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Nieuwe formule breNgt multichaNNelstrategie iN praktijk

▶ Pilotwinkel in Antwerpen plust met 45%
▶ Nederland krijgt 15 à 20 Yource-winkels
▶ Industrie kan deel winkeluitstraling kopen

E ind vorig jaar presenteerde Free Record Shop 
zijn eerste belevingswinkel in Antwerpen. 
“Een winkel is een levend iets”, zei eigenaar 

Hans Breukhoven bij de opening. “Met andere woor-
den: Je moet blijven experimenteren en innoveren.” 
Originaliteit is daarbij volgens hem ondergeschikt 
aan de genoemde drie uitgangspunten. Sommige 
elementen in de nieuwe Yource-formule zijn dan ook 
‘proudly found elsewhere’, maar als geheel voegen 
ze wel degelijk waarde toe aan de uitstraling en het 
assortiment van de huidige Free Record Shops. En 
dat is precies wat de keten voor ogen had in het uit-
breidende concurrentieveld en met zijn ambitie om 
fors te groeien. “Met ‘fors’ bedoelen we een omzet-
stijging van 20%”, verduidelijkt Breukhoven. “De win-
kel in Antwerpen plust momenteel met 45%.”

Onderdelen van het vooronderzoek dat heeft geleid 
tot het nieuwe concept, waren een externe en inter-
ne analyse en een consumentenonderzoek. Daaruit 
was al naar voren gekomen dat de ogenschijnlijk ver-
ouderde naam Free Record Shop bij de klanten van 
de keten wel de juiste associaties opriep en dus be-
houden moest blijven. Ook het verdwijnen van de 
kleur geel uit logo en interieur is een gevolg van 
deze onderzoeken, evenals het streven met de 
Yource-formule de overstap te maken van functio-
neel winkelen naar een beleving. Daartoe is de pilot-
winkel in Antwerpen verdeeld in themazones met 
een eigen kleur: blauw voor muziek, roze voor film, 
groen voor games. Nieuw zijn ook de ‘scan/listen/
previewstations’ (waar alle beschikbare songs, games 
en filmtrailers beluisterd, gespeeld of bekeken kun-
nen worden) en een entertainmentzone. Deze zone, 
‘The Source’, bestaat uit een centraal geplaatste zit-
hoek met futuristische monitors erboven, waar mu-
ziekclips en filmtrailers bekeken en games 
uitgeprobeerd kunnen worden. Met een uitgebreid 
bestelsysteem (waarin achterliggende systemen en 
databases als SAP, PhonoNet en Bertus Distributie 
zijn gekoppeld) brengt Free Record Shop zijn online 
store de fysieke winkel in. Via deze koppeling heeft 
de klant toegang tot ruim 274.000 cd’s, 19.500 films 
en 2.500 games die ook online beschikbaar zijn. 
Bestellingen zijn binnen twee à drie werkdagen in de 

betreffende winkel af te halen en kunnen later dit 
jaar ook thuis afgeleverd worden. “Wij zijn de enige 
Nederlandse retailer die de multichannelstrategie in 
praktijk brengt en de long tail op de winkelvloer ont-
sluit”, claimt Johan van Hees, algemeen directeur 
Free Record Shop Nederland. “Nee verkopen bestaat 
hiermee dus niet meer”, vat Breukhoven samen.

Breukhoven noemt de Yource-formule ‘een midden-
weg’, want hij was – evenzeer als hij dat aanvankelijk 
was met betrekking tot het vasthouden aan de  

naam – sceptisch over het inbrengen van te veel be-
leving in de winkels. “In een kledingzaak heb je ook 
geen catwalk met modellen; die moet kleding verko-
pen. Zo zie ik dat voor onze winkels ook. Een fantasti-
sche beleveniswinkel die niets verkoopt, gaat niet 

renderen. Nu ben ik redelijk eigenwijs, maar ik luister 
wel. Ik denk dat wij nu de juiste combinatie hebben 
gevonden: het is nog steeds een winkel, maar wel 
eentje die entertainment brengt.”

