaad
een evaluatie geweest door Eysink Smeets. Klanten bleken
vroegere producten te missen, die brengen we weer terug”,
zegt een woordvoerster.

Blokker Holding, die ook Leen Bakker, Xenos en Intertoys
omvat, zit in zwaar weer. Jaap Blokker, die het concern van
1976 tot 2010 leidde, zag niets in internet. Dat hoefde ook niet,
want Blokker opende in die tĳd de ene na de andere winkel.
Mede door de komst van goedkope ketens als Action keerde
het tĳ. Vorige week werd bekend dat een derde van de winkels
in België sluit. De laatste drie jaar werden in ons land ook al 50
winkels in stilte op slot gedraaid.
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