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NEW YORK, 11-14 december 2010 
Wim van Gennip, wvgennip@project01.nl, 06-53221862 

NEW BELIEVE 
Wat is mij opgevallen: ENORM COMMITMENT. Ik noem het een new believe voor mezelf. 
Het betekent: ergens voor gaan. All the way. Veel assortiment, véél personeel, véél bereiding ter 
plaatse en alles héél verantwoord. Met goede story telling: you have a dream. 
Met prachtige speciaalzaken of grote speciaal-afdelingen in een groter geheel. 

 
 
Klantgerichtheid 
Klantgerichtheid in VS lijkt vooral een papieren tijger. Afro Amerikanen hebben het in ieder geval 
veel meer in de vingers dan de anderen. Wel “how are you?”en “how is your day”, maar niet 
geïnteresseerd zijn in het antwoord. Rekening ongevraagd bij je neergooien. Geen dank je bij 
betaling. Alvast de fooi erop zetten. Opzouten! Volgende! 
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DAG 1 
 
Aankomst met de trein vanaf het vliegveld, in het Pennsylvanian Hotel, tegenover Penn Station en 
Madison Square Garden. Prachtige locatie, goede bedden, maar oud en met een vieze douche. 
 

 
 
Hershey’s  
717 7th Ave, bij Times Square 
www.hersheys.com 
 

 
 

200 m2 chocolate dream, over 2 etages. Machine – zo uit Sjakie’s Chocoladefabriek gehaald – levert 
door draaien aan wielen een emmertje vol chocolademunten op. Die worden netjes van een 
cellofaantje voorzien. Leuk kado. Voortkomend uit het pretpark wat Milton Hersey heeft opgezet in 
zijn eigen stadje Hersey in Pennsylvania (gebouwd voor zijn medewerkers). 
 
Boven de kassa staan doosje met letters, die samen het woord vormen “I believe”. De hele winkel 
straalt believe uit in het merk Hershey’s en haar producten.  
 
Midden boven de eerste gondola staan draaiende panelen, die aan de ene zijde per paneel het 
woord Hersheys vormen in witte letters op een bruine ondergrond. Op de andere zijde staan delen 
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van logo’s van Nestlé producten. Hersey’s heeft al jaren de licentie voor de VS voor de verkoop van 
Kitkat en andere Nestlé merken. 
 
Hersey’s was in de markt voor de overname van Cadbury, maar daar was Kraft iedereen te snel af. Nu 
moet Hershey’s zelf vrezen voor een overname door Nestlé, die nu nummer 3 staat en weer naar 
nummer 1 (of 2) wil. Nu nummer 3 na Mars-Wrigley en Kraft-Cadbury. 
 
M&M’s Flagship store  
1600 Broadway, bijTimes Square 
www.mymms.com 
 

 
 
Tegenover Hershey’s zit een enorme winkel van M&M’s, met 3 etages lekkernijen en cadeau-
artikelen. Hier ‘geloven’ ze in de kracht van de characters en minder in de merknaam.  
 
Alles is voorzien van éen of meerdere M&M-poppetjes, met de witte armen en handen. Soms 
verzinnen ze er gewoon weer een paar bij, die net weer anders gekleed zijn, bijv. een groene die het 
Vrijheidsbeeld voorstelt, of een rode met een motorjack. De kracht van de poppetjes zorgt in ieder 
geval voor een extra (merk)omzet van minstens 10 dollar per item. 
 
Om 22.00 uur ’s avonds zijn er nog steeds dranghekken en security mensen nodig om de stroom 
bezoekers in goede banen te leiden. Soms moeten nieuwe klanten even wachten om naar binnen te 
kunnen, tot er mensen weer de winkel hadden verlaten. 
 
