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AANLEIDING 
 

Detaillisten hebben het moeilijk op dit moment. Niet alleen vanwege de recessie en vraaguitval door 

overheidsbezuinigingen maar ook vanwege de toenemende populariteit van internet. Als gevolg van internet en 

de opkomst van mobiele technologie en sociale media is het koop- en winkelproces van de consument sterk aan 

het veranderen. De consument maakt tijdens zijn koopproces steeds meer gebruik van meerdere kanalen (naast 

de fysieke winkel). De mobiel geïnformeerde consument kan zelfs op de fysieke winkellocatie beschikken over 

alle publieke informatie en die van vrienden. Daarmee is de servicevraag van de consument aan het 

winkelpersoneel hoger. Deze verandering in het koop- en winkelproces van consumenten wordt door HBD ‘Het 

Nieuwe Winkelen’ (HNW) genoemd. Dit nieuwe winkelen biedt mogelijkheden om niet alleen de winkelbeleving 

bij individuele winkels te verbeteren, maar ook het bezoek aan een binnenstad of winkelcentrum. Echter dat 

nieuwe koop- en winkelproces van de consument vraagt wellicht om een andere indeling van een winkel of een 

andere invulling van een winkelgebied. Doel van dit onderzoek is om vast te stellen welke effecten HNW heeft 

op het gebruik van de fysieke ruimte in de binnenstad of winkelgebied. 

 

ONDERZOEKSAANPAK 
 

Het onderzoek is in opdracht van het HBD door Q&A Research & Consultancy uitgevoerd. Om de effecten van 

HNW op het gebruik van de fysieke ruimte in de binnenstad of winkelgebied in kaart te brengen is de 

retailwaterval (Quix, 2008) als basis gekozen. Op de komende pagina’s wordt dit model verder toegelicht. Voor 

het in kaart brengen van het veranderde koop- en winkelproces is gekozen voor een model waarbinnen de zes 

C’s centraal staan. Ook dit model wordt verderop toegelicht. De volgende onderdelen hebben centraal gestaan 

in de onderzoeksaanpak:  

 

DESKRESEARCH 
 

Op basis van desk research zijn HNW en de veranderingen in het koop- en winkelproces van consumenten in 

kaart gebracht op basis van de zes C’s. Verderop worden deze toegelicht. Hierbij is ook gebruik gemaakt van 

eerder onderzoek in opdracht CBW Mitex.  

 

REVIEWBOARD 
 

Voor het project is een reviewboard samengesteld. Deze groep bestaat uit personen die vanuit hun werkveld 

veel met retail te maken hebben en hun visie op HNW gedeeld hebben door inhoudelijk bij te dragen aan deze 

rapportage. Op pagina 73 treft u een overzicht van alle leden van de reviewboard. Met diverse personen uit de 

reviewboard hebben interviews plaatsgevonden. De zes C’s en de gevolgen hiervan voor de retailwaterval zijn 

de leidraad in deze gesprekken geweest. 

 

CONSUMENTENONDERZOEK 
 

Aan 1700 consumenten zijn 22 scenario’s die betrekking hebben op HNW voorgelegd. Per scenario is gevraagd 

of ze hiermee bekend zijn, of ze dit nuttig vinden en of ze hier gebruik van maken als winkels dit aanbieden. 

Tevens hebben ze een inschatting gegeven van hoeveel consumenten over vijf jaar gebruik maken van deze 

scenario’s. Op basis hiervan kan een goed beeld gegeven worden van de mening van de consument omtrent 

HNW. De resultaten zijn op basis van leeftijd opgesplitst naar de groepen Millennials (15-35 jaar), Generation X 

(36-46 jaar), Baby Boomers (47-65 jaar) en Traditionals (65 jaar en ouder).  
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KOOP- EN WINKELPROCES IN KAART GEBRACHT – DE 6 C’S 
 

In de detailhandel staat al sinds jaar en dag het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de 

consument centraal. Vraag en aanbod moeten elkaar daarbij vinden om een transactie te kunnen laten 

plaatsvinden. Daarvoor is de behoefte van een consument nodig en een winkelvoorziening die in deze behoefte 

kan voorzien. De basis van de detailhandel is in principe niet veranderd en dat geldt ook voor de consument. 

Consumenten hebben een behoefte waarin voorzien moet worden. Ze communiceren hierover al dan niet met 

elkaar, maken keuzes, bezoeken winkels, kopen, rekenen af en doen ervaringen op. Onder invloed van de 

mogelijkheden en middelen die de consument heeft om te winkelen is het winkelproces echter wel sterk 

veranderd en dat heeft blijvende gevolgen voor hoe fysieke winkels nu en in de toekomst met de consument om 

moeten gaan. Een feit is dat de consument in de detailhandel meer dan ooit centraal staat. Het veranderde 

koop- en winkelproces wordt in deze rapportage in kaart gebracht op basis van de 6 C’s. De essentie van deze 

C’s was, is en blijft hetzelfde. Het koop- en winkelproces met betrekking tot deze C’s is echter wel veranderd en 

dat is blijvend van invloed op de detailhandel.  
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CONSUMER 
 

“Iedereen die goederen koopt om daarmee in behoeften te voorzien” 

 

Consumenten kopen producten om in hun behoefte te voorzien. De consument is daarbij in de basis niet 

veranderd. Het koopproces van de consument is onder invloed van nieuwe middelen wel veranderd en dat wordt 

beïnvloed door de bevolkingssamenstelling en de middelen die de consument ter beschikking 

heeft. Besteedbaar inkomen, leeftijd, mobiliteit en vrijetijdsbesteding zijn voorbeelden van elementen die van 

invloed zijn op het gedrag van de consument. Het voorzien in een behoefte is niet veranderd. Het koop- en 

winkelproces van de consument is wel veranderd en dat heeft gevolgen voor de manier waarop u naar de 

consument van HNW moet kijken. Bent u klaar voor de toekomst van het nieuwe winkelen? 

 

COMMUNICATE 
 

“Het met elkaar in verbinding staan van mensen om te overleggen of berichten uit te wisselen. Bij communicatie 

zijn altijd ten minste twee partijen betrokken in de rol van zender en ontvanger” 

 

Dagelijks communiceren consumenten met elkaar om elkaar te informeren en van elkaar te leren. Dat is niet 

anders dan vroeger. De manier waarop dit plaatsvindt en het bereik hiervan is echter wel veranderd. Onder 

invloed van de mogelijkheden die internet biedt is dit in een stroomversnelling geraakt. Consumenten kunnen op 

elk moment van de dag ervaringen en meningen met elkaar delen en dit is toegankelijk voor een oneindig 

publiek. Online of offline, alleen of samen, thuis onderweg of in de winkel en op elk moment van de dag 

informeren ze elkaar en inspireren ze elkaar. De essentie van communicatie is daarbij niet wezenlijk veranderd. 

De middelen zijn wel veranderd en dat heeft gevolgen voor uw eigen communicatie. U heeft nu de kans om 

relevanter dan ooit te communiceren, wanneer start u? 

 

CHOOSE 
 

“Beslissen wie of wat men wil en kiezen uit verschillende mogelijkheden” 

 

Elke dag maken consumenten keuzes. Om de juiste keuze te kunnen maken hebben ze informatie nodig. De 

manier waarop ze aan deze informatie komen en de momenten waarop ze toegang hebben tot deze informatie 

zijn wel veranderd en op basis daarvan is het oriëntatie- en zoekproces van gisteren niet meer gelijk aan dat van 

vandaag en morgen. Internet en de mobiele telefoon stellen consumenten in staat op elk moment van de dag 

naar informatie te zoeken, vergelijkingen te maken en uiteindelijk de juiste keuze te kunnen maken. De essentie 

van het kiezen is niet veranderd. Het keuzeproces is wel veranderd en dat heeft gevolgen voor de manier 

waarop u de consument kunt en moet informeren. Gaat u de consument helpen met kiezen en verlaagt u de 

keuzestress? 
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CHANNEL 
 

“Een plaats waar koopwaar wordt verkocht” 

 

Elke dag kopen consumenten producten. Om een aankoop te kunnen doen hebben ze een plaats nodig waar ze 

producten kunnen kopen. Het moment waarop consumenten deze aankoop kunnen doen en de locatie waar ze 

deze aankoop kunnen doen zijn veranderd en op basis daarvan is ons koopproces van gisteren niet meer 

vergelijkbaar met dat van vandaag en morgen. Ze kunnen alles, overal en altijd kopen en op het moment dat ze 

het zelf willen. Ze kunnen een winkel bezoeken maar net zo goed hun Smartphone of tablet erbij pakken. De 

essentie van het kunnen kopen is niet veranderd. De mogelijkheden die consumenten hebben zijn wel veranderd 

en dat heeft gevolgen voor de manier waarop u met uw winkel beschikbaar kunt of moet zijn. Bent u al cross-

channel? 

 

CHECKOUT 
 

“Een plaats waar een transactie plaatsvindt” 

 

Elke dag betalen consumenten producten. Om een aankoop te kunnen doen hebben ze een betaalmiddel nodig 

en een plaats waar ze kunnen betalen. De momenten waarop ze betalen en de manier waarop ze betalen zijn 

veranderd en op basis daarvan zal het rinkelen van de kassa in de toekomst niet meer klinken zoals vroeger. 

Consumenten kunnen online en offline betalingen verrichten, ze kunnen hun mobiele telefoon hiervoor gebruiken 

en als ze het willen kunnen ze alles zelf doen. De essentie van betalen is niet veranderd. De manier waarop 

consumenten dit doen is wel veranderd en dat heeft gevolgen voor hoe uw kassa moet werken. Bent u klaar 

voor online (mobiel) betalen in uw winkel? 

 

CUSTOM(ER) EXPERIENCE 
 

“De ervaring die een consument heeft met een bepaalde organisatie. Deze ervaring kan gebaseerd zijn op een 

individuele ervaring of de totale ervaring die de consument heeft met deze organisatie” 

 

Elke dag doen consumenten ervaringen op. Om ervaringen op te kunnen doen hebben ze interactie nodig met 

organisaties, winkels, merken en mensen. Consumenten zijn zich er steeds meer van bewust dat  een groot 

aantal aanbieders allemaal haar/zijn best doet om consumenten in hun behoefte te voorzien. Door de enorme 

keuze die ze hebben en de hoeveelheid informatie die ze tot hun beschikking hebben, zijn consumenten kritisch 

geworden. Hierdoor zoeken ze steeds meer naar merken en winkels die in staat zijn toegevoegde waarde te 

leveren. Deze toegevoegde waarde wordt steeds meer bepaald door de mate waarin organisaties en winkels in 

staat zijn op de behoeften van het individu of van een kleine groep consumenten in te spelen. De essentie van 

een ervaring met een winkel of merk is niet veranderd. De eisen die hieraan gesteld worden door de consument 

zijn wel veranderd en dat heeft gevolgen voor de manier waarop u de consument kunt of moet bedienen. Ken uw 

klant is het devies. In hoeverre bent u in staat om uw klant persoonlijk te bedienen?  
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DE GEVOLGEN IN KAART GEBRACHT – DE RETAILWATERVAL 
 

Op basis van de zes C’s is het koopproces blijvend veranderd en dit heeft consequenties voor de manier waarop 

u naar de markt en het beïnvloeden daarvan, moet kijken. In dit rapport worden de consequenties van het 

veranderde koopproces toegelicht en toegepast op basis van de retailwaterval. Op basis van dit model kunt u 

zien wat de gevolgen hiervan zijn voor de attractiekracht en transactiekracht van uw winkel. 

 

Het verzorgingsgebied is het woongebied dat u met uw winkel wilt of kunt bedienen. U begrijpt wel dat het 

openen van een webwinkel enorme gevolgen kan hebben voor uw verzorgingsgebied. De markt is het 

percentage consumenten binnen het verzorgingsgebied dat behoefte heeft aan de producten die u verkoopt. 

Voor supermarkten is dit percentage zeer hoog aangezien supermarkten in een dagelijkse behoefte voorzien. 

Voor bijvoorbeeld een opticien of een sportwinkel is de markt veel kleiner omdat niet iedereen een bril draagt of 

een sport beoefent. Binnen deze markt is een percentage bekend met uw winkel. Een deel daarvan neemt uw 

winkel in overweging en een deel daarvan bezoekt u daadwerkelijk. Een deel van de consumenten dat u bezoekt 

koopt daadwerkelijk bij u. Dit heeft met de transactiekracht van uw winkel te maken, oftewel de mate waarin uw 

winkel in staat is bezoekers te transformeren tot klanten. Een deel van uw klanten is tevreden over u en een deel 

van deze klanten komt terug voor een volgende aankoop. De transactiekracht van uw winkel en de ervaringen 

die consumenten hebben met uw winkel zijn van invloed op de toekomstige attractiekracht van uw winkel. 

Slechte ervaringen zorgen ervoor dat consumenten uw winkel niet meer overwegen en bezoeken. Goede 

ervaringen zorgen ervoor dat consumenten uw winkel blijven overwegen en bezoeken. Door het veranderde 

koopproces zijn de spelregels veranderd om de stappen van de retailwaterval te beïnvloeden. Voor u betekent 

dit de nieuwe regels van vandaag toepassen in de praktijk van morgen. 

Attractiekracht Transactiekracht 

1. Verzorgingsgebied 

2. Markt 

3. Bekend 

4. Overweegt 

5. Bezoekt 

6. Koopt 

7. Tevreden 

8. Komt terug 



CONSUMER 

“Iedereen die goederen koopt om daarmee in behoeften  te 

voorzien” 

 

Fashiolista: 

 

“Consumentengedrag is in de basis niet veranderd. De 

grootste verandering zit hem in de interactie met degene die 

deze interactie levert. Het koopgedrag is niet veranderd, het 

proces erom heen is anders geworden.” 
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Er wordt al jaren gesproken over de veranderende consument, maar de grote vraag is wat we daarmee willen 

aangeven. Uw consument van vandaag heeft namelijk nog steeds dezelfde behoefte als die van tien, twintig of 

30 jaar geleden. Ze willen het juiste product, op het juiste moment, op de juiste plaats tegen de juiste prijs: daar 

is niets nieuws aan. De omgeving van de consument en dus ook die van u is wel sterk veranderd. De 

bevolkingssamenstelling zal erg veranderen. Dit zal leiden tot keuzes voor een nieuwe aanpak of doelgroepen. 

U dient hierop voorbereid te zijn, zodat u kunt inspelen op de verandering en deze voor u laat werken. Daarnaast 

zijn de economische vooruitzichten voor de detailhandel niet goed. Het besteedbare inkomen valt terug, 

waardoor in de komende jaren rekening gehouden moet worden met een zeer beperkte groei in combinatie met 

stijgende inkoop- en dus ook verkoopprijzen. Dit wordt ook stagflatie genoemd en zal  ervoor zorgen dat de 

markt naar alle waarschijnlijkheid zal krimpen. U zult nog meer moeten vechten voor uw klant, om hem te krijgen 

en te behouden. In dit hoofdstuk zullen we ingaan op drie aspecten: bevolking, stagflatie en mobiliteit en welke 

gevolgen dit heeft voor het koopproces. Deze veranderingen hebben met name gevolgen voor het 

verzorgingsgebied en de markt. 

. 
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Attractiekracht Transactiekracht 

1. Verzorgingsgebied 

2. Markt 

3. Bekend 

4. Overweegt 

5. Bezoekt 

6. Koopt 

7. Tevreden 

8. Komt terug 
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In september 2011 heeft de 50plus beurs het grootste bezoekersaantal ooit gehaald. Nederland vergrijst en dit is 

terug te zien in de winkelstraat. Het aantal 65plussers groeit de komende jaren waanzinnig snel. Wanneer dit 

wordt vergeleken met de groei van onze bevolking dan is er sprake van een factor tien. Dit heeft gevolgen voor 

het winkelgedrag van een groot deel van de bevolking. Deze groep heeft tijd en stelt service op prijs. Een goed 

voorbeeld waarbij gericht wordt op de oudere consument en gemak is de thuisbezorgservice van een PLUS 

supermarkt. De supermarkt biedt zijn klanten, vooral ouderen, de mogelijkheid om zelf te winkelen in de winkel, 

maar de spullen worden wel bezorgd. De klant komt zelf boodschappen doen en laat de winkelwagen achter bij 

de speciale kassa. Er wordt niet meteen afgerekend en evenmin plaatst de klant zijn waren op de lopende band. 

Afrekenen gebeurt bij het afleveren thuis. De klant doet enkel de orderpicking in de winkel. 

De ervaring leert wel dat deze groep, in tegenstelling tot wat altijd verwacht werd, terughoudend is met 

besteden. We zien een ontwikkeling van steeds minder besteden, naarmate men ouder wordt. Eigenlijk logisch; 

ze hebben alles al, en bovendien hebben ze minder nodig. Deze groep heeft ook in het verleden geleerd zuinig 

aan te doen en is dus in feite crisis proof. Andere voorbeelden om ouderen toch te laten besteden is de 

Gemakspas voor 50plussers en het Franse optiekbedrijf Grand Optical. De Gemakspas is een landelijke 

kortingspas speciaal ontwikkeld voor alle mensen in Nederland van 50 jaar of ouder. Eén van de gedachten 

achter de pas is dat de gebruiker zijn korting al heeft veiliggesteld en dat er tijdens het verkoopproces enkel nog 

aandacht is voor advies. Bij Grand Optical staat de leeftijd van de klant voor de korting die hij of zij ontvangt, 50 

jaar staat voor 50% korting en 75 jaar voor 75% korting.  

 

Bij het Franse optiekbedrijf Grand 

Optical is uw leeftijd uw korting   

Deze animatie van het CBS (2011)  laat mooi 

zien hoe de leeftijdsopbouw in Nederland tussen 

1950 en 2060 is en zal verlopen. Hierbij 

verplaatst het zwaartepunt zich dus van lagere 

leeftijden naar hogere leeftijden.  

Een dating site speciaal voor 50+ 
Lidl verkoopt producten gericht op 

ouderen 

 

Ouderen korting bij de kapper 

 

PLUS bezorgservice tot aan huis 

 

 

Leeftijdsgebonden kortingen met 

de Gemakspas voor 50plussers 

 

Bron: CBS 2011 

http://www.grandoptical.com/Actualites/Les-news/operation-pourcentage-hiver-2011
http://www.distrifood.nl/web/Assortiment/Assortimentsnieuws/Assortiment-artikel/136498/Lidl-lokt-bejaarden.htm
http://www.seniorengeluk.nl/Dating/Dating.aspx
http://www.leidsenhage.nl/winkelcentrum/index.php?pagina=winkels
http://www.pluseijkemans.nl/index.php?p=bezorgservice
http://www.degemakspas.nl/
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm


ALLEEN WONEN 

WORDT DE NORM 
12 

In 2020 zal 40% van alle gezinnen uit slechts één persoon bestaan. Dit percentage zal oplopen tot 50% in 2050.  

Het betekent dat consumenten steeds individueler worden. Vooral in grote steden zal deze verandering te 

merken zijn, waar eenpersoons- en ook meer (in aantal) huishoudens gaan domineren. Voor ondernemers in 

duurzame goederen biedt dit veel mogelijkheden: IKEA speelt al duidelijk in op deze situatie in zijn 

communicatie. De eerste vijftien pagina’s van hun gids wordt gebruikt voor het zogenaamde small space living. 

In de binnenstad zijn ook supermarkten en andere levensmiddelenzaken zich hier steeds meer van bewust door 

zich meer te richten op goede kant-en-klare maaltijden, zie ook voorbeeld HEMA. Het aankooppatroon van deze 

‘nieuwe’ groep zal zich vooral kenmerken door een hoger percentage online aankopen. Zij zullen daarnaast 

behoefte hebben aan andere openingstijden: op het moment dat nu hun aankoop wordt bezorgd zijn zij namelijk 

niet thuis. Zij willen hun spulletjes afhalen in de winkel wanneer het hen schikt. Er zijn initiatieven die hier op 

inspringen. Bij Fetch Amsterdam is het onder andere mogelijk om iemand in te huren die thuis het pakketje in 

ontvangst neemt of boodschappen ophaalt en in de koelkast legt. Amazon.com wil in Europese winkelstraten 

kluisjes installeren waarin bestellingen kunnen worden afgehaald. Het is de vraag hoe lang het duurt voordat ook 

Nederlandse pure players dit gaan doen. Wanneer retailers zich richten op andere openingstijden, kan het 

betekenen dat ze het voorportaal worden van de online pure player.  

Indien u uw aanbod en services op deze “nieuwe” consument weet af te stemmen, betekent het meer potentiële 

klanten in uw verzorgingsgebied. Door relevant voor ze te zijn, maakt u uw markt groter. Dit kan betekenen dat u 

een totaal ander assortiment moet aanbieden, maar eventueel ook andere diensten en openingstijden.  

Fetch Amsterdam: huur iemand 

in die de deur voor de monteur 

opent, boodschappen ophaalt etc. 

De schatting is dat er in 2050 zelfs evenveel één- 

als meerpersoonshuishoudens zullen zijn in 

Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 

(Bron: CBS en SCP, 2011) 

Fragment: IKEA speelt met zijn 

assortiment sterk in op kleine 

woningen 

 

Amazon.com afhaalkluisjes in 7-

Eleven® vestigingen 

 

HEMA mini buurtsupers, kant-en-

klaar maaltijden 

 

Solitaire kluisjes van 

Amazon.com altijd bereikbaar 

Eenpersoonsporties voor  de 

alleenwoner 
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100% 
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Ontwikkeling huishoudens in Nederland 

eenpersoons huishoudens 

meerpersoons huishoudens 

Bron: CBS; SCP 2011 

http://fetchamsterdam.nl/nl/dashboard/how_it_works/overview/
http://www.youtube.com/watch?v=BQjBrt9LriY&feature=player_embedded
http://www.geekwire.com/2011/confirmed-amazons-delivery-locker-7eleven
http://www.distrifood.nl/web/Nieuws/Formules/Formules-artikel-pagina/137930/Hema-opent-7-minisupermarkten.htm


ONTVOLKING  

IN DE PERIFERIE 
13 

Als gevolg van de vergrijzing en daarbovenop de ontgroening – het aantal jongeren stabiliseert – verandert de 

omvang van de bevolking in een aantal gebieden zeer snel. Tot 2040 zullen gebieden in Oost Groningen, de 

Achterhoek, Zuid Limburg en in Zeeland teruglopen in aantal inwoners. Deze ontwikkeling is vandaag al waar te 

nemen. Zo is de gemeente Heerlen de “oudste” stad van Nederland en nemen de klassengroottes op de scholen 

al af. Dit zal meteen gevolgen hebben voor het verzorgingsgebied in deze regio’s. In Limburg bijvoorbeeld zal 

snel en rigoureus ingrijpen in de winkelproblematiek onafwendbaar zijn. Uit onderzoek van Limburgse branche 

organisaties blijkt dat reeds 300.000 m2 aan winkels leegstaat, dit is 15% van het totale bestand. Hiermee 

behaalt Limburg het hoogste leegstandscijfer in Nederland. Desondanks zijn er plannen voor nieuwbouw van 

zo’n 400.000 m2. Met deze geplande nieuwbouw zou nog eens 20% aan het bestaande aanbod worden 

toegevoegd. De grote vraag of er nog voldoende omzet en rendement gerealiseerd kan worden. Het lijkt erop 

dat dit enkel kan leiden tot nieuwe leegstand. De provincie Limburg telt namelijk steeds minder mensen en deze 

trend zet zich verder door. Minder winkels lijkt dan eerder voor de hand te liggen dan de planning van meer 

winkels: want minder mensen betekent dat er minder winkels nodig zijn (bron: HBD, 2011). 

 

Rondom 10 fragment: over 

leegloop periferie gebieden 

 

De meest sterke krimpgebieden bevinden zich in 

de uitersten van Nederland: Oost Groningen, 

Oost Gelderland, Zuid Limburg en Zeeland.  

