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TON VAN VEEN, CFO JUMBO:
‘VOOR ZELFGENOEG-
ZAAMHEID IS ABSOLUUT 
GEEN PLAATS’

Interview:
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Jumbo is bezig aan een opmerkelijke opmars. Van een bescheiden speler  

transformeerde het familiebedrijf uit Veghel in de afgelopen tien jaar tot de tweede 

supermarktketen van Nederland. CFO Ton van Veen speelt een belangrijke rol in 

het faciliteren van die groei.

Jan Bots en Peter Steeman: Buiten wappert 
het zeil dat de bouwvakkers enige beschutting moet 
bieden. Jumbo’s hoofdkantoor in Veghel wordt uit-
gebouwd. Het is illustratief voor de ambities van 
Jumbo. De huidige gebouwen blijven staan en ook 
dat past bij Jumbo. De entree, inclusief glas-in-lood-
raam, ademt de sfeer uit van een familiebedrijf. Het 
lijkt geen voor de hand liggend decor voor een inter-
nationale CFO. Toch verwisselt Ton van Veen in 
2004 een corporate omgeving voor een financiële 
functie binnen het Brabantse bedrijf. ‘Eigenlijk was 
ik helemaal niet actief op zoek naar een andere 
baan’, bekent hij. ‘Ik was CFO van Campina Duits-
land. Woonde doordeweeks ook in Zuid-Duitsland. 
De nieuwsgierigheid maakte bij mij na de eerste ge-
sprekken met de familie Van Eerd al snel plaats voor 
enthousiasme. Wat mij aansprak waren het onder-
nemerschap en de ambitie. Op dat moment was 
Jumbo al succesvol maar in omvang nog beperkt. 
De circa vijfenzestig winkels waren goed voor een 
omzet van ruim 700 miljoen euro. Ze wilden verder 
groeien. Daar wilde ik wel bij helpen. Ik zag ruimte 
voor een mooie en brede CFO-functie. De focus van 
de familie ligt op de formule en de commerciële 
kant. Dat biedt perspectief aan een CFO die busi-
ness georiënteerd acteert. Die rol past mij wel. Ik 
beweeg eerder naar de CEO dan naar het hoofd van 
de boekhouding.’ 

Spanningsveld
Toch zet hij ook vraagtekens. Over de extreme for-
mule van Jumbo bijvoorbeeld. Een op het eerste ge-
zicht tegenstrijdige combinatie van de laagste prijs, 
het grootste assortiment en de beste service. De be-
zieling die uit de filosofie spreekt, trekt hem over de 
streep. ‘De gedachte erachter is dat als je de klant op 
zijn wenken bedient, zich dat terugbetaalt in klan-
tentrouw. In veel bedrijven zie je dat er geschipperd 
wordt tussen het klantbelang en het aandeelhou-
dersbelang. Omdat je bijvoorbeeld als management 

de druk voelt om voor het volgende kwartaal met 
betere cijfers te komen. Bij Jumbo als familiebedrijf 
is dat spanningsveld er minder. Dat trok mij ook 
over de streep toen ik in 2004 werd benaderd door 
de familie Van Eerd.’ 

‘De enige echte aarzeling die ik had, was dat ik 
de eerste bestuurder van buiten zou worden. Hoe 
werkte dat met een buitenstaander in een familiebe-
drijf? Daar hebben we natuurlijk over gesproken. Ik 
zie de CFO vooral als copiloot. Een stevige positie 
als CFO is een voorwaarde om groei met control te 
combineren. Die ruimte heb ik vanaf het begin ge-
kregen. Ik ben 1 juli 2004 begonnen. Voor het einde 
van het jaar had ik de financieringsovereenkomst 
met de banken volledig aangepast. Ik vond namelijk 
dat de financiering zoals die was geregeld niet meer 
paste bij Jumbo en haar groeiambities. Op dat mo-
ment ga je met de portemonnee van de familie aan 
de gang. Ik voelde dat ik het vertrouwen kreeg.’ 

