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  Les 1 
in overleven:
VERGEET 
   DAT JE 
RETAILER 
BENT Entertainment is overal, en bijna gratis, aan-

wezig of verkrijgbaar. Als gevolg van di-
gitalisering en internet. Einde verhaal voor 
de winkelier in de straat, of…
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Entertainment 
Business leg-
de deze vraag 

voor aan een aantal 
personen van bin  -
nen en buiten de 
branche, die in 
meerdere en 
mindere mate 
actief zijn met 
deze mate-
rie (zie kader). 
Zij noemen, in 
willekeurige vol-
gorde, de vol-
gende succes-
factoren voor 
onlinediensten. 

Prijsstelling
Wassenaar noemt als belangrijkste unique selling 
point van onlinediensten ‘of het gratis is of niet’. 
“Waarbij het in het geval van gratis dan de vraag is 
of 
de 

dienst al dan niet legaal is.” Veel consumenten die 
nu opgroeien gaan voor gratis, constateert hij, ‘ook 
al omdat het schimmig is of downloaden nu wel of 
niet mag’. “Strengere opsporing en vervolging zou 
hen als het ware tegen zichzelf in bescherming 
nemen.”
Uitgaande van betaling mag actueel product vol-
gens Wassenaar duurder zijn, en kan de prijs in la-
tere fasen (die steeds eerder vallen) omlaag. 
“Zodoende kunnen mensen desgewenst goedkoop 
collecties aanleggen.” Dat wil niet zeggen dat stre-
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N ederland downloadt zich een ongeluk. mu-
ziek, films, games. Uren brengen we achter 
de computer door om bestandjes binnen 

te halen. Legaal en illegaal. en de retailer heeft het 
nakijken. Weg business. 
Nou, dat is misschien wat te kort door de bocht. Hans 
breukhoven, wellicht de bekendste entertainment-
winkelier van Nederland, stelt dat er nog wel dege-
lijk een toekomst is voor de winkel van bakstenen. 
Volgens de ceo van Free record shop Holding heb-
ben ‘fysieke winkels die consumenten op een goede 
locatie een goed totaalassortiment home-entertain-
mentproducten aanbieden’, nog wel degelijk be-
staansrecht. “In ieder geval op korte termijn”, voegt 
hij daaraan toe. “Vroeger maakte je businessplannen 
van tien jaar, maar dat kan niet meer.”
ron Cijs, directeur en retailstrateeg bij pluspoint, 
ziet ook nog mogelijkheden voor de fysieke winkel. 

Hij gelooft heilig in een hybride retailmodel waarin 
internet een grote rol speelt: onlineoplossingen op 
de winkelvloer dus. Zijn uitspraak naar de entertain-
mentbranche vertalend: “Iets downloaden kun je 
thuis doen, maar in de winkel kom je ook nog gelijk-
gestemden tegen.”

Menselijk contact
maar wat is dan precies de meerwaarde van de fysie-
ke winkel ten opzichte van onlinediensten? “Laten we 
eerlijk zijn”, zegt rené Delwel, ceo van Avalon media 
Group, “op het gebied van aanbod en prijs hebben 
fysieke entertainmentwinkels geen bestaansrecht. 
Winkels hebben hogere vaste kosten en er staat maar 
een subset van het totaalaanbod. maar wij winnen 
het door de overzichtelijkheid van het assortiment, 
het persoonlijke contact en de adviezen op maat.” 
Van zijn bedrijf maakt zowel winkelketen music store 
als digital serviceprovider/aggregator Digital media 
power deel uit, dus hij kan de platforms goed verge-
lijken. 
Delwel: “Veel aankopen zijn impulsgedreven en dat 
kun je met fysiek product het best stimuleren.” Hij 
zweert dan ook bij ‘de buitenbak, de kubus en de 
presentatiewand in de winkel’. Ook het menselijk 
contact is volgens hem cruciaal. “Lang niet iedereen 
is handig met internet en levend personeel kan toch 
het best adviseren en proberen consumenten tot 
aanvullende aankopen aan te sporen.”

daarbij speelt timing volgens Cijs een essentiële rol. 
toen Free record shop in 2000 al een proef deed 
met brandzuilen in enkele winkels, was de keten sim-
pelweg te vroeg.
“Je kunt ook niet zomaar één dingetje in je concept 
integreren”, zegt Cijs. “Het gaat om een integrale 
aanpak.” Winkeliers zullen dan ook een keuze moe-
ten maken met betrekking tot het platform waarop 
zij opereren.
Cijs onderscheidt ‘pure players’ (die alleen op in-
ternet of alleen fysiek aanwezig zijn), ‘multichannel 
players’ (die de winkel als vertrekpunt nemen, maar 
daar een webshop aan hebben toegevoegd) en 
‘multiformat players’ (waarbij online en fysiek als het 
ware door elkaar heenlopen).
Free record shop lijkt van multichannel te wil-
len overstappen naar multiformat. eind vorig jaar 
opende de keten een eerste winkel in de nieuwe 
Yource-formule. “De verbouwingskosten bedroegen 
250.0000 euro”, vertelt Hans breukhoven. 
De winkel valt onder meer op doordat de database 
achter de onlineshop op de winkelvloer is geïn-
tegreerd. belangrijke (en dure) blikvanger is ‘the 
source’, een zithoek met futuristische monitoren er-
boven.
bij de opening gaf de ceo aan dat er in Neder-
land ‘15 à 20’ Yource-winkels zouden komen, maar   
van dat plan is inmiddels afgezien. “Die monitoren 
zijn helaas te duur om overal door te voeren.” Wel 
zullen elementen van het nieuwe concept in andere 
filialen terugkeren.