 

 

 

 

 

 

 

(Bron: PBL, CBS en PEARL, 2011) 

 

Steeds meer leegstand in 

Limburg 

 

Boek ‘Het einde van de Winkels’ 

van Cor Molenaar  

Leegstand in Oost Groningen in 

toekomst nog groter door 

nieuwbouw 

Uniek project voor aandacht voor 

krimpgebied Zeeland 

NOS fragment: gemeente helpt 

krimpgebieden 

http://rondom10.ncrv.nl/ncrvgemist/14-5-2011/bevolkingskrimp-crisis-of-kans
http://www.wijlimburg.nl/thema/l1mbursgseeconomie/1500-winkels-staan-leeg--60-voetbalvelden-en-20-totaal-en-we-willen-nog-eens-voor-80-voetbalvelden-bijbouwen/14900
http://www.heteindevanwinkels.nl/evw/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/1879611/2011/04/23/Regio-s-geven-nieuwbouw-te-veel-ruimte.dhtml
http://www.krotofkans.nl/
http://nos.nl/video/304982-huiseigenaren-krimpgebieden-krijgen-hulp.html


WE KRIJGEN  

KLEUR 
14 

De samenstelling van de bevolking wordt beïnvloed door de bevolkingsgroei. Deze komt voor 80% voor rekening 

van niet-westerse Nederlanders. Deze zijn in hoge mate vertegenwoordigd in de grote steden van Nederland. 

Volgens het CBS woont bijna 40% van hen in de vier grote steden. Dit zijn ruim 700.000 consumenten en dat 

betekent dat bijna een derde van de inwoners van grote steden van een niet-westerse afkomst is. Ter 

vergelijking: in de rest van Nederland is dit percentage ongeveer 8%. Deze bevolkingsgroepen hebben duidelijk 

andere behoeften in verschillende detailhandelscategorieën en vraagt dus om een aanpassing van het 

assortiment. Deels wordt dit opgepakt door de nieuwe Nederlanders. Volgens het Kenniscentrum Handel was in 

2010 20% van alle starters in de detailhandel van niet-westerse komaf.  

Niet alleen de niet-westerse Nederlandse retailers spelen in op de verkleuring van de samenleving, dit biedt ook 

kansen voor de gevestigde orde. Bekende Nederlandse ketens spelen in op deze ontwikkeling met hun 

assortiment tijdens bijvoorbeeld het Suikerfeest, zoals Hema, Lidl en PLUS. Assortimenten in winkels zullen in 

toenemende mate moeten gaan aansluiten bij de behoeften van de nieuwe doelgroepen. De veranderende 

samenstelling van de bevolking vraagt ook om aanpassing van het personeelsbestand, vooral in de grote 

steden. Zorg als winkelier dat uw winkel een afspiegeling is van uw omgeving. 

Tegelijkertijd weten de “Nederlandse” consumenten de niet-westerse ondernemers te vinden. Door het meer 

“exotische” reisgedrag wordt ook weer bij thuiskomst van de consument het stukje vakantiegevoel opgezocht. 

Fabrikanten van levensmiddelen en supermarktketens spelen hier evenzeer op in en maken maaltijdkits 

waarmee consumenten eenvoudig de smaak van ver, op een Nederlandse manier, op tafel kunnen krijgen. 

 

Meltem Plaza multiculturele 

supermarkt in Utrecht 

Over het algemeen voelt ruim 60 tot 80% van de 

niet-westerse Nederlanders zich thuis in 

Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 

(Bron: SCP, 2010) 

 

Winkeliersvereniging Lombok in 

Utrecht vertegenwoordigt de 

winkels en horeca uit alle 

windstreken 

 

Uitgesproken fragment: steeds 

meer supermarkten verkopen 

halal voedsel 

 

Supermarkten springen in op 

andere doelgroepen 

Audio Fragment: Supermarkt 

Tanger wil de Marokkaanse 

Albert Heijn worden 

Knorr wereldgerechten spelen in 

op het vakantie eten thuis 
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Voelt u zich thuis in Nederland? 

Nee 

Een beetje 

Ja 

Bron:  SCP 2010 

http://www.meltemplaza.nl/
http://www.winkelierslombok.nl/
http://www.uitgesprokeneo.nl/reportage/halalproducten-in-de-nederlandse-schappen/
http://www.bnr.nl/programma/bnrpaulvanliempt/460294-1110/marokko-leeft-in-tanger-supermarkt
http://www.bnr.nl/programma/bnrpaulvanliempt/460294-1110/marokko-leeft-in-tanger-supermarkt


15 
STAGFLATIE: 

RECOMMERCE 

15 

Wat startte met vlooienmarkten, kringloopwinkels en uitmondde in Marktplaats.nl is vandaag een volwassen en 

professionele business geworden, waar diverse partijen waaronder retailers op zijn ingesprongen. Deze “2e 

hands markt” ook wel met recommerce aangeduid heeft diverse verschijningsvormen. Online veilingen zoals 

BVA Auctions en eBay zijn de afgelopen jaren enorm in populariteit gestegen. Daarnaast zijn er diverse 

initiatieven waarbij consumenten korting krijgen als ze oude apparatuur inleveren (bijv. Trade-In by Best Buy) of 

de mogelijkheid hebben om ‘oude’ apparatuur te kopen (bijv. Apple). Bij Best Buy ontvangt de consument Best 

Buy cadeaubonnen voor het inleveren van huidige apparatuur. Apple biedt in de Verenigde Staten refurbished 

computers aan. Ze worden gecontroleerd, gereviseerd en vervolgens weer te koop aangeboden. Zo koopt een 

consument een Apple voor minder geld, maar voldoet deze nog wel aan de hoge eisen die Apple stelt aan zijn 

computers. Er zijn ook marktplaatsen van retailers, waarvan Bol.com en IKEA Zweden goede voorbeelden zijn. 

Op Bol.com is het mogelijk om als particulier oude boeken aan anderen te verkopen. De fysieke handeling wordt 

door de verkoper geregeld. Bol.com ontvangt een vaste vergoeding. IKEA heeft in Zweden samen met een 

lokale markplaats Blockset.se een online platform waar particulieren oude IKEA meubels aan elkaar kunnen 

verkopen. De voorbeelden laten zien dat door deze initiatieven de partijen de markt weer weten te vergroten. Er 

wordt gestimuleerd om producten eerder te kopen. De producten zijn nu ook bereikbaar voor diegene met een 

kleine portemonnee, maar wel met grote aspiraties. Er zijn tevens verscheidene voorbeelden waarbij afgedankte 

producten worden gedoneerd aan goede doelen. Tot slot konden consumenten bij Babies”R”us oude kinderzitjes 

en dergelijke inleveren voor korting op een nieuwe. Dit was deels geïnitieerd om te voorkomen dat mensen met 

oude spullen blijven zitten ondanks nieuwe veiligheidseisen. Er zijn dus talloze vormen van recommerce die 

verschillende doelen kunnen bereiken, maar altijd stimuleren tot een nieuwe aankoop. 

Ontvang een waardebon wanneer 

je oude spullen inruilt bij Best Buy 

Verkoop 2e hands spullen op 

Bol.com 

Marks & Spencer doneert oude 

kleren aan Oxfam 

Apple Certified Refurbished: koop 

een gebruikte, gecontroleerde en 

gecertificeerde Mac 

Korting bij het inruilen van oude 

kinderspullen bij Babies”R”us 

Ruil al je oude producten in bij 

Gazelle tegen betaling 

Zweeds platform om oude IKEA 

meubelen te verkopen 

Kopen en verkopen op Asos 

Marketplace voor Vintage kleding 

http://store.apple.com/us/browse/home/specialdeals/mac
http://www.oxfam.org.uk/shop/content/secondhandstore/fashion/ms_wardrobe.html
http://www.toysrus.com/shop/index.jsp?categoryId=4346706
http://www.blocket.se/gotland?q=ikea&cg=0&w=3&st=s&st=u&st=b&ca=19&l=0&md=th
http://www.bestbuytradein.com/bb/
http://www.marktplaats.nl/
http://www.marktplaats.nl/
http://www.marktplaats.nl/
http://www.marktplaats.nl/
http://www.bva-auctions.com/home/index
http://www.bva-auctions.com/home/index
http://www.bva-auctions.com/home/index
http://www.ebay.nl/
http://www.bol.com/nl/verkopenviabol/index.html
http://www.gazelle.com/
https://marketplace.asos.com/


STAGFLATIE:             

PRIJSGEVOELIGHEID 
16 

Als gevolg van de stagnerende economie zullen consumenten prijsgevoeliger worden. Hierbij worden 

consumenten geholpen door de techniek en informatie die hen ter beschikking staat. Online en mobiele prijs-

vergelijkers maken het voor de consument mogelijk om eenvoudig en op locatie te zien wat iets waar kost. 

Helaas blijft het niet hierbij. Door de toenemende vraag naar grondstoffen, stijgen inkoopprijzen. Dit zal ertoe 

leiden dat de marges voor veel retailers en dus ook voor u zwaar onder druk komen te staan. Verhogen van de 

omloopsnelheid is noodzakelijk. U moet ervoor zorgen dat uw voorraad korter in de winkel is en dat de 

producten sneller verkocht worden, zonder dat het aandeel dat via afprijzing moet worden verkocht vergroot. Met 

een hogere omloopsnelheid zullen uw voorraadkosten lager zijn en kunt u genoegen nemen met kleinere 

marges, wat uw verkoopprijsniveau weer ten goede komt. Een mogelijkheid om dit te doen is om u meer als 

prijs/value retailer te positioneren. Om de consument minder prijsgevoelig te maken, is het ook noodzakelijk dat 

de prijscommunicatie plaats maakt voor waarde communicatie, zie ook in het hoofdstuk Choose. Door korting 

over korting te communiceren bereikt u uiteindelijk niet meer uw doelgroep. Consumenten blijven op zoek gaan 

naar lagere prijzen in plaats van dat ze gaan nadenken over waar ze het beste voor hun geld krijgen. HEMA is 

een goed voorbeeld van hoe een retailer laat nadenken over wat men nog voor vijf of tien euro kan kopen. Deze 

vorm van communicatie zal leiden tot een andere samenstelling van het winkellandschap in veel binnensteden. 

De value retailers zullen meer plekken voor zich opeisen. Als prijs/value retailer kunt u de markt binnen het 

verzorgingsgebied vergroten. Aangezien consumenten zich ook vaker zullen oriënteren op plekken waar ze 2e 

hands producten zoeken, zijn dit de advertenties locaties om te overwegen om zo uw toekomstige klant te 

bereiken.   

HEMA prijs/value communicatie 

De prijs-kwaliteitverhouding is met gemiddeld 

17% één van de belangrijkste aspecten van een 

winkel voor de consument.  

 

 

 

 

 

 

 

(Bron: Beste Winkelketen, 2011) 

 

Prijzen vergelijken op vergelijk.nl 

 

App van Kieskeurig.nl 

Alle folders online op een rij (ook 

als App verkrijgbaar) 

 

Fragment: 500 miljoenste 

advertentie op marktplaats 

Productwaarde.nl laat meteen 

zien wat je product nog waard is 
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http://itunes.apple.com/nl/app/reclamefolder/id443400242?mt=8
http://www.youtube.com/watch?v=Jo3LNtJozfA
http://www.hema.nl/nieuws/wat-koop-je-nog-voor.aspx
http://www.vergelijk.nl/
http://itunes.apple.com/nl/app/kieskeurig.nl-productchecker/id382420723?mt=8
http://www.productwaarde.nl/


STAGFLATIE:  

BEWUST BESTEDEN 
17 

Door de economische omstandigheden gaan consumenten gemiddeld genomen minder besteden, maar aan de 

andere kant is er ook de ontwikkeling dat consumenten steeds bewuster gaan besteden. Bewuster kan 

betekenen dat consumenten meer op de kosten gaan letten, zoals in de vorige paragraaf is beschreven. 

Bewuster kan ook betekenen dat consumenten het geld dat ze besteden ook goed besteden. Dit goede slaat op 

wat voor consumenten belangrijk is: zo kunnen consumenten bij mode bedrijven hun keuze laten vallen op 

ecologische katoen (H&M en C&A verkopen producten van bio katoen) of in de supermarkt kiezen voor 

biologische producten. Een voorbeeld van een winkelketen die 100% inzet op ecologisch is het Chinese bedrijf 

Ecoh: een lifestyle winkel waar enkel en alleen ecologische producten worden verkocht. Verwacht wordt dat in 

de toekomst ook andere keuzes in belang gaan toenemen, zoals: groenten en fruit uit het seizoen of producten 

die lokaal geproduceerd worden. Niet in de laatste plaats omdat de logistieke kosten een rol gaan spelen in de 

totale prijsopbouw van goederen. Het milieuaspect zal ook gaan meespelen in de afwegingen. Een mooi 

voorbeeld waar beide laatstgenoemde aspecten een rol spelen in combinatie met de factor lekker is het 

Nederlandse merk Willem & Drees. Dit initiatief brengt groenten en fruit van boeren uit de buurt naar de 

supermarkt bij u om de hoek.  

H&M conscious collectie van 

organisch katoen 

Met de stelling “ik verwacht dat ik na de 

economische crisis weer terug ga naar mijn 

'oude' bestedingspatroon bij het kopen van 

producten” is een derde van de consumenten het 

niet eens. Het patroon dat men heeft gekozen 

tijdens de crisis zal voor een deel dus een 

blijvende keuze zijn. Tevens vindt 84% van de 

consumenten het belangrijk dat winkels open en 

eerlijk zijn over de producten die ze verkopen. 

 

 

(Bron: Retail2020, 2010) 

 

Fragment: C&A verkoopt bio 

katoen producten 

Lokale producten bij ‘t 

Verswarenhuys 

 

Chinese lifestyle winkel Ecoh, 

waar alleen ecologische 

producten worden verkocht 

 

Willem & Drees brengt producten 

van boeren naar de supermarkt in 

de buurt 

 

WE Care programma zet in op 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen 

33%
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% mee oneens
en

zeer mee
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zeer mee eens

Stelling: ik verwacht terug te gaan naar oude 
bestedingspatroon

http://www.fashionunited.nl/Nieuws/Leads/H&M_haalt_C&A_in_met_biologisch_katoen_2011090733990/
http://www.c-and-a.com/be/nl/corporate/mode/highlights/bio-cotton/
http://www.verswarenhuys.nl/
http://www.ecohome.com.cn/English/aboutus.htm
http://www.willemendrees.nl/
http://www.wefashion.com/


MOBILITEIT 18 

In de afgelopen decennia is de mobiliteit van de Nederlanders fors toegenomen. Met meer dan 8 miljoen 

personenauto’s, betekent dit dat er nu minstens één auto is per huishouden tegen 0,8 auto per huishouden in 

1990. Deze toenemende mobiliteit is van invloed op het winkellandschap. Uw verzorgingsgebied neemt toe 

indien meer consumenten de beschikking hebben over een auto. Hierbij is het wel noodzakelijk dat het 

winkelgebied waar u zich bevindt goed bereikbaar is en blijft. Ook parkeervoorzieningen en voorwaarden 

(betaald parkeren en tarief) spelen hierin een belangrijke rol. Wanneer een winkelgebied moeilijk bereikbaar is, 

weinig parkeervoorzieningen heeft, relatief hoge parkeertarieven hanteert maar daar geen goed winkelaanbod 

tegenover stelt, is de kans zeer aannemelijk dat de consument kiest voor een alternatief winkelgebied. Het 

verzorgingsgebied wordt op deze manier niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de retailer, maar ook de 

gemeente, de vastgoedbeheerders en eventueel exploitanten van parkeervoorzieningen.  

De binnenstad vertegenwoordigt het kern winkelgebied. De aantrekkelijkheid van de binnenstad is afhankelijk 

van het aanwezige aanbod, de bereikbaarheid en de parkeergelegenheden. Met een divers aanbod van echte 

(winkel) merken kan het verzorgingsgebied vergroot worden. 

De middenstad vertegenwoordigt het buurtwinkelcentrum, of ook wel het wijkverzorgende centrum. Hier zal het 

verzorgingsgebied nauwelijks beïnvloed worden door de diversiteit van het aanbod van de winkels. 

Bereikbaarheid en parkeergelegenheden, indien gratis, kunnen wel van invloed zijn op de omvang van het 

verzorgingsgebied.  

Tot slot de buitenstad, nu nog vaak aangeduid met GDV en PDV locaties. Deze perifere winkelgebieden kunnen 

in de toekomst in belang gaan toenemen als gevolg van de mobiliteit, mits het aanbod divers wordt. Nu zijn het 

nog vaak eenvormige centra met een beperkt aanbod. 

Winkelen in buitensteden zoals 

The Wall (Utrecht) biedt een 

goede bereikbaarheid 

Uit het onlangs gepresenteerde onderzoek van 

het SCP blijkt dat Nederlanders gemiddeld 1,5 

uur onderweg zijn naar hun werk. Dit is het langst 

van alle onderzochte landen in Europa (Bron: 

SCP, 2011). In de grafiek is te zien dat een kwart 

van de consumenten het eens is met de stelling: 

“Als ik een product wil hebben dat niet te koop is 

in mijn buurt, dan rij ik hier graag voor om”. 

Echter is er ook een deel dat dit juist liever niet 

doet. 

 

(Bron: Retail2020, 2010) 

 

Alexandrium is één van de GDV 

locaties in Nederland 

NOS fragment: 2/3 van de 

parkeergarages verhoogt met 

20% de tarieven 

 

30% minder parkeerders in 

Amsterdam in 10 jaar tijd 

Turquaz Kapsalon betaalt het 

parkeren voor haar klanten 

Er zijn al tientallen parkeer Apps 

waarmee gezocht, gevonden en 

soms betaald kan worden 
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Stelling: ik rij graag om wanneer een product 
is uitverkocht

http://www.thewall.nu/
http://nos.nl/audio/221393-detailhandel-nederland-duur-parkeren-door-bezuinigingen-gemeenten.html
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CONCLUSIE 

De huidige en toekomstige bevolking, stagflatie en mobiliteit 

hebben met name invloed op uw verzorgingsgebied en markt. 

Deze veranderingen kunnen ingrijpend zijn voor de (fysieke) retail. 

Maar wanneer u deze inziet, en u er op inspeelt, zult u merken dat 

uw verzorgingsgebied en markt nog steeds net zo groot zijn, of 

zelfs groter dan voorheen. De bevolking vergrijst en 

eenpersoonshuishoudens nemen toe. Voor deze doelgroepen is 

het belangrijk relevant te zijn. Daarbij moet dus niet worden 

gedacht dat deze ouderen dezelfde behoeften hebben als vroeger. 

Online aanwezigheid is voor u een eerste vereiste om de een- en 

tweepersoonshuishoudens te bereiken en daarbij komend vergt het 

afhalen en ophalen van goederen iets van uw service of zelfs 

openingstijden. De ontvolking in de periferie maakt deze 

veranderingen nog meer duidelijk. In deze gebieden is minder 

winkeloppervlak helaas onvermijdelijk. Uw verzorgingsgebied en 

markt zijn hier aanzienlijk kleiner en zullen nog kleiner worden. In 

grote steden is er juist een toename van het aantal inwoners, maar 

de samenstellingen zijn anders door de toename van niet-westerse 

Nederlanders. Inspelen op deze doelgroep kan uw markt vergroten, 

mits u, wederom, relevant bent voor deze consument. Door de 

crisis besteedt de consument minder vaak, maar wel bewuster. 

Hier ligt een kans voor uw markt. De sleutel tot deze prijsgevoelige 

consument ligt in de communicatie. De consument wil best 

besteden, maar kiest voor een combinatie van prijs-

kwaliteitverhouding, recommerce (hergebruik of 2e hands) en 

verantwoord ondernemerschap. De toegenomen mobiliteit is de 

laatstgenoemde factor van invloed op het aankoopproces. Uw 

verzorgingsgebied is hiermee ook toegenomen. Voor binnensteden 

is het echter moeilijk om hier goed op aan te sluiten door de 

slechtere bereikbaarheid en de beschikbaarheid en kosten van 

parkeergelegenheden. De middenstad en buitenstad bieden deze 

consument vaak wel deze voordelen. In de middenstad is vooral de 

service van belang voor de consument, in de buitenstad is dat het 

(diverse) aanbod van de winkels.  

  



COMMUNICATE 

“Het met elkaar in verbinding staan van mensen om te 

overleggen of berichten uit te wisselen. Bij communicatie zijn 

altijd ten minste twee partijen betrokken in de rol van zender 

en ontvanger” 

Ovidius: 

 

“Winkels moeten ervoor zorgen dat de boodschap die 

consumenten elkaar vertellen over hun gaat. Ze moeten de 

boodschap laten vertellen zonder zelf de afzender te zijn.” 



COMMUNICATE 21 

Consumenten hebben behoefte aan informatie. Consumenten hebben ook altijd elkaar voorzien van informatie. 

Daar is op zich niets nieuws aan. De manier waarop winkels, producenten en consumenten met elkaar 

communiceren, de inhoud en het bereik van deze communicatie is echter wel duidelijk veranderd.  

Communicatie vanuit retailers is geen éénrichtingsverkeer meer, maar dient ruimte te hebben voor inbreng van 

de consument en ook de kans voor consumenten om hier op te reageren. Op elk gewenst moment van de dag 

kunnen wij onze mening geven over winkels en producten. Daarnaast ligt de inhoud van de communicatie veelal 

buiten de directe beïnvloedingssfeer van de retailer. Door sociale media en mobiel internet, middelen die de 

consument gebruikt om onderling te communiceren, is de wereld bereikbaarder en transparanter geworden. De 

mening van consumenten beperkt zich niet meer tot verjaardagsfeestjes, maar hun mening is nu open en 

toegankelijk voor iedereen. Online (platforms zoals Wugly of Yelp) of offline, alleen of samen, thuis, onderweg of 

in de winkel en op elk moment van de dag raken ze geïnspireerd en inspireren ze elkaar. De wijze waarop en de 

inhoud die u communiceert alsmede hoe anderen over u communiceren, zijn vooral van invloed op in hoeverre 

de consument u zal overwegen en zal gaan bezoeken.  

 

INLEIDING 

Attractiekracht Transactiekracht 

1. Verzorgingsgebied 

2. Markt 

3. Bekend 

4. Overweegt 

5. Bezoekt 

6. Koopt 

7. Tevreden 

8. Komt terug 



SOCIALE MEDIA 

MARKETING 
22 

Het zit in de mens om ergens bij te willen horen. De manier waarop dit plaatsvindt, is door de opkomst van 

sociale online netwerken compleet veranderd. Deze opkomst gaat sneller dan ooit gedacht. Sociale netwerken 

hebben invloed op de manier waarop consumenten met elkaar communiceren. Het initiatief voor het creëren van 

pagina’s op sociale netwerken lag in eerste instantie vooral bij de consument. Dit wordt nu ook steeds vaker 

genomen door merken, winkels en winkelgebieden (waaronder winkelcentra) zelf. Van de consumenten die 

actief zijn op sociale netwerken is 28% lid, fan of vriend van een merk (bron: Marketingfacts, 2011). De inzet van 

sociale media is dus een goede optie om in contact te komen met (potentiële) klanten. Levi’s verlootte onder 

consumenten die de Levi’s Facebook pagina “Like*-en” cadeaubonnen om op deze manier zoveel mogelijk 

consumenten aan hen te binden. KLM twittert het laatste nieuws, aanbiedingen en heeft een één-op-één 

klantenservice. Nog een ander voorbeeld is Burberry die haar nieuwste collectie toonde op Twitter. Voor de 

modellen de catwalk op gingen, werd een foto genomen en op Twitter gepost, waarna het publiek de show ‘pas’ 

live zag. Deze voorbeelden maken duidelijk dat sociale media marketing verschillende functies heeft: het kan 

dienen als inspiratie-, communicatie- en/of transactiekanaal (zie hiervoor Channel). Op welke manier het ook 

wordt ingezet, het is noodzakelijk dat er sprake is van een persoonlijke benadering, authenticiteit, 

oplossingsgerichtheid en de consument centraal zetten.  

Door de aanwezigheid op sociale netwerken of het opzetten van een sociaal platform zal u de mate van 

overwegen en bezoeken kunnen beïnvloeden. Er zijn talloze voorbeelden te vinden van kleine zelfstandigen die 

hun fans bereiken via sociale media, zoals Slijterij Besseling op Facebook en Slagerij Verhoef op Twitter.  

 

*Op de “Like-knop” of “Vind ik leuk-knop” op Facebook kan men klikken om interessante websites met anderen te delen.  

KLM op Twitter: meteen één-op-

één klantenservice 

De consument ontvangt het liefst kortingen en 

aanbiedingen via sociale media (45%) en daarna 

de nieuwste collectie (18%). 19% van de 

consumenten heeft door de invloed van sociale 

media wel eens een aankoop gedaan. Twitter is 

het meest gebruikte kanaal in het inspiratie- en 

oriëntatie proces. In linker figuur is te zien wat 

het aandeel activiteiten op Twitter is door de 

consument.  