The View  
1535 Broadway, Times Square 
www.marriott.com/hotels/travel/nycmq-new-york-marriott-marquis/  
 

 
 

mailto:wvgennip@project01.nl
http://www.mymms.com/
http://www.marriott.com/hotels/travel/nycmq-new-york-marriott-marquis/


 

© Project 01, Wim van Gennip, 2010 
wvgennip@project01.nl, 06-53221862 

4 

In het Mariott hotel, op de 48e etage, krijg je in één uur tijd een prachtig overzicht over Manhattan 
en de overkant van de Hudson. Zittend in de lounge (drank en buffet) of in het restaurant een etage 
eronder (alleen via reserveren), draait je zitplaats in één uur tijd helemaal rond. Op de servetjes 
staan alle gebouwen waar je achtereenvolgens zicht op hebt. 
 
Jamba Juice  
176 5th Avenue 
www.jambajuice.com  
 

  
 
Maakt van je blender de ‘hero’ van de keuken. Allerlei heerlijk sapjes en smoothies, ter plekke 
geperst. Zonder toevoegingen. Heerlijk te combineren met stukken pizza-achtige brood, donuts of 
andere zoetigheid. En Organic thee, chocolade en koffie. Met meer dan 700 vestigingen in de USA. 
 

DAG 2 
 
Zaro’s Bakery 
2 Penn Plaza, onderin Penn Station 
www.zaro.com 
 

  
 
Onderin het station 2 vestigingen (van de 12 in totaal in New York) van deze “Bakker Bart”-formule, 
met een sterk ambachtelijke uitstraling. Ze maken veel producten ter plekke zelf (of ze komen als 
(half)product vanuit de eigen bakkerij in the Bronx). Mooi assortiment wraps, bagels, pannini’s, 
cookies, gebak en broodjes. En ook koosjer producten. Bedenker is Joseph Zaro, die in 1927 vanuit 
Oost-Europa via Ellis Island naar New York kwam. Zijn zonen zitten al jaren in het bedrijf. 
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Wholefoods  
10 Columbus Circle 
www.wholefoodsmarket.com 
 
De winkel zit in een prachtig, zeer luxe vormgegeven winkelcentrum van 4 verdiepingen. Het ziet er 
prachtig uit, maar komen er ook genoeg klanten? De Dean&Deluca, die er op de tweede (!) 
verdieping zat, is inmiddels weer vertrokken. 
 
Eerst ontbijtje bij elkaar gescharreld in de Wholefoods; lekkere vers gebrande koffie met wat 
broodjes. Jammer dat er geen belegde broodjes te koop zijn. Aangeschoven in een zeer ongezellige 
zitruimte, waar ook een Jamba Juice zijn sapjes probeert te slijten. Deze ruimte is Wholefoods 
onwaardig. 
 
De winkel ziet er wel weer prachtig uit, met al die uitbundige productpresentaties. De wanden van de 
AGF liggen bomvol, de piramides met fruit in het hart van de afdeling zijn zo mooi dat de klanten ze 
laten liggen. Heel veel medewerkers op de afdeling zijn bezig om deze stapels op te bouwen. Het valt 
op dat in de hele winkel de presentaties tot behoorlijk hoog worden opgetrokken. Vraag is of de 
klant daar wel zo makkelijk door koopt, want ze moet nu veelal uit het midden van de stapel de 
producten trekken. Met alle risico’s van dien. 
 

 
 
De koffie-afdeling is een plaatje. Rondom een middenpresentatie waar je verse koffie besteld (en 
betaald!), staan stellingen met verpakte koffie, tonnen met diverse soorten koffiebonen uit de hele 
wereld en tafels en presentatiebakken voor gewone  en zoete broodjes. 
 

 
 
Op deze afdeling sluit een prachtige kaasafdeling aan, met in eilandvorm gepresenteerde, 
voorverpakte kazen zoals die mooie forse Parmezinno Pardano en de plattere Gruyère, waar op een 
paar hele kazen, heel veel voorverpakte stukjes liggen. De kaasafdeling kent geen aparte 
geconditioneerde ruimte, zoals je in Londen wel ziet. 
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Jammer is dat de aansluitende cosmetica afdeling ook eilandpresentaties heeft van ‘opgesneden’ 
ronde stukken zeep, die er – door een scrub-laagje bovenop – ook nog eens uitzien als kazen. 
Verwarring compleet. 
 