Acht miljoen euro
Free record shop voert momenteel een groot-
scheeps ‘optimaliseringsplan’ uit, waardoor alle 220 
winkels op 1 oktober verbouwd moeten zijn. “We 
hebben voor deze operatie zes tot acht miljoen euro 
uitgetrokken”, zegt breukhoven, “een bedrag dat 
over zeven jaar moet zijn afgeschreven.” Voor dat 
geld wordt een aantal aanpassingen verricht, waar-
onder een andere vloer, verlichting, plafonds en 
kleurstelling.
Over een iets langere periode - in de loop van de 
komende twee jaar - wordt de onlinedatabase ‘van 
groot naar klein’ in alle filialen geïntegreerd.
Ook music store staat op het punt aanpassingen in 
zijn winkels door te voeren, al wil rené Delwel daar 
nog niet veel meer over kwijt dan ‘ik geloof meer in 
de persoon achter de toonbank dan de kleur van de 
toonbank’. 
Aan het interieur zal dus niet veel veranderen, maar 
ook binnen de music stores zullen online en fysiek 
meer geïntegreerd gaan worden. Details en een tijd-
pad geeft Delwel niet. “er zijn nog wat technische 
hobbels te nemen.”
Over de nieuwe music store-formule kan Cijs dan ook 
nog niet oordelen. maar de Yource-formule noemt hij 
‘een stap in de goede richting’, al vindt hij dat die ▶ 

breukhoven sluit zich hierbij aan. “Onze taak is het 
maken van de juiste selectie, bieden van informatie 
en advies en het creëren van beleving”, aldus de ceo. 
Ook in zijn optiek zijn fysieke winkels sterk in het 
ontlokken van een impulsaankoop. 

Opschuiven richting horeca
Cijs onderscheidt drie ontwikkelrichtingen die win-
keliers kunnen volgen: een winkel kan ‘techno store’ 
worden (waar het nieuwste van het nieuwste ver-
krijgbaar is, in de beste kwaliteit), een convenience 
store (op een trafficlocatie, met een beperkt aantal 
verkrijgbare artikelen in de winkel en de rest online) 
of opschuiven richting de horeca. “In dat laatste ge-
val word je een verzamelplek voor gelijkgestemden, 
en daarmee dus zelf entertainment. De winkel wordt 
een gezellige ontmoetingsplaats, waar je iets kunt 
eten en drinken en met ruime openingstijden.”

maar voor de meeste entertainmentwinkeliers is het 
in zijn optiek al te laat om nog een grote omslag te 
kunnen maken. “Je moet het dak repareren als de zon 
schijnt, en in entertainmentretail schijnt de zon niet 
meer. Veel zaken zullen door een gebrek aan fantasie 
verworden tot gemakswinkels”, vermoedt Cijs.
Op welke gebieden moeten knopen worden doorge-
hakt om die meerwaarde te waarborgen? Het eerste 
advies dat Delwel heeft voor retailers die besluiten 
een winkel te beginnen of open te houden, is zich bij 
een keten als music shop aan te sluiten. “Dan kun je 
gebruikmaken van voordelen als gezamenlijke me-
dia-exposure en inkoop, terwijl je als franchiser toch 
baas bent over je eigen winkel.” 
Daarnaast noemt hij ‘verdiepen in de klant belangrij-
ker dan verdiepen in het product’. “Je ziet vaak winkel-
personeel dat bijvoorbeeld muziekfreak is, maar geen 
klantfreak. Je kunt je sowieso niet meer veroorloven 
maar van één productgroep iets te weten, en er moet 
meer interesse getoond worden in de consument.” 
Daarbij moet wel gelet worden op de dosering van de 
service, en dat die niet te opdringerig overkomt. 
Als derde noemt de ceo de locatie. “Je moet zorgen 
voor een plek met voldoende traffic, maar waar je 
niet midden tussen je concurrenten zit.”