Aanbiedingen en informatie op 

Facebook van Slijterij Besseling 

Ontwerp, deel op Facebook en 

koop een zelf ontworpen Ralph 

Lauren rugby shirt 

Slagerij Verhoef twittert allerlei 

acties 

Binnen 30 minuten werd Burberry 

op Twitter meer dan 50.000 keer 

bekeken 

 

Nike geeft de nieuwe golfbal weg 

op Facebook, voordat deze in de 

winkel te koop is 

7%

12%

14%

18%

21%

20%

Plaatsen content over winkels

Plaatsen content over producten

Lezen content over winkels

Lezen content over producten

Volgen van winkels

Volgen van merken

Activiteiten op Twitter

http://twitter.com/
http://nl-nl.facebook.com/pages/Slijterij-Besseling/246435435380668
http://www.facebook.com/Levis
http://www.facebook.com/RalphLauren?ref=ts
http://mashable.com/2011/09/21/burberry-media-fashion-company/?utm_source=iphoneapp


SOCIALE COMMUNITY 

MARKETING 
23 

Het internet biedt veel mogelijkheden voor consumenten om gelijkgestemden te vinden. Google +1 is een goed 

voorbeeld hiervan. Elke link, pagina en/of website die gekoppeld is aan Google kan met de +1 knop (een 

voorkeursknop) worden aanbevolen door de consument, waarna dit gedeeld wordt met groepen. Deze groepen 

kunnen vrienden en bekenden bevatten, maar kunnen ook consumenten bevatten die allen geïnteresseerd zijn 

in hetzelfde onderwerp, winkel en/of merk. Het is dus niet noodzakelijk dat consumenten elkaar persoonlijk 

kennen, hun interesse is de bindende factor. Op deze manier wordt er een sociale community gebouwd 

gebaseerd op een gezamenlijke interesse. Het initiatief voor het creëren van deze communities lag in eerste 

instantie vooral bij de consument. Steeds vaker nemen merken, winkels en winkelgebieden (waaronder 

winkelcentra) zelf het initiatief. Bij een dergelijk platform kunnen consumenten met elkaar en met het 

merk/winkel/retailer in gesprek gaan. Met zo’n community kunt u een meer passieve rol op u nemen, door vooral 

te luisteren naar consumenten die informatie en ideeën met elkaar delen en elkaar op deze manier inspireren, 

van u gaan houden en u willen bezoeken. Dit kan al door een pagina/account te creëren waar consumenten 

ideeën uitwisselen en discussiëren met elkaar. U kunt ook een actieve rol op u nemen door vragen te stellen aan 

de consumenten en op deze manier te achterhalen wat zij echt van u verwachten en op deze manier in kunnen 

gaan op hun behoeften. Het initiatief van Starbucks om klanten te vragen voor nieuwe producten en/of ideeën is 

hier een voorbeeld. De community Goedenwel.nl voor 50plus, gecreëerd door Achmea, is een goed voorbeeld 

dat ouderen ook actief deelnemen op internet. Met ruim 42.500 leden wordt er op allerlei gebieden 

gediscussieerd met elkaar. Leden zoeken elkaar op naar aanleiding van interesses, maar er kunnen ook vragen 

worden gesteld aan experts en er kan op polls/stellingen gestemd worden. 

 

Stuur je leukste vakantiefoto: 

maak kans op 2 vliegtickets met 

de meeste stemmen 

 

Men verwacht dat het gebruik van de +1 knop 

van Google, en soortgelijke toepassingen, over 

vijf jaar flink zal stijgen. De Millennials schatten 

het gebruik het hoogst in met 51% van de 

consumenten, deze groep vindt het ook het 

meest nuttig (34%).  

Bedenk een nieuw product/idee 

voor Starbucks, stem en 

discussieer  

 

Geef je waardering in één klik 

met Google+1 en laat vrienden 

en anderen zien wat je goedkeurt 

 

Fashiolista: kies je favoriete 

mode-items, deel je stijl met 

anderen, en raak geïnspireerd 

door anderen 

 

Nike Free Arena: upload en bekijk 

filmpjes met de beste tricks & 

moves 

 

Win als Sissy-Boy liefhebber een 

“meet & greet” met andere 

liefhebbers 

 

28%

41%

27%

22%

20%

43%

51%

42%

40%

35%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

+ 1 button Google

Bekend 2011 Gebruik 2016

http://www.google.com/+1/button/
http://www.nike.com/nikeos/p/nike/en_US/free_arena
http://www.fashiolista.com/
http://mystarbucksidea.force.com/
http://www.transaviazoektfotos.nl/
http://www.goedenwel.nl/
http://www.goedenwel.nl/
http://www.goedenwel.nl/


DE WINKEL ALS 

SHOWROOM 
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De prijstransparantie en de beschikbare informatie zorgen ervoor dat consumenten steeds meer online kopen. 

Onder invloed van internet en het feit dat steeds meer merken behoefte hebben aan fysieke zichtbaarheid, 

verandert de rol van de winkel. De winkel wordt steeds meer een podium dan een plaats voor het vasthouden 

van voorraad. Steeds meer een plek waar consumenten informatie kunnen krijgen, geïnspireerd raken, het 

product kunnen ruiken, proeven, voelen en proberen. Dat de daadwerkelijke transactie op die specifieke locatie 

plaats dient te vinden gaat steeds meer een ondergeschikte rol spelen. Belangrijk is dat de consument bij u wil 

en besluit te kopen: of dat nu in de winkel, via internet of via een partner gaat.  

Het merk Apple is een goed voorbeeld. Veel consumenten met diverse achtergronden lopen in deze winkels 

rond en kopen vaak niets. Ze genieten van het product, de omgeving en kunnen alles gebruiken en uitproberen. 

Vroeg of laat kopen ze het Apple product waar ze naar verlangen, dan wel in de Apple store, via internet of via 

een andere retailer.  

Door uw winkel als communicatiemiddel in te zetten, waarbij de consument geïnspireerd en geïnformeerd raakt 

kunt u ervoor zorgen dat meer consumenten u gaan overwegen en willen bezoeken (zie ook WEG=WEG). 

Hierbij is het belangrijkste doel dat de consument tijdens het bezoek besluit om bij u te (willen) kopen of dit nu 

online of offline is.  

Sample Central: op uitnodiging 

producten en diensten 

uitproberen en meenemen 

 

De consument bevestigt de gedachte dat de 

winkel steeds meer een podium wordt. Met de 

stelling “Ik hecht steeds meer waarde aan 

winkels met een goede sfeer en beleving” is 57% 

het eens. Daar komt bij dat de huidige situatie 

volgens de consument weinig onderscheidend is. 

Op de stelling “Winkels die dezelfde soort 

producten verkopen lijken steeds meer op elkaar” 

antwoordt 83% met ja.   

 

 

(Bron: Retail2020, 2010) 

Fragment: Brandnew Stores: 

experience store ter aanvulling op 

reclame campagnes 

 

Fragment: In deze LEGO winkel 

in New York kun je op een tv-

scherm 3D zien welk speelgoed 

in de doos zit 

 

NikeTown: Deze flagship store 

van Nike in Londen heeft de 

gehele collectie in de winkel 

 

Ontwerp thuis je eigen IKEA 

keuken met de online planning 

tool 

 

 

Probeer alle producten uit in de 

Apple Store 

6%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

% mee oneens en
zeer mee oneens

% mee eens en
zeer mee eens

Stelling: ik hecht waarde aan winkels met 
goede sfeer en beleving

http://www.ikea.com/ms/nl_NL/rooms_ideas/splashplanners.html
http://www.youropi.com/nl/londen/winkelen/nike-town-londen-6845
http://www.youtube.com/watch?v=wLWFJ-894TE
http://www.youtube.com/watch?v=SR6WtgbVy3g
http://www.frisfresj.nl/Samplecentral.html


KORTING 

GEÏNSPIREERD 
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Consumenten gaan steeds bewuster om met hun geld. Een euro kunnen ze slechts één keer uitgeven. Om 

consumenten toch te inspireren tot het doen van een bezoek en/of aankoop sturen retailers op allerlei manieren 

aanbiedingen. Dat is op zich niets nieuws. Er zijn wel diverse nieuwe en leuke toepassingen die het gevoel van 

aanbiedingen via traditionele media behouden, maar met een aantal praktische oplossingen en verschillen. 

Consumenten hoeven nu niet meer zelf alle aanbiedingen door te nemen, maar kunnen gebruik maken van 

diverse toepassingen om dit snel en/of overzichtelijk te doen. Met de App van Reclamefolders zijn alle folders 

van winkels te vinden en kunnen interessante aanbiedingen ‘uitgeknipt’ en bij elkaar bewaard worden. Kanalen 

lopen nu dwars door elkaar, H&M stuurt bijvoorbeeld kortingcodes over de post, die op internet zijn te gebruiken 

in de web shop. Of er wordt bewust schaarste gecreëerd (in producten en/of tijd) om consumenten sneller te 

laten beslissen. Een voorbeeld op Twitter is Tweetalicious. Veel retailers bieden op Twitter ook aanbiedingen en 

acties, maar in deze App zijn al deze aanbiedingen samengevoegd. De consument kan zonder veel zoeken 

aanbiedingen vinden en aangeven in welke categorieën hij/zij geïnteresseerd is.  

Korting blijft een krachtig middel om ervoor te zorgen dat consumenten u gaan bezoeken. Ook hier geldt dat 

korting cross-channel ingezet dient te worden.  

De ouderwetse coupon nu 

digitaal ontvangen via Target 

 

Het gebruik van korting(sites) zoals 

Couponcode.nu is bekend bij de consument. 

Opvallend is dat naarmate de leeftijd stijgt de 

bekendheid daalt. Het gebruik zal nog iets stijgen 

volgens de consument, dus prijs blijft een 

belangrijk aspect. Het kunnen printen van 

coupons voor fysieke winkels geniet nog steeds 

de voorkeur (82%). De jongste generatie wil 

echter het liefst “digitale korting” (79%), zoals 

korting codes voor web shops. 

Digitaal aanbiedingen uitknippen 

met de App van Reclamefolder 

Elke dag de meest interessante 

couponcodes op een rij 

 

K&G verstuurt couponcodes naar 

haar klanten via SMS 

 

Bookings.com probeert de 

consumenten nu te laten 

beslissen om te boeken 

 

44%

48%

51%

38%

32%

49%

51%

53%

47%

41%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Couponcode.nu

Bekend 2011 Gebruik 2016

H&M stuurt per post kortingcodes 

naar klanten van de web shop 

 

http://coupons.target.com/
http://www.tweetalicious.com/
http://itunes.apple.com/nl/app/reclamefolder/id443400242
http://www.couponcode.nu/
http://blog.margu.nl/2011/05/25/voorbeeld-mobiele-coupon-actie-in-retail/
http://www.booking.com/index.html?aid=303947;label=Boekings-nl-d4Clv7GEif3QD*PzEFDlOwS5220220489;sid=1c778edf76e52448622f0560d5d8520a&lang=nl


URGENTIE: 

WEG = WEG 
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Het bewust creëren van schaarste wordt in de retail toegepast om consumenten sneller te laten beslissen. Met 

schaarste wordt urgentie gecreëerd, urgentie om snel een koopbeslissing te nemen. Dit kan zijn zowel in tijd als 

in aantallen. Exclusieve items met een beperkte oplage creëren een gevoel van urgentie, zoals de Viktor & Rolf 

collectie bij H&M. Veel consumenten wilden een kledingstuk uit deze collectie hebben en bezochten massaal de 

winkels. Een ander aansprekend voorbeeld is Booking.com. Op deze site waar hotels kunnen worden geboekt, 

wordt niet alleen aangegeven hoeveel kamers beschikbaar zijn, er wordt tevens getoond hoeveel mensen op dat 

moment naar het desbetreffende hotel aan het kijken zijn. Het gevoel van urgentie wordt ook steeds vaker 

opgewekt door zogeheten pop-up stores. Dit zijn winkels die vaak maar even bestaan. Voorbeelden zijn de H&M 

Beachpop-up store op het strand van Scheveningen en het Engelse Topshop dat in juni 2011 een geheime 

vestiging in de Amsterdamse modewinkel SPRMRKT heeft geopend (bron: Second Sight). Doordat ze maar 

even bestaan weten consumenten dat ze snel moeten handelen. De winkel kan morgen alweer vertrokken zijn. 

De invulling van pop-up stores kan ook een andere achtergrond hebben. Merken kunnen dergelijke winkels 

inzetten voor het creëren van merkbeleving in fysieke brandstores op vaste A1 locaties. Bekijkt u hiervoor 

Brandnew Stores of NS pop-up stores. Door het creëren van schaarste en urgentie in producten of tijdelijke 

winkels zorgt u ervoor dat consumenten u nu willen bezoeken. Voor kleine retailers is het belangrijk om samen 

te werken, hier is Topshop in SPRMRKT een goed voorbeeld van. Tevens kunt u met speciale aanbiedingen 

voor een bepaalde periode, in bijvoorbeeld enkele geselecteerd winkels, een gevoel van schaarste en urgentie 

creëren. Flavourits.nl maakte dit de afgelopen twee jaar mogelijk voor kleine web shops, door in het World 

Fashion Center Amsterdam marktstandjes voor drie dagen beschikbaar te stellen zodat de consument, hoewel 

tijdelijk, ook even fysiek kon shoppen bij deze webwinkels.  

Pop-up store H&M Beach in 

samenwerking met WaterAid 

Een pop-up store wekt de interesse van de 

consument. Met de stelling: “Ik neem graag een 

kijkje in een pop up store” is 49% van de 

consumenten het eens.  

 

 

 

 

 

 

(Bron: Retail2020, 2010) 

Fragment: Een exclusieve 

collectie voor H&M door Viktor & 

Rolf ontworpen  

Booking.com: hoeveel mensen 

zijn nog meer geïnteresseerd? 

Pop-up stores op het station 
Geheime winkel van Topshop in 

SPRMRKT 

 

Fragment: Brandnew Stores: 

vliegende winkels voor grote 

merken 

 

11%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

% mee oneens en
zeer mee oneens

% mee eens en
zeer mee eens

Stelling: ik neem graag een kijkje in een pop-
up store

http://www.wateraid.org/uk/about_us/newsroom/9789.asp
http://www.flavourites.nl/pages/overflavourites/
http://www.flavourites.nl/pages/overflavourites/
http://www.flavourites.nl/pages/overflavourites/
http://www.youtube.com/watch?v=TQEt57ACviw&feature=related
http://www.booking.com/country/fr.en.html?aid=303948;label=slbp_fr-fvCVC_uEd7cBJwc28oohtgS5547936261;sid=1c778edf76e52448622f0560d5d8520a;gclid=CN-8t8O0uqsCFcYl3godvweMfw
http://www.opstations.nl/
http://www.sprmrkt.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=SR6WtgbVy3g


SOCIAL  

SHOPPING 
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Winkelen is vaak een sociale aangelegenheid. Winkelen met anderen is nu eenmaal gezelliger dan alleen. 

Sociale interactie tijdens het winkelen is tegenwoordig ook online mogelijk. Consumenten kunnen elkaar online 

ontmoeten, ideeën aanreiken en meningen uitwisselen. Een nieuw argument om niet per se de straat op te 

hoeven. Tevens komt hier de impact van de mening van anderen naar voren. Consumenten kopen gewilde 

items of eigen keuzes die veel worden gewaardeerd door vrienden. Fashiolista is hier een goed voorbeeld van. 

Echter, tijdens het winkelen in de fysieke winkel kan sociaal shoppen ook tot een aankoop leiden. De Tweet 

mirror in WE winkels laat de consument bijvoorbeeld tijdens het passen de outfit fotograferen. Deze foto kan 

men delen met vrienden op sociale media en op basis van hun mening kiest de consument om het kledingstuk of 

andere producten aan te schaffen. Het samen winkelen is dus vooral van invloed op de overweging. Een ander 

voorbeeld is GO TRY IT ON, waarbij er ook een foto kan worden geupload om te delen op deze website, om 

meningen te krijgen van anderen. MANGO faciliteert dit ook in hun App, waarbij men een foto maakt van de 

outfit en kan deze uploaden op Facebook. Dit zijn tevens goede voorbeelden die de SoLoMo trend (J. Doerr, 

2011)  weergeven: de combinatie van een sociaal-, lokaal- en mobiel component die de consument veel gebruikt 

tijdens het winkelen. Wanneer u (gratis) Wi-Fi aanbiedt in de winkel biedt u consumenten op locatie de 

gelegenheid gebruik te maken van sociaal winkelen. Zo wordt de consument gestimuleerd tot een aankoop. 

Voor kleine zelfstandigen is het bijvoorbeeld mogelijk om op een eenvoudige manier een Wi-Fi  hotspot aan te 

beiden via FON. Het veilig aanbieden van een Wi-Fi hotspot in uw winkel middels FON is erg makkelijk, omdat 

het aangesloten is op uw bestaande internetverbinding. Een stap verder en wellicht interessanter is een Wi-Fi 

netwerk aanbieden aan uw bezoekers in samenwerking met collega’s in het winkelgebied. Laat consumenten 

eenmalig een account aanmaken en zij kunnen altijd inloggen, net zoals A-club van Accor dit aanbied aan haar 

hotelgasten. 

Deel je look/outfit met je vrienden 

en ontvang hun mening of vertel 

anderen wat je van hun outfit 

vindt 

 

Het sociale winkelen, zoals op Fashiolista, is 

redelijk bekend bij een kleine 20% van de 

consumenten. Het gaat hierbij om het delen van 

de kleding die men leuk vindt en het samen 

winkelen met vrienden of mensen die dezelfde 

smaak delen. De consument schat in dat het 

gebruik over vijf jaar zal stijgen.  

WE Tweet mirror: upload je foto 

in de winkel om je vrienden om 

hun mening te vragen 

 

Koop de items die passen in je 

stijl en die van je vrienden 

 

Samen shoppen met je vrienden 

op Wehkamp.nl 

 

Fragment: Verzamel samen met 

je vrienden geld om daarvan een 

cadeau te kunnen kopen  

Fragment: Met Fon Wi-Fi heeft u 

snel en gemakkelijk draadloos 

internet 

18%

18%

18%

18%

18%

37%

37%

37%

38%

34%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Fashiolista
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http://www.youtube.com/watch?v=Rx7wzHQD9-s&feature=player_embedded
http://www.fashiolista.com/
http://www.dutchcowgirls.nl/shopping/4120
http://www.gotryiton.com/
http://itunes.apple.com/nl/app/mango-mng/id372216941?mt=8
http://vimeo.com/28710013


LOCATION BASED 

MARKETING 
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Mobiele telefoons maken het mogelijk om relevant te communiceren. De eerste stap die in de afgelopen jaren 

hierin gezet is, zijn de Bluetooth push berichten. Ze leken veelbelovend, maar zijn beperkt in omvang gebleven. 

Een volgende stap op het gebied van lokaal en mobiel communiceren is de QR code. WE Fashion daagt 

passanten uit om meer te weten te komen over Thomas, één van hun personificaties van hun eigen doelgroep. 

Op steeds meer etalageruiten zijn de QR codes te zien en maken het met een simpele stap mogelijk om meer 

informatie aan de klant te geven. Door de code te scannen opent zich automatisch de betreffende weblocatie op 

de mobiele telefoon. Zo kunnen consumenten bij Chasin’ na het scannen de gehele collectie bekijken. Jac 

Hensen laat consumenten kennismaken met de web shop. Bij Youget.nl kunnen consumenten zien wat er lokaal 

in de aanbieding is. Zij bieden aan ondernemers dus een QR oplossing aan. Een ander voordeel van de QR 

code is dat de code telkens weer aan te passen is met of een nieuwe url en dus met nieuwe informatie. 

Lokale aanbiedingen kunnen ook ontvangen worden via de telefoon op bijvoorbeeld de PocketDeals App voor de 

iPhone. Op basis van de geografische positie (door middel van de ingebouwde GPS) krijgt de consument alleen 

aanbiedingen uit de buurt te zien. Een stap verder gaan straks de Wugly en Yelp Apps. Zij kennen in de regel de 

gebruiker en bieden u de mogelijkheid om niet alleen op basis van locatie, maar ook op basis van 

achtergrondkenmerken en voorkeuren relevante en lokale aanbiedingen naar de gebruiker te sturen.   

In combinatie met Intrasonics kan nog een stap verder worden gegaan. Begin 2012 wordt deze nieuwe techniek 

toegepast in de Wugly App. Retailers en winkelcentra kunnen dan berichten zenden aan consumenten via hun 

eigen radiosysteem. De commerciële boodschap wordt in code meegestuurd in geluidsfragmenten. Mobiele 

telefoons ontvangen binnen de App de meegestuurde data en consumenten krijgen dan een aanbieding te zien 

op hun telefoon. 

Fragment: PocketDeals vindt 

lokale deals 

 

Uit onderzoek van Mediapost is gebleken dat de 

consument lokale aanbiedingen nuttig en 

overtuigend vindt (67%). Meer dan een kwart 

ontvangt deze het liefst direct op de mobiele 

telefoon, de helft het liefst per e-mail. Coupons 

per sms of door het scannen van een QR code is 

ook gewenst door ruim een derde. Scoupy B.V. 

faciliteert nog een andere variant, hun App 

verzamelt kortingsacties en deze worden locatie 

gebaseerd getoond aan de consument.  

 

(Bron: RetailActueel en Mediapost, 2011) 

 

WE gebruikt QR codes om meer 

interactie met de klant te krijgen 

 

Youget.nl lokaal platform met 

aanbiedingen 

 

Intrasonics kan in geluidsgolven 

data mee sturen, bijvoorbeeld 

een aanbieding via muziek   

 

Scan de QR code om meer 

informatie over de actie en/of het 

product te krijgen 
Jac Hensen verwijst meteen door 

naar de web shop via QR codes 

http://youtu.be/yYVcXGUwkCQ
http://www.youget.nl/index.php
http://www.intrasonics.com/
http://www.scoupy.nl/
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CONCLUSIE 

Retailers die aanwezig zijn in relevante communicatiekanalen 

maken zich bekend bij de consument en kunnen daarmee 

overwogen en bezocht worden. In vergelijking met vroeger versnelt 

en versterkt de online wereld dit proces nog meer. Met één klik op 

de computer, tablet of Smartphone kunnen heel veel consumenten 

bereikt worden. Dit kan dus een positieve invloed hebben op en 

een kans zijn voor u als retailer. Het aanwezig zijn is wel een 

vereiste. Communicatiekanalen blijven echter middelen. De 

invulling is aan u en aan de consument. Zowel een passieve als 

een actieve benadering is mogelijk, waarbij de laatste voor kleine 

zelfstandige en starters een bron van mogelijkheden is. Sociale 

media zijn goedkoop en makkelijk voor u om zichtbaarheid te 

creëren. Een één-op-één benadering met de consument is hier ook 

mogelijk en u krijgt de kans om uw klant te leren kennen. 

Merkbeleving wordt gecreëerd wanneer consumenten met elkaar 

over u gaan praten en elkaar inspireren. Klantenbinding ontstaat 

wanneer klanten van u gaan houden. De consument is in dit 

opzicht niet veranderd, die wilde altijd al gehoord worden. De  

huidige communicatiekanalen zorgen er echter voor dát ze ook 

gehoord worden of u dit nu wenst of niet. Dit is wellicht nieuw en 

verrassend voor u als retailer, maar biedt tevens kansen voor een 

optimale afstemming op en bediening van uw klant. Fysieke 

communicatiemiddelen zijn en blijven zeer belangrijk. De 

consument vindt het namelijk nog steeds leuk om te winkelen, u 

heeft zelfs een streepje voor op pure players. De consument wenst 

wel geamuseerd en geïnspireerd te worden. Tot slot brengen 

steeds meer consumenten internet de winkel in met behulp van 

hun Smartphones. Deze nieuwe dimensie maakt de klant eigenlijk 

nog beter bereikbaar. U kunt als retailer zelf ook internet de winkel 

inbrengen, door klanten in uw winkel Wi-Fi aan te bieden. Met 

behulp van QR codes kunt u uw klant nog meer extra informatie 

geven. 