 
 
Bij diverse versafdelingen stonden over de hele lengte van de afdeling, voor de toonbanken kleine, 
lage koelingen met aanverwante artikelen als impuls gepresenteerd. 
 
Uiteraard overal in de winkel wordt je doodgegooid met uitgebreide teksten hoe de producten 
ingekocht en/of verwerkt zijn. Je wordt er een beetje moe van hoe goed ze zijn. Wie leest al die 
lappen tekst eigenlijk? 
 

 
 
Opvallend is het gebruik van de verpakkingssoort stazak voor verschillende artikelen. Veelal voorzien 
van een hersluitbare mogelijkheid. Bijv. bij de notenverpakkingen en de koffie. 
 
Aan de kassa wordt een zeer efficiënt systeem gebruikt. De klanten sluiten aan in een paar rijen en 
krijgen via een scherm erboven de melding naar welke kassa ze kunnen. Het haalt in ieder geval de 
spanning eraf of je wel in de goede rij staat. De 41 kassa’s staan in een paar rijen achter elkaar 
gepresenteerd, waardoor er zeer efficiënt met de ruimte wordt omgegaan. Nu werkt dit perfect 
omdat er bijna alleen maar ‘mandjes-klanten’ zijn. Wat als er grote wagens doorheen moeten? 
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Overig 
In hetzelfde winkelcentrum als Wholefoods zit ook een Flagshipstore van Samsung, waarin zij hun 
visie presenteren op beeld en geluid, vast en mobiel in een rustige, open omgeving.  
 

 
 
Op deze verdieping zit ook een prachtige vestiging van Porter House (porterhousenewyork.com), een 
clubachtig restaurant. Als je wilt eten en daarna naar een jazzclub wilt gaan, kan dat hier prima 
gecombineerd worden. 
 

 

 
Le Pain Quotidien  
www.lepainquotidien.com   
Op weg naar de Faith Mission Christian Fellowship Church voor een heerlijk partijtje gospel (halleluja) 
en een uitgebreide injectie van “old believe”, bij een prachtige broodzaak binnen gestapt. Zeer 
huiselijke omgeving, grote tafels, alleen maar hout, aantrekkelijke verlichting. Later ook nog een 
vestiging bezocht vlakbij Ground Zero. Die was minder gezellig, want grootser en ruimer opgezet. 
 

 
 
 

mailto:wvgennip@project01.nl
http://maps.google.nl/local_url?q=http://www.porterhousenewyork.com/&dq=Porter+in+de+buurt+van+Columbus+Avenue,+New+York,+United+States&f=q&source=s_q&output=js&hl=nl&geocode=&abauth=4d0b8d54EJtpCc9I1p_WUpHn0Td9Hwbn9pc&vps=7&jsv=304d&sll=40.768503,-73.98237&sspn=0.007443,0.019205&gl=nl&oi=miw&sa=X&ct=miw_link&cd=1&cad=homepage,cid:15858362784419688088&ei=DJALTfvDG4zyOd61xXk&s=ANYYN7lZ1dqPmEQCixVx9NjzzkhqM7AzAw
http://www.lepainquotidien.com/
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C-Town Market (Harlem) 
Kruising tussen buurtwinkel en (merk)discounter. Overvolle winkel, heel veel assortiment en lage 
prijzen( met ons vergeleken)   voor merk producten zoals o.a.  Coca Cola( 1,50 voor 2 liter), 
Kelloggs’s, en Lays. 
Groenteafdeling  wordt handmatig besproeit. Opvallende artikelen waren alu bakjes+handvat en een 
magnetron verpakking popcorn met handvat.  
 