Knoop
Een tweede bewijs dat er door de familie naar de 
nieuwe CFO wordt geluisterd, krijgt hij niet lang 
daarna. ‘In 2006 kregen we de mogelijkheid om 
Konmar te kopen. Het paste in de groeiambitie van 
de familie. De financiering bleek mogelijk. Toch had 
ik daar bedenkingen bij. Niet omdat de sommetjes 
niet klopten, maar omdat ik mij afvroeg of we die 
stap organisatorisch wel aankonden. Onze gover-
nance en backoffice waren op dat moment niet ro-
buust genoeg. Het was in mijn ogen een te grote 
sprong in het diepe. Vergeet niet dat we tot dat mo-
ment volledig autonoom gegroeid waren. Winkel 
voor winkel. Nu zouden we in één klap 42 grote 
Konmarwinkels moeten ombouwen in het westen 
van het land waar we toen nog nauwelijks actief wa-
ren. Ik vond de operationele en financiële risico’s te 
groot en trapte op de rem. “Als we hier niet una-
niem als bestuur achter staan, doen we het niet,” 
concludeerde de familie.’ 
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‘Ik had een enorme knoop in mijn buik toen ik ’s 
avonds naar huis reed. Boor ik nu geen droom van 
de familie de grond in? Maar het was de enige juiste 
keuze. Ik ben binnengehaald om verantwoorde 
groei te realiseren. Daarvoor moet je zowel de groei 
als de risico’s kunnen managen. Gas geven en rem-
men, dat is het spanningsveld waar iedere CFO in 
opereert. Onze kansen komen nog, dacht ik. Het su-
permarktlandschap was nog voldoende gefragmen-
teerd om stappen te kunnen zetten. In de tweede 
ronde hebben we overigens toch nog twaalf Kon-
marwinkels kunnen overnemen. Die zijn het alle 
twaalf heel goed gaan doen.’

Tegenwicht
In 2007 en 2008 koopt Jumbo stapsgewijs steeds 
meer winkels op. Vooral Super de Boer-winkels en 
enkele Edah-winkels uit de Laurus-boedel worden 
overgenomen. Om de organisatie sterker te maken 
worden de ICT, de supply chain maar ook het seni-
ormanagement onder de loep genomen. Er komt een 
nieuwe raad van commissarissen – met daarin on-
der andere oud-ABN-AMRO topman Wilco Jiskoot 
en voormalig CEO van Unilever Antony Burgmans 
– die voor meer tegenwicht moet zorgen. ‘Juist in 
een familiebedrijf als Jumbo heb je die countervai-
ling power nodig. Het combineert de passie en de 
drive die in het DNA van het bedrijf zitten met bre-
de professionaliteit en beheersing. Vandaag de dag 
hebben we in de bovenste managementlagen men-
sen die zijn doorgegroeid binnen Jumbo maar ze  
komen ook van andere foodretailers en grote corpo-
rates. Dat maakt ons een professioneel familiebe-
drijf. Een financial die geen passie voor groei heeft, 
heeft binnen dit bedrijf geen lange levensduur. Je 
moet een brug kunnen slaan naar de business, maar 
de ambities ook kunnen beteugelen op het moment 
dat het nodig is.’

Jumbo zet een grote stap met de overname van 
Super de Boer in 2009. Bang dat Jumbo zich zal ver-
slikken in een te grote hap van de taart is Ton dit 

keer minder. ‘Het was wel een heel complexe overna-
me. Super de Boer was een beursgenoteerde onder-
neming waarvan 57 procent van de aandelen in han-
den was van het Franse Casino. We zagen het niet 
zitten om een openbaar bod op de uitstaande aande-
len van Super de Boer NV uit te brengen. Als fami-
liebedrijf waren we er onvoldoende op ingericht om 
een beursgenoteerd bedrijf te moeten de-listen en 
mogelijk in slepende procedures met resterende aan-
deelhouders te komen. Uiteindelijk hebben we daar-
om een bod uitgebracht op alle activa en passiva van 
Super de Boer. Er volgde een biedingenstrijd waar 
we als winnaar zijn uitgekomen en daarmee werden 
we in een klap meer dan twee keer zo groot. Van de 
driehonderd overgenomen winkels verkochten we er 
direct tachtig door aan C1000 en later nog eens 45 
aan een zestal andere marktpartijen. Tevens luidde 
de overname het einde van ons lidmaatschap van de 
inkooporganisatie Superunie in, want we gingen 
vanaf dat moment gezamenlijk inkopen met C1000. 

Timing 
Het verschil tussen een geslaagde en mislukte over-
name zit vaak in de details. Goede adviseurs en de 
raad van commissarissen spelen daarbij een crucia-
le rol, vindt Ton. ‘Je zorgt natuurlijk dat je over zo-
veel mogelijk expertise beschikt, maar je wilt ook 
kunnen sparren over strategische of tactische  
zaken. Timing is everything. Dat hielp ons bij de 
overname van C1000 in 2012. Daar was door groot-
aandeelhouder CVC een veiling gestart om een 
maximale opbrengst te kunnen realiseren.

 We zaten met meerdere bieders in een formeel 
proces. Op een gegeven moment waren we klaar 
met ons huiswerk. Het due-diligenceonderzoek en 
de financiering hadden we rond, maar de biedings-
deadline was pas over een paar weken. Toen zijn we 
uit het proces gestapt. We deden voortijdig een fi-
naal bod met daaraan gekoppeld een harde dead-
line. Die stap had ik vooraf intensief met onze advi-
seurs, commissarissen en de familie besproken.’

