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Klant Sligro

Solliciteren heeft ze nooit gedaan. Ze wist altijd voor welk 
bedrijf en, belangrijker nog, voor wie ze wilde werken en  
vond altijd een manier om er te komen. Zo ook bij Sligro.  
Sinds twee jaar is de gedreven Choly, die energie en passie  
ádemt, verantwoordelijk voor Sligro’s eigen en exclusieve 
merken. In die jaren heeft ze met haar team al veel moois 
neergezet, met als hoogtepunt Sligro’s eigen zuivellijn Meyerij.
Lees verder …

https://wearenew.nl


‘Ik ben een dochter van ondernemers, die onder andere samen een succesvolle 

retailketen hebben opgezet. Mijn zussen zijn ook ondernemers; het gaat thuis veel over 

de markt en over zaken. Retail en handel stroomt door mijn aderen. Als dwarse puber 

wilde ik echter zover mogelijk van de retail vandaan blijven en ben ik politicologie en 

marketing gaan studeren. Ik wilde spindokter worden in de Europese Unie. 

…
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‘IK WIL MET 
DATA WERKEN, 
WETEN HOE DE 
KLANTREIS IS’

…
Mijn vader moest hierom lachen. ‘’Dat past helemaal niet bij  

je karakter’’, zei hij. Het bloed bleek uiteindelijk te kruipen waar 

het niet gaan kon, want na het afronden van mijn studies ben ik 

toch in een retailformule beland. Daar ben ik opgeklommen van 

retail- en salesmanager voor België naar business development 

wereldwijd. Ik reisde de hele wereld over, opende winkels, 

nam personeel aan en stuurde bouwteams aan in talen die 

ik niet sprak. Ik kreeg al snel een gevoel voor meters, voor 

vloermetermatrix en optimale routing. Oftwel: wat rendeert waar 

het beste?

Daarna ben ik conceptontwikkeling gaan doen en werd ik 

formule- en marketingdirecteur bij een retailer. Daar stuurde ik 

ook een private label aan, dat wat ik hier nu hoofdzakelijk doe. 

Deze brede achtergrond komt me bij Sligro en deze rol goed 

van pas. Dit is een vak van ‘hart en hoofd’. Data, kennis van de 

klant(reis), opbouw van assortiment en onbewust beïnvloeden 

zijn allemaal belangrijk, maar om te kunnen winnen en écht het 

verschil te maken heb je ‘the last mile’ nodig: het hart. Passie 

voor product, ambacht en klant, maar ook een informele sfeer 

en een cultuur die niet bang is om te ondernemen en risico’s 

te nemen. En bovenal: samen successen vieren. Los van feit 

dat dat gewoon veel leuker is, kom je – zeker in een bedrijf met 

zoveel slagkracht als Sligro – heel veel verder. Dat zit allemaal 

in het DNA van dit bedrijf. Ik ben precies waar ik wil zijn.’
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Tough 
one 
‘Ik kan een tough one zijn om mee te werken. 

Ik houd van scherp en transparant.  

Écht je tanden zetten in dingen. Daar gaat 

niet iedereen lekker op. Ik voel mij (mede)

verantwoordelijk voor het onderscheidend 

vermogen van de formule. De lat ligt dus 

hoog. Gelukkig heb ik een topteam vol zeer 

gedreven vakmensen. Ik ben zo vaak trots op 

wat we doen en hoe we het doen, samen. 

Mijn teamleden hebben allemaal een mandje 

met merken. Beschouw ze als je kinderen, 

zeg ik tegen ze. Voed ze op en zorg goed 

voor ze. Neem het net zo serieus als dat je de 

opvoeding van je eigen kinderen zou nemen. 

Je moet van je merken houden, anders 

groeien ze niet gezond op en worden ze nooit 

bijzonder. 

Ik geloof overigens wel in fouten maken en de 

ruimte daarvoor bieden, als je je maar volledig 

hebt ingezet en leert van je fouten. Die fouten 

zijn op mijn eigen conto, het is immers mijn 

verantwoordelijkheid. Iemand zei me eens: 

‘’De seconde dat je de ander de schuld geeft, 

stop je zelf met ontwikkelen.’’ Oftewel: vraag 

jezelf altijd af wat jouw aandeel is in deze 

situatie en wat je had moeten doen om die 

anders te laten lopen. Dat heb ik tussen mijn 

oren geknoopt. Het dwingt mij na te denken 

hoe ik dingen anders moet aanpakken in het 

vervolg. Daardoor blijf je kritisch naar jezelf.’
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‘Packaging en design is een prachtig vak. Niet 

makkelijk ook, want je moet het verschil maken 

op een aantal vierkante centimeter. Ik ben, 

toen ik jonger was, een uur op een stoel voor 

het schap gezet en moest alleen maar kijken. 

Je ziet op die manier dingen die je anders niet 

ziet. Maak je een foto en ga je die bestuderen, 

is het weer anders. Daarom vraag ik mijn 

team dit ook te doen. Zo zie je pas echt of en 

hoe een product van het schap afspringt ten 

opzichte van de andere merken. In een winkel 

is er veel verleiding en afleiding, daarom moet 

je om het echt goed te kunnen beoordelen de 

ruis wegnemen. Dat doe je met beeld. 

Wat in ons vak nog meer essentieel is om te 

weten, is dat consumenten bijna 100% van  

hun keuzes in de winkel onbewust maken. 

Daarom duw ik producten in de schappen altijd 

een paar plekjes terug; niet spiegelen dus. 

Lege plekken zeggen een klant onbewust dat 

het product veel wordt gekocht. Men is dan 

eerder geneigd voor dat product te kiezen.  

