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Succesformule 75 jaar Plemp Supermarkt

Klant altijd op eerste plaats,
een sociaal personeelsbeleid en nauwe
betrokkenheid bij dorpsgemeenschap
“1943-2018: Klaas, Leo en Johan”.
Een bescheiden plaquette siert
sinds kort de gevel van Jumbo Plemp
in het Landsmeerse winkelcentrum.
Een spandoek in de hal vertelt dat Plemp
Supermarkt dit jaar 75 jaar bestaat. Op
17 maart is dit jubileum uitgebreid met
(oud)medewerkers en familie gevierd in
de Amsterdamse Kookfabriek.
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“Wij wilden dit jubileum niet zomaar aan ons
voorbij laten gaan”, vertelt Johan Plemp. “Er
is alle reden voor een feest want het feit dat
ons familiebedrijf na 75 jaar nog steeds zo’n
prominente plaats in het dorp Landsmeer
inneemt, is zeker niet in de laatste plaats te
danken aan de enorme inzet en gedrevenheid
van onze medewerkers.”
Dorpsstraat 78
Johan is trots op zijn bedrijf en de mensen
die er werken. “Net zo trots als op mijn opa
Klaas die in 1943 door postbode Simon Kalf
(‘Snoepie’) werd gewezen op het vrijkomen
van het winkeltje van Bert Olie op de Keern,
Dorpsstraat 78 waar nu de Burgemeester
Postweg aftakt van de Dorpsstraat. Hij kon

daar samen met mijn oma komen wonen
onder voorwaarde dat hij ook de uitbating
van de kruidenierswinkel zou voortzetten. Dat
moeten zware tijden zijn geweest want opa
Klaas moest het venten van eieren in de stad
met de bakﬁets nog de nodige jaren blijven
voortzetten, terwijl mijn oma voor de winkel
zorgde. En dat in een tijd dat het lintdorp
Landsmeer nog maar twee zijstraten kende
en er nog vier andere buurtkruideniers actief
waren. Het is haast niet voor te stellen bij
wat wij nu als supermarkt voor elkaar hebben
gekregen.”
Klantenbinding
Toch hebben zijn grootouders de basis gelegd
voor het huidige succes. De winkel was toen

al meer dan een plek waar alleen maar boodschappen werden gedaan. Het zogenaamde ‘Horen en
Bezorgen’, waar klanten in een boekje aangaven
welke producten zij de volgende dag wilden afhalen
of thuisbezorgd krijgen, creëerde een klantenbinding waar de oudere Landsmeerders nog steeds met
weemoed over praten. “Wat dat betreft herken ik
daar veel van nu wij sinds vorig jaar ook weer zijn
begonnen met de bezorging van boodschappen aan
huis.”
Van winkel naar supermarkt
De maatschappelijke ontwikkelingen gingen snel na
de oorlogsjaren en ook het dorp breidde sterk uit
met hele wijken voor de scheepsbouwarbeiders. Het
begrip supermarkt deed zijn intrede en in 1962 startte
opa Klaas Plemp een VéGé-supermarkt aan de Dorpsstraat 64-66 waar nu de dierenarts is gevestigd. Het
bedrijf ‘groeide steeds groter’ en na 10 jaar namen
de broers Leo en Simon de zaak over zodat Klaas
zich helemaal aan zijn grote muziekhobby kon gaan
wijden. Uiteindelijk zou Leo alleen doorgaan, vestigde
zich met zijn gezin boven de winkel waardoor Johan
als kleine jongen al in de ban van het supermarktbestaan raakte.
Wisselingen en groei
Dat supermarktbestaan werd er, mede door de groei
van het dorp, niet gemakkelijker op, zo kon Johan vanaf
‘de zijlijn’ mee beleven. De vestiging aan de Dorpsstraat
was door de door de gemeente ingevoerde parkeerverboden economisch gezien niet langer vol te houden.
Noodgedwongen moest in 1982 worden verhuisd naar
het winkelcentrum waar Plemp in het huidige pand van
Bruna Plemp’s Versmarkt begon. Sindsdien volgden de
veranderingen elkaar in rap tempo op. In 1985 werd de
VéGé-organisatie losgelaten omdat de prijzen te hoog
waren voor de Landsmeerse consument. De formule
van Super Discount (waar Johan als hulpkracht begon)
werd op de huidige locatie in de arm genomen, in 1991
gevolgd door Amax, in 1995 C-1000 en sinds 2014 is
Plemp dus franchisenemer van de Jumbo-keten.