  
 
Trader Joe’s 
Hoek 72nd street en Broadway 
www.traderjoe.com  
 
Eigenzinnige winkelformule, met kenmerkende houten inrichting en prachtige handgeschreven 
prijskaarten en overige tekstpanelen. Ziet er daardoor niet echt goedkoop uit. Alleen eigen merken, 
soms leuke varianten erop (Trader José voor buitenlands bier). Met goede oplossing voor 
kaaspresentatie in het koelmeubel en eigen proeverij-balie, waar elke dag iets anders te proeven is. 
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Fairway 
2127 Broadway 
www.fairwaymarket.com  
 
Met recht een Market like no other market; buiten de winkel heel veel AGF gepresenteerd (wel heel 
hoog)  en binnen echt het idee dat je in  een overdekte markthal loopt. Een aantal , voor ons 
onbekend produkten binnen AGF zoals bv. Kumato tomato( bruine tomaten). 
Veel kleine produktgroep-eilandjes, brood, kaas, olijven, thee, koffie . 
 

   
 

M.n. de broodpresentatie was zeer opvallend ,vanuit zeer oude presentatiekasten wordt op kleine 
ruimte veel assortiment aangeboden. 
Hoge presentaties en dan daarboven ook nog hoge signing, met tekst en uitleg over de goede inkoop 
en de herkomst. 
 

  
 
Boathouse Central Parc 
www.thecentralparkboathouse.com  
 
Op weg naar Fifth Avenue bij Boathouse heerlijk geluncht. Een perfecte locatie, in Central Parc. Moet 
er in de zomer echt prachtig uitzien. 
 

 

mailto:wvgennip@project01.nl
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5th Avenue 
De winkelstraat bij uitstek. Kilometers lang. Vooral ’s avonds het ene ‘plaatje’ na het andere ‘plaatje’ 
van winkels. 
 
Apple store 
www.apple.com  
 
Drukte van belang in de store onder de grond, met een geweldige ingang boven de grond. De winkel 
is in zones ingedeeld (IPod, IPad, Macbook, etc.). De winkelmedewerkers zijn goed herkenbaar in hun 
rode outfit. Er is zelfs een workshop werken met de Macbook aan de gang. 
 

 
 
FAO Schwarz 
www.fao.com  
 
Maak je eigen Muppet. Leuke demonstraties van nieuwe speeltjes. Enthousiaste ‘portiers’ in prachtig 
kostuum, die gekkigheid uithalen met alle klanten, die naar binnen willen. Vrolijkheid troef. 
 

 
 

Henri Bendel, Bergdorf Goodman, NBA-store, Triump Tower, H&M, Abercrombie&Fitch, een 
prachtige Espressobar, Lord&Taylor, Victoria Secret en vele, vele andere winkels bezocht. 
 

 
 

mailto:wvgennip@project01.nl
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http://www.fao.com/
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Built a Bear 
Het voorbeeld van een speciaalzaak, die tot in alle details doorgevoerd is: wassen, borstelen, kleden, 
enz. Je eigen beer kiezen als het nog alleen een ‘vel’ is, daarna bij een machine laten vullen en dan de 
rest erbij zoeken. 
 

 
 

Bryant Park met schaatsbaan, vlakbij hotel 
Allerlei tijdelijke winkeltjes (zien eruit als permanent, prima bouwwerkjes), met allemaal leuke 
productgroepen, bijv. klokken van dieren, waarbij de staart ook meteen de staart van de klok is, 
prachtige hartjes in allerlei opmaken, soort windlichten voor binnen, etc. Alle winkeltjes zijn rondom 
een ijsbaan gebouwd, met ook een prachtige lounchplek (over twee verdiepingen). 
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Jazzclub 
Geweldige entourage in de Zinc Bar, waar een combo met zwarte zangeres ons prima vermaakt heeft 
met Braziliaanse jazz. Echt een aanrader. Blijf je echt wel wakker bij! 
 

