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Daniel RopeRs, managing DiRectoR bol.com

“Fysieke winkels hebben 
geen toegevoegde waarde” 
Daniel Ropers schreef eind jaren ’90 in opdracht van zijn toenmalige werkgever McKinsey het businessplan 
voor Bertelsmann On-Line, en besloot vervolgens het zelf mede te gaan uitvoeren. In 2000 werd Ropers op 
28-jarige leeftijd managing director van bol.com. Nu, aan de vooravond van het tienjarig bestaan, heeft hij 
nog volop ambities.

Door: Werner SchloSSer, fotografie: teSSa poSthuma De boer

▶ Elektronica bedraagt al 20-25% van de omzet
▶ Digitale distributie niet ten koste van alles
▶ Voorlopig geen fysieke winkels

B ol.com heeft een missie, die even simpel is 
als ambitieus: de beste winkel van nederland 
zijn voor boeken, entertainment en elektro-

nica. voorwaarde om dat doel te bereiken, is een 
zo groot mogelijk aanbod. om die reden startte de 
e-tailer anderhalf jaar geleden met het aanbieden 
van tweedehands boeken. “Wij kunnen 100.000 
nederlandstalige boeken leveren, maar er zijn  
sinds de introductie van de ISbn-code 600.000 à 
700.000 uitgegeven”, legt ropers uit. “De boeken 
die niet meer nieuw verkrijgbaar zijn, bevinden zich 
in tweedehands winkels of bij consumenten die ze 
misschien wel willen verkopen. Die mogelijkheid 
bieden wij nu.” bol.com is in dit traject slechts de 
intermediair en stelt zich garant voor de betaling.  
In ruil daarvoor vraagt het €0,99 per transactie plus 
15% van de verkoopprijs.

Aanloopverlies
ropers geeft toe dat deze toevoeging aan het assor-
timent meer kannibalisatie op nieuwe producten 
oplevert dan in eerste instantie werd verwacht. 
“Deze dienst kost ons dit jaar een tweecijferig groei-
percentage. We voelen het nu in onze portemon-
nee, maar dat is voor 
de korte termijn. 
voor de langere ter-
mijn verwachten we 
drie voordelen: de – 
overigens geringe – 
opbrengst van de 
transacties, een enorme groei van ons aanbod en 
het feit dat alle (inmiddels zo’n 100.000) aanbieders 
vaker op onze site zijn, wat in veel gevallen tot addi-
tionele aankopen leidt.” Uiteindelijk zal dus het ver-
koopvolume – en daarmee de omzet – toenemen, 
verwacht ropers.
volgens hem verkoopt bol.com dankzij de toevoe-
ging van het tweedehands assortiment nu al duide-
lijk meer boeken, en ziet de toekomst er rooskleurig 
uit. Dat zou ervoor pleiten om ook andere produc-
ten tweedehands te gaan aanbieden, maar ropers 
loopt niet zo hard van stapel. “Het zou kunnen, maar 

niet op korte termijn. Trouwens, niet alle producten 
lenen zich hiervoor. Wat hardware, pc-games of 
budgetseries betreft zie ik hier geen markt in.”

Dienstverlening
Het mooie van de tweedehands-handel is, dat die 
volledig buiten het bol-magazijn om gaat. voorraad 
is immers risico. bol.com gaat daar dan ook voorzich-
tig mee om. “voorraad verhoogt de leverbetrouw-
baarheid en –snelheid, maar we hebben maar heel 
weinig fysiek staan. De waarde van de voorraad be-
loopt meer dan €10 miljoen, maar er is bijna geen af-
schrijving omdat we alleen producten neerzetten 
waarvan we zeker weten dat we die binnen één à 
twee weken gaan verkopen. Zelfs van de paar pro-
cent retouren die we hebben, verkopen we 60% bin-
nen een maand weer aan een volgende klant.”
Toch is het niet ondenkbaar dat bol.com haar infra-
structuur ooit voor derden gaat inzetten, bijvoor-
beeld in de vorm van een groothandelsfunctie. “We 
zijn een paar jaar geleden benaderd door een grote 
keten die ook in mediaproducten doet”, vertelt 
ropers. “We hebben destijds concept uitgewerkt 
waarbij wij op basis van onze geautomatiseerde sys-
temen op winkelniveau hun assortimentsbeheer 
zouden doen. Hoewel we er goed geld mee konden 
verdienen, hebben we het uiteindelijk niet gedaan. 
We hebben zoveel kansen om op eigen kracht te 
groeien, dat we er op dit moment nog niet aan toe 

zijn om dienstverlener voor een derde te worden. 
Dat zou bovendien betekenen dat je contractueel 
verplicht bent de belangen van de betreffende klant 
boven die van jezelf te stellen.” ropers sluit voor de 
toekomst echter niets uit.

