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Hermans Retail is in 2004 begonnen met een
heroriëntatie op het product- en dienstenaan-
bod. Dit heeft geleid tot een beleid dat twee
assen kent, waarlangs alle activiteiten van het
bedrijf lopen. “Wij geloven vanuit retailoog-
punt in kanaaldiversificatie”, licht De Wit toe.
“Dat kunnen verschillende typen winkels zijn,
maar ook de mobiele telefoon, televisie, inter-
net, kranten, tijdschriften… Kortom: elke weg
om consumentenbereik te krijgen. Ik zie in dat
opzicht geen enkel verschil tussen deze kana-
len. Parallel aan deze strategie loopt die van de
productdiversificatie. Volgens ons gaan enter-
tainmentproducten allang veel breder dan
alleen film, muziek en games. Die definitie
wordt overigens constant aangepast aan de snel
veranderende marktsituatie. De behoeften van
de consument en van onze klanten zijn immers
altijd het uitgangspunt van wat wij doen.” Alle
recente ontwikkelingen binnen Hermans
Retail zijn volgens De Wit terug te voeren op
het streven naar kanaal- en productdiversifica-
tie. In zijn eigen woorden: “Wij specialiseren

ons in methodieken om zoveel mogelijk consu-
menten met zoveel mogelijk entertainmentpro-
ducten te bereiken. Al deze onderwerpen zijn
daar uitingsvormen van.”

Meer eigen winkels
In dat licht is het niet vreemd dat Hermans
Retail, ook nu, investeert in eigen retail. De
komende maanden breidt het bedrijf zijn win-

kelformules XL mediastore en Spotter media
outlet uit. De naam Diskoland verdwijnt uit het
entertainmentlandschap. De 31 Diskoland-filia-
len worden, als de locatie geschikt is, gefaseerd
omgezet in Spotter media outlets en anders
gesloten. “Aan het eind van dit kwartaal zullen

er 11 Spotters zijn en op de
langere termijn moet het
een landelijk dekkende
keten worden, zonder dat
daar definitieve aantallen
voor zijn vastgesteld”,
aldus De Wit. Spotter
media outlets concurreren
met de bestaande speciaal-
zaken; het zijn ‘gemaks-
winkels in entertainment’
met een vloeroppervlakte
van 100 à 150 vierkante
meter. Het assortiment
wordt samengesteld op
basis van actualiteit en
aanbiedingen, met een
focus op films, games en
boeken. Muziek en aan-
verwante producten wor-
den alleen aanbiedingsge-

richt aangeboden. “Die keuze is gemaakt ten
behoeve van een optimaal rendement per vier-
kante meter. Het is een optelsom van de winkel-
omvang en de doelgroep. Dat is ‘de boodschap-
per’, dus voornamelijk vrouwen.” Er zijn op
dit moment Spotter-filialen in Castricum,
Almere, Heemstede, Zaandam, Heerhugowaard
en Lisse.
Hermans Retail heeft ook een winkelformule
met grootschalige entertainmentspeciaalzaken.
XL mediastores zijn rond de 500 vierkante
meter in omvang en hebben als filosofie ‘het
lokaal grootste assortiment tegen de laagste
prijs’. Dat assortiment betreft ‘alles waarmee
een mens zich in zijn vrije tijd bezighoudt’,
zoals cd’s, dvd’s, games en boeken (zowel top-
price als aanbiedingen en palletverkoop), maar

ook tennisrackets en dergelijke. De Wit zegt
hierover: “Binnen de winkels onderscheiden
we de productsegmenten Luisteren (cd’s,
muziek-dvd’s), Kijken (films), Lezen (boeken,
tijdschriften) en Spelen (games, speelgoed, gad-
gets). Dit is een flexibele indeling, waarbij de
drager dus ondergeschikt is aan de functie.” Er
staan inmiddels XL mediastores in Hoorn,
Nieuwegein en Schiedam, en in februari is het
vierde (en voorlopig laatste) filiaal geopend, in
Amsterdam Osdorp. “Daarna willen we de 
formule gaan doorontwikkelen en onze
omschrijving van entertainmentproduct steeds
herdefiniëren. In het kader van de productdi-
versificatie zal die steeds breder worden.”

Ambities om de formules ook Europees uit te
rollen, zijn er vooralsnog niet. “We willen eerst
in Nederland voet aan de grond krijgen en con-
tinuïteit opbouwen, maar het past wel in de
totaalstrategie van Hermans om een Europees
opererende organisatie te willen zijn.”

Dienstverlening aan derden
Los van de eigen winkels levert Hermans Retail
ook entertainmentproducten en diensten aan
onder meer Videoland, Praxis en Bruna. Die
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Hermans Retail zet in op kanaal- en productdifferentiatie

“De mobiele telefoon is niet meer
dan een nieuwe winkelvorm”

Hermans Retail kwam recent in het nieuws met het marketing- en
distributieconcept Enteraction, de start van het regionale televisiestation
Regio 22, een deelneming in gameontwikkelaar Lunagames en de opening
van nieuwe XL mediastores en Spotter media outlets. Die ontwikkelingen
staan niet los van elkaar, meldt directeur René de Wit aan Muziek en Beeld.