 
 
 

DAG 3 
 
Starbucks 
Ontbijten bij Starbucks. Sinds kort ook in Nederland aanwezig. Is het nou echt zo speciaal? Of goed? 
Of goedkoop? 
 

       
 
Empire State Building 
Veel te hoog voor iemand met hoogtevrees (zoals ik). Lijkt me makkelijk om binnen te vliegen. Vanaf 
hier goed zicht op de plaats waar de 2 torens stonden. Ongelooflijk koud op deze hoogte. 
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Grand Central Station 
Met prachtige foodplaza in de kelder met allemaal thema-restaurantjes, naast de 44 perrons en 67 
sporen! Het is er lekker warm, dus kom je ook wat zwervers tegen. 
 

 
 

 
 

Union Square en daarna 14th Street en Bleeker Street 
 
Wholefoods: 1-2-3 concept salads (basis + toevoegingen + saus), eigen bier laten tappen en later 
opnieuw laten vullen. 
 

 
 
Food Emporium, ronde schappen in koeling. Enorme straat diepvrieskasten. Verder geen geweldige 
winkel. Delft zeker onderspit tussen Wholefoods en Trader Joe’s. 
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Trader Joe’s 
142 East 14th Street 
 
Met aparte wijnshop. Handige tas voor 6 flessen van recycled petflessen. Have a grape day! 
Ook veel bezorging van boodschappen. 
 

  
 
Max Brenner 
841 Broadway, om de hoek bij Wholefoods 
www.maxbrenner.com  
 
Toppertje. Lekker. Ook voor lunches. Fantastische presentatie rondom chocolade. Beetje Sjakie in de 
Chocolade fabriek, met buizen die boven door de winkel lopen naar de tapinstallatie voor puur-wit-
melk chocolade. Alsof deze tapinstallatie rechtstreeks uit de fabriek komt. Met uniek eigen 
serviesconcept (warmhoud mok Hug Mug, mok met rietje, e.d.). Ook allemaal te koop in de 
bijbehorende winkel. 
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Pita Joe 
2 West 14th Street 
www.pitajoe.com 
 
Strak, eenvoudig gedesigned. Gezond alternatief voor fast food. Lekkere lounch muziek, beperkt 
assortiment, daar eten, maar vooral meenemen. Ideaal voor schoolomgeving of met véél werkende 
mensen.  
 

 
 
West Side Market (WS) 
77 7th Avenue, tussen 14th en 15th Street 
www.wmarketnyc.com  
 
Geweldige supermarkt, hoewel zeer onoverzichtelijk, met ingangen op verschillende hoeken. Heel 
veel vers. Producten hoog opgestapeld, in hele smalle gangpaden. Oprichter John Zoitas, 
oorspronkelijk uit Griekenland. Nu 3 winkels in New York. 
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Meatpacking District 
In het Oosten van Manhattan, grenzend aan de Hudson. Vooral mode met high end merken. Echt 
yuppen-gebied. In prachtige oude omgeving, waarvan de oorspronkelijke structuur bewaard is. Een 
deel van het district is nog steeds het gedeelte waar veel slagerijen zitten. 
 
Eten bij Pastis, West 12th Street. Geweldige ambiance, in Franse stijl. 
 

 
 

Bleeker Street helemaal aflopen. Heel veel winkels. O.a. Murrays Cheese en een prachtige koffie- en 
theewinkel. Daar mochten geen foto’s gemaakt worden, dus slechts een paar als idee bijgevoegd. 
 

 
 

 
 

Bij hoek La Guardia: Morton Williams Fresh Market Place, niet geweldig, nogal doorsnee supermarkt. 
Daarna Soho in met heel véél mode winkels. Koffie bij Nespresso.  
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Dean&Deluca (hoek Prince street – Broadway) 
Een prachtige speciaalzaak. Vol gestouwd met heerlijkheden en specialiteiten. Veel versafdelingen, 
met er tegenover veel luxe verpakte producten op hoge stellingen van blinkend metaal. Wel duur. 
 