Groeimarkten
bol.com verdeelt haar aanbod in drie categorieën: 
“meer dan 40% van onze omzet komt uit boeken, 
zo’n 35% is entertainment (muziek, film en games, 
WS) en 20-25% elektronica.” Dat laatste is opmerke-
lijk, omdat dat segment pas drie jaar deel uitmaakt 

van het assortiment. “Hoewel de muziek- en film-
markt in zijn geheel krimpt, zien wij onze omzetten 
hier met tweecijferige percentages groeien. Ik denk 
dat we daarin de enige nederlandse marktpartij 
zijn.” bol.com overweegt dus niet om, zoals sommi-
ge andere winkelketens, te minderen of zelfs te 
stoppen met muziek. “Integendeel, ik denk dat we 
daarin de komende jaren zullen groeien, ook wat fy-
sieke producten betreft. Het kan zo maar gebeuren 
dat wij over een paar jaar de grootste nederlandse 
verkoper zijn van geluidsdragers. Het krimpen van 
de markt helpt daarbij, maar op de langere termijn is 
het wegvallen van de dragermarkt natuurlijk een 
ontwikkeling die ook ons raakt.” Geen inkrimping 
van het aanbod dus, maar een uitbreiding is ook niet 
waarschijnlijk. ropers: “Ik kan uitsluiten dat we het 
komende jaar fundamenteel andere markten gaan 
aanboren, met bijvoorbeeld sportartikelen of keu-
kenmachines. niet omdat dat voor ons geen uitgele-
zen kans zou zijn om nog eens €10 miljoen meer 
omzet te maken, maar niet alles wat je kunt doen, 
moet je ook doen. Je kunt beter je domein afbake-
nen en de kansen benutten die zich daarin 
voordoen.”

Omzetverdubbeling
Het businessmodel van bol.com is nog steeds gericht 
op de verkoop van fysieke producten. op de vraag of 
het bedrijf niet de boot gaat missen wat het digitaal 

aanbieden van en-
tertainment betreft, 
stelt ropers een te-
genvraag: “Is er een 
boot dan? er zijn 
heel veel mensen in 
eigen bootjes ge-

stapt, hiervan zijn er al een hoop gezonken. Je moet de 
consument het juiste aanbod doen, via het juiste ka-
naal, in het juiste formaat en met de juiste prijs-kwali-
teitverhouding. Als er een ontwerp komt voor een 
boot waarbij voor alle betrokken partijen, van artiest 
tot en met consument, iets te winnen valt, helpen wij 
graag die boot te bouwen.” De consument is er allang 
klaar voor, betoogt ropers. Het zijn de andere schakels 
in de waardeketen die niet op één lijn zitten. De sleutel 
ligt dus bij de industrie, vindt hij. “Waar het volgens mij 
uiteindelijk naartoe moet, is dat consumenten voor 
een vast bedrag per maand onbeperkt ▶

“Wij zien onszelf niet als een webshop,  
maar gewoon als een winkel”
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toegang kunnen krijgen tot de content, daarbij niet 
gehinderd door allerlei technische trucjes die welis-
waar misbruik tegengaan maar tegelijkertijd legaal ge-
bruik onprettig maken. Dat zal bij muziek overigens 
sneller gebeuren dan bij � lms of games. Als een ge-
middeld huishouden nu €50,- per jaar aan entertain-
ment uitgeeft, en we kunnen voor zo’n abonnement 
€100,- vragen, is dat een verdubbeling van de inkom-
sten. Als tegelijkertijd de producenten, de gameont-
wikkelaars, � lmstudio’s en muziekmaatschappijen dus, 
de variabele kosten van het vervaardigen, distribueren 
en afschrijven van fysiek product zien vervallen en al-
leen nog hun vaste kosten zoals A&R, overhead en 
marketing overhouden, heb je volgens mij een prach-
tig model. Minder kosten bij meer opbrengsten, en de 
consument wordt er ook blij van.” Wat uitvoering van 