Door Werner Schlosser

“Eigen retail is een strategisch onderdeel van 

onze business en die twee kun je dan ook niet los 

van elkaar zien”
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René de Wit: “In het kader van de productdiversificatie zal onze

omschrijving van entertainmentproduct steeds breder worden.” 
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twee disciplines bijten elkaar niet, volgens De
Wit.“In tegendeel.Wij doen in onze eigen retail
ervaring op met het contact met de klant, varië-
rend van de dialoog met de consument tot dief-
stal en derving. Dat is voor ons een enorme ver-
rijking in onze dienstverlening aan derden. Het
is een strategisch onderdeel van onze business
en die twee kun je dan ook niet los van elkaar
zien. Beide hebben dezelfde kerntaak in zich:
wij specialiseren ons in het bereiken van consu-
menten met entertainmentproducten en zijn
intermediair tussen bedrijven die consumenten
bereiken en contenteigenaren.”

Meer eigen kanalen
Met het belang dat Hermans recent nam in
Flink BV (producent van videocontent) en
Lunagames (gespecialiseerd in de creatie van
games voor mobiele platforms), is Hermans

Retail ook zelf contenteigenaar geworden. Dat
was echter niet de belangrijkste doelstelling van
deze stap, verduidelijkt De Wit. “Niet alleen
wordt hiermee het bestaande contentaanbod
van Hermans Retail uitgebreid, we hopen ook
de toegang tot de consument te verbreden. Van-
uit onze multichannelgedachte is de mobiele
telefoon niet meer dan een nieuwe winkelvorm.
Via ons belang in Lunagames hopen wij kennis
te verkrijgen over dit nieuwe kanaal. Er zijn in
de toekomst meer acquisities vanuit die optiek

denkbaar. Als vanuit Her-
mans een belang geno-
men wordt in een bedrijf
omwille van de content,
dan zal dat door Disky
gedaan worden. Hun spe-
cialismen zijn product-
marketing en distributie.”

Ook door te starten met een
eigen commercieel, regio-
naal tv-station heeft Her-
mans Retail een nieuw
kanaal gecreëerd om de
consument te bereiken. Regio 22 is sinds 15 januari
te zien in het gebied van Multikabel: de provincie
Noord-Holland, uitgezonderd Alkmaar. De zender
brengt, in de woorden van De Wit, ‘doelgroeptelevi-
sie’.“De ene keer zijn vijfhonderd kijkers prima,de

andere keer mikken we op het grote publiek. Met
deze aanpak willen we dicht tegen de mensen aan-
schurken.” Inmiddels voert Hermans gesprekken
met de KRO en Endemol om mogelijke partners te
worden.

Behoeftevervulling op maat
Wellicht de meest omvattende ontwikkeling waar-
mee Hermans Retail begin dit jaar het nieuws haal-
de, is de introductie van het retailconcept Enter-
action. Dit is een door Hermans Retail, in

samenwerking met de 
partners <GX> (content- en 
webmanagement), ontwerp-
bureau Fabrique, Chevalier
Media, Lyzia en Triple P
ontwikkeld dienstenpak-
ket. Enteraction is een b2b-
contentmanagementsysteem
waarmee een grote verschei-
denheid aan communica-
tiekanalen kan worden aan-
gestuurd. De Wit omschrijft
dit als ‘het middel om 
via andere digitale en fy-
sieke kanalen - zoals web-
sites, kiosken, beeldscher-
men voor narrowcasting en
zelfs printuitgaven - enter-
tainmentproducten te ver-
handelen’. De dienst is
modulair opgebouwd en vol-

gens De Wit in staat in alle mogelijke behoeften te
voorzien:assortimentbepaling, logistieke dienstver-
lening, betaling, enzovoort. “Het is dus geen stan-
daardpakket,maar een behoeftevervulling op maat.
Hermans Instore Marketing is het bedrijf dat dit
aan de achterkant organiseert en de klant is degene
die zich daarmee naar de consument toe profileert.”

De eerste klant voor Enteraction is Sp!ts, dat een
krant, website en events exploiteert en waarvoor
eind maart een platform gelanceerd wordt. Sp!ts
wil haar specifieke doelgroep van 18- tot 34-jarigen
unieke (entertainment)producten en -diensten aan-
bieden, zowel digitaal als fysiek. De communicatie
via de dagelijkse krant Sp!ts, met een bereik van 1,7
miljoen consumenten, zal daarbij actief gekoppeld
worden aan de website www.spitsnet.nl en op ter-
mijn ook aan mobielinternet.
In het persbericht dat de komst van Enteraction
aankondigde, werd al gemeld dat Hermans Retail
deze dienst aan ‘alle mogelijke verkooppunten,
naast de bestaande klanten, zoals V&D, Hema en
Albert Heijn’,wil aanbieden.De Wit geeft aan intus-
sen met ‘heel veel andere partijen, ook nieuwe rela-
ties’ in gesprek te zijn.“Daar wil ik echter pas nade-
re mededelingen over doen als er feiten te melden
zijn.” Wat de eigen tv-zender betreft, blijkt dat het
geval te zijn.Gevraagd of ook Regio 22 gebruik gaat
maken van Enteraction, antwoordt hij: “Het ligt
zeker in de lijn der verwachting dat de tv-zender
klant wordt van het platform en dat er dus enter-
tainmentproducten verkocht gaan worden via
Regio 22. We proberen tussen al onze activiteiten
dat soort verbindingen te leggen. Enteraction kan
systemen als internet en narrowcasting aansturen
en wij zien een sterke samenhang tussen regionale
‘broadcasting’ en narrowcasting. Iedereen praat
over narrowcasting, maar wij denken dat er op dit
moment nog maar weinig verdienmodellen zijn. In
onze ogen is de combinatie van (in dit geval regio-
nale) televisie en narrowcasting, gekoppeld aan
productplacement op de winkelvloer, een business-
model dat kan werken.”
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“Wij zien een sterke samenhang tussen 

regionale televisie en narrowcasting”