‘Een financial die geen passie voor 
groei heeft, heeft binnen dit bedrijf 
geen lange levensduur’
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Het was geen gok, verzekert Ton. ‘We namen 
een gecalculeerd risico waarin je ook rekening 
houdt met de uitkomst dat je bod wordt afgewezen. 
Het is een spel, maar wel een heel intensief spel. Ik 
heb die week mijn bed nauwelijks gezien.’

Wrijving
De overname van C1000 komt eigenlijk iets te 
vroeg. ‘We kochten een bedrijf met 425 winkels. 
Vanuit een beheersbare groei geredeneerd, had dat 
best twee jaar later mogen zijn. Tegelijkertijd maakt 
snelle groei je organisatie beter. Het wordt een ge-
oliede machine. Je bent voortdurend bezig met het 
ombouwen van winkels, het trainen van mensen. 
Problemen worden in die flow razendsnel onder-
kend en opgelost. Het dwingt je tot scherpte want je 
moet verder. Toch waren er ook tegenvallers. Van 
iedere Super de Boer-winkel die we ombouwden 
vloog de omzet omhoog, maar de omschakeling van 
C1000 naar Jumbo verliep aanvankelijk moeizamer. 
De vloerproductiviteit per vierkante meter was in 
een C1000 vergelijkbaar met die van een Jumbo 
maar de omzet kwam anders tot stand. Het was veel 
meer actiegedreven. In een aantal omgebouwde 
winkels liep na de ombouw de omzet eerst terug. 
Sommige klanten misten hun aanbiedingen. We 
kregen met franchisenemers te maken die aan de 
bel trokken. Dat gaf wrijving, maar zonder wrijving 
geen glans. We hebben in overleg met hen een aan-
tal zaken aangepast en onze formule op onderdelen 
doorontwikkeld. Je moet voortdurend durven ver-
anderen. Dat past bij ondernemerschap.’

Er is weinig dat de CFO ontgaat. Zo is hij iedere 
woensdagochtend op de winkelvloer te vinden. ‘Het 
klinkt misschien gek maar ik let vooral op de sfeer. Je 
ziet direct of het een goede winkel is. Word ik begroet 
door medewerkers? Zoeken ze oogcontact? Hoe gaan 
ze om met klachten? In alles wat we doen, staat klant-
tevredenheid voorop. Over onze formule – grootste 

assortiment, laagste prijs en beste service – werd 
vroeger wel eens sceptisch gedaan. Nu zie je dat een 
formule die niet zowel op prijs als service goed scoort 
het vroeg of laat moeilijk krijgt. Traditionele marktde-
finities vervagen steeds meer. Non-foodspelers bieden 
steeds meer food in hun assortiment. En onderschat 
de online-ontwikkelingen niet. Om die reden beste-
den we veel aandacht aan innovatie, bijvoorbeeld in 
de vorm van onze Foodmarkt waar je eten koopt 
maar ook maaltijden kunt laten bereiden en ter plaat-
se kunt opeten. Sinds november zijn we live met Jum-
bo.com en een speciale app voor e-commerce. Dit 
doen we omdat de klant die kant op beweegt. Mis-
schien betekent het dat je daardoor op termijn moet 
snijden in je winkelbestand maar dat houd je toch niet 
tegen. Je raakt misschien een euro kwijt aan de voor-
deur maar die pak je hopelijk weer terug aan de ach-
terdeur. Natuurlijk genieten we van onze successen. 
Het geeft kracht en energie, maar we blijven kritisch. 
Voor zelfgenoegzaamheid is absoluut geen plaats.’

‘Ik had een enorme knoop in mijn 
buik toen ik ’s avonds naar huis reed. 
Boor ik nu geen droom van de familie 
de grond in?’

OVER TON VAN VEEN
Ton van Veen studeerde bedrijfseconomie 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na 
verschillende financiële functies bij KPN 
treedt hij in dienst bij Campina waar hij door-
groeit naar de functie van CFO van de groe-
pen Campina International en Campina 
Duitsland. Sinds 2004 maakt hij deel uit van 
de statutaire directie van Jumbo Groep Hol-
ding samen met CEO Frits van Eerd en CCO 
Colette Cloosterman-van Eerd. Als CFO is hij 
verantwoordelijk voor finance & controlling, 
ICT, juridische zaken, vastgoed & onderne-
merszaken en business development. Voor 
zijn rol in de groeistrategie van het bedrijf 
ontving hij meerdere prijzen. 


