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Wie het begin van het jaar over 
hamsterweken had, dacht nog aan de 
actieweken bij de grootste supermarkt van 
Nederland. Door de Corona-crisis heeft deze 
naam een hele andere dimensie gekregen. 
Maar welke AGF-producten werden nou 
echt gehamsterd en welke bleven ver 
achter? We vroegen Nielsen exclusief voor 
deze Primeur een analyse te maken.

Verder een uitgebreid visie-interview met 
de nieuwbakken directeur van Coöperatie 
Hoogstraten, Hans Vanderhallen. Van een 
uitgebreide inwerkperiode was vanwege 
Corona geen sprake. We vroegen hem naar 
de toekomst van de coöperatie, al dan niet 
met fusies.

Ook de diepvriesgroenten en conserven 
sponnen garen uit de Corona-crisis. In 
deze special vragen we een aantal grote 
spelers naar de trends en ontwikkelingen 
in deze sector. Hoe ziet de toekomst 
van het investeren en verzekeren eruit? 
Kredietverzekeraars en banken geven in 
deze special antwoord.

We kunnen niet om het C-woord heen, dat 
moge duidelijk zijn nu we in het Nieuwe 
Normaal – of is het het Nieuwe Abnormaal 
– zijn beland. Dat de crisis ondernemers 
inventief maakt, blijkt wel uit alle acties die 
werden bedacht. In deze Primeur lichten we 
er een aantal uit. Ik hoop dat deze periode 
jullie tijd geeft voor bezinning en wens jullie 
allemaal veel wijsheid toe.  

Pieter Boekhout
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