
Bruna haalt stijgend omzetaandeel uit boeken  

  

“Wij gaan voor de ‘verantwoorde snack’”  

 

Met de toenemende branchevervaging verkopen steeds meer 

entertainmentwinkels boeken, zoals boekhandels steeds vaker 

entertainmentproduct verkopen. De grootste boekverkopers van 

ons land zijn de Boekhandels Groep Nederland en Libris, maar 

in naamsbekendheid en aantal winkels spant Bruna de kroon. 

Muziek en Beeld sprak met algemeen directeur Hans Gelauff. 

 

Door Werner Schlosser 

 

Bruna heeft 40 eigen winkels en 342 franchisewinkels. Vanwaar 

dit scheve aantal? 

“Franchisers behalen over het algemeen betere resultaten, 

omdat ze voor zichzelf werken. Om die reden is het aantal 

eigen winkels de afgelopen jaren al teruggeschroefd van 120 

naar 40. De winkels die gesloten zijn, heetten veelal wel 

Bruna, maar waren om meerdere redenen eigenlijk niet ‘Bruna-

fähig’. Het totaalaantal vestigingen moet in vijf jaar groeien 

naar 500. Dat is geen absoluut getal, maar meer een richting 

van denken. Met 500 winkels is de markt voldoende afgedekt. Je 

hebt dan een omzetbasis/volume waarmee je een professionele 

organisatie kunt bekostigen.” 

 

Bij Bruna heeft een omslag plaatsgevonden van 

‘groothandelsdenken’ naar ‘retaildenken’. Waar blijkt dit uit? 

“Wij handelden ook als een groothandel, omdat we de producten 

leverden tegen inkoopprijs plus een bepaalde opslag, waarmee 

we onze kosten dekten. Ook probeerden we zoveel mogelijk 

goederen in onze folders te krijgen, want dat betekende extra 

leveranties. Sinds maart 2005 kennen wij een fee-stelsel, dat 

inhoudt dat de winkelier pas gaat betalen als hij een bepaalde 

omzet heeft gedraaid. Dat maakt voor ons niets uit t.o.v. de 

oude situatie. Als een winkelier niet voldoende verkocht, 

bestelde hij niet na en hadden wij ook geen omzet. Maar in de 

beleving van de winkelier is dit echt een megastap geweest.” 

 

Hoe heeft de omzet zich de afgelopen jaren ontwikkeld en hoe 

ziet de toekomst eruit? 

“Het bedrijf maakt een gezonde groei door. Vorig jaar hadden 

we een plus van 12,5 procent en dit jaar zullen we op 

winkelniveau een consumentenomzet draaien van een kleine €250 

miljoen. Op korte termijn willen we het rendement vergroten 

door de opbrengst te verhogen en de kosten te verlagen. De 

komende jaren neemt het aantal winkels toe en optimaliseren en 

professionaliseren we onze winkelformule, waardoor we een 

hogere consumentenvoorkeur zullen genereren. Daardoor ga ik 

ervan uit dat wij een groei zullen doormaken die boven de 



marktgroei ligt. In de stabiele boekenmarkt betekent dit, dat 

een paar procent groei per jaar mogelijk moet zijn.” 

 

Op welke punten is een kostenbesparing haalbaar? 

“We kunnen de hele goederenstroom nog efficiënter laten 

verlopen. Een van de mogelijkheden daartoe is het 

optimaliseren van de schappenplannen en aansluitend het 

verbeteren van de winkelautomatisering. Dan kun je 

besteladviezen gaan genereren aan de hand van de verkopen in 

plaats van de deskundigheid van de ondernemer. Momenteel loopt 

voor de boekbestellingen een proef en de winkels die daaraan 

meewerken, plussen met 15 tot 20 procent. Ook proberen we al 

onze ondernemers aan te sluiten bij onze huisaccountant, zodat 

ze inzicht krijgen in hun prestaties t.o.v. hun collega’s en 

hoe dat dan komt. Dan kunnen ze op advies van onze 

retailmanagers (de buitendienst van Bruna, WS), hun aanpak 

wijzigen.” 

 

Hoe vrijblijvend is dat advies? 

“We hebben een hard franchisecontract, maar ik ben ervoor om 

mensen te overtuigen met feiten en argumenten. Over vijf jaar 

moet Bruna echter overal een eenduidig concept zijn. Dan kan 

en mag het niet meer zo zijn dat de winkels essentieel van 

elkaar verschillen. Een van de kernfactoren van het succes van 

goede winkelketens is, dat ze een eenduidige en herkenbare 

formule hebben.” 

 

Hoe groot is het aandeel van de website www.bruna.nl in de 

omzet? 

“De internetwinkel is wel onze winkel met de grootste omzet, 

maar we halen bij lange na niet ons ‘fair share’ (het 

omzetaandeel van de site ligt bij Bruna ver onder het 

omzetaandeel van internet in de totale retailmarkt, WS). Dit 

komt doordat Bruna voor de consument synoniem is aan de 

fysieke winkel die hij kent.” 