dit model tegenhoudt, is volgens de bol-baas ‘het feit 
dat producenten, artiesten en andere rechthebbenden 
blijven vasthouden aan een minimumprijs per unit of 
een historisch bepaald minimumpercentage van de 
opbrengst, in plaats van een hogere totaalopbrengst 
te verwelkomen’. “Natuurlijk hebben we hier de afge-
lopen jaren regelmatig over nagedacht, maar ik ga niet 
in een platform investeren als ik niet zeker weet dat dit 
door iedereen omarmd wordt, het voor de consument 
goed is én we er geld mee kunnen verdienen.” Dat be-
tekent dus, dat zelfs als er op enig moment overeen-
stemming wordt bereikt, de dienst niet direct van start 
kan gaan. “Inderdaad. Afhankelijk van je ambitieniveau 
duurt het bouwen van zo’n platform één tot twaalf 
maanden.” 

Opportunisme
In de fysieke retail betaalt de consument aan de win-
kelier, maar welke instantie gaat in het gesuggereerde 
abonneemodel het geld incasseren en herverdelen 
onder de betrokken partijen? Een interessante vraag, 
vindt Ropers. “Traditioneel hebben winkels twee func-
ties, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: het 
bij elkaar brengen van vraag en aanbod, en het afhan-
delen van de transactie waarbij producten tegen geld 
worden geruild. In een digitaal distributiemodel is wie 
het geld incasseert, niet de belangrijkste factor. Dat 
moet degene doen die dat het makkelijkst en goed-
koopst kan. Het succes wordt bepaald door de kwali-
teit van de winkel bij het koppelen van vraag en aan-
bod: e�  ciënt zoeken, relevant en gepersonaliseerd 
ontdekken, een goede – met aanvullende productda-
ta verrijkte – catalogus, dat zijn de zaken die bepalen 
of de winkelfunctie goed wordt ingevuld.” Het mag 
geen verbazing wekken dat Ropers ervan overtuigd is 
dat bol.com de aangewezen partij is om de digitale 
marktplaats voor vraag en aanbod te worden. Hij 
spreekt echter ook de angst uit ‘dat er, naast een alge-
meen aanvaarde exploitatievorm, altijd wel opportu-
nistische dealtjes zullen worden gesloten, die het mo-
del torpederen’. Bol.com zal zich dan ook niet ten 
koste van alles in het nieuwe avontuur storten. “Als 
blijkt dat in het nieuwe model geen rol voor ons is 
weggelegd, omdat andere partijen dat zo zien of wij 

er niet in geloven, dan doen we het niet.” Dat zou wel 
betekenen dat bol mogelijk zijn missie moet aanpas-
sen. Want als de markt in de toekomst hoofdzakelijk 
digitaal is en bol.com speelt daarin geen rol, dan heeft 
het bedrijf een deel van het aanbod niet en kan het 
dus ook niet de beste winkel zijn.

Game over
Ropers constateert dat er een enorme versnippering 
in de consumentencommunicatie ontstaat, doordat 
‘iedereen’ (van mobiele dienstverleners en kabelaan-
bieders tot banken en verzekeraars) het aanbieden 
van entertainmentcontent ‘erbij’ is – of wil – gaan 
doen. “Het is niet niks, consumenten een complex en 
nieuw model voor betaalde legale distributie te laten 
ontdekken en gebruiken. Als dan iedereen tegelijk zijn 

propositie loopt te schreeuwen, hoort niemand wat. 
Dat staat de ontwikkeling van een legale digitale dis-
tributiemarkt in Nederland in de weg.” 