Die entertainmentbeleving wordt nog versterkt door 
de presentatie. Langs de wanden staan hoge meu-
bels, waarin tot aan het plafond product is uitgestald. 
Daardoor zijn veel artikelen zichtbaar en voelt de 
consument zich omgeven door entertainmentpro-
ducten. Breukhoven legt uit dat het product dat bui-

ten het bereik van de consument staat, gelijk de 
voorraad is. “Die bovenste rijen willen we in de toe-
komst ook gaan verkopen aan de industrie. Bij een 
toprelease kunnen ze dan een flink deel van de win-
keluitstraling voor hun rekening nemen, zonder dat 

“Nee verkopen bestaat niet meer”

Free Record Shop beoogt 
20% omzetstijging
Recessie of niet, Free Record Shop wil fors groeien. Daartoe is het begin 2006 begonnen aan een zoektocht 
naar wat het noemt ‘een nieuwe werkelijkheid’. Die resulteerde in een volledig nieuw winkelconcept, waarin 
beleven, verleiden en verrassen centraal staan.

Door Werner SchloSSer  

Hans Breukhoven

Algemeen directeur FRS Nederland Johan van Hees samen met directeur FRS Holding Hans Breukhoven.
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het schapruimte in beslag neemt. De XL-winkels van 
Albert Heijn en de AKO-shop op Schiphol doen pre-
cies hetzelfde.”

Overigens zullen niet alle ruim 180 Free Record 
Shop-winkels uiteindelijk in het Yource-concept ge-
hesen worden. “Het is een duurder concept”, aldus 
Breukhoven. “Voor Nederland is 15 à 20 van deze 
winkels dan ook voldoende.” Als voorbeeld van een 
stad die voor een dergelijke ‘flagship store’ in aan-
merking komt noemt hij Haarlem. Van Hees voegt 
hieraan toe dat de overige Free Record Shops sinds 
afgelopen najaar fasegewijs gefacelift worden, 
waarbij het oude logo en de kleur geel uit het interi-
eur verdwijnen en meer zwart en grijs wordt toege-
voegd. Ook zijn in alle Nederlandse filialen inmiddels 
nieuwe pos- en verpakkingsmaterialen, tasjes, be-
drijfskleding, folders en een instore-magazine geïn-
troduceerd. Behalve de uitingen in de winkels zelf, 
gaat Free Record Shop voortaan ook anders om met 
zijn commerciële media-uitingen. “We stellen 14 
keer per jaar een belangrijk item centraal en willen 
daaromheen zoveel mogelijk consumentenaan-
dacht genereren. Zo’n item krijgt dan de voorkant 
van de folders, het Yource-magazine, advertenties, 
outdoor-reclame en waar nodig extra doelgroepge-
richte ondersteuning.” Van Hees bestrijdt de aanna-
me dat dit tot lagere mediabestedingen zal leiden. 
“Ik denk juist dat ons budget hiervoor omhoog 
gaat.”

Een belangrijk nieuw eigen medium is narrowcas-
ting. De keten staat op het punt de huidige pilot in 
12 winkels uit te breiden naar 60 filialen. Ook dit zal 
overigens uiteindelijk niet in alle 180 filialen terecht-
komen. “Om het succesvol te kunnen doen, moet er 
een goede businesscase achter zitten”, zegt de alge-
meen directeur. “Doelstelling van het narrowcasten 
is niet zozeer het vermarkten van product, maar 

meer het vasthouden van klanten op de winkelvloer.” 
Het programma, Yource TV, wordt door Free Record 
Shop zelf samengesteld en bevat onder meer clips 
en ‘spots die ertoe doen’. Over het verdienmodel 
achter dit programma wil Van Hees geen mededelin-
gen doen, maar het ligt voor de hand dat de indus-
trie hieraan meebetaalt. Meer dan dat hij ‘erg 
gelukkig is met de relatie met de leveranciers’ wil hij 
hierover niet kwijt.

Free Record Shop wil in de toekomst meer winkels 
met een grotere oppervlakte. Dat, in combinatie 
met het streven op A-locaties te zitten, is een duur 
verlangen. Van Hees acht dat echter noodzakelijk. 
“De consument en ons assortiment hebben ruimte 
nodig. Dan is minimaal 200 meter geen gekke groot-
te.” Daar moeten de uitgaven van de afgelopen ja-
ren nog bij worden opgeteld: volgens Breukhoven 

ruim €10 miljoen aan de implementatie van SAP en 
andere informatiseringsprojecten, rond de €2 mil-
joen aan de onlinewinkel en een niet onthuld be-
drag aan ontwikkelingskosten voor de nieuwe 
winkelformule. Het terugverdienen van deze inves-

teringen ziet Van Hees als ‘een kwestie van het be-
nutten van de aanwezige infrastructuur en talenten’. 
“Het zou wel heel gek zijn als dat niet zou leiden tot 
meer efficiency en rendement.” ◾

“Free ontsluit 
de long tail op de 

winkelvloer”Johan van Hees
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