 

Is het de bedoeling dat aandeel in de toekomst uit te breiden? 

“Ja, binnen drie jaar willen we ons ‘fair share’ halen. De 

onlineboekenmarkt is in Nederland momenteel €80 tot 90 miljoen 

groot en ons marktaandeel is in boeken zo’n 15, 16 procent. We 

willen op minimaal 15 procent van die €80 miljoen uitkomen. We 

gaan het komende jaar dan ook een extra communicatie-

inspanning leveren om de consument duidelijk te maken dat we 

er ook online zijn en we willen de site aantrekkelijker 

maken.” 

 

Welk deel van de totaalomzet haalt Bruna nog uit boeken?  

“Een groeiend deel. Twee jaar geleden zaten we nog onder 30 

procent en nu is dat ruimschoots boven de 30 procent.” 

 

Typisch, gezien de uitbreiding van productgroepen... 

http://www.bruna.nl/


“Dat is in zoverre niet typisch, dat wij ons profileren als 

‘de gemakkelijke boekwinkel van Nederland’. Daardoor hebben we 

in de winkels en in de promotie extra aandacht aan boeken 

gegeven. Dat vertaalt zich in een hoger aandeel. Wij gaan 

daarbij voor ‘de verantwoorde snack’. Ons assortiment bestaat 

dus voor het grootste deel uit de lichte literatuur. Het zware 

werk, daar zijn de zogenaamde ‘echte’ boekwinkels voor. 

Overigens voelen wij ons minstens zo’n ‘echte’ boekwinkel, 

maar in de perceptie van de consument is dat anders. Toch 

realiseren de ‘echte’ boekwinkels het grootste deel van de 

omzet met de titels die wij ook verkopen. En hoe groot ze ook 

zijn, ook zij hebben maar een selectie uit het totaalaanbod, 

afkomstig van hetzelfde Centraal Boekhuis waar wij ook 

bestellen.” 

 

Wat zijn de belangrijkste andere productgroepen? 

“Tijdschriften, papier- en schrijfwaren. En een groot deel van 

de omzet wordt gemaakt met de zogenaamde ‘servicegroepen’. Dat 

is alles wat op en achter de balie staat, zoals tabak, 

strippenkaarten, telefoonkaarten, staatsloten, enzovoort.” 

 

Hoe doen entertainmentproducten het bij Bruna? 

“Entertainmentproducten vormen maar een paar procent van het 

totaal en zijn niet onze succesvolste groep. Ook wij hebben 

daar in de loop der jaren wel eens geld op verloren. Wij 

denken echter dat wij, door de verregaande digitalisering van 

de wereld, niet om het product cd/dvd heen kunnen. Het is op 

dit moment nog geen vast onderdeel van ons assortiment. We 

hebben een pilot met tien winkels, die een segment cd/dvd 

hebben, maar verder voeren we alleen heel selectieve in/out-

acties, veelal met toptitels. In onze kleinere winkels, zoals 

op de stations, moeten we nog selectiever zijn met wat we 

aanbieden.” 

 

Wat verwacht u van luisterboeken en digitale boeken? 

“Ik denk dat dat maar klein zal blijven. De bulk van de omzet 

blijft volgens mij komen uit de verkoop van fysieke boeken. 

Men wil toch iets vasthebben.” 

 

Komt het tablet waarop een digitaal boek gelezen wordt niet 

voldoende in de buurt? 

“Ik denk het niet. Het is wat mij betreft te veel 

vergelijkbaar met lezen vanaf een beeldscherm en met lange 

teksten is dat niet prettig. Ik geloof wel sterk in printing-

on-demand. Er zitten momenteel heel veel kosten in de keten 

van boekenleveranties: er wordt een x-hoeveelheid gedrukt en 

uitgeleverd en na verloop van tijd gaat het restant weer 

terug. Iedereen snakt ernaar die kosten naar beneden te 

krijgen.” 

 



Dat is dan nog een luxepositie. Een entertainmentwinkel kan 

niet zo maar elk niet verkocht product terugsturen... 

“Dat is inderdaad alleen in de boekenbranche gangbaar. Het 

wordt gezien als noodzakelijkheid om de grote hoeveelheid 

nieuwe titels überhaupt in de winkels te krijgen.” 

 

Dat is in de entertainmentbranche natuurlijk niet anders... 

“Dat klopt, maar ik denk dat dit – naast de nadelen - een van 

de voordelen is van de vaste boekenprijs. Daardoor hebben 

uitgevers voldoende marge om een dergelijk systeem te kunnen 

bekostigen.” 

 

Wat zijn in uw optiek de grootste overeenkomsten tussen de 

boeken- en de entertainmentbranche? 