 



CHOOSE 

“Beslissen wie of wat je wilt uit verschillende mogelijkheden” 

Wehkamp.nl: 

 

“Consumenten stellen in feite hun eigen winkels samen. Ze 

filteren op merk of categorie en maken zo hun eigen 

etalage. Dat is al mogelijk en gebeurt al.” 
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De ontwikkeling van (mobiel) internet heeft een enorme invloed op het zoek- en oriëntatieproces van de 

consument. Ten eerste is de manier waarop de consument tot informatie komt veranderd. Men zoekt online en 

offline naar informatie en gebruikt deze kanalen ook door elkaar. Daarnaast is het wanneer en waar de 

consument toegang heeft tot informatie niet meer gebonden aan een vaste pc. 3G, Wi-Fi, de Smartphone en de 

tablet bepalen dat consumenten altijd en vooral overal beschikking hebben tot deze informatie. Tot slot is de 

hoeveelheid informatie gestegen. De consument laat niet meer alleen zichzelf informeren, maar informeert ook 

andere consumenten. Het gevolg is dat de markt transparanter is geworden. Dit is nodig omdat de huidige 

economische situatie ervoor zorgt dat de consument meer zekerheid nodig heeft voordat hij of zij aankopen kan 

doen. Prijs is en blijft een belangrijke drijfveer om voor u te kiezen. Het succes van nieuwe midden spelers, 

value retailers, zoals IKEA en Primark bevestigen dit beeld, maar versterken wellicht ook het idee dat het 

mogelijk is om een goede prijs te betalen, zonder dat er erg wordt ingeleverd op kwaliteit. In dit hoofdstuk zullen 

verschillende ontwikkelingen worden besproken die van invloed zijn op Choose: het keuzegedrag van de 

consument. De keuze van de consument bepaalt zijn of haar overweging van, bezoek aan of aankoop bij u als 

retailer.  

INLEIDING 

Attractiekracht Transactiekracht 

1. Verzorgingsgebied 

2. Markt 

3. Bekend 

4. Overweegt 

5. Bezoekt 

6. Koopt 

7. Tevreden 

8. Komt terug 



CROSS-CHANNEL 

ORIËNTEREN 
32 

Van alle informatiebronnen wordt door consumenten het online kanaal als eerste ingezet bij hun zoekproces. 

Zoekmachines zoals Bing, Layar Vision en de App Google Goggles zijn hierbij favoriet. Deze zoekmachines 

bieden tevens de mogelijkheid om producten visueel, dus door middel van afbeeldingen te zoeken. Het zoeken 

naar een product leidt hierbij meteen naar de (fysieke) winkel: de consument ziet welke winkels dit product 

aanbieden. Dit kan ook op locatie, door het scannen van QR codes, logo’s en/of objecten (zie voorbeeld Buzzar 

en Blippar). Een iets ander beeld is te zien wanneer de consument gaat vergelijken: ruim een kwart oriënteert 

zich uitsluitend online. Meer dan 50% oriënteert zich cross-channel: dus via online en fysieke bronnen. 

Vergelijkingssites (66%) en retailersites (54%) worden als belangrijkste informatiebronnen genoemd. Het online 

oriënteren zal verder toenemen. In 2015 gebruikt 85% internet, waarvan éénderde uitsluitend online en 50% 

cross-channel (Bron: ABN AMRO, 2011). Tot slot dient er vermeld te worden dat informatiemiddelen anders dan 

internet nog steeds heel belangrijk zijn en blijven. Het gebruik hiervan in het keuzeproces is buiten internet 

nagenoeg hetzelfde gebleven als voorheen. Wel is duidelijk dat de informatiebronnen veel meer door elkaar 

heen worden gebruikt: er wordt geswitched (cross-channel) en dat verschilt per branche ook erg. Aan u de 

uitdaging om de juiste mix te vinden tussen het inzetten van online en offline informatiebronnen. Een tweede 

uitdaging is om de consument bij u uit te laten komen en niet verstrikt te laten raken in de grote hoeveelheid 

informatie. Een goed voorbeeld is de App van consumentenelektronica winkel ElectronicPartner (EP:). Doordat 

consumenten vragen kunnen stellen tijdens het oriëntatieproces, komen zij erachter welk apparaat, dat verkocht 

wordt door EP:, voor hen het meest geschikt is. Het personeel is in de App opgenomen, waardoor het 

servicevoordeel van fysieke winkels ook online te krijgen is. Internet maakt het voor retailers mogelijk om hun 

bereik onder en bezoek van (potentiële) klanten aan uw winkel te vergroten. Consumenten oriënteren zich 

online. Het is dus noodzakelijk dat u aanwezig en zichtbaar bent! Zorg ervoor dat de consument bij u uitkomt. 

  

Kies een product op Like.com en 

vind vergelijkbare artikelen 

 

Ongeveer een kwart van de consumenten is 

bekend met de EP: App of een soortgelijke 

toepassing, hoewel de oudste generatie wat 

minder. Men verwacht dat het gebruik aanzienlijk 

zal stijgen over vijf jaar. Een derde van de 

consumenten vindt deze toepassing dan ook 

nuttig.  

Maak een foto en ontdek wat het 

is: van barcodes tot kunstwerken 

 

Wanneer je het Buzzar logo ziet, 

kun je het artikel in een 

tijdschrift/krant scannen voor 

meer informatie 

 

Bekijk in een catwalkfilmpje hoe 

de kleding staat die het model 

draagt op de website van Asos 

Hulp bij productkeuze naar 

aanleiding van vragen en wensen 

 

 

 

Fragment: Met Layar Vision kun 

je de omgeving scannen en 

ontdekken 

22%

21%

24%

25%

11%

44%

47%

43%

47%

40%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

EP: App
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http://www.asos.com/ASOS/ASOS-Blanket-Wrap-Cardigan-In-Fairisle/Prod/pgeproduct.aspx?iid=1703613&cid=2637&sh=0&pge=0&pgesize=20&sort=-1&clr=Brights
http://www.like.com/
http://www.bing.com/
http://blippar.com/
http://www.google.com/mobile/goggles/
http://www.buzzar.net/
https://www.ep.nl/ep_winkel_app
http://www.youtube.com/watch?v=8KFjlpnMhmw&feature=player_embedded
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Mond-tot-mond als informatiebron is en blijft een zeer belangrijke factor in het oriëntatieproces. Deelden 

consumenten voorheen hun ervaringen en meningen fysiek, nu is deze informatiebron ook aanwezig op het 

internet. De mond-tot-muis informatiebron is belangrijk omdat consumenten op zoek zijn naar zekerheid. Zij 

willen de bevestiging hebben dat hun keuze voor een product en/of winkel de juiste is. Hiervoor verzamelen ze 

informatie en ervaringen in de vorm van reviews van medegebruikers. Reviews zijn gericht op winkels (waar ga 

ik kopen?) of op producten (wat ga ik kopen?). Winkel reviews zijn gebundeld op vergelijkingssites of 

reviewplatformen. Hierdoor kan de onafhankelijkheid beter gewaarborgd blijven. Goede voorbeelden van 

platformen zijn YELP en Wugly. Winkel reviews zijn veelal gericht op consumentenervaringen in de (web)winkel, 

zoals: Was de winkel schoon? Waren er interessante aanbiedingen? Zijn er problemen ontstaan bij het ruilen? 

Met de komst van Apps van deze reviewsites heeft iedereen altijd en overal de beschikking over reviews ook als 

ze bij u voor de deur staan. Eén op de zes consumenten geeft aan dat ze op basis van een review voor een 

bepaalde winkel hebben gekozen. Dit zal oplopen naar ruim één op de drie in 2015 (Bron: ABN AMRO, 2011). 

Wel dient opgemerkt te worden dat het gebruik van winkel reviews per branche verschilt. In de modebranche 

zullen reviews vaker gebruikt worden dan in de supermarktbranche. Consumenten helpen elkaar met keuzes 

maken. 

Door het verzamelen van reviews op onafhankelijke sites en/of het werken met reviews kunt u achterhalen wat 

klanten van u vinden: wat zijn uw sterke punten en wat valt tegen. Als u het goed doet zal dit ook weer gedeeld 

worden met andere mede-gebruikers die op hun beurt u weer willen gaan bezoeken. U kunt de regie nemen 

over de reacties door te werken met een beheertool en door actief te reageren op de reviews. Zo weet u hoe uw 

klanten over u denken en kiezen. 

 

De Amerikaanse review site op 

het gebied van retail en services 

 

De consument schat in dat het gebruik van 

reviewsites zoals Foursquare over vijf jaar zal 

gaan stijgen. Opvallend is dat de Millennials het 

meest bekend zijn met deze toepassing. Wugly is 

in deze groep tevens het meest bekend (67%), 

maar Baby Boomers schatten in dat 55% over vijf 

jaar dit platform zal gebruiken. 38% van de 

consumenten hecht dan ook meer waarde aan 

de meningen van consumenten, dan aan die van 

winkels/fabrikanten. 

 

(Bron: Retail2020, 2010) 

Met de Yelp App kun je 

gelegenheden vinden op locatie 

Foursquare: schrijf waar je bent 

geweest en wat je er van vindt 

Vergelijk hotelaanbieders met 

TripAdvisor 

Fragment: Wugly het grootste 

online winkel platform van 

Nederland 

De Wugly App laat je zoeken 

naar winkelreviews op locatie 

 

28%

47%

24%

25%

11%

41%

47%

38%

43%

35%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Foursquare

Bekend 2011 Gebruik 2016

http://youtu.be/wXPzt33_L5M
http://itunes.apple.com/nl/app/yelp/id284910350?mt=8
https://foursquare.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.wugly.nl/app/
http://www.yelp.com/


55%

54%

55%

52%

58%

62%

65%

64%

65%

51%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Google product search

Bekend 2011 Gebruik 2016
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Gemiddeld gebruikt ruim 30% van de consumenten product reviews in de keuze voor een aankoop. Naar 

verwachting zal dit belang verder toenemen tot 40% in 2015 (Bron: ABN AMRO, 2011). Product reviews 

ondersteunen consumenten dus sterk in het oriëntatieproces. Het helpt hen om orde te scheppen in de 

hoeveelheid informatie die op hen afkomt indien ze via het online kanaal zoeken. Daarnaast geeft het zekerheid 

in hun keuze: de mening van andere consumenten wordt meer vertrouwd dan die van deskundigen. 

Voorbeelden zijn o.a. Amazon.com waar consumenten hun eigen product review in de vorm van een filmpje 

kunnen uploaden en ‘de stamtafel’ op Hornbach.com, een forum waar klusvragen worden gesteld aan andere 

consumenten. In beide voorbeelden wordt de consument door de retailer als expert aangesproken, wordt de 

informatie verzameld op de retailerswebsite en is het hierna een kleine stap om een bezoek te brengen aan de 

(online) winkel. Geadviseerd wordt om product reviews zoveel mogelijk in uw eigen domein (bijv. eigen website) 

te plaatsen. Het biedt u de kans om reviews te tonen die meer op kwaliteit gericht zijn dan op prijs. Wehkamp.nl 

en Bol.com zijn ook voorbeelden die in de eigen website bij de producten reviews tonen, geschreven door 

consumenten. Wel dient opgemerkt te worden dat het gebruik van product reviews verschilt per soort product. 

Bij producten met een financieel en/of sociaal risico (bijv. elektronische apparaten of mode-items) zijn 

consumenten meer geneigd om product reviews te gebruiken (Bron: ABN AMRO, 2011).  

Door het faciliteren van reviews in uw eigen domein helpt u uw klanten in hun oriëntatieproces, waarna ze tot 

een aankoop bij u in de online of fysieke winkel kunnen overgaan. Zie ook de volgende pagina voor de 

mogelijkheden op locatie. Help klanten bij het kiezen door reviews op uw website en in de fysieke winkel 

beschikbaar te maken en verlaag hiermee de keuzestress. 

 

Op Wehkamp.nl product reviews 

geschreven door consumenten 

Google product search scoort op een aantal 

fronten het hoogst. Op Google product search 

zijn product reviews te lezen en zijn prijzen en   

productinformatie te vinden. Tevens is te zien 

waar het op dat moment te koop is. Dit wordt als 

het meest nuttig ervaren (totaal 74%) en men 

schat in dat rond de 60% van de consumenten 

dit over vijf jaar zal gebruiken. Oudere 

leeftijdsgroepen maken ook gebruik van deze 

zoekmachine. 

Amazon.com: upload je zelf 

gemaakte filmpje van een 

productreview 

Post al je vragen op het doe-het-

zelf-forum van Hornbach voor 

antwoorden en tips van anderen 

klussers 

Google Product search: vergelijk 

producten en prijzen 

In de winkel en online reviews 

schrijven over producten 

 

 

Fragment: Product reviews op 

Youtube 

http://www.wehkamp.nl/gaming-films/spelcomputer/nintendo-3ds/nintendo-3ds-console/C25_5E1_E06_701522/
http://www.bol.com/nl/p/elektronica/samsung-ue40d5000-led-televisie-40-inch-full-hd/9000000011276215/index.html
http://www.bol.com/nl/p/elektronica/samsung-ue40d5000-led-televisie-40-inch-full-hd/9000000011276215/index.html
http://www.bol.com/nl/p/elektronica/samsung-ue40d5000-led-televisie-40-inch-full-hd/9000000011276215/index.html
http://www.amazon.com/review/R1MUWSN1RBPZY5
http://forum.hornbach.de/forum/index.php?guestlanguageid=2
http://www.google.com/prdhp
http://www.mediamarkt.nl/mcs/special/geef-uw-mening,10101,.html
http://youtu.be/6UOSCnCCeco
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Door de komst van mobiel internet (Wi-Fi, 3G), een sterke groei in mobiele apparaten (Smartphone, tablet) en 

allerlei toepassingen om de offline wereld te verbinden met de online wereld (bijvoorbeeld QR-codes) is de 

markt toegankelijker en transparanter geworden. On the spot kunt u uw (potentiële) klanten zowel proactief als 

reactief meer verkoopargumenten aandragen, waarna ze tot een aankoop kunnen overgaan. Een proactieve 

benadering is om consumenten, indien in de buurt, aanbiedingen of informatie te sturen namens de winkel. Een 

meer reactieve benadering is het mogelijk maken van QR codes, barcodes of zoeken via een zoekmachine, 

zodat consumenten zelfs tijdens het winkelen op zoek kunnen gaan naar meer informatie over het product en/of 

over de winkel. Er zijn reeds Nederlandse retailers met plannen om product reviews aan te bieden in de winkel. 

Bij het product wordt een QR code geplaatst die naar een specifieke website leidt. Een ander voorbeeld is 

Google product search. Op basis van de huidige locatie laat het zien waar in de buurt het product het 

goedkoopst is en/of nog beschikbaar. Met de App Foursquare is het tevens mogelijk om te zien welke winkels 

(en meer) er in de directe omgeving te vinden zijn die volgens consumenten met eenzelfde profiel interessant 

voor ze zijn. Bovendien kunnen consumenten meteen lezen  wat anderen ervan vinden en zijn de aanbiedingen 

zichtbaar. Het altijd, overal beschikbaar zijn en het gebruik van mogelijkheden die applicaties en mobiele 

apparaten hebben, biedt kansen om op locatie (potentiële) consumenten u te laten bezoeken. Door het 

aanbieden van meer informatie (mogelijkheid tot product- en prijsvergelijking) kan de consument overgaan tot 

een aankoop. Consumenten die dan een winkel bezoeken, zijn namelijk meer bereid tot een aankoop dan 

voorheen. U kunt dit faciliteren door (gratis) Wi-Fi aan te bieden in de winkel, zodat klanten u kunnen vinden en 

u (potentiële) klanten kunt vinden en bereiken. Accor hotels bijvoorbeeld bieden Wi-Fi aan en hotelgasten 

kunnen dan tevens genieten van kortingen/aanbiedingen bij aanmelding bij de A|club. U beschikt dan weer over 

kostbare informatie aangezien zij eenmalig een emailadres achterlaten. 

Vind alle winkels, en alles over 

deze winkels, op basis van je 

huidige locatie met de Wugly App 

Meteen valt op dat vooral Millennials bekend zijn 

met het scannen van barcodes met de mobiele 

telefoon voor informatie. Deze groep ervaart 

deze toepassing dan ook het meest nuttig (56%). 

Dit is in lijn met dat de volgende generaties een 

stijging in het gebruik over vijf jaar verwachten.  

Maak een winkelroute op basis 

van je huidige locatie en winkel 

categorie 

Op basis van je locatie ontvang je 

korting indien je het product via 

Wehkamp.nl koopt 

Vind kortingen in de buurt op 

basis van je locatie 

Scan en vind alle informatie over 

het product, zoals waar het bij jou 

in de buurt het goedkoopste is 

Google Product Search: Zoek 

een product en vind in welke 

winkel in de buurt het op voorraad 

is 

43%

63%

43%

30%

33%

47%

53%

47%

44%

41%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Barcodes scannen
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http://youtu.be/yYVcXGUwkCQ
http://www.wugly.nl/app/
http://www.shopgids.nl/mobiel/
http://mobile.ebay.com/iphone/ebay
http://www.google.com/prdhp
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Omdat elke euro maar één keer kan worden uitgegeven en er minder euro’s besteed kunnen worden (zie ook 

Consumer), is de consument veeleisender. De consument kiest op prijs maar wil daarbij geen concessies doen 

op kwaliteit. De aanwezigheid en het succes van value retailers zoals IKEA en de Engelse moderetailer Primark, 

die kwalitatief goede producten aanbieden tegen een scherpe prijs in een prettige winkelomgeving, is evident. 

Het is ook zeer van invloed op het concurrentieveld, waarbij de onderkant die voornamelijk prijsgericht was, 

langzaam naar het midden verschuift en zich als prijs/value retailer positioneert. Alleen de grootste retailers 

kunnen nog de boven- als onderkant van de markt bedienen. Voor de overige retailers geldt dat ze een keuze 

dienen te maken om zich als prijs/value retailer of als luxe merk te positioneren. Indien u zich als price/value 

retailer positioneert, is het noodzakelijk dat u met uw communicatie richt op de waarde die u aanbiedt in plaats 

van alleen op de laagste prijs. Consumenten zijn op zoek naar lagere prijzen, maar zijn eigenlijk op zoek naar 

waar voor hun geld. Het is mogelijk om als prijs/value retailer te positioneren door te werken met een price 

stretch: het aanbieden van een goedkopere range producten naast het ‘normale’ assortiment. Een goed 

voorbeeld hiervan is HEMA, die altijd een goedkopere variant aanbiedt. Hierdoor worden consumenten 

geprikkeld om HEMA te bezoeken voor het product met een scherpe prijsstelling, maar vaak kiest men toch voor 

de duurdere variant om te kopen. Op deze manier communiceert HEMA over de waarde van producten, de klant 

weet dat HEMA dit aanbiedt maar kan zelf kiezen welke variant hij of zij koopt. Een zelfde strategie van good, 

better, best wordt ook door AH gebruikt met de keuze tussen Euroshopper, huismerk en A-merk en bij C1000 

met Basis, C1000 huismerk en de A-merken. Beperkte keuze bieden, helpt klanten kiezen. 

Ultieme prijs-kwaliteitverhouding: 

goede meubels voor een lage 

prijs bij IKEA 

Met de stelling: “A-merken en luxe merken 

hebben een betere prijs-kwaliteitverhouding dan 

bijvoorbeeld huismerken of merkloze producten“ 

is 38% van de consumenten het oneens. De 

consument ziet een A-merk dus niet per definitie 

als beter dan een huismerk. Het succes van 

prijs/value retailers bevestigt dit beeld.  

 

 

 

 

(Bron: Retail2020, 2010) 

Primark: discounter in de 

modebranche 

Media Markt communiceert alle 

elektronica voor de laagste prijs 

Fragment: Design voor de massa 

door samenwerking H&M en Karl 

Lagerfeld Price stretch in HEMA 
Good, better, best bij C1000 start 

met C1000 Basis. 

38%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

% mee oneens en
zeer mee oneens

% mee eens en
zeer mee eens

Stelling: A-merken hebben een betere pr/kw-
verhouding huismerken

http://www.c1000.nl/assortiment/onze-eigen-merken/de-c1000-basis.aspx
http://www.primark.nl/
http://www.ikea.com/nl/
http://www.youtube.com/watch?v=M79qtpT2h-4&feature=related
http://www.mediamarkt.nl/
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Er zijn diverse initiatieven in het verleden opgericht waarbij consumenten zich verzamelden om op deze manier 

korting te verkrijgen op producten (zie voorbeeld United Consumers). Er worden vanuit retailers zelf ook 

dergelijke initiatieven ondernomen om consumenten te mobiliseren, waarbij er wordt gestimuleerd om met 

meerderen te kopen en op deze manier korting te krijgen. ‘Shop with your friends’ is een goed voorbeeld, waarbij 

men korting krijgt in de online winkel indien met vrienden wordt gekocht. Een ander (offline) voorbeeld is Media 

Markt. Klanten kregen korting op een product indien ze een andere klant in de winkel vonden die hetzelfde 

product wilde kopen.  

Uw inspanningen worden op deze manier als meer persoonlijk ervaren. De consument wordt door een mede-

gebruiker of door een bekende op uw product gewezen. Dit is tevens effectiever, consumenten overtuigen elkaar 

om een aankoop te doen. Door het mobiliseren en stimuleren van consumenten om samen te winkelen kunt u 

het aankoopgedrag van de consument beïnvloeden.  

Elke dag voordeel in jouw stad 

door groepskorting deals 

Veel consumenten zijn bekend met Groupon, 

een website waar men dagelijks acties en 

aanbiedingen vindt in elke stad. Generation X is 

het meest bekend en gebruikt deze website ook 

het meest (25%). Men verwacht dat ongeveer de 

helft van de consumenten gebruik zal maken van 

Groupon en soortgelijke websites over vijf jaar.  

Meer korting wanneer je met 

meer vrienden online shopt 

United Consumers: online 

shopping community korting door 

bundeling koopkracht 

Forum om goedkoop producten te 

kopen op basis van grote inkoop 
Telegraaf neemt aandeel in 

GroupDeal 

61%

60%

67%

62%

50%

49%

47%

51%

52%

43%
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Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Groupon
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http://www.emerce.nl/nieuws/telegraaf-neemt-belang-in-groupon-concurrent-groupdeal
http://www.samenkopen.net/
http://www.unitedconsumers.com/
http://www.otto.nl/special/shopwithyourfriends?_s_icmp=A4&cmp=Serpads
http://www.groupon.nl/
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CONCLUSIE 

De consument is bekend met u en moet nu een keuze maken. 

(Mobiel) internet heeft het oriëntatieproces ontzettend beïnvloed. Er 

is veel meer informatie beschikbaar, maar dat betekent niet dat de 

consument u direct overweegt. Sterker nog, de consument ziet 

soms door de bomen het bos niet meer. Reden voor u om meer 

richting de consument te gaan. Wanneer u relevant bent voor de 

consument, zal deze voor u kiezen. Maar waar en hoe bent u te 

vinden en wat is er dan te zien? En nog belangrijker wanneer bent 

u te vinden? Aanwezigheid, vindbaarheid in de combinatie met 

relevantie maakt de kans groter dat de consument u zal 

overwegen, bezoeken en voor u zal kiezen om te kopen.  

Feit is dat de consument zich online en steeds vaker onderweg 

oriënteert. Relevantie heeft dus ook betrekking op locatie. Is het 

product wat de consument zoekt bij u op voorraad? Of is de 

bestelling al binnen? Kan de consument dan parkeren? Indien de 

consument u al bezoekt, is een directe beïnvloeding mogelijk. Prijs 

is overigens ook van invloed: waar in de buurt kan de consument 

nu korting krijgen? En, zoals bij Consumer beschreven, de 

consument bezoekt prijs/value retailers mits goed 

gecommuniceerd. Hier bevordert internet de transparantie, dus een 

goed verhaal is een must om de consument op dit vlak te 

interesseren. Hoewel aloude communicatiemiddelen nog steeds 

een groot aandeel hebben in dit proces, is de vorm van sommige 

veranderd. Een voorbeeld is de mond-tot-mond reclame. Net zo 

belangrijk als voorheen, maar meer, sneller en sterker zichtbaar 

door het internet, door middel van reviews. Hier heeft 

klantenbinding een raakvlak met het keuzeproces, zoals de golf in 

de waterval laat zien. De consument baseert zijn keuze voor u of 

andere winkels op de (on)tevredenheid van anderen. U kunt dit 

keuzeproces faciliteren door reviews zichtbaar te maken en klanten 

te stimuleren reviews te schrijven. Uw klanten zijn in de regel 

tevreden, laat ze dat gewoonweg en op een gemakkelijke manier 

met veel andere consumenten delen. 