Een goede verpakking hoeft ook niet altijd mooi 

te zijn. Het kan bijzonder effectief zijn om een 

product er net wat minder aantrekkelijk uit te 

laten zien. De klant denkt dan toch onbewust 

dat het goedkoper is.’

Verpak
kingen

volgens 
Choly
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Meyerij
‘‘Toen ik net bij Sligro werkte en door de gang naar het ZiN Inspiratielab liep, zag ik de platen 

van de geschiedenis van Sligro hangen. De allereerste plaat is die van de Meyerijse Kluit, de 

boter waar het ooit allemaal mee begon. Een mooi affiche met een ouderwets, ambachtelijk 

logo. Wat vet, dacht ik toen ik die plaat zag. Die plaat is nu de basis van Meyerij. Het is zo’n 

mooi, ambachtelijk verhaal wat alles met de roots van Sligro te maken heeft! 

…
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De wens voor een own brand in zuivel bestond al lang. 

Hier spelen zoveel elementen een cruciale rol. Allereerst 

natuurlijk groen licht krijgen, inkopers die precies weten 

wat ze waar moeten halen, chefs en barista’s die net 

zolang doortesten totdat we zeker zijn,  salescollega’s, 

marketing, mijn team. Proeven, testen, schaven en slijpen. 

Daar gaat enorm veel energie en tijd in zitten. En nu zitten 

we hier, een jaar later. Ik was precies op het juiste moment 

daar. 

Alles klopt aan Meyerij: de geschiedenis, ambacht en de 

productkennis. Ik weet dat ‘ie opvalt in het schap.  

Met het lettertype en de opmaak die New heeft ontworpen, 

maar natuurlijk ook met het verhaal eromheen. Daarnaast 

is Meyerij minstens net zo goed als het A-merk. En 

voordeliger qua prijs. Als klant ben je gek als je hem laat 

staan. Kijk, prijs kun je zien, kwaliteit niet. Daarom moest 

en zou het product perfect worden, er mochten geen 

concessies gedaan worden aan de inhoud. We weten nu 

zeker dat als de klant het product eenmaal heeft gebruikt, 

hij het blijft gebruiken. Ondénkbaar dat het tegenvalt en hij 

naar een concurrent gaat. Gaat gewoon niet gebeuren.  

Dit was het verloren kind van de Sligro-familie en hij is écht 

goed gelukt. Zo voelt iedereen dat hier.’

Bijna een eeuw geleden was margarine 

het product waar de handel van Sligro 

mee begon: de Meyerijse Kluit. Met 

de trots van toen en de expertise van 

nu heeft Sligro een compleet nieuw 

zuivelassortiment samengesteld.  

Zo ontstond Meyerij, een exclusief 

zuivelmerk met vertrouwde topkwaliteit 

voor een fijne prijs. Choly is een van 

de drijvende krachten achter de reis 

die gemaakt is om deze productlijn in 

het schap te krijgen. New bouwde mee 

aan dit mooie verhaal, en de intensieve 

samenwerking tussen Sligro en New is 

de rode draad geweest tijdens de gehele 

productontwikkeling en -lancering.

‘ Je moet van  
je merken  
houden, 
 anders 
worden ze 
nooit  
bijzonder’’
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Alles te weten komen 
over de Meyerij-case? 
Lees hier onze blog >>

https://wearenew.nl/de-trots-van-toen-nieuw-in-het-zuivelschap/?utm_medium=interview&utm_source=pdf&utm_campaign=meyerij


Wij zijn New. Wij zijn Brand Activators.

‘De allereerste meeting met New weet ik nog  

goed. Ik ben gewend om met inhouse designers 

te werken en in een keer moest ik met een bureau 

gaan werken. Dat begint bij mij toch een beetje als 

een soort krachtenspel: wie is de baas en wie pakt 

welk stukje land? Toch is die samenwerking top 

verlopen. Anders ben ik ook rücksichtslos, hoor.  

Ik heb voelsprieten voor goede mensen. Als ik het 

niet voel, dan stop ik ermee. Maar ik mocht als 

het ware voor de klas staan en vertellen over mijn 

passie. New stelde zich open om te leren, net zoals 

dat ik me openstelde om te vertrouwen dat een 

ander het ook kan en dat ik me niet met ieder detail 

bezig hoef te houden. Zo ga je echt als een team 

te werk. Toen die meeting klaar was, dacht ik: het is 

eigenlijk wel bijzonder wat er die middag is gebeurd. 

Ik voelde dezelfde energie, wat het allerbelangrijkst 

is met zo’n samenwerking. Je weet dat je samen 

een reis gaat maken met zo’n project, dus dan 

moet iedereen context, concept én elkaar goed 

begrijpen. We moesten samen terug naar de vloer. 

Samen kijken naar het schap en samen begrijpen 

dat er geen verpakking van de band af mocht rollen 

totdat het perfect was. Daarin ga je toch een nieuwe 

dynamiek aan. Met Meyerij voelden we allemaal dat 

dit niet zomaar een nieuwe introductie was. En kijk 

dit nou man! Het is zo goed gelukt. Ik denk, nee ik 

wéét, dat een bureau uit Amsterdam niet hetzelfde 

had kunnen maken als New. Dat heeft te maken met 

DNA, met roots. Met hoe New bij dit merk volledig in de 

geschiedenis van Veghel is gedoken. De samenwerking 

was superbetrokken en het resultaat meer dan top.’
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Samenwerking  
met New

‘BIJ NEW  
VOELDE  
IK  DIRECT  
DEZELFDE 
ENERGIE’ 