Multiformat players
Wat je met de locatie doet, dus met de winkel waarin 
het product wordt uitgestald, is ook van belang. en 

‘Op het gebied van aanbod en prijs  
hebben fysieke entertainmentwinkels  

geen bestaansrecht ’
René Delwel, ceo van avalon MeDia GRoup
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verkoop van digitale muziek en � lms via de site”, zegt 
Breukhoven, “en verbranden nu dus minder geld. 
Door de krappe marges heeft het aanbieden van 
downloads ons 2,5 miljoen euro gekost. Illegaal gaat 
het allemaal veel gemakkelijker en goedkoper. Daar-
om bieden wij alleen nog maar fysiek product aan.”
Cijs vindt dat de Free Record Shop-ceo te makkelijk 
de handdoek in de ring gooit. Als er met downloads 
zelf geen geld te verdienen valt, kun je er volgens 
de retailstrateeg product omheen creëren dat wel 
euro’s in het laatje brengt.
Dat zou voor Free het volgende model op kunnen 
leveren: “Een derde van hun winkels zou moeten 
opschuiven richting convenience, met een hoge 
tra�  c, impuls en omloopsnelheid. Een derde zou 
kunnen worden omgebouwd tot een Free Record 
Shop Music Café, waarbij niet verdiend wordt op het 
entertainmentproduct, maar met hoge marges op 

het eten en drinken dat je eromheen aanbiedt. De 
huidige A1-locaties lenen zich daar echter niet voor. 
De overige winkels zou Hans moeten sluiten, maar ik 
kan me voorstellen dat het afkopen van die huurcon-
tracten ook veel geld kost.”
Cijs vat de trend als volgt samen: “Vroeger stalde de 
muziekwinkel het hoesje uit en stond de cd achter 
slot en grendel. Tegenwoordig ligt de waardebele-
ving precies andersom.” ◾

‘ Wij bieden alleen 
nog maar fysiek 
product aan ’

HANS BREUKHOVEN, CEO FREE RECORD SHOP

‘ In entertainment-
retail schijnt de zon 

niet meer ’
RON CIJS, DIRECTEUR EN RETAILSTRATEEG BIJ PLUSPOINT

Net als entertainment (muziek, � lms en games) is 
ook water vrij voorradig. In Amsterdam-Zuid zit 
de Waterwinkel. Hoe wordt daar geld verdiend?  

Voor de Waterwinkel (100 soorten bronwater) lijkt 
de kraan de belangrijkste concurrent, maar op-
richter en marketingdirecteur Jan-Willem Bakker 
is het daarmee oneens. “Wij zijn gespecialiseerd 
in kwalitatief hoogwaardige (en dus duurdere) 
merkproducten, en zijn bovendien een van de 
weinige aanbieders.”
De Waterwinkel positioneert zichzelf dan ook ‘up-
market’ en Bakker noemt zijn doelgroep ‘de eco-
chic’: mensen met ecologisch verantwoor-
delijkheidsgevoel, die belezen zijn en meer geld 
hebben dan modaal. “Veel klanten willen via het 
water dat ze op tafel zetten uitdrukken waar ze 
voor staan.”
Bij de verkoop van water zijn de � es en de verpak-
king minstens even belangrijk als de inhoud, en 
medebepalend voor de prijs. 
De Waterwinkel heeft veel eenmalige klanten, die 
de winkel niet bezoeken maar ‘bezichtigen’. “Zij 
kopen dan een mooie � es, vaak ook als cadeau-
tje.” Het is ook om die reden dat december de 
beste maand is voor de Waterwinkel.
In de Waterwinkel wordt het één op één contact 
met de consument ook heel praktisch gemaakt. 
Er worden bijvoorbeeld proeverijen georgani-
seerd. Jan-Willem Bakker heeft zelfs plannen de 
ervaring nog interactiever te maken: “We willen 
er nog meer een lifestylewinkel van maken. 
Mensen, of ze nu sporter zijn of zwangere vrouw, 
moeten advies krijgen over welk water goed bij 
hen past. Ook willen we gaan visualiseren hoe het 
water vanuit de bron in de � es komt.”

De Waterwinkelnog steeds op twee gedachten hinkt. “Traditionele 
winkels richten zich op het inkopen, uitstallen en ver-
kopen van product. Maar om in de toekomst te kun-
nen overleven zul je eerst de principiële - en mentale 
- beslissing moeten nemen, dat je geen retailer meer 
bent.”
Als voorbeeld noemt Cijs het Amerikaanse concept 
Robot Galaxy: kinderen nemen een abonnement 
op de gelijknamige strip en kunnen de strip� guren 
in een van de twee winkels ‘tot leven wekken’ via 
downloadable software. Vervolgens kunnen ze de 
strip� guren via de Robot Galaxy-website met elkaar 
laten spelen.

Drastische maatregel
Hoe gaat het eigenlijk met de verkoop van down-
loads bij de grootste entertainmentketens van ons 
land? Delwel geeft aan dat Music Store downloads 

blijft aanbieden, maar ook op dat gebied wordt aan 
een update gewerkt. 
Provider (en zusteronderneming) Digital MediaPo-
wer bood tot nu toe nog slechts tracks in windows 
media audioformaat aan, en dat moeten binnen een 
paar maanden mp3’tjes worden.
Free Record Shop daarentegen heeft door het aan-
houdende succes van illegaal onlineaanbod een dras-
tische maatregel genomen. “We zijn gestopt met de 
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