 
 

 
 

 
Bezoek aan Nike Town. Etages vol merkbeleving. Per sportsegment gegroepeerd. 
 

 
 

Eten in Little Italy. Eerst geprobeerd in Chinatown, maar die Chinezen houden er mee  op na 9 uur ’s 
avonds, als de Italianen net beginnen. 
 

DAG 4 
 
Macy’s 
Na al die dagen er gewoon langs gelopen te zijn, gaan we nu naar binnen om te kijken en te kopen: 
oorwarmers. Enorm groot warenhuis, want het beslaat een heel blok, maar niet echt classy. Eigenlijk 
heel gewoon, beetje oude V&D. En vooral assortiment voor vrouwen, meer dan voor mannen. 
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Café 28 (Fifth Avenue) 
Mooie verszaak. ’s Morgens vroeg al vol met warme maaltijdcomponenten en een immense salade 
bar. Verse sappen worden ter plekke bereid. Proteïne sapjes ook mogelijk. 
 

 
 

 
 

Eataly (Madison Square) 
Pas vanaf 10.00 uur open. Daar waren we dus te vroeg, maar gelukkig hebben ze hele lekkere koffie 
en croissants. Goed voor ons ontbijt. 
By far onze favoriet. Dean&Deluca naar nr. 2. Zo’n mooi concept. Vooral Italiaanse producten, tere 
plekke bereid (zelfs gebakken in de eigen bakkerij) en ter plekke te keuren. Leuke, eenvoudige 
teksten. Ook over lokale samenwerkingen. En over eerlijke klantgerichtheid. Fantastisch! 
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Ground Zero 
Hier past alleen maar stilte. Indrukwekkend. Waarom opnieuw een nieuwe, nog hogere 
wolkenkrabber bouwen? Uitnodiging aan terroristen om opnieuw hun slag te slaan? 
 

 
 
Amish Market 
In straat die uitkomt op het World Trade Center. Alleen de naam is nog Amish. En sommige styling 
elementen. Ook hier weer, veel vers, volle schappen, smalle gangpaden. Leuke actie: vistiekaartje 
inleveren en wekelijks kans maken op tegoedbon van 25 dollar. 
 

 
 

 
 
Lunch bij Le Pain Quotidien. Daarna koffers ophalen in het hotel en met de trein naar het vliegveld. 
Voor een slapeloze vlucht terug naar Amsterdam. 
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ALGEMEEN 
Enorme assortimenten 
Hele volle winkels. Je vraagt je af hoe ze FIFO doen (of ze het doen). Ziet er wel altijd heel vers uit. 
Hoog opgestapeld, veel piramide presentaties 
 

 
 

 
 
Veel losse displays, ook in smalle gangen, niet bij ‘eigen assortiment’ geplaatst 
Weinig reclames, weinig schreeuwerige reclamekaarten 
Onoverzichtelijke winkels 
AGF is grote afdeling (m2) 
Veel bewerking/bereiding in winkel 
Veel warm mee te nemen (vanaf ’s ochtends vroeg volle presentatie) 
Organic / EKO / Bio / Local in elke winkel ingebed. Herkenbaarheid niet overal duidelijk 
Mensen kijken elkaar nauwelijks aan 
Overal bloedheet (kost niets?) 
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Personeel 
Veel personeel 
 
Doen niet veel, werken schijnbaar niet zo hard, veel medewerkers staan bij elkaar in de winkel, veel 
onduidelijke banen (een ‘begroeter’ bij de roltrappen, een ‘vraagbaak’ bij de ingang van een winkel). 
 
Ondernemingen/bedrijven geven personeel eigen uniformen en emblemen om ze belangrijk te 
maken (naast herkenbaar). In de trein en metro kondigen ze grote boetes en enkele jaren 
gevangenisstraf aan als klanten hun mensen lastig vallen. 
 

 
 
 
 
 
 

Meer weten over New York?  
Even bellen. Wim van Gennip, 06-53221862. 
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