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Laga Newsflash 
Wist u dat dé retailer Aldi in feite niet 
bestaat? 

 

 

Er is Aldi Nord, en Aldi Süd. Twee aparte retail mastodonten. 

In 1946 kwamen de broers Theo (†2010) en Karl (†2014) 
Albrecht aan het hoofd van het familiebedrijf. De scheiding in 
Nord en Süd kwam er in 1960 door een dispuut tussen de 

gebroeders Albrecht over het al dan niet verkopen van 
sigaretten in hun winkels.  

Bijna 60 jaar lang leefden Nord en Süd gescheiden. Daar komt 
nu misschien verandering in. Verschillende media berichten 
over gesprekken tussen Nord en Süd. Centraal staat de 

behoefte aan samenwerking op vlak van inkoop en distributie. 
Geen merger, maar wel een eventuele samenwerking om 

gebruik te maken van de schaalgrootte.  

De gebroeders Albrecht zullen dit hoofdstuk in het Aldi verhaal 
niet meer meemaken. Hun nazaten wel, die nog steeds toezien 

op het reilen en zeilen van dit spraakmakende Duitse 
familiebedrijf.  

Het zou verkeerd zijn de plannen tot samenwerking enkel te 
analyseren vanuit het business-perspectief. Immers, 
samenwerking tussen Nord en Süd zal ook leiden tot behoefte 

aan samenwerking tussen de aandeelhouders, oftewel de 
Albrecht families achter Nord en Süd. Bedrijf en familie zijn 

twee systemen die elkaar beïnvloeden. De dynamiek die zich 
afspeelt in het bedrijf heeft een invloed op de familie, en 
omgekeerd.  

Om een duurzame samenwerking tussen Nord en Süd te 
realiseren is het belangrijk stil te staan bij de harmonie tussen 

de twee families. Wat hebben zij nodig om op een effectieve 
manier beslissingen te nemen over het bedrijf? En, wat heeft 
elk familielid nodig om de rol van duurzame aandeelhouder te 

kunnen opnemen?  

Dit soort vragen gaan over de essentie van family & business 

dynamics. Aldi Nord en Aldi Süd gaan een mooie gezamenlijke 
toekomst tegemoet. Het succes van deze samenwerking zal 
niet enkel bepaald worden door dollars en cents, maar 



misschien nog veel meer door de harmonie binnen de grote  
familie Albrecht.  

Aldi Nord en Süd stellen samen meer dan 160.000 mensen te 
werk op meer dan 10.300 locaties. 

https://www.retaildetail.eu/en/news/food/aldi-nord-and-
s%C3%BCd-will-not-merge-collaborate 
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