CHANNEL 

“Een plaats waar koopwaar wordt verkocht” 

Coolblue: 

 

“Wat je in toenemende mate ziet is dat zowel retailers als 

consumenten het prettig vinden om te switchen tussen 

kanalen tijdens de behoeftebevrediging.” 



CHANNEL 40 

De consument koopt elke dag producten. Dit kunnen ze doen op het moment dat dit hen het beste uitkomt. Of dit 

thuis, onderweg, tijdens het winkelen of na het winkelen is. Of dit vanaf een laptop, tablet, pc, een Smartphone 

of gewoon in de winkel is. Het kanaal doet er niet meer toe. Consumenten kunnen tegenwoordig alles, overal en 

altijd kopen. Dit heeft het koopproces van de consument definitief veranderd. Deze ontwikkeling heeft invloed op 

de verzorgingsgebieden van winkels, het aantal consumenten dat een winkel overweegt of bezoekt en het aantal 

consumenten dat bij een winkel koopt. 

 

INLEIDING 

Attractiekracht Transactiekracht 

1. Verzorgingsgebied 

2. Markt 

3. Bekend 

4. Overweegt 

5. Bezoekt 

6. Koopt 

7. Tevreden 

8. Komt terug 
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Wanneer u een web shop heeft, kan iedereen op elk gewenst moment van de dag bij u terecht. Veel van 

oorsprong fysieke winkels hebben deze stap inmiddels gezet en veel winkels zullen nog gaan volgen. Volgens 

Thuiswinkel.org steeg het aantal nieuwe web shops tot 2009 met 2.500 per jaar. Van 2009 tot 2011 is het aantal 

bijna verdubbeld naar 37.500 web shops die producten of diensten verkopen aan consumenten. Deze groei 

heeft vooral betrekking op web shops zonder fysieke verkooppunten maar hier zitten ook fysieke winkels bij die 

de stap naar een online winkel gezet hebben. Dit betreft zowel ketens als zelfstandige winkels. Grote ketens 

zoals ZARA hebben recent “pas” aangekondigd dat ze een webwinkel gaan openen. Zodra u zich met uw winkel 

op het wereldwijde web begeeft, heeft u virtueel uw maximale verzorgingsgebied bereikt. Tevens zorgt u ervoor 

dat meer consumenten uw winkel overwegen. Opvallend hierbij is dat fysieke retailers met meerdere vestigingen 

allemaal aangeven dat hun online omzetten sneller stijgen in gebieden waar ze al gevestigd zijn. Dit in 

tegenstelling tot de vaak vooraf aangenomen veronderstelling dat vooral in gebieden waar men niet gevestigd 

was de omzetten sneller zouden stijgen. Als u de mogelijkheid aanbiedt om online te kopen, zorgt u er ook voor 

dat meer consumenten uw winkel kunnen bezoeken en er kunnen kopen. Niet in de laatste plaats biedt u de 

mogelijkheid dat er in elk geval gekocht kan worden wanneer uw fysieke winkel niet open is. 

Best Buy snijdt in winkelopper-

vlak en wil meer online verkopen 

Met de stelling “Ik koop mijn producten steeds 

vaker via internet” is 36% van de consumenten 

het eens (2010). In 2011 geeft zelfs 78% van de 

consumenten aan in de afgelopen twaalf 

maanden online producten te hebben gekocht, 

die men in het verleden in fysieke winkels kocht. 

Dit percentage is hoger voor de jongste twee 

generaties en wat lager voor de oudere 

generaties.  

 

 

(Bron: Retail2020, 2010) 

Spar gaat online met een 

webwinkel voor boodschappen 

Inditex zet fors in op online. Zara, 

Bershka en Massimo Dutti zijn 

online 

 

H&M is ook buiten openingstijden 

open: www.HM.com 

 

Zelfstandige slijter gaat online 

met web shop 
Koop 24/7 bij Jeans Centre 

25%

36%

0% 10% 20% 30% 40%

% mee oneens en
zeer mee oneens

% mee eens en
zeer mee eens

Stelling: ik koop steeds vaker op internet

http://www.jeanscentre.nl/?gclid=CPfbosep3qsCFcVH3god50ERRg
http://www.drankgigant.nl/
http://www.emerce.nl/nieuws/supermarkten-spar-krijgen-webwinkel
http://www.retailnews.nl/rubrieken/e-commerce/e-commerce/31679/bershka-en-massimo-dutti-online.html?utm_source=RN_06-09-2011&utm_medium=email&utm_campaign=RN
http://www.hm.com/nl/customer-service/shopping-at-hm
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Consumenten vinden het fijn om een fysiek verkooppunt te hebben. Dit schept vertrouwen, geeft een veilig 

gevoel en consumenten kunnen daar terecht voor vragen of problemen. Daarnaast is het mogelijk om dat ene 

product toch nog even te bekijken. Verder kunnen consumenten daar hun bestelling afhalen als een pakketje 

thuis laten bezorgen geen optie is. Internetwinkels spelen hierop in en openen fysieke verkooppunten. Uit ander 

onderzoek van HBD is gebleken dat kleine retailers vaak starten met een web shop in de aanloop naar een 

fysieke winkel. Een web shop is namelijk snel en goedkoop op te zetten. Nu is de trend te zien dat webwinkels 

ook fysieke winkels openen. Coolblue.nl en Shoebazaar.nl zijn voorbeelden van oorspronkelijk online winkels die 

ervoor gekozen hebben fysieke verkooppunten te openen. Hiermee oefenen deze online winkels invloed uit op 

het aantal consumenten dat hen overweegt, bezoekt en uiteindelijk bij hen koopt. Met een fysiek verkooppunt 

nemen ze consumenten een belangrijk argument af om niet online te kopen. U biedt de consument tevens meer 

gemak. DekaDrive is daar een goed voorbeeld van. Op de website van de fysieke retailer DekaMarkt kan men 

online boodschappen bestellen en vanaf een uur later ophalen in DekaMarkt, waar bij de supermarkt speciale 

parkeerplaatsen zijn voor deze klanten. Er zijn ook voorbeelden van kleine web shops die gezamenlijk enkele 

dagen een fysieke winkel (marktkraampje) hebben in het World Fashion Center Amsterdam. Dit initiatief is van 

Flavourits.nl.  

 

 

Shoebazaar.nl opent fysieke 

winkels  

Web shops, zoals Shoebazaar, die voorheen 

enkel online verkochten, openen ook fysieke 

winkels. Opvallend is dat deze ontwikkeling het 

meest bekend is onder de oudste generatie, 

Traditionals. Echter verwachten Millennials de 

grootste toename in het gebruik van deze 

winkels over vijf jaar, zij vinden deze ontwikkeling 

van online naar fysiek dan ook het meest nuttig 

(67%). 

Telefoonkopen.nl heeft inmiddels 

ruim 30 fysieke winkels 

DekaDrive: bestel online en haal 

één uur later je boodschappen op 

Coolblue heeft in Benelux nu vier 

fysieke winkels 
Google opent eerste shop-in-

shop in PC World in Londen. 

Franse Casino opent eerste 

‘afhaalsuper’ voor online bestelde 

boodschappen in Lyon 

41%

41%

38%

39%

50%

52%

58%

51%

53%

48%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Online winkels gaan fysiek
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http://www.telefoonkopen.nl/Winkels/Pages/WinkelsInformatie.aspx?a=utrecht&r=10
http://www.dekadrive.nl/
http://www.casinoexpress.fr/casinoexpress_web/init.do?scenario.xcm=Z_b2ccrm_casinoexpress_web
http://www.londonlovesbusiness.com/651.article
http://www.coolblue.nl/winkels
http://twinklemagazine.nl/nieuws/2011/07/shoebazaar.nl-gaat-fysieke-winkels-openen/index.xml
http://www.flavourites.nl/pages/overflavourites/
http://www.flavourites.nl/pages/overflavourites/
http://www.flavourites.nl/pages/overflavourites/
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U staat er niet alleen voor. Winkels bundelen de krachten om samen online te gaan. Het winkelgebied de 9 

Straatjes in Amsterdam is hier een mooi voorbeeld van. Veel winkels in dit bekende Amsterdamse winkelgebied 

zijn nu ook online aanwezig. Een gezamenlijke webwinkel voor een winkelgebied wat een merk op zich is 

geworden. Winkels verspreid over het land kunnen ook de krachten bundelen. Topshoe.nl is een initiatief van 22 

fysieke schoenenretailers om online te gaan verkopen. De aangesloten retailers delen gezamenlijk de kosten 

van de web shop, de marketing en wellicht nog wel het belangrijkste de voorraad. Alle klanten kunnen alle 

beschikbare producten zien en kopen van alle 22 deelnemende ondernemers. En wat dacht u van een shop-in- 

shop? Online retailers bieden tegenwoordig ruimte op hun website aan voor fysieke retailers en merken. Fysieke 

retailers en merken kunnen hiermee hun bereik en daarmee hun verzorgingsgebied vergroten. Bol.com en 

Wehkamp.nl werken al samen met retailers en Zalando.nl heeft recent aangekondigd deze mogelijkheid ook aan 

te gaan bieden. Dit vergroot uw verzorgingsgebied en zorgt ervoor dat meer consumenten uw winkel of 

winkelgebied overwegen en/of gaan bezoeken. 

Fysieke winkels uit een 

Amsterdams winkelgebied gaan 

gezamenlijk online 

Millennials zijn het meest bekend met online 

winkelgebieden zoals 9straatjesonline.com, zij 

vinden dit ook het meest nuttig (52%). Het 

gebruik van deze websites zal volgens de 

consument fors toenemen over vijf jaar.  

Fragment: TopShoe.nl: initiatief 

van 22 fysieke schoenenretailers 

om online te verkopen 

Tuinders en kwekers gaan samen 

op versvandekweker.nl: elke dag 

verse  producten 

Een centraal platform om al uw 

profielgegevens bij websites in 

één keer te beheren 

Fleurop.nl: landelijk online 

netwerk van ruim 1.250 

bloemisten 
Zalando gaat zijn web shop ook 

beschikbaar stellen aan derden 

24%

34%

22%

19%

20%

46%

50%

46%

45%

39%
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Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

9straatjes online
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http://www.fleurop.nl/over/fleurop.html
http://www.versvandekweker.nl/home
https://reachindemode.nl/Home
http://youtu.be/om1AxK3PTNI
http://www.9straatjesonline.com/
http://www.zalando.nl/
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Het ideale scenario voor consumenten is dat ze kunnen kopen op het moment dat hun het beste uitkomt. Dit 

moment is steeds vaker buiten reguliere openingstijden van winkels. Overdag moeten veel consumenten werken 

of studeren en hebben ze geen tijd om te winkelen. Dat hoeft ook niet omdat ze tegenwoordig 24 uur per dag bij 

winkels terecht kunnen. Veel fysieke winkels zijn dicht op de momenten dat consumenten vrij zijn en daarom 

kiezen consumenten ervoor om online te kopen. Indien u geen web shop heeft, kunnen consumenten u alleen 

tijdens openingsuren bezoeken. Naast een webwinkel zijn er alternatieven om altijd beschikbaar te zijn voor de 

consument. Of u deze opties zelf kunt toepassen hangt van de aard van het product af. Bij Videoland kunnen 

consumenten 24 uur per dag films huren via een computer in de muur van de videotheek. Best Buy heeft een 

nieuwe invulling gegeven aan de frisdrankautomaat op het station. Deze zijn gevuld met producten die gewild 

zijn door de consument. Media Markt is eveneens gestart met het gebruik van vendingmachines, deze staan op 

onder andere vliegvelden met voor die locatie relevante elektrische apparaten. Belangrijkste reden voor Media 

Markt is niet de omzet, maar relevantie en het dichtbij zijn. Op deze manier wil de retailer vooral ook zijn merk 

ondersteunen, om altijd aanwezig te zijn, wanneer het voor een klant relevant kan zijn. Hiermee ondersteunen 

ze het overwegen, als is het in de toekomst van Media Markt voor het doen van aankopen. Door zichtbaar, 

bereikbaar en beschikbaar te zijn op de momenten die uw doelgroep het beste uitkomt, zorgt u ervoor dat u op 

de juiste momenten overwogen wordt. Dit hoeft niet per se 24 uur per dag te zijn. Afspraken online inplannen is 

een mogelijkheid of afspraken buiten reguliere openingsuren inplannen of de consument thuis bezoeken. Een 

andere methode is met behulp van traditionele informatieve magazines of tablet magazines.  

Bij videoland kun je 24/7 films 

huren via een computer in de 

muur van de videotheek 

Een derde van de consumenten is het eens met dat 

mensen minder vrije tijd hebben dan vroeger. Dit 

komt bijvoorbeeld door werk of studie. Een kwart 

van de consumenten meent tevens dat winkels 

beter moeten inspringen op het feit dat mensen 

minder tijd hebben. Web shops bieden hier een 

oplossing, maar de Britse ATCM meent dat fysieke 

winkeliers hier op in kunnen spelen door de 

openingstijden aan te passen. Uit hun onderzoek 

bleek dat de omzet na werktijd (tussen 17.00 en 

20.00u) 50% hoger is dan in de ochtend (tussen 

9.00 en 11.00u). 

(Bron: Retail2020, 2010 en RetailNews, 2011) 

Shop24 automaten: grote 

diversiteit aan producten, 24 uur 

beschikbaar 

Bij deze Best Buy automaten kun 

je altijd terecht voor nieuwe 

gadgets 

Koopavond op Bol.com 

Bij deze Media Markt automaat 

kun je altijd terecht voor nieuwe 

gadgets 

Met Mediazine is Media Markt 

ook thuis en onderweg relevant 

nu ook beschikbaar als iPad App 

32%

25%

0% 10% 20% 30% 40%

% mee eens en zeer mee eens

Winkels moeten beter inspringen op dat mensen minder tijd
hebben

Mensen hebben nu minder vrije tijd dan vroeger

http://itunes.apple.com/nl/app/media-markt/id373984561?mt=8
http://www.shop24cstore.com/


Tegenwoordig maken consumenten gebruik van internet op hun tablet of Smartphone. Internet is mobiel 

geworden. Deze mobiele wereld is wel een andere online wereld voor de consument. Schermen zijn kleiner en 

van een muis en toetsenbord maken ze geen gebruik meer. Consumenten stellen daarom andere eisen aan 

websites die ze mobiel bezoeken. Qua functionaliteit moeten deze aansluiten bij wat ze nodig hebben en prettig 

vinden, anders zijn ze snel geneigd de website niet meer te bezoeken. Het draait vooral om eenvoud. Bol.com 

heeft een platform speciaal voor de mobiele consument ingericht. Kleinere voorbeelden zijn er ook. De Smulpot 

is een restaurant dat een mobiele website ontwikkeld heeft voor de consument die zich mobiel oriënteert. Niet 

alleen mobiel internet biedt uitkomst, Apps zijn even vaak het antwoord op de nieuwe apparaten. Ze worden 

volgens recente onderzoeksresultaten van comScore in gelijke mate gebruikt als de browser op mobiele 

telefoons. Apps zijn applicaties, kleine software programma’s, die op de telefoon worden gezet. Ze maken veelal 

gebruik van het internet en andere functionaliteiten van de telefoon, zoals bijvoorbeeld de GPS. Het grote 

voordeel van Apps ten opzichte van een mobiele website is dat er handig gebruik gemaakt wordt van de 

zogenaamde user interface, de wijze waarop de telefoon wordt bediend. Het lijkt of ze er altijd waren deze Apps, 

maar pas op 10 juli 2008 opende Apple de App store. Inmiddels zijn er meer dan 500.000 Apps op dit platform 

en deze zijn al meer dan 15 miljard keer gedownload. Ook de andere zogenaamde operating systems, kennen 

een eigen winkel om Apps te downloaden. Met de komst van de tablets nemen Apps in belang toe ook omdat ze 

nu speciaal voor deze grotere apparaten worden ontwikkeld. Sanoma Media (2011) onderzocht het iPad gebruik 

onder Europeanen. De iPad heeft het computer- en mobiel gebruik verminderd bij respectievelijk 73% en 38% 

van de respondenten. Dus niet alleen onderweg met mobiel, maar ook thuis op de tablet maakt de consument 

gebruik van internet. Door een mobiele website of een App te hebben die voldoet aan de wensen van de 

consument, zorgt u ervoor dat u door de mobiele consument overwogen wordt en dat zij u gaan bezoeken. 

MOBIEL  

INTERNET 
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Een handige en eenvoudige 

mobiele website voor Bol.com 

Wanneer men de mobiele telefoon niet gebruikt 

voor online aankopen doen, is de meest 

genoemde reden de lettergrootte en hoeveelheid 

informatie op de website (29%). Bij een tablet is 

dit na veilig betalen de meest genoemde reden 

(21%). Voor een kleine zelfstandige is dit net zo 

belangrijk, meent Yates een Britse juwelier. Hij 

zag zijn omzet, paginabezoeken en conversie 

aanzienlijk stijgen na het lanceren van een 

mobiele site. Het gebruiksgemak en snelle 

navigatie is daarbij van belang. 

(Bron: Internet Retailer, 2011) 

Mobiele website van restaurant 

De Smulpot 

De mobiele website van Rob 

Peetoom toont snel handige  

informatie 

H&M stemt af op mobiel met App 

en mobile website 

Ook voor het bezoeken van Nike 

iD is er een mobiele website 

Makkelijk zoeken in de All Saints 

App 

23%

23%

21%

10%

23%

19%

29%

14%

0% 10% 20% 30% 40%

Anders

Veiligheid betalen

Lettergrootte/hoeveelheid informatie

Ik vind op locatie winkelen leuker

Meest genoemde motivaties niet 
winkelen op mobiel

Mobiele telefoon iPad/tablet

http://m.hm.com/nl/mobilev2/home__mobileStart.nhtml?persist=true
http://m.desmulpot.nl/
http://m.bol.com/?Referrer=ADVNLMOB098003TLBOL
http://robpeetoom.mobielesite.nl/
http://www.sanomamedia.nl/nl-web-Nieuws-Persberichten-2011-Europees_iPad_gebruik_vergelijkbaar_met_Nederlandse_trend.php
http://www.sanomamedia.nl/nl-web-Nieuws-Persberichten-2011-Europees_iPad_gebruik_vergelijkbaar_met_Nederlandse_trend.php
http://www.sanomamedia.nl/nl-web-Nieuws-Persberichten-2011-Europees_iPad_gebruik_vergelijkbaar_met_Nederlandse_trend.php
http://nikeid.nike.com/m/
http://itunes.apple.com/nl/app/allsaints-spitalfields/id353487066?mt=8
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Met wereldwijd meer dan 500 miljoen actieve gebruikers die gezamenlijk meer dan 700 biljoen minuten per 

maand op hun profielpagina’s actief zijn, is Facebook tegenwoordig het grootste sociale netwerk. Veel 

organisaties beseffen dat en spelen hier inmiddels commercieel op in door het kopen van producten of diensten 

ook via sociale netwerken mogelijk te maken. De totale omzetten via Facebook zijn al snel astronomisch groot 

omdat er zoveel gebruikers zijn. De vraag is echter of sociaal winkelen een enorme vlucht neemt voor iedere 

retailer. Laat onverlet dat F-commerce, zoals het verkopen via Facebook ook wel wordt genoemd, voor menig 

retailer kan werken. Bij Ticketscript.nl kunnen consumenten tickets voor evenementen kopen via Facebook. Een 

bezoek brengen aan de website van Ticketscript.nl is daarvoor niet noodzakelijk. Met behulp van FaboShop kan 

u uw eigen Facebook shop maken. 

Twitter is een fenomeen op zich. Het snelgroeiende netwerk is zijn eigen verdienmodel nog aan het uitvinden, 

maar er zijn ook al partijen die wel raad weten met het medium. Echt kopen is er nog niet bij omdat transacties 

nog niet mogelijk zijn, maar als vertrekpunt voor een transactie doet Twitter al prima dienst. Telfort gebruikt 

Twitter als kanaal om met directe links consumenten door te sturen naar interessante aanbiedingen. Iedere 

consument die aangesloten is bij Telfort op Twitter krijgt automatisch een melding wanneer er een nieuwe 

bericht is geplaatst. Media Markt Arena, één van de vestigingen in Amsterdam, doet iets soortgelijks en roept 

consumenten vooral op om naar de fysieke locatie te komen. Het winkelcentrum Westfield Stratford City in 

Londen, attendeert volgers op nieuwe winkels. Jozemiek Jewels, kent alleen business to business kopers, maar 

vanuit een tiny url, een verkort websiteadres, worden klanten naar de webwinkel gestuurd. All 4 U Kado doet 

hetzelfde voor consumenten en stuurt ze meteen naar het aangeboden product. Groot voordeel van deze Twitter 

communicatie is dat het snel verspreid kan worden naar volgers.   

Telfort web shop op Twitter: 

nieuwste aanbiedingen met 

directe link 

Winkelen en aankopen doen via sociale media is 

bij ongeveer één vijfde van de consumenten 

bekend. Vooral Millennials menen dat het gebruik 

fors zal stijgen. Twitter is het meest gebruikte 

kanaal in de oriëntatie (zie Sociale media 

marketing in het hoofdstuk Communicate).  

All 4 U Kado stuurt Tweets met 

directe link naar web shop 

Bestel tickets op Facebook bij 

Ticketscript 

Maak je eigen Facebook shop 

met FaboShop 

Winkelcentrum informeert 

consumenten  middels Tweets 

Jozemiek.com gebruikt Tweets 

om klanten direct naar producten 

in de web shop te verwijzen 

22%

20%

20%

29%

19%

45%

50%

47%

41%

39%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Ticketscript op Facebook
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http://www.faboshop.nl/facebook-shop
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://nl-nl.facebook.com/ticketscript?sk=app_172604052767988
http://twitter.com/


SHOP-IN-SHOP 47 

Voor winkels is het belangrijk op plaatsen aanwezig te zijn waar consumenten veel winkelen. Dit heeft niet alleen 

betrekking op winkelgebieden, maar ook op winkels zelf. Winkels kunnen daarbij profiteren van de krachten van 

elkaar. Het shop-in-shop concept is op zich niets nieuws, maar door de combinatie van online en offline wordt dit 

concept wel in een nieuw jasje gestoken. Online winkels die veel traffic genereren bieden ruimte op hun website 

aan voor fysieke retailers of merken. Bol.com doet dit en biedt concurrerende online retailers de mogelijkheid om 

op hun website hun eigen producten aan te bieden. Bol.com neemt hierbij wel het winkelmandje voor zijn 

rekening maar zorgt niet voor de logistiek. Eigenlijk verzorgen ze de traffic voor deze online retailers. Het Duitse 

Zalando heeft aangekondigd dit ook te gaan doen waarbij ze de mogelijkheid aanbieden aan retailers, ook met 

fysieke winkels. Op deze manier kan een offline retailer snel online aan de slag. Wehkamp.nl gaat een stapje 

verder in de samenwerking en biedt fysieke retailers de mogelijkheid om aanwezig te zijn op hun website en 

neemt daarbij het hele online proces over.  

Een aantal merken en ook winkels heeft een shop-in-shop bij V&D, zoals bijvoorbeeld ICI Paris XL, Dixons en 

Benetton en recent is de eerste Runnersworld in een vestiging van de Bijenkorf geopend. Een kleine stap verder 

is natuurlijk het online aanbieden van de producten van deze partijen op de website van de retailer, maar daar 

moet vaak nog een stap gemaakt worden op het vlak van de shop-in-shop gedachte. 

Het is niet ondenkbaar dat fysieke winkels straks ook ruimte gaan bieden aan online winkels om fysiek zichtbaar 

te zijn. Deze shop-in-shop concepten zorgen ervoor dat verzorgingsgebieden groter worden en winkels vaker 

overwogen en bezocht worden. 

 

Koop bekende merken bij 

Zalando.nl 

 

Amazon Payments is een overkoepelende 

betaalfunctie van Amazon. Men vult eenmaal 

gegevens in en kan dan bij meerdere web shops 

in één keer betalen. Dit is nog wisselend bekend 

onder de consumenten, het meest onder 

Generation X, maar minder bij de andere 

generaties. Het gebruik over vijf jaar ligt rond 

40% van de consumenten. 