Rode draad familiebedrijf
Johan, die nu al 17 jaar de leiding heeft over de supermarkt, spreekt van een enerverende en zeer leerzame
periode die er tegelijkertijd voor heeft gezorgd dat
het familiebedrijf (als laatst overgeblevene van de
oorspronkelijke supermarkten in Landsmeer) behouden kon blijven. “De prijzenoorlog die in 2003
begon heeft een enorme kaalslag in onze branche
teweeg gebracht. En ook wij hebben werkelijk alle
zeilen moeten bijzetten om niet kopje onder te gaan.

“Succes door de
kracht van
het collectief”
Misschien ligt daar ook wel de rode draad die ons
familiebedrijf kenmerkt: de kracht van het collectief.
In die periode zijn wij met onze vaste medewerkers
rond de tafel gaan zitten en hebben we gezamenlijk
besloten dat iedereen uren zou inleveren zodat wij
de onderneming gezond konden houden. Zo hebben
wij deze moeilijke tijd door kunnen komen en kon
degene die dat wilde na afloop zijn ingeleverde uren
weer terugkrijgen. Daarom ben ik, tot op de dag van
vandaag supertrots op onze medewerkers die ook
voortdurend meedenken om de winkel telkens weer
aantrekkelijker te maken. Niet alleen als werkplek,
maar vooral ook als plezierige omgeving voor de
klanten die, moet ik ook zeggen, ons altijd trouw zijn
gebleven.”
Blijvende uitdaging
Inmiddels is het familiebedrijf in rustiger vaarwater gekomen en verdienen er ruim 140 grotendeels
Landsmeerders er al dan niet parttime hun boterham.
Niet dat Johan Plemp er nu met de armen over elkaar
naar staat te kijken. In tegendeel. Elke dag vormt voor
hem een nieuwe uitdaging om de klant, het personeel
en de dorpsgemeenschap zoveel mogelijk met elkaar
verbonden te houden. Alom bekend zijn de jaarlijkse

sponsoracties voor het Landsmeerse verenigingsleven en afvalopruimactie in het dorp. Vorig jaar werd
hij nog onderscheiden met het Super Supermarkt
Keurmerk van het Vakcentrum Levensmiddelen uitgereikt als maatschappelijk betrokken ondernemer en
ook in het recente verleden wist hij zijn onderneming
met verschillende prijzen op de kaart te zetten. “Dat
kan ik alleen met hulp van mijn medewerkers die ik
zoveel mogelijk in hun eigen kracht probeer te zetten.
Het resultaat is meer dan zichtbaar en stelt mij tevens
in staat twee dagen in de week actief te zijn binnen
de Jumbo-organisatie als bestuurslid van de Franchise
Vereniging en als voorzitter van de Online Strategiegroep.”
Supermarkt als ontmoetingsplek
En hoe ziet Johan de toekomst? “Die biedt ons voortdurend nieuwe kansen, maar waar ik ook bij mijn
medewerkers voortdurend op hamer is dat de klanten
altijd op nummer 1 moeten staan, er voortdurend in
de gaten gehouden moet worden wat hun wensen
zijn. Dat geeft kracht en energie.”
En hoe ziet de toekomstige supermarkt eruit? “Dat is
nu al gaande en zal zich steeds verder gaan ontwikkelen. De supermarkt wordt meer en meer een
ontmoetingsplek waar niet alleen producten worden
verkocht, maar waar ook steeds meer activiteiten
gaan plaatsvinden die de binding met het dorp alleen
maar versterken.”
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