
Multibrands heeft opnieuw een merk aan
het al indrukwekkende portfolio toege-
voegd. En niet zomaar eentje, want WMF is
een gevestigde naam in de wereld van
kleinhuishoudelijke artikelen. Vanaf april
nam het bedrijf van Jacques Duivenvoor-
den en Patrick Schoenmakers de distributie
in ons land voor zijn rekening. 'We willen
het merk levendig maken.'

Jacques Duivenvoorden glundert als hij vertelt hoe
beide partijen elkaar hebben gevonden. 'We werden
gebeld door een gerenommeerd Duits instituut: ze

zochten een distributeur in Nederland voor WMF. Dat
konden we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan.
WMF is nog altijd één van de betere merken, en staat in
hoog aanzien bij de consument. In Chicago mocht ik
op de Household Fair een marketingpresentatie geven
over ons bedrijf en mede op basis daarvan wilde WMF
met ons in zee.'
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‘Binnen twee jaar
dominante marktpositie’
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Blokkendoos In de showroom van zijn bedrijf laat
hij de hoofdlijnen uit de presentatie de revue passeren.
'Wat wij in 2010 voorspelden, is nu werkelijkheid: de
markt in huishoud electro verschuift richting online. Er
blijven weinig beslissers over in retail en het aantal mer-
ken neemt toe. Omdat een inkoper die allemaal moet
behartigen, en keuzes moet maken, raken kleine mer-
ken ondergesneeuwd. Wij staan met onze merken ste-
vig richting retail; in omzet (alle brands bij elkaar
opgeteld) zijn we een grote speler. Vandaar dat we
vaker bij inkopers aan tafel zitten. Eigenlijk is Multi-
brands een soort blokkendoos en daar voegen we mar-
keting aan toe. Dat maakt ons sterk.' 
Ter illustratie toont hij een slide met daarop de Multi-
brands-cube, oftewel de organisatiestructuur van het
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bedrijf. Daarop is onder meer te zien dat klanten één
aanspreekpunt hebben. Het in Lisse gevestigde mer-
kenhuis, ruim vijf jaar geleden begonnen vanaf een zol-
derkamer, telt inmiddels dertien man personeel,
waarvan zes in de salesforce.

Innovatief Vooral de marketingaanpak van Multi-
brands spreekt WMF aan. Het Duitse familiebedrijf wil
in ons land een stevige partij die voor full focus op
kleinhuishoudelijk kan zorgen. De onderneming heeft
al een vestiging in Amsterdam, waarmee Multibrands
nauw gaat samenwerken. 'WMF is een sterk merk, maar
in de huidige constructie hapert het in de focus. Daar
hebben ze ons bij nodig.'
WMF is in eigen land qua naamsbekendheid nummer 3
overall, en geldt daar als meest favoriete keukenmerk.
Vorig jaar realiseerde het bij onze oosterburen een
“double digit growth” en was daarmee de snelstgroei-
ende brand. Ook in Nederland heeft het kwaliteitsmerk

door Jaap van Ekeris

nog steeds een hoge naamsbekendheid. Innovatief en
(Duitse) “Gründlichkeit” zijn begrippen die volgens
Duivenvoorden naadloos passen bij WMF.
Met zijn producten, gemaakt van speciaal stainless
steel, speelt het merk in op vier trends: urban living,
healthy eating, sustainability en “do it yourself”. Dui-
venvoorden geeft een paar voorbeelden uit het assorti-
ment. 'De minilijn is een serie speciaal bedoeld voor
kleine huishoudens, een fenomeen dat een enorme
vlucht neemt. Een andere aansprekende lijn is essenti-
als, met mooie basic producten waaronder een koffie-
zetter en een keukenmachine'.

Levendig maken Voor WMF hanteert de Zuid-
Hollandse onderneming dezelfde aanpak als voor haar
andere merken. De teller staat inmiddels op tien:
DOMO, Beurer, Frifri, Steba, Rio, Vitamix, Caso,
Nemox, Body-Tek en nu dus ook WMF. De nieuwste
aanwinst zal vooral worden gedistribueerd via “speci-
alty stores”, de betere online aanbieders en formule-
organisaties. 'De distributie voor inkooporganisaties en
grote zelfstandigen zal door Schuurman uit Alkmaar
worden gedaan', zegt Duivenvoorden. 'Alle WMF-pro-
ducten staan hier op voorraad. Daarnaast hebben wij
ook een behoorlijke verbeterslag gemaakt in het afwer-
ken van service-claims; wat heb je aan een goede marge

Trade Mart
Multibrands heeft sinds kort een permanente stand op de Trade Mart in Utrecht.
De 65m2 grote stand op de derde etage is 1 keer per maand open en de high-end
merken worden dan gepresenteerd aan vertegenwoordigers van kookwinkels, zelf-
standige vakhandels en de betere online spelers.

als de service slecht is geregeld!' Vooruitblikkend: 'We
willen het merk levendig maken. Binnen twee jaar wil-
len we een dominante marktpositie hebben in het
midden- en hoogsegment. Ik ben ervan overtuigd dat
dit gaat lukken.' 