Samenwerking Bol.com en 

andere web shops 

 

Koop bij verschillende web shops 

en betaal met Amazon Payments 

 

Wehkamp.nl werkt samen met 

verschillende retailers 

 

Fysieke shop-in-shops bij V&D, 

wanneer komen deze online? 

Ondanks sluiting blijft FAME in 

vestigingen van de Bijenkorf 

actief 

25%

25%

29%

22%

19%

43%

45%

43%

45%

38%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Amazon Payments
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http://www.bol.com/nl/m/service/plaza/index.html?Referrer=ADVNLGOO0020030003bpz
http://www.adformatie.nl/nieuws/bericht/samenwerking-wehkamp-en-pg/
http://www.retailnews.nl/rubrieken/formule/formule/31635/fame-blijft-actief-bij-de-bijenkorf.html
http://www.retailactueel.com/874827/vd-krijgt-eigen-ici-paris-xl-shop-in-shop
https://payments.amazon.com/sdui/sdui/index.htm.
http://www.zalando.nl/esprit/


CHANNEL 48 

CONCLUSIE 

De mogelijkheid voor de consument om te kopen op internet 

vergroot het verzorgingsgebied, meer consumenten kunnen 

immers bij u terecht. Iets wat door de ontwikkeling van web shops 

nog meer naar voren is gekomen, is dat de consument niet denkt in 

kanalen. De consument wil enkel dit product, in deze kleur/maat 

voor een mooie prijs, op dat moment. Dat wilde de consument 

uiteraard voorheen ook al, maar de beschikbaarheid van web 

shops heeft deze blinde vlek in de spotlight gezet. Internet is en 

blijft er voor consumenten altijd, net als lucht en water. Het is in de 

beleving van de consument nu dus mogelijk om op elk moment, op 

elke plek, alle producten te kopen. Dit voorziet in een behoefte van 

de consument, gezien het succes van web shops en dit daaraan 

gerelateerde teruglopende verkopen van fysieke winkels. Wanneer 

het gewenste product niet beschikbaar is, bijvoorbeeld in de juiste 

maat of kleur, is de kans groot dat de consument ergens anders 

heen zal gaan om het daar te kopen, dan wel te bestellen. 

Wederom vraagt de consument hier iets van u. De retailer die altijd 

alles kan aanbieden zal de consument voor zich winnen. Dit 

betekent niet dat uw kansen enkel in een individuele web shop van 

uw winkel liggen. Samenwerking met anderen vergroot hier ook uw 

relevantie, zoals shop-in-shop concepten en gezamenlijke web 

shops. U kunt de consument tevens onderweg en op locatie 

bereiken, mits uw website en/of web shop gebruiksvriendelijk is 

voor de mobiele telefoon. Feit is dat het aantal winkelbezoeken 

terugloopt, daar staat wel tegenover dat de consument die u 

bezoekt, meer voorbereid is en nog belangrijker een grotere 

koopintentie heeft. Sterker nog, de consument vindt het prettig om 

face-to-face iemand te kunnen spreken. De manier(en) waarop u 

deze verschillende kanalen beschikbaar stelt voor de consument 

en hoe goed de integratie is van deze kanalen, bepaalt dus de 

mate waarin de consument u overweegt, bezoekt en bij u koopt. 

Maak de integratie van de verschillende koop- en 

communicatiekanalen zodanig dat het voor de consument niet 

uitmaakt waar, wanneer en hoe deze met u contact heeft. 



CHECKOUT 

“Een plaats waar een transactie plaatsvindt” 

 

Binnenstadservice: 

 

“Je moet op een andere manier naar je winkel kijken. Je 

winkel is het kantoor van je webwinkel. De conversie op de 

fysieke kassa en de web kassa moet je bij elkaar optellen.” 



CHECKOUT 50 

Consumenten kunnen zelf bepalen hoe, waar en wanneer ze willen afrekenen. Consumenten kunnen de 

mobiele telefoon inzetten als betaalmiddel. Om snel en gemakkelijk te kunnen winkelen kunnen ze het 

afrekenen ook zelf uitvoeren zonder tussenkomst van personeel. Dit biedt consumenten meer service op het 

gebied van afrekenen. Indien fysieke webwinkels een web shop hebben kunnen consumenten ervoor kiezen het 

product thuis te bestellen en betalen in plaats van in de winkel. Deze ontwikkeling heeft invloed op het 

koopgedrag van consumenten. 

 

INLEIDING 

Attractiekracht Transactiekracht 

1. Verzorgingsgebied 

2. Markt 

3. Bekend 

4. Overweegt 

5. Bezoekt 

6. Koopt 

7. Tevreden 

8. Komt terug 



NIEUWE  

CONVERSIE 
Het begrip conversie is aan een herdefiniëring toe. Voorheen was het gebruikelijk of enkel mogelijk om 

producten in de fysieke winkel te kopen. Door de komst van internet kunnen consumenten dit ook thuis doen. 

Verkoopkanalen lopen nu door elkaar heen. Wanneer consumenten een fysieke winkel bezoeken, is het voor 

hen niet meer dan logisch dat producten die niet in de collectie opgenomen zijn of uitverkocht zijn, in de winkel 

besteld kunnen worden. Wanneer winkels deze mogelijkheid niet bieden, kiest een deel ervoor het product in 

een andere fysieke winkel te kopen of via internet te bestellen. Bij dit laatste lopen winkels het gevaar dat ze de 

conversie mislopen. Daarom bieden diverse retailers de mogelijkheid om in de winkel online te bestellen, zoals 

bijvoorbeeld WE Fashion. Zo houden ze de conversie in de eigen winkel. De modeketen Score heeft sinds kort 

het connect programma. Consumenten kunnen middels een internetzuil producten bestellen die niet meer in de 

gewenste maat of kleur aanwezig zijn in de winkel. Wat het nog veel interessanter maakt, is dat consumenten 

kunnen putten uit het gehele online assortiment van Score. Zo worden merken overal beschikbaar, zelfs in een 

omgeving waar selectieve distributie nog steeds wordt gehanteerd. All Saints, een modeketen uit Groot-

Brittannië, biedt de klanten de mogelijkheid in de winkel om producten te kopen via hun eigen App op iPads. Ze 

doen dit niet alleen omdat producten niet op voorraad zijn, maar ook omdat het gemakkelijk is dat de aankopen 

thuisbezorgd worden en dat een klant niet de hele dag met een tas hoeft rond te lopen. Bijkomend voordeel van 

deze manier van werken is dat de consument in de winkel ervaring kan opdoen met de mogelijkheden van de 

iPad App. Ook in de schoenenbranche wordt het instore online shoppen geïntroduceerd. Zowel Front Runner als 

House of Shoes, bieden de klant de mogelijkheid om online de juiste maat te kunnen bestellen in de winkel en 

proberen hiermee de lost sales zo laag mogelijk te houden.  

51 

Bij WE kunnen consumenten in 

de winkel producten online 

bestellen 

In de winkels van All Saints, en in Nederland 

bijvoorbeeld bij Score, is het mogelijk om in de 

winkel online te bestellen in de web shop. De 

mogelijkheid om in de fysieke winkel online te 

bestellen is bij 16% van de consumenten 

bekend. Het gebruik zal vooral volgens 

Millennials toenemen over vijf jaar. Dit is in lijn 

met dat Generation X deze toepassing het meest 

nuttig vindt (46%). 

Online bestellen in de fysieke 

winkel van Score 

Front Runner introduceert digitale 

zuilen in de winkel waarop 

besteld kan worden 

Fragment: Bestel in de winkel van 

All Saints wanneer iets niet op 

voorraad is 

Bestel je maat in de winkel via de 

iPad App van Nimco House of 

Shoes 

Fragment: Vraag waar je welk 

product kan vinden in een 

winkelcentrum in Hongkong 

16%

16%

17%

12%

19%

46%

55%

46%

42%

42%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Instore online shoppen bij All Saints
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http://www.frontrunner.nl/?gclid=CP3-pvf6uqsCFUNI3godSDP0dQ
http://www.youtube.com/watch?v=pCLAYX2EPgk
http://www.youtube.com/watch?v=e7upYPmwT0A


MOBIEL ALS 

PORTEMONNEE 
52 

In de toekomst hebben consumenten geen portemonnee meer nodig en kunnen ze alles met hun mobiele 

telefoon betalen. Verschillende ontwikkelingen maken het nu of binnenkort mogelijk te betalen zonder pasjes. 

Gemak en snelheid zijn hierbij belangrijk voor de consument. Belangrijkste voorwaarde is natuurlijk dat het veilig 

is. MyOrder is een betaalapplicatie op basis van een betaaltegoed waarmee consumenten met hun mobiel 

kunnen bestellen en betalen in horecagelegenheden. Sinds kort kunnen consumenten met de mobiele 

betaaltoepassing QRID betalen door het scannen van een QR code met hun Smartphone. Deze toepassing kan 

onafhankelijk van bank of mobiele telefoonprovider worden gebruikt. Het onderzoeksbureau iSupply verwacht 

dat mobiel betalen op basis van de technologie NFC (Near Field Communication) explosief gaat groeien. Met 

deze technologie kunnen mobiele telefoons beveiligd gegevens uitwisselen met een andere machine over een 

korte afstand. Banken (Rabobank, ING en ABN AMRO) en telecombedrijven (KPN, Vodafone en T-Mobile) in 

Nederland werken er samen hard aan dit in 2012 in Nederland te introduceren. Onderzoeksbureau comScore 

heeft een analyse gemaakt van mobiel betalen en gekeken naar gebruik in Japan. 10% van alle mobiele 

abonnees gebruikt de mobile wallet in Japan en van hen gebruikt 78% de telefoon als betaalmiddel in retail. De 

consument neemt het internet en de mobiele telefoon al sterk mee in de fasen voor de aankoop van een 

product. Bovendien vergeet de gemiddelde consument nog eerder zijn of haar portemonnee in plaats van zijn of 

haar mobieltje. Het betalen is een nieuw aspect dat tevens gemak biedt aan de consument. Mobiel iDeal is hier 

tot slot ook een goed voorbeeld van. Vanaf volgend jaar is het mogelijk om bij Rabobank ook met de mobiele 

telefoon te betalen met iDeal. Door mobiel betalen in uw winkel mogelijk te maken draagt u bij aan een veilig, 

snel en gemakkelijk betaalproces waarmee u de conversie positief kunt beïnvloeden. 

Betaal mobiel door het scannen 

van een QR code 

Betalen door middel van QRID is erg bekend, 

vooral onder Millennials, maar bekendheid neemt 

met de leeftijd af. De jongste generatie is ook het 

meest bekend met betalen met NFC (36%) en 

het gebruik van deze techniek zal over vijf jaar 

nog toenemen (Millennials 50%). MyOrder is iets 

minder bekend bij ongeveer een kwart, dit is 

opvallend hoger voor Traditionals (32%). 

Millennials vinden al deze toepassingen over het 

algemeen erg nuttig. 

App voor mobiel bestellen en 

betalen via een account,  o.a. 

horeca, restaurants en bezorging 

Met NFC mobiel betalen door 

draadloos verbinding op korte 

afstand 

Fragment: Betaal online met een 

PayPal account, gekoppeld aan 

je rekening 

De Punchd App bevat al je 

klantenkaarten op je mobiel 

 

Meteen korting op je bonbedrag 

door het scannen van een QR 

code op je bon 

59%

71%

65%

52%

37%

47%

53%

49%

45%

36%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Betalen met QRID
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http://betaal-met-je-mobiel.nl/
http://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/nieuws/rabobank_nieuws/test_ideal_mobiel_van_start
http://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/nieuws/rabobank_nieuws/test_ideal_mobiel_van_start
http://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/nieuws/rabobank_nieuws/test_ideal_mobiel_van_start
http://www.myorder.nl/
http://www.google.com/wallet/
http://www.youtube.com/watch?v=V7q1jx8mYi8&feature=player_embedded
http://getpunchd.com/
http://www.rewardloop.com/rewardloop-connect


SNEL  

BETALEN 
53 

Mobiel betalen draagt bij aan een versneld afrekenproces en zal zoals reeds aangegeven in de komende jaren 

meer en meer gebruikt worden. Een andere toepassing die al een tijdje op de markt is, zelf scanning, draagt ook 

bij aan het sneller afrekenen aan de kassa. 

Vooral bij het doen van de dagelijkse boodschappen is het voor consumenten belangrijk om snel en gemakkelijk 

af te kunnen rekenen. Lange wachtrijen bij de kassa vermijden kan tegenwoordig. Bij verschillende Albert Heijn 

vestigingen is het mogelijk om producten tijdens het winkelen te scannen en aan het einde in één keer 

gezamenlijk af te rekenen. Andere voorbeelden zijn zelfscankassa’s waarbij de consument de taken van het 

personeel overneemt. Ze kunnen zelf de producten scannen en afrekenen. Dit draagt bij aan snel en gemakkelijk 

boodschappen doen. 

Zelf scannen en afrekenen bij AH 

De zelfscankassa is het meest bekend onder 

consumenten, maar dit concept bestaat nu ook al 

een aantal jaar. Men verwacht wel dat meer dan 

de helft van de consumenten dit over vijf jaar zal 

gebruiken. Dit is het hoogst voor Baby Boomers, 

die deze toepassing ook het meest nuttig vinden 

(75%). 

Fragment: Zelf scannen en 

afrekenen bij C1000 
Zelf scannen bij DekaMarkt 

Agrimarkt biedt zelf scannen aan. 

Betalen bij een caissière om het 

persoonlijk contact te behouden. 

Fragment: Zelf scannen bij IKEA 

niet alleen voor jongeren 

81%

84%

79%

82%

80%

60%

60%

58%

63%

58%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Zelfscankassa
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http://www.youtube.com/watch?v=VbJbCmXHBAY
http://www.agrimarkt.nl/top/nieuwsbrief/brief:15.htm
http://www.distrifood.nl/web/Nieuws/Formules/Formules-artikel-pagina/131205/Dekamarkt-introduceert-zelfscan.htm
http://www.youtube.com/watch?v=vPZLHysl0yM
http://ahxlelandstraat.nl/zelfscan.html


KLANTENBINDING 54 

Winkels begrijpen steeds beter dat het afrekenmoment het contactmoment is om de klant echt te leren kennen 

en een relatie op te bouwen met de klant. Voor een winkel is het belangrijk om te weten hoe klanten de winkel 

ervaren en of ze tevreden zijn over de gekochte producten. Daarom wordt achteraf steeds vaker om een review 

of feedback gevraagd over de winkel en/of de producten. Zo weet de winkel direct wat er speelt, wat de klant wel 

en niet wil en waar mogelijkheden liggen tot verbetering. Tevens worden achtergrondgegevens verzameld om 

beter te kunnen communiceren met de klant. De optie om feedback te kunnen geven geeft consumenten vaak 

een goed gevoel waardoor ze tevreden zijn en bij u terugkomen. Door het verzamelen van achtergrondgegevens 

kunt u dit laatste zelf ook beïnvloeden door ze informatie toe te sturen die past bij de voorkeuren en behoeften 

van de individuele klant. Met een beloning kunt u ook klantenbinding tot stand brengen. Score is een goed 

voorbeeld van een retailer die dit combineert met sociale media. Zij belonen consumenten voor hun aankopen 

en het delen van deze aankopen aan vrienden op bijvoorbeeld Facebook. De consument krijgt hier niet alleen 

erkenning mee voor de aankoop ansich, maar ook voor het fan zijn in plaats van de zoveelste klant. De beloning 

die u een consument toekent, kunt u op allerlei manieren vormgeven. Gratis producten, korting op een volgende 

aankoop of het sparen van punten zijn voorbeelden hiervan. Het nieuwe betalen met Google Wallet (zie Mobiel 

als portemonnee) biedt bijvoorbeeld opties voor het belonen van consumenten. De consument spaart punten bij 

bepaalde aankopen, wanneer men mobiel betaalt met Google Wallet. Het is ook mogelijk de eerste klant, of 

klanten die juist extra vaak inchecken, te belonen. Retailers kunnen dit tevens lokaal doen, waardoor de 

marketing specifiek gericht wordt op bepaalde consumenten. 

In de web shop Feedback 

Musical Instruments worden 

klanten na aankoop gevraagd 

een review te schrijven 
Media Markt vraagt aan klanten 

om reviews te schrijven  

Nimco House of Shoes vraagt na 

aankoop om op Wugly een review 

te schrijven 

Feedback van gasten op de 

website na het verblijf in Crown 

Inn Hotel 

Op autobedrijf.tevreden.nl worden 

tevredenheidsscores van 

consumenten getoond 

Geef je mening over IKEA in de 

winkel 

Door klanten te registreren kunt u klantenbinding 

opbouwen. Het eerste jaar na registratie blijft nog 

zo’n 40% van de klanten actief, blijkt uit 

onderzoek van m-wise. Maar wanneer u 

consumenten verleidt tot een aankoop in het jaar 

erna is de kans groter dat die daarna zullen 

blijven komen. Gemiddeld is men 3,2 jaar klant. 

Na een jaar blijven dus relatief meer klanten 

trouw en het is daarom van belang om ze het 

eerste jaar geïnteresseerd te houden. 

 

(Bron: m-wise, 2011) 

http://en.crowninn.nl/hotel-information/feedback-from-guests
http://www.wugly.nl/zoeken/?q=house+of+shoes&plaats=&submit=Zoeken
http://www.mediamarkt.nl/mcs/special/geef-uw-mening,10101,.html
http://autobedrijf.tevreden.nl/home/


CHECKOUT 55 

CONCLUSIE 

Het door elkaar lopen van kanalen maakt dat het begrip conversie 

aan herdefiniëring toe is. De consument koopt op (mobiel) internet 

en steeds meer retailers halen internet in de winkel. Naast reguliere 

web shops maakt de integratie van online en offline het mogelijk 

om bijvoorbeeld instore online te bestellen. De kans dat een 

consument ergens anders zal shoppen en dus omzet misloopt,  

maakt u hiermee veel kleiner. Het afhalen van online bestelde 

producten kan juist weer in de winkel en biedt de mogelijkheid tot 

extra verkopen. Ook het terugbrengen van online aankopen in de 

winkel biedt kansen. De consument is weliswaar niet geslaagd, 

maar u kunt er nog altijd een tevreden klant van maken. Aangezien 

het koopproces doorweven is van verschillende bronnen en 

kanalen is het eigenlijk niet zinvol om aankopen te scheiden op 

waar ze gekocht zijn. Door het optellen van al deze aankopen zult 

u zien dat de kanalen elkaar ook versterken. Checkout bepaalt dus 

de aankoop, de consument wil immers snel alles bestellen, maar 

vindt het ook prettig om te winkelen en naar een fysiek punt toe te 

kunnen gaan. Door ontwikkelingen voor (mobiel) betalen in de 

winkel te halen, maakt u het de consument gemakkelijker en 

concurreert u met de snelheid en het gemak van het internet. De 

mobiele telefoon wordt de portemonnee en zelfbediening wordt 

doorgevoerd tot aan de kassa met zelfscanners. Het koopmoment 

is tevens een kans voor u als retailer om klantenbinding te doen 

ontstaan en uw klant beter te leren kennen.  



CUSTOM(ER) 

EXPERIENCE 

“De ervaring die een consument heeft met een bepaalde 

organisatie. Deze ervaring kan gebaseerd zijn op een 

individuele ervaring of de totale ervaring die de consument 

heeft met deze organisatie” 

Citizen M: 

 

“Er zijn verschillende lifestyle stores tot leven gekomen 

waarbij de retail niet gefocust is op verkoop maar op 

beleving en de introductie van producten. Dat is het nieuwe 

denken. Als je goed retailt dan ben je met ervaring bezig.” 



CUSTOM(ER) 

EXPERIENCE 
57 

Consumenten zijn individuen met specifieke wensen en behoeften. Onder andere onder invloed van internet zijn 

de keuzemogelijkheden en beschikbare informatie oneindig en winkels proberen in dit speelveld allemaal de 

strijd om de gunst van de consument te winnen. Veel keuze stelt consumenten in staat kritisch naar winkels te 

kijken. Ze kiezen daarbij steeds vaker voor winkels die in staat zijn écht toegevoegde waarde te leveren. De 

ervaring die consumenten met winkels opdoen en de mate waarin winkels oplossingen op maat aanbieden 

bepaalt in hoge mate deze toegevoegde waarde. De totale custom(er) experience heeft invloed op de 

transactiewaarde van uw winkel. Het beïnvloedt de mate waarin consumenten bij u kopen, in hoeverre ze 

tevreden zijn en in hoeverre ze bij u terugkomen. Hier stopt het echter niet. De ervaringen die ze opdoen delen 

ze immers graag met anderen en deze ervaringen zijn voor andere consumenten een belangrijke bron van 

inspiratie om uw winkel te overwegen en te bezoeken. 

 

INLEIDING 

Attractiekracht Transactiekracht 

1. Verzorgingsgebied 

2. Markt 

3. Bekend 

4. Overweegt 

5. Bezoekt 

6. Koopt 

7. Tevreden 

8. Komt terug 



BEPAAL ZELF 

WANNEER 
58 

Consumenten willen producten tot hun beschikking hebben of krijgen op de momenten die het beste uitkomen. 

Als ze een product direct nodig hebben, moeten ze in de meeste gevallen nog een bezoek brengen aan een 

fysieke winkel. Online winkels beseffen dat maar al te goed en kiezen er daarom ook voor om op fysieke locaties 

aanwezig te zijn, zodat consumenten daar direct terecht kunnen. Hebben consumenten producten niet direct 

nodig of zijn de producten niet op voorraad, dan is het prima dat deze afgeleverd worden. Consumenten zijn 

echter niet op elk moment van de dag thuis om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen en hebben ook geen 

tijd om de hele dag thuis op hun pakketje te wachten. Dit betekent dat er oplossingen moeten zijn die ervoor 

zorgen dat ze de bestelling op het moment krijgen dat ze het beste uitkomt. Daarom kunnen consumenten bij 

winkels aangeven op welk moment van de dag ze de bestelling willen ontvangen. Als ze dat zelf lastig in kunnen 

schatten kunnen ze er ook voor kiezen de bestelling zelf af te halen. Ook de online reus Amazon.com ziet de 

wens toenemen van de klanten om zelf te bepalen wanneer men producten wil afhalen en start met locker 

systemen. Click & collect zal ook in belang gaan toenemen. Best Buy biedt de klant die online koopt de 

mogelijkheid voor de deur te parkeren en af te halen op een moment dat het goed uitkomt. Afleveren op maat 

zoals Albert.nl doet, zal ertoe bijdragen dat de totale transactiekracht van uw winkel verbeterd wordt. 

En wat te denken van winkelgebieden zelf die deze service aanbieden? Bij een bezoek aan het winkelcentrum 

Westfield in Londen kunnen consumenten de hele dag winkelen zonder met tassen te hoeven slepen. Aan het 

einde van de dag kunnen ze alles wat ze gekocht hebben op een centrale locatie afhalen. En mocht daar geen 

tijd voor zijn dan kan het ook gewoon thuisbezorgd worden. Winkelgebieden dragen zo bij aan de 

transactiekracht van individuele winkels maar ook aan die van het winkelgebied zelf. 

Dichtbij de ingang parkeren voor 

het ophalen van online aankopen 

 

Het in bewaring stellen van aankopen tijdens het 

winkelen is bij de consument nog redelijk 

onbekend. Echter, ruim 60% van de consumenten 

vindt deze service nuttig. Hiermee in lijn is de 

verwachting over het gebruik over vijf jaar bij 

ongeveer 50% van de consumenten. Aankopen 

na het winkelen ophalen in de winkel vindt men 

prettiger (73%) dan thuis laten bezorgen.  

