
Corona heeft het consumentengedrag blijvend veranderd 
Het consumentengedrag is al jaren aan het verschuiven, maar de digitalisering van het dagelijkse 

leven is een blijvend fenomeen. De uitbraak van het coronavirus, nu ongeveer een jaar geleden, 

heeft gezorgd voor een enorme versnelling in de digitalisering en is aanjager geweest voor het 

veranderde online koopgedrag. Het is mijn verwachting dat deze veranderingen blijvend zijn. Het 

is dus voor zowel web- als fysieke winkeliers zaak om hier op in te spelen. En het is aan de 

toeleveranciers van de e-commercemarkt om hen hierbij te steunen. 

 

De verschillende lockdowns in het afgelopen jaar en het feit dat we verplicht werden om (meer) thuis te 

werken heeft de onlificering – de versmelting van online en offline in het dagelijkse leven – van onze 

maatschappij versneld. We kopen niet alleen meer online, we leven ook steeds meer online. Denk maar 

aan alle videocalls tijdens je werk, de online pubquiz met vrienden en de digitale oudergesprekken met 

school. In plaats van fysieke of telefonische afspraken, spreken we elkaar nu bijna altijd via internet. Deze 

ontwikkeling begon natuurlijk noodgedwongen door de maatregelen vanuit de overheid, maar inmiddels 

zien we ook de voordelen. Videocalls, bijvoorbeeld, zullen in mijn ogen na de pandemie een vast 

onderdeel van ons leven uit blijven maken. 

 

Hoge pieken, diepe dalen 

Maar hoe ziet dit veranderd consumentengedrag eruit in cijfers? Onze nieuwste Thuiswinkel Markt 

Monitor geeft een duidelijk inzicht in de consumentenbestedingen van 2020 en hieruit is veel af te leiden. 

Zo hebben Nederlanders € 26,6 miljard uitgegeven bij Nederlandse en buitenlandse webwinkels en zijn er 

in totaal 335 miljoen online aankopen van producten en diensten gedaan. Vooral dat laatste getal springt 

in het oog, aangezien het een stijging van 27% betekent ten opzichte van een jaar eerder, toen er nog 

sprake was van een afvlakkende e-commercegroei.  

 

Vergelijken we de aankopen van enkel producten ten opzichte van een jaar geleden dan is de stijging 

zelfs 40% en dat laat meteen het grote verschil tussen producten en diensten zien. Zowel op het gebied 

van online aankopen als van online bestedingen. Waar vrijwel alle productcategorieën een groei hebben 

gekend, krijgen diensten als reizen en vrijetijdsbestedingen harde klappen. De online uitgaven aan 

pakketreizen zijn bijvoorbeeld met 72% gedaald. Ongekend, en hopelijk zien we daar dit jaar snel 

verbetering in. 

 

Meer online shoppers 

Online shoppen zat al in de lift voor corona, maar vanwege de maatregelen hebben nog meer mensen de 

weg naar de webwinkels gevonden. Cijfers uit ons onderzoek laten zien dat er in 2020 13,8 miljoen online 

shoppers waren, een groei van 2% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit lijkt niet heel 

veel te zijn, maar een dergelijke stijging in een vrijwel verzadigde markt is wel degelijk significant te 

noemen. 

 

Maar de grootste verandering is toch wel dat we met z’n allen meer online zijn gaan kopen en daarbij 

meer uitgeven. Juist ook in productcategorieën waarvoor we eerst nog hoofdzakelijk naar de fysieke 

winkelstraat gingen. Denk hierbij aan eten en drinken, doe-het-zelf- en tuinartikelen, sportartikelen en 

spullen om het leven en werken thuis aangenamer te maken. Dit zien we duidelijk terug in de Thuiswinkel 

Markt Monitor, want de online bestedingen binnen bijvoorbeeld Home & Living (+83%), DIY/Garden 

(+74%), Sport en Recreatie (+62%), Food/Nearfood (+58%) en IT (+56%) zijn flink gestegen ten opzichte 

van een jaar eerder. 

 

Online aanwezigheid is een must 

Het is hierbij zaak dat ondernemers goed op deze blijvende verandering inspelen. Onze business partners 

spelen hier in cruciale rol in. Zij helpen webwinkels naar een succesvolle toekomst die aansluit bij de wens 

en eis van de veranderende klant. Mijn advies aan webwinkels is dan ook: beweeg met je potentiële 

klanten mee en ga waar zij gaan. Wat zijn je kansen op grote platformen of juist niche-marktplaatsen. Wat 



zijn je mogelijkheden op Facebook, Instagram of Clubhouse? Wees ook online zichtbaar. Hetzelfde geldt 

voor kleine lokale winkels in de winkelstraat. Ook zij hebben wel degelijk een mooie toekomst, mits zij hun 

klanten volgen. De afgelopen periode heeft laten zien dat het ontbreken van een digitale connectie een 

fikse aderlating kan zijn. Winkeliers moeten er dus voor zorgen dat consumenten hen ook via internet 

kunnen vinden. Ook daar kunnen onze business partner ze natuurlijk uitstekend bij van dienst zijn. 