“De consument zoekt in zijn vrije tijd naar ontspanning. Dat 

kan buiten de deur of in de vorm van home-entertainment. Daar 

horen boeken ook bij, dus we willen allebei een stuk van die 

taart. Het aardige van boeken is daarbij dat die – in 

tegenstelling tot dvd’s – iets aan je fantasie overlaten. Met 

een boek creëer je je eigen wereld rond het verhaal.” 

 

En de grootste verschillen? 

“Cd’s en dvd’s zijn vluchtiger en beklijven minder dan 

boeken.” 

 

Dan zou je denken dat dat segment er bij Bruna, die zich als 

‘de gemakkelijke boekwinkel’ afficheert, bij uitstek bij 

hoort... 

“Dat zou je kunnen zeggen, maar de enige manier waarop je dat 

goed kunt doen, is door voldoende assortiment aan te bieden. 

Alleen dan wordt je door de consument als serieuze aanbieder 

gezien.” 

 

De laatste actie met een entertainmentproduct (voetbal-dvd’s 

in de vorm van een T-shirt i.v.m. het WK Voetbal) heeft Bruna 

en Postkantoren BV naar verluidt een miljoenenstrop 

opgeleverd... 

“Postkantoren BV (de moedermaatschappij van Bruna, WS) wilde 

die actie graag doen en wij zijn daarop meegelift. Wij hebben 

daarin geen enkel risico gelopen en voor zover daar sprake van 

was, heeft Postkantoren BV de geleden schade opgevangen. Wij 

ondervinden dus geen negatieve gevolgen van die actie.” 

 

Trekt u uit deze actie consequenties t.a.v. 

entertainmentproducten? 

“De slechtste reden om iets niet meer te doen is omdat het 

eerder een keer niet goed gegaan is. Het zal wel tot een extra 

kritische opstelling leiden, maar elke volgende actie wordt 

weer op zijn merites bekeken.” 

 



Door maandelijks zogenaamde ‘Literaire Juweeltjes’ van €1,- 

uit te geven, probeert Bruna de leeslust van de jonge 

Nederlander te stimuleren. Bent u niet bang voor een negatief 

effect op de prijsperceptie van de consument? 

“Nee, want het zijn zowel qua formaat als inhoud heel 

herkenbare en afwijkende boekjes. Bovendien zit in elk boekje 

een kortingsbon, waarmee we mensen proberen te verleiden ook 

‘grote’ werken te kopen. Het is echt bedoeld als 

opstapmechanisme. Als je kijkt naar de aantallen die we ervan 

verkopen... Afhankelijk van de titel zijn dat er tussen de 20 

en 60.000, dus evenveel klanten over de vloer. Dat is 

natuurlijk wel spectaculair.” 

 

Wat zijn de grootste bedreigingen voor Bruna in de toekomst? 

“Internet, andere (boek)winkels, branchevervaging, ‘ontlezing’ 

(mensen, vooral jongeren, lezen minder, WS) en stijgende 

kosten. Ik ben ervan overtuigd dat er altijd fysieke boeken 

zullen blijven, maar het is niet in te schatten welk 

percentage van de markt die zullen blijven uitmaken. Je moet 

daarom dingen aan je formule toevoegen om dat te compenseren. 

Je kunt dan denken aan het toevoegen van productgroepen, het 

starten met kiosken, het uitbreiden van de op onderdelen 

beperktere ‘stationsformule’ naar andere high traffic-

locaties, enzovoort. Welke diensten, producten of formats het 

moeten worden, is de vraag waarop wij binnen drie jaar het 

antwoord willen vinden.” 

 

U noemde tijdens een recente presentatie de prijs ‘een 

belangrijke randvoorwaarde’. Wat bedoelde u daarmee? 

“Prijs is überhaupt een voorwaarde om in business te zijn. In 

die wereld kun je niet een deel van je omzet weghalen door 

bepaalde producten duurder te prijzen om je acties te 

compenseren. Dat is door de vaste boekenprijs niet mogelijk. 

Met de prijs kun je je in onze branche niet onderscheiden, dat 

moet van andere factoren komen.” 

 

U bent sowieso een groot voorstander van een uniforme 

uitstraling van alle winkels. Waarin moet dat tot uitdrukking 

komen? 

“Alle winkels komen er hetzelfde uit te zien qua huisstijl, 

winkelinrichting en assortiment, er moet beter worden 

ingehaakt op de promoties, er komt bedrijfskleding en - niet 

in de laatste plaats - onze klantbediening moet bovengemiddeld 

zijn. We proberen de franchisenemers via winkelwedstrijden en 

continue begeleiding van onze retailmanagers te bewegen deze 

regels na te leven. Bovendien gaat Bruna vanaf 1 januari 

werken met een bonus-malussysteem.” 

 

Hebt u enig idee hoe de consument Bruna ziet en spoort dit met 

het beeld dat u graag zou willen oproepen? 



“Uit eigen onderzoek blijkt, dat onze klant ons precies ziet 

zoals we gezien willen worden: als gemakkelijk en gezellig. We 

worden vaak vergeleken met een goeiige buurman of een aardige 

oom.” 