Kies het moment waarop u de 

bezorging wilt ontvangen 

 

Webwinkels gaan fysiek in 

aanloopstraten voor het ophalen 

van bestellingen 

 

Laat je boodschappen achter om 

ze na het winkelen weer op te 

halen in winkelcentrum Westfield PLUS bezorgservice tot aan huis 

 

17%

9%

21%

18%

17%

52%

55%

50%

56%

47%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Westfield shopping service
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Solitaire kluisjes van 

Amazon.com altijd bereikbaar 

http://www.pluseijkemans.nl/index.php?p=bezorgservice
http://uk.westfield.com/london/services/concierge/cloakroom-co
http://www.retailactueel.com/972884/webwinkels-bieden-aanloopstraten-kansen
http://webwinkel.ah.nl/process?action=albert_noscript.check_postalcode&postalcode=3581KL


STEL JE EIGEN 

PRODUCT SAMEN 
59 

Consumenten willen graag zelf kunnen bepalen wat ze kopen. Ze zijn op zoek naar producten die op hun eigen 

specifieke wensen en behoeften zijn afgestemd. Winkels en fabrikanten bieden steeds vaker de kans om dit 

mogelijk te maken. Bij Oakley kunnen consumenten hun eigen bril samenstellen door monturen en glazen te 

kiezen. Dit kan in de winkel maar ook online. Bij Nike en Converse kunnen consumenten hun eigen schoenen 

samenstellen. Bij NikeID kan dit al meer dan tien jaar, bij Converse is het echter mogelijk om in de winkel binnen 

twintig minuten met schoenen naar buiten te lopen met een eigen design. Consumenten kunnen op een iPad 

hun eigen design samenstellen en vervolgens laten printen op de juiste maat schoenen. Kleding kunnen 

consumenten tegenwoordig ook steeds vaker op maat laten maken. Het Nederlandse LemonBow stelt de klant 

in staat om een bikini op maat te maken. Uit de gekozen stof wordt het zelfgekozen model op maat “geprint” en 

vervolgens “gelaserd”. Dit gebeurt allemaal in de winkel waar de klant zelf bij is. Voor merken draagt dit bij aan 

een positieve ervaring met het merk. Voor winkels draagt dit bij aan een positieve ervaring met de winkel. 

Bemz.com biedt de mogelijkheid om hoezen naar eigen smaak te maken voor IKEA meubelen. Op deze manier 

kunnen consumenten op eenvoudige wijze hun bank een tweede leven geven. Het op maat bedienen van 

consumenten met uw assortiment zorgt ervoor dat u vooral invloed kunt uitoefenen op het aantal consumenten 

dat bij u koopt. Vaak zijn het relatief kleine zaken waarmee al een vorm van “zelf maken” wordt aangeboden. 

Polo Ralph Lauren en Pottery Barn bieden beide aan dat consumenten initialen kunnen laten borduren op 

respectievelijk kleding en babyproducten zoals rompertjes en dekbedden. Hiermee vergroot u de 

transactiekracht van uw winkel. Wanneer uw klanten tevreden zijn met deze service zorgt dit er tevens voor dat 

ze bij u terugkomen. Voor merken draagt dit bij aan een ultieme ervaring met het merk. 

Ontwerp je eigen Converse gymp 

Vooral Millennials zijn bekend met het 

customizen van producten.  Deze vinden dit ook 

het meest nuttig (74%). Met Bemz.com, het 

ontwerpen van een bankhoes voor een IKEA 

bank, is de consument minder bekend (totaal 

15%). Baby Boomers vinden deze ontwikkeling 

het meest nuttig (74%) en verwachten dat 48% 

van de consumenten dit gebruikt over vijf jaar. 

Ontwerp een bankhoes voor al je 

IKEA meubilair op Bemz.com 

Pickwick ontwikkelde samen met 

Hyvers een nieuwe theesmaak 

Laat je badpak of bikini naar 

keuze op maat maken 

Ontwerp je eigen Milka 

verpakking op www.chocobox.nl  

 

Bedenk een nieuwe chips smaak 

voor Lay’s 

35%

54%

37%

25%

15%

43%

48%

44%

42%

33%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Ontwerp een Converse gymp
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http://www.bemz.com/
http://www.lays.nl/pers/
http://www.chocobox.nl/
http://www.lemonbow-swimwear.com/
http://www.pickwick.nl/dutchteablend/
http://www.converse.com/


PERSOONLIJKE 

AANDACHT 
60 

Persoonlijke aandacht en een persoonlijke benadering vinden consumenten belangrijk. Als ze een bezoek aan 

een winkel brengen, hebben ze behoefte aan gastvrijheid en personeel dat hun het gevoel geeft dat ze welkom 

zijn. Ze nemen de tijd voor het bezoek aan een winkel en willen dan ook graag in de watten gelegd worden. 

Consumenten geven aan dat de belangrijkste onderscheidende factor van fysieke winkels ten opzichte van 

online winkels de deskundigheid en het professionele advies is (Bron: ABN AMRO, 2011). In de woonbranche 

wordt gewerkt met stylisten die klanten persoonlijk adviseren bij het inrichten van het huis. In de modebranche 

wordt ook met stylisten gewerkt die klanten adviseren bij het kiezen van de juiste kleding. Maatwerk gaat hierbij 

vaak verder dan alleen persoonlijke aandacht. Er zijn ook steeds meer technologieën beschikbaar die maatwerk 

mogelijk maken. In de woonbranche wordt gebruik gemaakt van projectieschermen waarmee de inrichting van 

de kamer of keuken live met de klant ontworpen kan worden. Er zijn ook winkels waar kiosken aanwezig zijn 

waar bezoekers interactief contact hebben met adviseurs die ze helpen de juiste producten te kopen. Zo hebben 

Kraft en Intel samen een kiosk gelanceerd die consumenten persoonlijke recepten aanbiedt en helpt bij het 

samenstellen van de maaltijd en het vinden van de producten in de winkel. Een goed voorbeeld van de 

combinatie van het customizen van een product en persoonlijke aandacht is de website ShirtbyHand. Hier is het 

mogelijk om zelf een overhemd te ontwerpen, maar er komt iemand op afspraak langs om de juiste maten op te 

nemen. De inzet van sociale media wordt ook gebruikt om persoonlijke aandacht aan ons te geven. Supermarkt 

Albert Heijn heeft webcare geïntroduceerd op Twitter waarmee consumenten één-op-één contact kunnen 

zoeken met de klantenservice. Voor kleine zelfstandigen is het mogelijk persoonlijke aandacht aan te bieden 

door samen te werken met winkelgebieden. U kunt dan bijvoorbeeld met meerdere partijen een persoonlijke 

shopper aanbieden. 

één-op-één antwoord op vragen 

over Albert Heijn op Twitter 

De consument is redelijk bekend met deze 

service van Albert Heijn op Twitter, het gebruik 

zal over vijf jaar nog iets zijn gestegen. De 

grootste stijging zal zijn onder Generation X. 

Ruim een derde van de consumenten vindt deze 

toepassing nuttig en Millennials zelfs met 58%.  

Receptenvinder van Kraft en Intel 
Le Marquis interieur  biedt 

stylisten 

Persoonlijke stylisten helpen het 

gezin in winkelcentrum Westfield 
Persoonlijke shopper in een 

winkelcentrum in Sevilla 

Op locatie worden je maten 

opgenomen. Ontwerp daarna 

online je eigen overhemd 

32%

49%

26%

28%

25%

46%

49%

45%

46%

43%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

AH webcare Twitter
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http://www.shirtbyhand.nl/
http://www.imago-effect.nl/Le Marquis interieur/personalstyling.htm
http://www.kraftfoodscompany.com/home/index.aspx
http://twitter.com/
http://uk.westfield.com/london/services/fashion/personal-shopper


WINKEL OP DE DOEL-

GROEP AFGESTEMD 
61 

U heeft steeds meer met twee generaties te maken. Enerzijds de oudere generatie die niet of nauwelijks met 

internet en de daarmee gepaard gaande technologie is opgegroeid. Deze generatie vormt een belangrijke 

doelgroep omdat ze kapitaalkrachtig zijn en veel vrije tijd hebben. Anderzijds de jongere generatie die wel met 

de internettechnologie opgegroeid is en daarmee andere eisen aan winkels stelt. Snelheid en kennis zijn voor 

hen belangrijk. Oudere doelgroepen hebben behoefte aan winkels en winkelgebieden die goed bereikbaar zijn 

en een goede service bieden. Daarom komen we winkels en in de nabije toekomst ook winkelgebieden tegen die 

op een specifieke doelgroep zijn afgestemd. Het Japanse warenhuis Keio heeft de winkels speciaal op de wat 

oudere doelgroep afgestemd. Personeel is ouder, letters zijn groter en planken zijn lager. Voor House of Shoes 

zijn ouders met jongere kinderen een belangrijke doelgroep. Dat is niet alleen terug te zien in het assortiment, 

maar ook in de winkels. Deze zijn van een laag kindertoilet voorzien, een uitkomst voor ouders met jonge 

kinderen. IKEA ziet de jonge gezinnen eveneens als belangrijke doelgroep en kent het familietoilet. 

CitizenM is een hotelketen die de kamers en faciliteiten volledig op de reizende consument heeft afgestemd. Ze 

hebben alles weggelaten dat overbodig is en zich vooral gericht op datgene dat van belang is voor een reiziger: 

het perfecte bed, met een goede douche en 24/7 services om te eten en te drinken. Voor de wereldreiziger die 

tijdzones doorkruist, kan het altijd ochtend, middag of avond zijn. De reiziger staat dus centraal, niet de lokale 

klok. Daarnaast bestaan er speciale services voor bepaalde doelgroepen. Een voorbeeld is de Gemakspas voor 

50plussers. Dit is een landelijke kortingspas speciaal ontwikkeld voor alle mensen in Nederland van 50 jaar of 

ouder. Winkels en winkelgebieden die een duidelijke doelgroep voor ogen hebben en hun beleid en keuzes 

daarop afstemmen kunnen hun transactiekracht hiermee enorm beïnvloeden.  

Fragment: Een laag kindertoilet in 

Nimco House of Shoes 

 

Ouderen zijn een groep om steeds meer 

rekening mee te gaan houden. Maar dit betekent 

niet dat hun voorkeuren leeftijdsgebonden zijn. 

40% van de consumenten is het daar dan ook 

mee eens. Ook blijkt dat service van belang is. 

Met de stelling: “Ik ga liever naar een winkel waar 

de service heel goed is, dan naar een winkel 

waar ik iets minder betaal maar waar de service 

slecht is” is 54% van de consumenten het eens.  

 

 

(Bron: Retail2020, 2010) 

 

Betaalbare luxe hotelkamers 

zonder onnodige of verborgen 

kosten 

 

IKEA familietoilet: grote ruimte 

met meerdere lage toiletten, 

wasbakken en commode 

 

Een kortingspas voor 50+ 

 

Keio warenhuis in Japan richt 

zich met zijn winkels op de 

oudere consument 
Collectie van ontwerper Jacob 

Cohen voor elke generatie 

14%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

% mee oneens en
zeer mee oneens

% mee eens en
zeer mee eens

Stelling: productvoorkeur is steeds 
minder leeftijdsgebonden

http://www.jacobcohen.it/
http://www.degemakspas.nl/
http://www.citizenm.com/
http://www.youtube.com/watch?v=DUEc7MtyqN4
http://www.economist.com/node/21524920


22%

21%

24%

25%

11%

44%

47%

43%

47%

40%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

EP: App
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ONLINE IN OFFLINE 

WERELD 
62 

Op basis van ervaringen met online oriënteren en kopen is het verwachtingspatroon op het gebied van winkelen 

compleet veranderd. Consumenten zijn gewend geraakt aan de beschikbaarheid van productinformatie en willen 

dit ook graag in fysieke winkels terug zien. Wie kent niet de situatie waarin de klant vaak beter geïnformeerd is 

over het product dan het personeel in de winkel. Daarom is de online wereld steeds vaker toegankelijk in fysieke 

winkels.  Dit draagt bij aan een ultieme winkelervaring. Op de mobiele telefoon of via een touch-screen in de 

winkel hebben consumenten toegang tot online informatie (prijzen en reviews) en de online collectie. 

Elektronicawinkel EP: ElectronicPartner heeft een applicatie ontwikkeld die bezoekers in de winkel kunnen 

gebruiken om informatie te zoeken en producten te vergelijken. Bij de modewinkel All Saints hebben bezoekers 

in de fysieke winkels via iPads online toegang tot de volledige collectie. Door deze winkels als showroom in te 

richten, raken consumenten ook meer geïnspireerd, maar kunnen ze alles kopen ook als het niet voorradig is. 

De nieuwe fysieke vestigingen van Shoebazaar en de Hypebazaar zijn hier een goed voorbeeld van. De web 

shop is geïntegreerd in de fysieke winkel, waardoor de klant op de fysieke locatie een nog grootser assortiment 

tot zijn of haar beschikking heeft. 

Door de opkomst van mobiel internet in combinatie met de opkomst van sociale media kan op iedere locatie de 

ervaring van anderen ondersteunend werken aan de eigen ervaring in de winkel, of ten minste de keuzes uit 

winkels. Deze combinatie van sociaal lokaal en mobiel wordt ook wel SoLoMo genoemd. Een mooi voorbeeld 

van hoe dit versterkend kan werken bij de experience van de klant is te zien bij het Amerikaanse Brookstone. 

Consumenten kunnen in de winkel een QR code bij producten scannen en op hun mobiel zien hoe andere 

klanten de producten ervaren. Zij kunnen onder andere reviews lezen en filmpjes bekijken hoe het product 

gebruikt kan worden. 

Fragment: In de winkel van All 

Saints online toegang tot de 

gehele collectie 

Men verwacht een forse stijging van het gebruik van 

online toepassingen van fysieke winkels, zoals de 

EP: App. Het gebruik van een tablet in de winkel 

voor informatie of bestellen, zoals bij All Saints, is 

minder bekend (totaal 16%). Echter wordt deze 

toepassing nuttig ervaren, hoewel dit percentage 

hoger ligt bij de jongere generaties. Men verwacht 

dat het gebruik van instore online toepassingen over 

vijf jaar dan ook fors zal zijn gestegen. 

Hulp bij het zoeken naar het juiste 

product in de winkel en online 

Tesco helpt klant prijzen te 

vergelijken van producten tijdens 

het winkelen 

Hypebazaar is de fysieke 

showroom van Shoebazaar, 

instore online shoppen is mogelijk 

Fragment: Bij Brookstone kan 

men mobiel in de winkel reviews 

lezen en  filmpjes bekijken  over 

producten 
New Look moedigt iedereen aan 

om op alle manieren te kopen 

http://www.tesco.com/apps/
https://www.ep.nl/ep_winkel_app
http://www.youtube.com/watch?v=pCLAYX2EPgk
http://www.retailnews.nl/rubrieken/non-foodretail/fashion-retail/31993/--8216een-fysieke-vestiging-is-een-showroom--8217.html
http://www.youtube.com/watch?v=GID7qsJ7hEQ


WINKELEN IS EEN 

BELEVENIS 
63 

Online is tegenwoordig (bijna) alles te koop. Daarom moeten consumenten een reden hebben om winkels en 

winkelgebieden te bezoeken. Dit betekent dat winkelen steeds meer een belevenis moet zijn. Apple is een goed 

voorbeeld van een winkel die beleving koppelt aan de producten die ze verkopen. Alle elektronica kan men zien, 

aanraken en uitproberen. Het is mogelijk om bij de Genius Bar specialisten te raadplegen voor technische 

vragen en het is tevens mogelijk colleges te volgen om te leren hoe producten te gebruiken. Winkelen 

concurreert bij consumenten met andere vormen van vrijetijdsbesteding en daarom moet u ervoor zorgen dat ze 

winkelen als een belevenis blijven zien. Er moeten redenen gecreëerd worden om winkels en winkelgebieden te 

blijven bezoeken. Winkels en winkelgebieden moeten steeds meer een verblijffunctie hebben waar consumenten 

kunnen ontspannen, ontmoeten en ervaren. Uw winkel moet meer dan een winkel zijn. En winkelgebieden 

moeten meer zijn dan alleen een gebied om te winkelen. Diensten worden daarom steeds meer toegevoegd. In 

Westfield London kunnen consumenten terecht voor massages en schoonheidsbehandelingen tijdens het 

winkelen. Winkels nodigen populaire dj’s uit om hun klanten een unieke ervaring te geven. Het draait daarbij niet 

langer om het puur kopen van producten, winkelen moet een ervaring zijn. Consumenten willen niet alleen 

kopen, ze willen ook dingen doen en ervaren. Steeds vaker kunnen consumenten voor kooklessen terecht in 

winkels. De Colruytgroup Academy biedt tevens twee workshops per dag aan in de supermarkt, die in de 

toekomst kunnen variëren van culinaire lessen tot het gebruik van reinigingsproducten. Dat is winkelen ervaren 

op een andere manier. Daarnaast bieden winkels klanten ruimte om te ontspannen. Dit kan horeca in een winkel 

zijn maar ook ruimte om gezellig met vrienden te kletsen. Een voorbeeld is Wash & Coffee in Amsterdam en 

München, een initiatief van Bosch en Persil. Dit is een wasserette omgetoverd tot een café en 

ontmoetingsplaats, terwijl men de was kan doen (of is het andersom?).  

Tijdens The Sting opening in 

Londen draait een dj 

Winkelen is met 44% de grootste reden om niet 

thuis online te shoppen achter de pc. Deze 

consument vindt winkelen op locatie leuker. Men 

verwacht wel meer van de retailer. Zoals al 

eerder bleek hecht 57% van de consumenten 

waarde aan sfeer en beleving. Echter meent 83% 

van de consumenten dat winkels die dezelfde 

producten verkopen steeds meer op elkaar lijken. 

 

 

 

(Bron: Retail2020, 2010) 

Genius Bar Apple, maak online 

een afspraak 

Aqua massages in Westfield 

Shopping Centre 

Fragment: Ga met knappe heren 

en dames op de foto bij Hollister 

Dj Eric van Holland draait iedere 

zondag in de H&M op het 

Leidseplein in Amsterdam 

Fragment: Wash & Coffee in 

München  

44%

43%

36%

51%

50%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Winkelen op locatie is leuker

http://www.apple.com/retail/geniusbar/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NzHcfJ9GDxc
http://vimeo.com/10720828
http://www.colruyt.be/colruyt/static/1024/persberichten/pers_29_09_11_n.htm?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=475&width=555
http://www.colruyt.be/colruyt/static/1024/persberichten/pers_29_09_11_n.htm?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=475&width=555
http://www.colruyt.be/colruyt/static/1024/persberichten/pers_29_09_11_n.htm?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=475&width=555
http://www.colruyt.be/colruyt/static/1024/persberichten/pers_29_09_11_n.htm?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=475&width=555
http://www.colruyt.be/colruyt/static/1024/persberichten/pers_29_09_11_n.htm?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=475&width=555
http://www.youtube.com/watch?v=aJ4BK_pw0R8


BESPAAR TIJD  

EN MOEITE 
64 

Consumenten besteden hun tijd bewust. Als winkelen even geen vorm van vrijetijdsbesteding is, is het fijn als ze 

zo efficiënt mogelijk inkopen kunnen doen. Het draait daarbij om gemak tijdens het winkelen. Veel consumenten 

kiezen om online te shoppen voor het gemak. Echter vinden deze consumenten het toch prettig om een fysiek 

punt te hebben om naar toe te kunnen gaan. Best Buy maakt dit aspect gemakkelijk door parkeerplaatsen te 

reserveren voor deze klanten. Zij hebben immers al een aankoop gedaan. Overigens vergroot deze fysieke 

ontmoeting de kans dat deze klant nog additionele aankopen zal doen in de winkel. Coolblue heeft sinds kort 

ook fysieke winkels. Op het web maken zij het de klant tevens gemakkelijk door een overkoepelend 

winkelmandje. Dit scheelt het opnieuw moeten invullen van gegevens bij aankopen in een andere Coolblue web 

shop. Mogelijkheden die het gemakkelijker maken tijdens het winkelen dragen bij aan een positieve 

winkelervaring. Appie, de App van Albert Heijn, maakt het consumenten eenvoudiger boodschappen te doen. Dit 

begint thuis al met de boodschappenlijst die door het hele gezin samengesteld kan worden. Op elke locatie kan 

deze gesynchroniseerd worden en het boodschappenlijstje wordt aangepast aan de optimale looproute van de 

winkel. Andere voorbeelden zijn winkels die klanten de keuze geven tussen een papieren kassabon en een 

digitale versie die per e-mail verstuurd kan worden, zoals BelCompany doet. Die ene belangrijke bon raken ze 

dan nooit meer kwijt. Wanneer een online bestelling is gedaan en de klant geen tijd heeft om het op te halen in 

de winkel, biedt Toys”R”us een Family & Friends ophaalservice. Iemand anders kan dan de bestelling toch nog 

ophalen. Het besparen van tijd en moeite draagt ertoe bij dat uw klanten tevreden zijn en bij u terugkomen.  

Appie App voor je boodschappen-

lijst, bonusaanbiedingen, 

recepten en allerlei andere 

informatie 

Men is nog niet zo bekend met parkeerplaatsen 

speciaal voor het afhalen van online bestellingen. 

Echter zal het gebruik over vijf jaar flink zijn 

gestegen, rond de 50%. Ongeveer 60% van de 

consumenten vindt deze ontwikkeling dan ook 

nuttig. 

BelCompany biedt een digitale 

kassabon aan 

Coolblue overkoepelend 

winkelmandje: koop in 92 shops 

en reken in één keer af 

 

Dichtbij de ingang parkeren voor 

het ophalen van online 

bestellingen 

 

Toys”R”us heeft een Family & 

Friends ophaalservice 

Fragment: Colruyt App om je 

boodschappen mobiel te 

bestellen 

13%

13%

12%

12%

14%

51%

50%

52%

54%

45%

Totaal

Millennials

Generation X

Baby Boomers

Traditionals

Best Buy parkeerplaatsen
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http://blog.coolblue.nl/2011/06/28/coolblue-winkelmandje/
http://itunes.apple.com/nl/app/appie/id327535329?mt=8
http://www.toysrus.com/helpdesk/index.jsp?display=returns&subdisplay=returns
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zGVahna-mEc


CUSTOM(ER) 

EXPERIENCE 
65 

CONCLUSIE 

De invloed van Custom(er) experience op de aankoop, 

tevredenheid en retentie maakt duidelijk dat de consument centraal 

staat. De retailers die dit goed doen zien hun klanten terugkomen 

en deze klanten bevelen hen ook aan. Service aanbieden is 

hiermee dus letterlijk een investering. U moet meer bieden dan een 

ruimte waar producten staan uitgestald. Daarnaast verwacht de 

consument geholpen te worden waar dat mogelijk is en wil de klant 

gehoord worden. Dit kan al door simpelweg een platform te creëren 

waarop de klant bij u terecht kan en antwoord krijgt op vragen en 

opmerkingen. De voorbeelden bij de desbetreffende trends laten 

zien dat de gebieden waarop u service kunt bieden zeer divers zijn. 

Welke u kiest is afhankelijk van het soort product dat u verkoopt en 

waar u gevestigd bent. Welke aspecten belangrijk zijn om service 

in te verlenen is sterk afhankelijk van de doelgroep die u bedient. 

Toch lijkt de bindende factor persoonlijke aandacht te zijn, dit kan 

de consument tegenwoordig ook verwachten aangezien men goed 

geïnformeerd is en kan kiezen uit een zeer uitgebreid aanbod.  

Bovendien is door (mobiel) internet dit aanbod overal en altijd 

zichtbaar en benaderbaar. Misschien is het nog belangrijker dat de 

consument deze service gewoon mag verwachten. U wilt tenslotte 

dat deze bij u een aankoop komt doen. De klanttevredenheid 

meten is hiermee niet meer een luxe, maar een absolute must. Een 

tevreden klant telt letterlijk voor twee. 
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DE METAMORFOSE VAN DE DETAILHANDEL 
 

De impact van Het Nieuwe Winkelen (HNW) heeft niet alleen betrekking op de fysieke winkels en 

winkelgebieden, maar heeft vooral impact op ‘retailen’ zelf. U zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe wereld 

waarin u actief bent en wilt blijven. Het eerste gedeelte van deze conclusie zal ingaan op hoe de veranderingen 

in het koopproces effect hebben op de winkel aan de hand van de retailwaterval. Het tweede gedeelte zal ingaan 

op de winkelgebieden en hoe het door HNW de binnenstad, middenstad en buitenstad zullen gaan veranderen. 

