
Onder de Hermans-paraplu in Hoorn ondernemen twee 
bedrijfsonderdelen groothandelactiviteiten: Hermans 
Music Store en Hermans Instore Marketing.  
De gecombineerde schaalgrootte biedt verschillende 
voordelen.
Door: Werner SchloSSer

Hermans heeft 
maar één pet op

groot aantal afnemers belevert. “Door 
die spreiding zijn we niet al te afhankelijk 
van individuele klanten. Daar komt bij dat 
HIM geen voorraadhoudend bedrijf is, en 
dus niet met grote incourante voorraden te 
maken heeft.”

Additionele omzet
Dat HIM geen voorraad houdt, gaat niet 
ten koste van de leveringssnelheid, zegt 
Albrecht. “Wij werken zo min mogelijk 
ad hoc. We zoeken meer samenwerkingen, 
waarbij we lang van tevoren kunnen plan-
nen. Omdat we veel op in/out-basis werken, 
kopen we klantspecifiek in op geplande 
acties. Daardoor ontstaan nooit grote re-
touren.” HIM koopt dan ook vooral breed-
teproduct in. “We werken maar voor een 
klein deel van de markt met topproduct, 
bijvoorbeeld voor BP, dat deelneemt aan 
een schappenplan.” Samenvattend zegt zij: 
“Wij kunnen goed additionele omzet ge-
nereren binnen niet-traditionele kanalen.” 
En dat worden er alleen maar meer: “Onze 
zakenrelatie Newco gaat stoppen met mul-
timedia-activiteiten en draagt zijn klanten 
aan ons over. Dat zijn vooral tankstations, 
waaronder Texaco.”
Het grote voordeel van HIM is, dat het een 
onafhankelijke tussenpartij is, zonder eigen 
content, meent Albrecht. “We hebben dus 
altijd maar één pet op.” ◾

Hermans Music Store (HMS) is de 
Hermans-tak die onlangs Music 
Store overnam van het failliete 

Avalon Wholesale. HMS levert een com-
pleet productassortiment aan eigen win-
kels, franchiseondernemers en honderden 
groothandelklanten. Directeur Jan Berends 
wil dit doen met een kleinere en flexibelere 
organisatie dan Avalon. “Daar liepen in het 
hoogseizoen bijvoorbeeld dertig man in 
het magazijn. In Hoorn is het proces ver-
regaand geautomatiseerd en ligt de capaci-
teit vijf à zes keer zo hoog. Mede daardoor 
kunnen wij met veel minder mensen uit de 
voeten.”

Flexibel
Hermans heeft Music Store overgenomen 
omdat het daarin een kans ziet. “We heb-
ben alleen de gezonde delen van Avalon 

Wholesale overgenomen. Door dat te kop-
pelen aan onze veel goedkopere en flexibe-
lere organisatie, en op termijn ook aan ons 
SAP-systeem, verwacht ik snel rendement 
te kunnen behalen.”

In dit soort situaties wil Hermans altijd 
vanaf dag één een rendabele organisatie 
neerzetten, vertelt Berends, maar er zijn 
ook onzekere factoren. “Huur-, franchise-, 
groothandelscontracten en dergelijke ver-
vallen bij een faillissement en moeten dus 
opnieuw worden afgesloten.
De HMS-directeur is echter vol vertrou-
wen om met een groot aantal ondernemers, 
met wie ook al een tussentijdse overeen-
komst is afgesloten, verder te bouwen. 
“Wij hebben een enorme ervaring in retail, 
langdurige relaties met grote retail- en in-
dustriepartners in Nederland en een flexi-
bele organisatie die snel op veranderingen 
kan inspelen. Daar is momenteel behoefte 
aan!”
Maaike Albrecht is general manager bij 
Hermans Instore Marketing (HIM). Dit 
bedrijf levert actiematig entertainment-

product aan retailpartijen. Waar mogelijk 
combineren HMS en HIM de inkoop, 
waardoor gunstigere condities kunnen 
worden verkregen. Een ander groot voor-
deel is, volgens Albrecht, dat HIM een 
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'Wij kunnen goed additionele omzet genereren 
binnen niet-traditionele kanalen'
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