Over de functie van de fysieke retail in het digitale dis-
tributietijdperk is Ropers duidelijk: “Je ziet nu al dat con-
sumenten via hun PlayStation 3 rechtstreeks, zonder 
tussenkomst van een winkelier, upgrades van games 
kunnen downloaden, en het zal zich in de toekomst niet 
tot upgrades beperken.” Ropers verwacht dat de gene-
ralisten, die het grootste deel van de markt bedienen, 
heel snel en rationeel hun meters zullen herverdelen, 
waarbij games worden vervangen door andere produc-
ten. “Hoewel wij er hierdoor veel klanten bij zullen krij-
gen, geeft het wel een dubbel gevoel. Immers, het is 

ook een voorbode van het verdwijnen van een markt.” 
Bij muziek en � lm, waar hard- en software niet zo met 
elkaar zijn verweven, zal in zijn optiek wel een belangrij-
kere rol weggelegd blijven voor fysieke retailers, vooral 
specialisten.

Marketingbudget
Elke twee maanden doet bol.com onderzoek naar de 
manier waarop consumenten het bedrijf zien. “Wij wor-
den nu zowel voor boeken als dvd’s spontaan genoemd 
als dé aanbieder”, claimt Ropers. “Op muziekgebied 
moeten we alleen Free Record Shop voor laten gaan, 
maar ook daar groeit onze naamsbekendheid snel. De 
intentie om iets bij bol.com te kopen is zeker aanwezig. 
Dat zijn goede voorspellers van je groei- en marktpo-
tentieel.” Het bedrijf heeft enorm veel geld aan marke-
ting moeten uitgegeven om die positie te bereiken en 
moet dat blijven doen om hem te behouden. Ropers 
noemt het marketingbudget van bol.com ‘veel geld, 
maar slechts een paar procent van de omzet’. Hij ont-
kent niet dat dit een behoorlijke aanslag op de winst 
betekent, maar beredeneert dat het ontwikkelen van 
markten het doel is van marketing. “Als we zouden be-
sluiten niet meer te willen groeien, dan konden we met 
een stuk minder marketing toe om toch de omzet op 
peil te houden. Maar ook al zouden we waarschijnlijk 
miljoenen euro’s aan het bedrijfsresultaat kunnen toe-
voegen; we zijn niet van plan de komende jaren te be-
zuinigen op marketinguitgaven.”
Overigens doet Ropers over de hoogte van de winst 
geen uitspraken. Hij wil alleen kwijt dat hij tevreden is 
met de winstgevendheid. “De ontwikkeling bewijst 
dat de tientallen miljoenen die Bertelsmann er inge-
stoken heeft wel degelijk de moeite waard waren.”

Toegevoegde waarde
Door de dominante positie van bol.com is een groot 
aantal onlineaanbieders weggevallen. Dat heeft het 

“De digitale boot gemist? 
     Is er een boot dan?”

▶ Beste beslissing?
“McKinsey verlaten en aan het avontuur bol.com 
beginnen.”
▶ Slechtste beslissing?
“Ik heb veel beslissingen genomen die later ver-
keerd hebben uitgepakt. Maar ik zit er niet mee, 
zolang ik weet dat de beslissingen doordacht 
zijn genomen. Dat je steeds bijleert en dingen 
nu anders zou doen dan je eerder hebt gedaan, 
is logisch. Dit hoort bij leren en innoveren. Net 
als het feit dat je risico’s neemt en met de gevol-
gen wordt geconfronteerd.”
▶ Medewerkers?
“210 (800 incl. uitbestede backo�  ce-diensten).”
▶ Bezoekers website?
“80 miljoen in 2008.”
▶ Klanten?
“2 miljoen actieve klanten.”
▶ Aanbod?
“2 miljoen producten (incl. tweedehands).”
▶ Omzet 2007?
“Ruim €171 miljoen.”
▶ Verwachting 2008?
“Duidelijk boven 2007.”
▶ Lange termijnverwachting?
“Over vijf jaar €500 miljoen omzet.”
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concurrentieveld voor bol.com echter niet wezenlijk 
veranderd. “onze belangrijkste concurrenten zijn nog 
dezelfde als een paar jaar geleden. bij boeken zijn dat 
boekhandelsgroep nederland (Selexyz), bruna en 
Libris, op entertainmentgebied Free record Shop en 
media markt en op elektronicagebied ook vooral 
media markt. onze meeste concurrenten zijn dus 
geen internetwinkels. Wij zien onszelf dan ook niet als 
een webshop, maar gewoon als een winkel. Immers, 
zo zien onze klanten ons ook.”
De volgende stap moet dan haast wel de opening van 
fysieke winkels zijn… “Dat geldt alleen als je denkt dat 
een fysieke winkel een 
grote toegevoegde waar-
de heeft, en dat bestrijd 
ik. Het enige grote voor-
deel is ‘instant fulfillment’. 
Tegenover een ander 
veelgeroemd voordeel, 
vakkennis, staan bij ons inmiddels 100.000 klantrecen-
sies. Klanten helpen dus andere klanten bij het maken 
van een keuze. ons aanbevelingssysteem is hierop 
een aanvulling. Ik zie te weinig voordelen van fysieke 
winkels die op de middellange termijn ook nog gel-
den. Ik denk daarnaast dat het runnen van een fysieke 
winkel een vak op zich is, en dat beheersen wij niet. 
Dus voorlopig zie ik ons geen winkels openen.

