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PERSONEELSWISSELS
Het is een sluipend gif binnen de food- en fmcg-sector
en het blijkt ook uit een zeer recente studie van Koen
de Jong van het International Private Label Consult
(IPLC). De vele personeelswissels van aankopers en
category managers binnen onze nationale en internationale bedrijven. Ook de tijdsduur waarbinnen dit
gebeurt, doet op zijn minst de wenkbrauwen fronsen.
Het resulteert niet alleen in het verlies van productkennis en -kwaliteit, het hindert ook de vlotte gang van
zaken in een lopend en belangrijk proces waarbij zowel
fabrikant als retailers betrokken partij zijn. Het werkt
niet echt motiverend en inspirerend als je binnen een
bedrijf acht personeelsveranderingen hebt in anderhalf jaar tijd en amper met dezelfde mensen twee keer
na elkaar kan vergaderen of overleggen. Dat is niet
alleen een major problem maar ook onrespectvol naar
de andere partij. Sommige onderhandelingen met retailers of fabrikanten duren gewoon veel te lang door de
complexe interne structuren en de vele mensen die er
hun mening moeten over vertellen.
In die zin was de uiteenzetting van Pascal Deckers
van Lotus Bakeries op het Trade & Shopper Marketing
Congres een verademing. Hij spoorde de aanwezigen
onder meer aan om van een goeie samenwerking een
absolute topprioriteit te maken. “Als fabrikant mag je
niet louter vanuit jezelf denken maar kan je via een
proactieve interne en externe samenwerking met de
retailer de opportuniteiten (van een bepaalde categorie) blootleggen, zodat je ook kan bepalen wat er nodig
is om te groeien.”
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