 

HNW: EEN INTEGRALE AANPAK VAN DE RETAILWATERVAL  
 

In dit rapport is op basis van 6 C’s beschreven hoe het koopproces blijvend veranderd is. Er is in kaart gebracht 

hoe deze veranderingen van invloed (positief dan wel negatief) zijn op de verschillende onderdelen van de 

retailwaterval en er is heel concreet beschreven wat de gevolgen zijn voor de attractie en transactiekracht van 

uw winkel. Duidelijk is geworden dat de manier waarop u naar de retailwaterval kijkt en de conclusies die u 

hieruit trekt niet alleen gelden voor uw winkel, of u nu een fysieke speler of een online pure player bent. En al 

helemaal niet voor uw webwinkel en fysieke winkel gescheiden. Duidelijk is dat de offline wereld niet zonder 

online kan en online niet zonder de offline wereld kan. Deze kanalen zullen verder met elkaar versmelten, 

waarbij de grenzen tussen online en offline uiteindelijk zullen verdwijnen. HNW eist een cross-channel 

benadering van u. HNW eist dus ook een integrale aanpak van de retailwaterval. Per stap in de retailwaterval 

dient te worden gekeken hoe deze beïnvloed kan worden om uiteindelijk te leiden tot meer omzet.   

Attractiekracht Transactiekracht 

1. Verzorgingsgebied 

2. Markt 

3. Bekend 

4. Overweegt 

5. Bezoekt 

6. Koopt 

7. Tevreden 

8. Komt terug 
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VERZORGINGSGEBIED EN MARKT: CROSS-CHANNEL OMZET 
 

HNW start in eerste instantie met het op een andere manier benaderen van het begrip omzet. Omzet kan niet 

langer per winkel of per kanaal worden bekeken, maar moet integraal per verzorgingsgebied worden bekeken. 

De angst van cross-channel retailers dat online omzet kannibaliseert op de totale omzet in een 

verzorgingsgebied lijkt ongegrond. Uit verschillende interviews is namelijk gebleken dat retailers meer online 

omzet realiseren in een verzorgingsgebied indien zij daar ook fysiek aanwezig zijn. De winkel geldt hier veelal 

als marketing tool of als servicepunt en de consument heeft altijd nog de zekerheid dat hij of zij naar een fysiek 

punt toe kan gaan indien noodzakelijk. Daarnaast besteden de consumenten die cross-channel kopen bij een 

retailer in de regel ook aanzienlijk meer.  

 

De retailer die cross-channel actief is, vergroot per definitie zijn markt. Uiteindelijk wil een retailer zijn 

marktaandeel maximaliseren of ten minste optimaliseren in een verzorgingsgebied. Indien u wilt bepalen of u 

een bepaalde fysieke winkel dient te handhaven of te sluiten, is het noodzakelijk dat u niet alleen kijkt naar wat 

de omzet is van de fysieke winkel, maar dient u ook te kijken naar de online omzet in het desbetreffende 

verzorgingsgebied. Uw winkel heeft niet langer enkel de transactie functie. 

 

BEKEND EN OVERWEEGT: GEEN MERK, GEEN WINKEL 
 

De winkels van de toekomst moeten merken zijn. Dit betekent niet dat enkel bekende merken nog winkels zullen 

hebben, maar wel dat retailers moeten nadenken waarom ze er zijn en vooral welke toegevoegde waarde ze 

leveren in de winkel. Uw winkel heeft namelijk ook een marketing- en servicefunctie. Het betekent niet dat er 

geen transacties meer in uw winkel gaan plaatsvinden, maar deze zullen in veel gevallen wel een minder 

belangrijke rol gaan spelen. In HNW zal de winkelfunctie van dozen schuiven zich echter voornamelijk online 

afspelen, omdat dit efficiënter zal zijn. (winkel)Merken moeten toegevoegde waarde leveren: service zal hierbij 

een belangrijke rol spelen. Authenticiteit, het echt zijn, is de sleutel om vervolgens uw (winkel)merk ook lading te 

geven. Door een sterk (winkel)merk te zijn, zal de bekendheid in het (lokale) marktgebied vergroot worden en 

zal ook het overwegen van het (winkel)merk boven een andere winkel de doorslag geven.  

Merken moeten worden onderhouden en meebewegen met de doelgroep. Dit betekent dat merken hun uitingen 

en verschijningsvormen regelmatig aanpassen aan de nieuwe omgeving. Merken willen daarbij voorop lopen. 

Concreet voor (winkel)merken betekent dit iedere vijf jaar het winkelbeeld en verschijningsvorm aanpassen en 

up-to-date worden. 

 

BEZOEKT EN KOOPT: MINDER BEZOEKERS, MEER KLANTEN 
 

Als gevolg van HNW zijn consumenten beter geïnformeerd dan ooit te voren. (mobiele) Informatiebronnen zoals 

product reviews, winkel reviews en vergelijkingssites maken het mogelijk dat consumenten precies weten 

waarom ze welke winkel voor welk product willen bezoeken. Hiermee neemt het aantal bezoekers voor uw 

winkel af, maar dit zal ten goede komen aan uw conversie. Voorwaarde hierbij blijft wel dat u het juiste 

assortiment op het juiste moment moet kunnen aanbieden. Het principe van Click & Pick, online bestellen en 

afhalen in de fysieke winkel, biedt ook diverse mogelijkheden om de conversie aanzienlijk te laten stijgen. 

Bijvoorbeeld wanneer u in staat bent om de bezoekers die een pakketje afhalen nog additionele producten en/of 

diensten (bijv. installatie, verzekering) af te laten nemen. Voorwaarde is echter wel om de openingstijden aan te 

passen aan de wensen van de klant. De afhaalfunctie kunt u als retailer niet alleen vervullen voor uw eigen 

website, maar ook voor andere partijen.  

 

Zo kunt u voor merken die u deels in het assortiment heeft het servicepunt zijn, of zelfs voor pure players. Dit is 

goed mogelijk voor bijvoorbeeld complementaire producten, veel retailers zullen bijvoorbeeld graag afhaalpunt 

zijn voor spullen voor kinderen. Dit leidt tot bezoek van een koopkrachtig en interessant publiek.  
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Een andere manier die u in staat stelt beide kanalen te laten versmelten is Order & Collect. Laat uw klanten 

online reserveren en afhalen in de winkel. Hiermee voorkomt u de grootste teleurstellingen bij het winkelen en 

tevens één van de belangrijkste redenen voor de klanten om online te shoppen, geen zekerheid hebben of een 

product er is. Met Order & Collect heeft de klant deze garantie wel, het vraagt iets van uw techniek en vooral 

discipline. Altijd de voorraad op orde en reserveringen goed registreren. Ook hier zullen de openingstijden 

afgestemd moeten worden op de doelgroep.  

 

Uiteindelijk vraagt HNW om een andere definiëring van de conversie. Minder mensen komen fysiek de stad in 

omdat men ook online koopt. Alle omzet in een verzorgingsgebied moet toegerekend worden, dus eigenlijk 

wordt het de omzet per klant per jaar die telt. Oftewel, niet conversie maar klantwaarde is de bepalende factor. 

 

KLEINERE WINKELS, MINDER VOORRAAD 
 

In veel branches kunnen winkels in de toekomst met veel minder meters bestaan. Als gevolg van HNW wordt 

het belangrijker om omloopsnelheden te verhogen. Dit kan onder andere door kleinere voorraden en de 

voorraad beter af te stemmen op de vraag. De voorraad blijft dan korter in de winkel of komt zelfs helemaal niet 

in de winkel. Het terugbrengen van het fysieke assortiment zal sterk per branche variëren. Laag frequente 

aankopen, maar met een groot aanbod qua keuze, zoals bijvoorbeeld elektronica of fietsen, zouden zich hier 

uitstekend voor kunnen lenen. Ook in mode en schoenen zou de longtail de winkel in gebracht kunnen worden, 

om op deze manier de kleur- en of maat boog altijd online aangevuld te krijgen. In feite zorgt longtail er voor dat 

de schapruimte in de fysieke winkel oneindig groot wordt. Dit zal echter sterk van branche tot branche variëren 

welke rek hier in zit, per slot van rekening moet het wel bij uw merkbeleving blijven passen. Het terugbrengen 

van het fysieke assortiment betekent concreet dat een winkel met minder meters kan bestaan. Dit is tevens 

mogelijk indien ingespeeld wordt op instore online shoppen. Hierbij kunnen consumenten producten online in de 

winkel kopen. Verwacht wordt dat het aandeel online instore zal gaan toenemen. De snelheid waarmee dit 

gebeurt is echter afhankelijk van de volwassenheidsfase van de cross-channel aanpak in een specifieke 

branche.  

 

Duidelijk is dat een goede en nauwe samenwerking met fabrikanten en leveranciers onontbeerlijk is. In de 

toekomst zal de voorraad de gezamenlijke verantwoordelijkheid worden en in sommige gevallen zelfs de 

volledige verantwoordelijkheid van de leverancier. In dit laatste geval kan de omloopsnelheid zelfs naderen tot 

oneindig. Hier staat tegenover dat de margeverdeling ook drastisch anders zal zijn. Dit laatste is ook te 

rechtvaardigen gezien het risico dat dan bij de fabrikant komt te liggen. Ook wanneer de fabrikant de 

mogelijkheid heeft in zijn gehele assortiment alsnog instore online aan te bieden, biedt dit extra mogelijkheden 

voor u als retailer. U kunt zo omzet maken die u anders nooit zou hebben gemaakt, omdat u deze producten niet 

in assortiment had. Dat dit tegen lagere marges is, is meer dan terecht, u heeft er ook geen voorraadrisico over 

gelopen. 

 

TEVREDEN EN KOMT TERUG: NPS ALS MAATSTAF 
 

De Net Promoter Score (NPS) is een meetmethode die per saldo aangeeft hoeveel procent van de consumenten 

uw organisatie zou aanbevelen aan anderen. De methode is redelijk eenvoudig: van alle positief gestemde 

personen, de aanbevelers of ook wel Promoters genoemd, worden de negatief gestemden, de Detractors 

afgetrokken. Het resultaat geeft weer in hoeverre uw winkel wordt aanbevolen en geeft dus een indicatie over 

hoe tevreden uw klanten zijn, in welke mate uw klanten de volgende keer weer bij u willen kopen. Dus, hoe sterk 

uw merk is. Retailers met een hoge NPS zullen vanzelf sterkere merken worden met een goede bekendheid en 

eerder overwogen worden. Hiermee wordt deze NPS belangrijk om te meten en op te sturen. Klanttevredenheid 

en de mate dat uw klanten u actief via reviews of minder actief op feestjes gaan promoten wordt een factor om 

op te sturen. Eigenlijk moet iedere winkelier in de toekomst willen uiten wat klanten van hen vinden. Ook ten 

opzichte van concurrenten, omdat het aangeeft of er meer energie gestopt moet worden in klanttevredenheid. 

Per slot van rekening is dit succes de bepalende factor van uw onderneming. 
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PERSONEEL MAAKT HET VERSCHIL 
 

Deskundig personeel en professioneel advies is volgens de consument één van de belangrijkste 

onderscheidende factoren van de fysieke winkel ten opzichte van de online winkel. Deze factor gaat in de 

toekomst nog belangrijker worden. Voor uw winkel betekent dit dat uw personeel het verschil moet maken op de 

aspecten waarop een online winkel  het moeilijk van u kan winnen. Het draait meer dan ooit tevoren om 

gastvrijheid, persoonlijke aandacht, verlenen van service en vooral luisteren naar de wensen van de klant.  Zorg 

ervoor dat uw personeel uw klanten vriendelijk begroeten en te woord staan,  service verlenen en aandacht 

geven wanneer dat gewenst is. Ondanks lange zoektochten op internet kiezen consumenten ervoor toch uw 

winkel te bezoeken om overtuigd te worden van hun juiste keuze of om het laatste stukje onzekerheid weg te 

nemen. Daar is ook een belangrijke taak voor uw personeel weggelegd. Omdat uw personeel steeds meer met 

goed geïnformeerde consumenten te maken krijgt, mag u ze daarbij best van nuttige gereedschappen voorzien. 

Met een tablet kunt u ze bijvoorbeeld van kennis en informatie voorzien die minimaal nodig is tijdens het 

verkoopgesprek. Gebruik de kennis die u over uw klanten verzamelt ook tijdens het verkoopgesprek. Op basis 

van een klantendatabase en koophistorie kunt u uw personeel  informeren over wat klanten graag kopen en wat 

bijvoorbeeld hun maat of merk  is. Tenslotte draait het vooral om service. Zorg ervoor dat uw klanten altijd 

probleemloos kunnen ruilen en terugbrengen en geef uw klanten op dit gebied altijd gelijk. Het verschil maken 

met uw personeel zorgt ervoor dat u onderscheidend kunt zijn ten opzichte van online winkels. Verder zorgt het 

ervoor dat uw klanten de belangrijkste promoters van uw winkel zijn. Bij dit laatste komt het belang van 

winkelreviews om de hoek kijken en zorgt u ervoor dat u vindbaar bent voor de potentiële klant van morgen. 

 

AWATAD, SOLOMO & LOMOMA 
 

U leest het goed, dit zijn geen kreten, maar nieuwe begrippen waar u te maken gaat krijgen. Deze zullen ervoor 

zorgen dat uw manier van zaken doen met uw klanten echt gaat veranderen. Any Where, Any Time, Any Device, 

(AWATAD) is een term die al wat langer mee gaat, maar nu echt vorm en inhoud krijgt. Het aantal Smartphone 

en tablets neemt zeer snel in aantal toe. Dit zorgt ervoor dat de consument op ieder moment van de dag gebruik 

maakt van het internet. De behoefte aan connectiviteit is instant geworden. In oktober 2011 is dit eens te meer 

duidelijk geworden toen wereldwijd gebruikers van BlackBerry enkele dagen van de “wereld” afgesloten waren. 

De behoefte aan instant internet kunt u als ondernemer omarmen door internet kosteloos aan te bieden in uw 

winkel, of eventueel samen met collega’s in een winkelgebied. Consumenten zullen hun mobiel met internet 

gebruiken om extra informatie te bekijken over producten die ze willen kopen. Het feit dat ze de telefoon bij zich 

hebben en willen gebruiken kunt u ook in uw voordeel laten werken. U kunt consumenten via QR codes, een 

soort barcode opgebouwd uit blokjes, extra informatie laten zien over producten of diensten. Natuurlijk kunnen 

consumenten zo prijzen vergelijken, maar ze zullen vooral naar  meer informatie op zoek zijn.  

 

Social, Local, Mobile, (SOLOMO) de opkomst van het mobiele internet in combinatie met de versmelting met 

sociale media heeft een nieuwe krachtige bron van informatie gecreëerd. Consumenten kunnen tijdens het 

winkelen op hun mobiel bekijken waar de beste winkels in de buurt zijn. Ze kunnen opzoeken wat anderen 

vinden van winkels en inkels in de buurt opzoeken die door gelijkgestemden (een zelfde profiel op basis van 

leeftijd en geslacht) goed worden beoordeeld. Als een klant bij u voor de deur staat kan deze eerst nog kijken 

wat anderen van u vinden. Met hetzelfde gemak delen consumenten hun mening over uw winkel als ze deze net 

bezocht hebben. Zoeken naar een product via de mobiele telefoon is al even gemakkelijk, prijzen vinden van 

winkels in de buurt is al deels mogelijk, de beschikbaarheid checken is nu vaak nog niet mogelijk, maar dat is 

puur een kwestie van tijd. Zo wordt het gericht winkelen voor de consument nog veel makkelijker gemaakt.   

 

Local, Mobile, Marketing (LOMOMA), de mobiele telefoon biedt ook ongelooflijk veel mogelijkheden op 

marketing gebied. Smartphones hebben niet alleen de beschikking over een prettig afleesbaar scherm, maar 

tevens over een GPS functionaliteit. Hiermee kan de positie bepaald worden van de telefoon en daarmee kan 

een retailer een reclameboodschap sturen naar een consument in de buurt van de winkel. Wanneer ook nog 

achtergrond kenmerken van de consument bekend zijn, doordat ze gebruik maken van een App, kunnen zelfs 

zeer gerichte boodschappen gestuurd worden. De ultieme vorm van location based marketing is door relevante 

aanbiedingen te versturen via de geluidsgolven van de muziekinstallaties in winkels of winkelcentra met behulp 

van het Intrasonics systeem. 
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WAT BETEKENT DIT VOOR DE WINKELGEBIEDEN?  
 

Een winkelgebied moet een merk worden klinkt natuurlijk eenvoudig, maar de praktijk is iets weerbarstiger. Veel 

winkelgebieden in Nederland hebben verdeeld eigendom, maar hebben uiteindelijk wel één doel. 

Winkelgebieden willen zoveel mogelijk omzet halen uit hun verzorgingsgebied. Om dit te kunnen bereiken is het 

noodzakelijk om met één visie vanuit één plan te werken, en bij voorkeur met een verantwoordelijke persoon 

met een echt mandaat. Hierbij moet ook gekeken worden naar de samenstelling en invulling van het gehele 

winkelgebied. In veel winkelgebieden betekent dit dat niet alle winkels meer even belangrijk zijn, maar wat zeker 

zo vaak zal voorkomen is dat niet alle winkels meer op de juiste plek zitten. De wil om binnen het winkelgebied 

te verhuizen naar een betere plek wordt een belangrijke factor in de toekomst. Hierbij moet u zich als 

ondernemer niet laten belemmeren door het feit dat u in uw eigen pand zit. Wanneer uw pand geschikter is voor 

andere detailhandel en u het beter gaat doen in een pand van een collega, is het voor beide beter, maar ook 

belangrijker voor het hele centrum.  

 

BINNENSTAD = WINKELEN  
 

Voor de binnenstad geldt dat de winkels voornamelijk gericht zijn op het recreatief winkelen. Voor de 

ontwikkeling van de binnenstad dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen de binnenstad van grote 

steden en die van kleinere kernwinkelgebieden.  

 

Naar verwachting zullen de winkelgebieden van de grootste steden (in ieder geval Amsterdam, Den Haag, 

Rotterdam en Utrecht) in omvang toenemen. De binnenstad zal verder verkleuren en ook het aandeel 

éénpersoonshuishoudens zal gaan toenemen. Dit heeft tevens te maken met het feit dat het aantal inwoners van 

deze steden verder zal blijven groeien. De binnenstad wordt het winkeldomein. Het winkelgebied zal 

gevarieerder worden met een combinatie van enerzijds grote retailers die toonbeeld zijn van het nieuwe midden 

en anderzijds flagship stores. Bij de eerste groep winkels moet vooral gedacht worden aan retailers die scherpe 

prijzen weten te combineren met hoge omloopsnelheden. De tweede groep zijn de grote merken in mode en 

sport of de luxe merken. Zij gebruiken hun winkel met name als marketing tool. De winkel is hun showroom. In 

dit model is het economische bestaansrecht alleen te rechtvaardigen als er of ‘kijkgeld’, schapruimte geld, 

betaald wordt aan de fysieke winkel of wanneer de eigenaar van de winkel tevens de gehele cross-channel 

aanpak bestiert. Met andere woorden, alleen partijen die in alle kanalen de omzetten bundelen kunnen zich dit 

permitteren. Zij zullen ook instore online systemen faciliteren. Het betalen van ‘kijkgeld’ bestaat in feite al 

wanneer de online omzet via een verdeelsleutel met de retailers wordt verdeeld. De winkels zullen afgewisseld 

worden met verblijfshoreca. Hierdoor zal er een betere wisselwerking komen tussen winkelen en ontspanning en 

dit zal leiden tot een langere verblijfsduur. Winkelen blijft zo de favoriete vrijetijdsbesteding nummer één. Indien 

de bereikbaarheid van de steden op peil blijft of zelfs verbeterd wordt, dan zal het verzorgingsgebied en de 

markt voor deze steden verder toenemen. 

 

De kleinere kernwinkelgebieden zullen aanzienlijk kleiner en compacter worden, waarbij de winkels in de 

aanloopstraten zullen verdwijnen. Ook in deze winkelgebieden is en blijft attractiviteit een belangrijke factor. Een 

gevarieerd winkelaanbod afgewisseld met verblijfshoreca zal een rol spelen. De straal van het 

verzorgingsgebied wordt in sterke mate beïnvloed door de bereikbaarheid en de parkeerfaciliteiten. Wanneer 

deze laatste faciliteit ruim aanwezig is en gratis of aantrekkelijk geprijsd, neemt het verzorgingsgebied snel toe 

en daarmee de attractiekracht van het winkelgebied. De ontwikkeling in de omvang van het verzorgingsgebied 

zal verder afhangen van de bevolkingsdichtheid. In dun(ner) bevolkte gebieden zal deze in kilometers toenemen. 

Een tegenovergestelde beweging zal te zien zijn voor de dichtbevolkte gebieden.  

 

Voor beide gebieden geldt echter wel dat sommige branches gaan verdwijnen uit de binnenstad, omdat ze 

online een beter alternatief hebben gekregen (zie ook middenstad) of door hun grootschaligheid (zie ook 

buitenstad). De branches die vertegenwoordigd blijven in de binnenstad zullen meer verkooppunten krijgen, 

maar met minder meters. 
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MIDDENSTAD = BOODSCHAPPEN DOEN  
 

De middenstad vertegenwoordigt het buurtwinkelcentrum of het wijkverzorgende centrum. In het 

verzorgingsgebied van de middenstad zullen vooral gezinnen wonen. Verwacht wordt dat het aantal 

winkelmeters aanzienlijk zal gaan afnemen. Deze winkelgebieden zullen geen bestaansrecht meer hebben 

indien zij zich voornamelijk gaan richten op winkelen in plaats van de dagelijkse boodschappen, de producten 

met een hoge aankoopfrequentie. De winkels in de middenstad kunnen tevens  belangrijke spelers zijn in het 

oplossen van het logistieke probleem wat zich gaat voordoen in de laatste kilometer, indien de aflevering van 

online aankopen in de huidige vorm blijft bestaan. Gedacht kan worden dat in de middenstad lockers komen 

waarin bestellingen worden bewaard, of dat consumenten bij retailers hun online bestelling afhalen die ze 

gedaan hebben bij een fabrikant, pure player of andere retailer. De retailer lost de fysieke aanwezigheid van de 

online aanbieder op. Dergelijke punten zullen snel in aantal gaan toenemen.   

 

BUITENSTAD = BELEVING EN AFHALEN 
 

De buitenstad, nu nog vaak aangeduid met GDV en PDV locaties zullen in de toekomst als gevolg van mobiliteit 

en bereikbaarheid in belang gaan toenemen. Dit betekent wel dat het huidige winkelaanbod in de buitenstad 

anders ingericht moet worden dan nu het geval is. Het zijn nu vaak eenvormige centra met een beperkt 

winkelaanbod, die in de loop der tijd zullen verdwijnen indien er niets verandert. De winkels die zich in de 

buitenstad gaan vestigen zijn experience centra inclusief horeca. (winkel)Merken met producten die een lage 

aankoopfrequentie hebben en veel keuzemogelijkheden, zoals fietsen en elektronica, zullen hier te vinden zijn. 

Ook (winkel)merken die hier hun afhaalpunten hebben, kunnen hier experience centers hebben. De consument 

kan in dergelijke experience centra op zijn beurt het product weer uitgebreid proeven, ruiken, voelen en vaak 

ook gebruiken. In deze experience centra zal ook kleinschalige maar hoogwaardige horeca aanwezig zijn. Niet 

alleen voor het verlengen van verblijfsduur, maar ook voor het functionele moment op de dag. Het aantal 

verkooppunten van dit soort winkels zal afnemen, maar het aantal meters zal toenemen. Dit betekent niet 

automatisch dat geadviseerd wordt om aan de buitensteden nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Wat meer in de 

huidige tijdsgeest ligt, is om bestaande locaties te herontwikkelen en te verbouwen. Op dit moment worden 

dergelijke initiatieven nog bemoeilijkt door de huidige sterk verouderde wetgeving. Aan u de taak samen met 

gemeente, beleggers en ontwikkelaars de geesten rijp te maken voor HNW. 

 

WINKELGEBIEDEN ALS RETAILER 
 

Tot slot geldt voor elk winkelgebied dat ze zich ook als retailer moeten gedragen. Het winkelgebied dient zich als 

merk te gaan profileren. Het merk moet op een eenduidige en authentieke wijze gecommuniceerd worden. De 

samenstelling van het winkelaanbod dient afgestemd te worden op de doelgroep en zijn of haar behoeften. Om 

te bepalen of een winkel bestaansrecht heeft, moet het  voldoen aan één van de volgende drie eisen: 1) de 

winkel zorgt voor veel traffic; 2) de winkel zorgt voor een lange verblijfsduur in het winkelgebied; 3) de winkel 

zorgt voor een hoge NPS. Dit betekent dat de samenwerking tussen (winkel)merken op dit punt anders wordt. 

Indien dit niet het geval is dan krijgen de winkels die zich in dit gebied bevinden het erg moeilijk. 
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