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Retail Management Center (RMC) kijkt bij de 
benadering van de retailsituatie in eerste in-
stantie naar wat aan de consumentenkant ge-
beurt. Retailtrends volgen immers de grillen 
van de consument. De vergrijzing en verkleu-
ring van de samenleving brengt een hang naar 
gemak met zich mee. Ook de komst van inter-
net heeft het gemaksdenken sterk beïnvloed. 
15% van de cd’s en boeken wordt momenteel 
via internet aangeschaft, maar tien jaar gele-
den dachten experts dat dat veel meer zou zijn 
geweest. De snelheid van de veranderingen is 
dus lager dan verwacht. Internet heeft wel een 
omslag in het koopgedrag teweeggebracht (het 
heeft het makkelijker gemaakt), maar niet in 
het shopgedrag. Als het geen leuke onlinewin-
kel is, wordt er nog steeds niet gekocht.

Bestemmingslocatie
Slechte bereikbaarheid wordt een steeds belang-
rijker reden om ergens niet te gaan winkelen. 
Dit brengt met zich mee dat ketens die de stra-
tegische beslissing genomen hebben altijd op 
een A1-locatie te willen zitten, in de toekomst 
het deksel op de neus kunnen krijgen. Nu A1-
locaties (het hoofdwinkelgebied in steden met 
meer dan 100.000 inwoners) steeds vaker on-

toegankelijk of duur gemaakt worden voor au-
tomobilisten, is dat niet meer per definitie de 
beste plek voor een winkel. Er is een trend in de 
richting van A2- (de aanloopstraten naar A1-lo-
caties toe) of zelfs A3-locaties (het wijkje iets 
verder van het centrum af). Dit is een ‘bestem-
mingslocatie’, waar men gericht naartoe gaat. 
Hier vindt ‘runshopping’ plaats, de tegenpool 
van ‘funshopping’. Door deze ontwikkeling 
wordt een goede, herkenbare en onderscheiden-
de formule belangrijker dan de locatie.

Golfbeweging
Nadat in de jaren zestig de warenhuizen met 
hun brede assortimenten opkwamen, ontstond 
in de jaren zeventig en tachtig binnen retail 
een tegenreactie in de vorm van specialisatie. 
Die speciaalzaken zijn sinds de jaren negentig 
aan het parallelliseren (branchevervaging): 
meer producten aan hun corebusiness toevoe-

gen om de consument te trekken en vast te 
houden. Er ontstaan weer winkels waar men 
in een keer een hoop verschillende artikelen 
kan krijgen. Door het hedendaagse gemaks-
denken is de consument daar ook klaar voor. 
Deze breed georiënteerde winkels (bijvoor-
beeld Intratuin, ‘het groene warenhuis’) bie-
den in het retaillandschap echter weer ruimte 
voor specialisten (zoals een winkel die alleen 
‘hanging baskets’ verkoopt).

Specialisatie
Veranderingen in het koopgedrag van de con-
sument vereisen aanpassingen van de winke-
liers die leiden tot een andere manier van aan-
bieden. Waarde toevoegen moet daarbij het 
uitgangspunt zijn. Een paar voorbeelden: kies 
een bijzonder assortiment door voor een be-
paalde doelgroep te kiezen of je te specialise-
ren, zodat je je onderscheidt van concurren-
ten. Dit betekent niet je tegen andere 
aanbieders afzetten. Het is bijvoorbeeld niet 
verstandig om geen topproduct meer te voeren 
omdat Media Markt of Kruidvat er kortston-
dig stunts mee uithalen. Datzelfde Kruidvat is 
juist een knap voorbeeld van hoe een winkel 
door specialisatie (klassiek) een belangrijk 
verkooppunt kan worden. Het geven van ad-
vies is ook een belangrijke manier om je te 
onderscheiden (en na ‘het juiste product voor 
de juiste prijs’ de tweede reden om naar een 
bepaalde winkel te gaan). Voor kleine winkels 
kan het een idee zijn een onlinewinkel te be-
ginnen met een dieper assortiment.

Het Nederlandse entertainmentretaillandschap is (nog) uniek in Europa. Ketens 
en een relatief fors aantal zelfstandigen bestaan naast elkaar, hoewel nieuwe 
verkoopkanalen de druk opvoeren. Muziek en Beeld kijkt met Huib Lubbers, 
directeur van advies- en onderzoeksbureau Retail Management Center, naar de 
laatste trends en ontwikkelingen.

Door Werner Schlosser

Veranderingen gaan langzamer dan verwacht, maar...

Funshoppen wordt 
runshoppen

Gouden tip: beken kleur!
Voor kleine zelfstandigen is nú het moment om 
te bepalen wat te doen. Het RMC raadt aan: maak 
een keuze, denk daarbij ‘out of the box’ en voer 
de veranderingen ver door. Dus ga niet uit van 
de huidige situatie en kijk hoe je die kunt aanpas-
sen, maar draai het om: wat wil de consument 
en wat moet ik doen om die wens te vervullen. 
Moet de winkel groter of juist kleiner? Is de lo-
catie wel de juiste? Moet assortiment helemaal 
om? Enzovoort. Dat zijn moeilijke beslissingen en 
niet voor iedereen even makkelijk te maken, 
maar het moment waarop moet worden nagedacht 
over verlenging van het huurcontract is een uit-
gekiende gelegenheid om het ‘grotere plaatje’ 
hierbij te betrekken.

Wijze les: ga digitaal!
Internet bevat een onvoorstelbare hoeveelheid 
informatie. Sommige winkeliers reageren daarop 
door hun klanten die informatie dan maar niet 
meer zelf te geven. Daarmee jaag je de klant dus 
juist naar internet. Overigens blijkt 85% van de 
consumenten, na het raadplegen van internet, 
hun aanschaf toch te doen in een fysieke winkel. 
Maar nooit in de winkel waar zij net waren weg-
gejaagd...
Dus: wend internet in je eigen voordeel aan. Als 
je klanten naar internet verwijst, stuur ze dan 
naar je eigen site. En zorg ervoor dat je weet wie 
je klant is. Vraag zijn gegevens en treed met hem 
in contact via bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Leer 
je klant kennen en creëer een band.

“Het is niet verstandig om geen topproduct meer 

te voeren omdat Media Markt of Kruidvat er kortstondig 

stunts mee uithalen.”
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