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   Achtergrondretaillandschap

Consumenten kopen steeds meer online, blijkt uit onderzoek. Fysieke retail verliest aandeel, is een 
veelgehoorde stelling. Maar hoe ziet het Nederlandse fysieke en onlineretaillandschap er nu daadwerkelijk 
uit? Een inventarisatie.

Door: Werner SchloSSer

I edereen binnen de entertainmentindustrie kent 
de verhalen. Consumenten kopen steeds meer 
online en fysieke retail levert marktaandeel in. 

Maar hoe groot is het marktaandeel van online? En 
wat is de omvang van de fysieke retail in Nederland?
Om maar met de laatste vraag te beginnen: de 
Nederlandse fysieke entertainmentmarkt is de afge-
lopen vijf jaar (2009 vergeleken met 2004) met 8,5% 
geslonken naar €869,3 miljoen, blijkt uit cijfers van 
GfK retail and Technology. 
Tegelijkertijd lijkt het erop dat het aantal entertain-
mentspecialisten zich, na de scherpe val van 1456 op 
hoogtepunt 1996 naar 960 in 2008, iets aan het sta-
biliseren is. De Nederlandse Vereniging van 
Entertainment retailers (NVEr) meldt over 2009 een 
terugval met slechts negen leden – de vereniging 
verwelkomde zelfs een aantal nieuwe leden in de 
vorm van gamespeciaalzaken en christelijke boek-
handels. Ter vergelijking: het jaar daarvoor schreef 
de NVEr nog 105 leden uit (zie tabel aantal leden 

Nederlandse Vereniging voor Entertainment retai-
lers. Overigens, in Groot-Brittannië alleen al verdwe-
nen het afgelopen jaar 1000 muziekwinkels.
Wel heeft een verschuiving plaatsgevonden van on-
afhankelijke winkeliers (hun aantal daalde van 907 in 
1996 naar 310 in 2009) naar filialen van ketens. alleen 
al het afgelopen jaar sloten 22 zelfstandige winkels 
hun deuren.

Entertainmentstempel
Markwin Maring, directievoorzitter van Music Store-
eigenaar avalon Holdings, voorspelde in de vorige 

editie van Entertainment Business dat nog meer  
onafhankelijke winkels zullen verdwijnen. Daarbij is 
de redenatie: “Daardoor ontstaat ruimte voor andere 
retailers met een duidelijk entertainmentstempel, 
zoals de Music Stores.” 
avalon gaat de 120 Music Stores in een nieuw jasje 
steken en deze meer als entertainmentspeciaalzaak 
profileren. Tijdschriften, rookwaren, wenskaarten, ijs 
en andere niet-entertainmentgerelateerde produc-
ten zullen daarbij worden vervangen door instore-
optredens, ticketing, ‘Music Store presents’ 
concerten, betaalbare merchandising en hardware. 
Ook boeken keren - na de aanvankelijke flop van een 
aantal jaren geleden - in het assortiment terug, zij 
het met een sterk beperkt aantal titels. Het cd- en 
dvd-aanbod daarentegen wordt verbreed, waarbij er 
meer ruimte komt voor backcatalogustitels.

Maring denkt dat het aantal Music Stores met dit 
concept kan groeien naar 140 in 2013. 
Concurrent Free record Shop volgt een andere 
koers. Het bedrijf van Hans Breukhoven kocht vorig 
jaar 50% van de aandelen in de EXpO retail Holding. 
Doelstelling van deze samenwerking is om in de  
komende drie à vijf jaar uit te groeien tot dé ‘gift-
shop’ van de Benelux. De nadruk ligt daarbij op 
home-entertainmentproducten, aangevuld met gift- 
en funartikelen. 
Toch zal dit volgens company affairs manager Juan 
da Silva niet ten koste gaan van de hoeveelheid aan-

geboden entertainmentproduct. Die combiwinkels 
verkopen het complete assortiment van beide for-
mules. Da Silva claimt zelfs dat hier meer muziek 
wordt aangeboden dan in een standaard-FrS.