Overname
In een eerdere editie van entertainment business gaf 
Free record Shop-ceo Hans breukhoven aan er spijt 
van te hebben dat hij bol.com niet gekocht heeft toen 
de gelegenheid zich in 2003 voordeed. Is het bedrijf 

nog steeds te koop? “voor de juiste prijs is alles te 
koop”, glimlacht ropers. maar los van dat soort alge-
meenheden denkt hij dat bol.com op het ogenblik 
niet in de etalage staat. “er wordt zeker niet actief ge-
zocht. Sterker nog: we worden regelmatig benaderd, 
maar de aandeelhouders zijn op dergelijke avances 
nooit ingegaan.” Andersom is bol.com ook niet op het 
overnamepad. “Ik heb tot nu toe nog geen enkel be-
drijf gevonden dat ik de moeite waard vond om seri-
eus naar te kijken. Dat heeft ook met bol.com zelf te 
maken. Als je zoveel kansen hebt om autonoom te 
groeien, dan moet een acquisitiekandidaat zó interes-

sant zijn, dat de toegevoegde waarde hoger is dan 
wat je zelf zou kunnen realiseren.” Dus als bol.com een 
bedrijf zou overnemen, is dat eigenlijk een zwakte-
bod? ropers lacht. “nu heb je me in de tang! maar je 
kunt het ook positief formuleren. In geval van een 
overname door bol.com heb ik blijkbaar iets gevon-
den dat echt ontzettend goed is. maar je mag me hier 
nog wel eens aan herinneren als we een paar opeen-
volgende jaren geen groei hebben laten zien en we 
doen dan een overname....”

Overschatting
Hoewel de huidige directeur al sinds de oprichting 
van bol.com, in 1998, bij het bedrijf is betrokken en 

medeverantwoordelijk mag worden gehouden voor 
het grote en ogenschijnlijk constant toenemende 
succes, zegt ropers zelf geen aandelen te hebben. 
“Je moet mijn bijdrage ook niet overdrijven. Hoe lan-
ger iemand ergens zit en hoe meer hij het woord 
voert, des te groter de overschatting. er werken hier 
210 mensen, allemaal met een uniek identificeerbare 
functie en eigen verantwoordelijkheid. Het succes 
van bol.com wordt door al die mensen gedreven. We 
krijgen alle vrijheid om te doen wat we willen en 
voor mij is het belangrijkste dat het voelt alsof het 
ons eigen bedrijf is.”

op de vraag hoelang hij 
zichzelf nog bij bol.com 
ziet werken, antwoordt 
ropers: “Ik kan heel vol-
daan zijn, maar ben ook 
erg kritisch op mezelf. 
Als zo’n moment van 

zelfreflectie me het beeld zou geven dat ik niet 
meer de juiste man ben om bol.com verder vooruit 
te helpen, dan zou ik opstappen. Dat geldt ook als 
de externe omstandigheden zouden veranderen. Te 
denken valt dan aan nieuwe aandeelhouders met 
een andere visie dan de mijne, of als ik fundamen-
tele dingen fout zie gaan in het bedrijf en die ik  
niet ten goede gekeerd zou krijgen. Geen van die 
scenario’s is echter aan de orde, dus ik zit prima bij 
bol.com. of dat voor mijn lange termijncarrière 
goed is, interesseert me eigenlijk niet. Je moet doen 
wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 
Langetermijn-plannenmakerij kan je geluk alleen 
maar in de weg staan.” ■

“Bol.com nog te koop?  
Voor de juiste prijs is alles te koop”

▶ ■ ◀
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