Tendens
Die tendens is ook elders in de keten zichtbaar. “in 
steden met een Game Mania en een FrS of vanleest 
zullen de laatste twee de schapruimte voor games 
gaan vullen met cd’s”, zegt Da Silva. “We willen ook 
meer aandacht vestigen op nieuw talent door het or-
ganiseren van instoreoptredens, en het aantal ‘2 
voor 15’- of ‘3 voor 25’-acties uitbreiden.”
Ten opzichte van mass merchandisers (partijen die 
entertainment erbij doen, zoals supermarkten) heb-
ben de entertainmentspecialisten zich behoorlijk 
staande gehouden.

Uit cijfers van GfK retail and Technology blijkt, dat 
vorig jaar 91% van alle muziekomzet, 83% van de 
filminkomsten en 72% van de bestedingen aan 
games bij specialisten werden gedaan. Toch onder-
neemt albert Heijn een nieuwe poging een grotere 
punt van de slinkende entertainmenttaart te pakken. 
De supermarktketen gaat, in beginsel in de grootste 
46 van zijn 823 winkels, meer non-foodartikelen aan-
bieden, waaronder games, dvd’s, cd’s en (kinder)
boeken.

Minder ontwikkeld
De overmacht van entertainmentspecialisten in de 
fysieke markt weerspiegelt ook het feit dat de  
onlinemarkt in Nederland minder ontwikkeld is dan 
in andere Europese landen. Hoewel het GfK-panel 
nog te smal is om adequate inschattingen te kunnen 
maken van vod en onlinegaming, zijn wel cijfers  
bekend op het gebied van muziekdownloads. De 
jaarcijfers over 2009 laten zien, dat die nog geen 6% 
van de totale muziekomzet voor hun rekening  
nemen. Ter vergelijking: in België kwam 10% van de 
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inkomsten uit digitale verkoop, in Groot-Brittannië 
14% en in Frankrijk 15%.
Het ontbreken van twee van de grootste marktpar-
tijen speelt hier zeker een rol in. Free record Shop 
staakte afgelopen jaar het aanbieden van down-
loads. reden: te krappe marges. Daniel ropers, alge-
meen directeur bol.com, beklaagde zich ook al op dit 
punt: “Wij willen niets liever dan digitale  
muziek verkopen, maar daarvoor moeten miljoenen 
geïnvesteerd worden. Die moeten worden terugver-
diend, maar op de manier waarop sommige maat-
schappijen en de rechtenpartijen dat nu willen, gaat 
dat nooit lukken.” Volgens onbevestigde berichten 
heeft bol.com inmiddels besloten zijn digitale aan-
bod tot e-books te beperken.
avalon lanceert later dit jaar een nieuwe digitale  
muziekdienst. Die moet, als een soort Spotify of 
iTunes, de digitale entertainmentcollecties van klan-
ten ordenen en synchroniseren, zodat die overal  
online of mobiel ontsloten kan worden. 
albert Heijn heeft bekendgemaakt dat de entertain-
mentproducten op termijn ook online verkrijgbaar 

worden. Vooralsnog is onduidelijk of hiermee fysieke 
of digitale verkoop bedoeld wordt.

Veranderende markt
liever dan over een dalende markt, spreekt Maikel 
Verhaaren, GfK’s manager entertainment, over een 
veranderende markt. “Zowel retail als content is aan 
het digitaliseren, waardoor de omzet flink onder druk 
is komen te staan. als gevolg daarvan worden nieuwe 
verdienmodellen en kanalen gezocht, zoals merken 
die muziek inzetten om hun producten meerwaarde 
te geven. Met digitaal product is de consument mak-
kelijker te bereiken dan met fysiek product.”
Verhaaren gelooft dat retailers die fysieke winkels 
weten te combineren met een online outlet, grote 
kans maken om ‘nog jaren’ te blijven bestaan, maar 
stelt tegelijkertijd dat de taart steeds kleiner wordt.
“Zowel voor fysieke als digitale producten heeft de 
consument de digitale snelweg gevonden”, aldus 
Verhaaren. “in 2015 zal de hoeveelheid online aange-
schafte entertainmentproducten ruimschoots verdub-
belen ten opzichte van 2009, naar meer dan 30%.” ■

‘Wij willen niets liever dan 
digitale muziek verkopen ’

Daniel Ropers, algemeen directeur bol.com


