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April 2020 

Rabobank Retail Update 

De retailsector is al jaren in fundamentele verandering en daar bovenop komt nu de huidige Coronacrisis. De 
maatregelen die zijn getroffen om verdere verspreiding af te remmen raken iedere sector. Zeker de non-food 
detail- en groothandel wordt fors getroffen. Tegenover de krimp in non-food staat een plus in food-retail. Uit 
de combinatie van een vraag- en aanbodschok volgt een schokgolf in de productie- en waardeketen binnen 
het waardewiel rondom de consument. Rabobank zal de handen ineenslaan met de Nederlandse overheid en 
de andere Nederlandse banken om het Nederlandse bedrijfsleven te steunen in deze zware tijden. Deze 
maandelijkse Retail Update schrijven we deze keer niet vanuit recente ontwikkelingen rondom de 5 
kernthema’s maar vooral vanuit de huidige crisis. Doel is en blijft om ondernemers te inspireren en te 
activeren. Achtereenvolgens gaan wij in op de Coronacrisis en de gelanceerde regelingen, recente Rabobank 
publicaties over de retailsector en op inspirerende tips en voorbeelden. 

De Coronacrisis en de retailsector  

Het zijn extreem uitdagende tijden en veel bedrijven worden hard 
geraakt door het coronavirus. Dit brengt enorme onzekerheid met 
zich mee. Veel ondernemers vragen zich af of ze de aflossingsver-
plichtingen van hun financiering kunnen uitstellen. En of ze een 
beroep kunnen doen op verschillende regelingen.  

Het coronavirus treft de non-food detail- en groothandel fors en er is sprake van sterk verminderde vraag. Slechts een 
beperkt deel van verkoop verschuift van de winkelvloer naar onlinekanalen. Steeds meer winkels en winkelketens sluiten 
de fysieke deur en geven aan dat er alleen nog online besteld kan worden maar dat zal een forse fysieke omzetdaling 
niet opvangen. Openblijven of dichtgaan is voor veel ondernemers een hele, hele moeilijke keus. Sluiten betekent 
meteen nul inkomsten, terwijl de vaste kosten doorlopen. Uitstel van aankoop betekent in een groot aantal gevallen ook 
afstel: slechts een deel van de verloren omzet zal later in het jaar worden ingehaald. 

Naast retail is de horeca- en leisure markt enorm getroffen door de gedwongen sluitingen. Omdat horeca heel conjun-
ctuurgevoelig is zullen de negatieve effecten van corona langer doorwerken. Dat heeft impact op winkels en winkel-
gebieden waar het minder leuk wordt en dus minder mensen hun schaarse vrije tijd zullen gaan besteden. Winkels 
vormen samen met horeca het hart van de aantrekkelijkheid, vitaliteit en leefbaarheid van binnensteden en kernen en 
die belangrijke sociale functie en de aantrekkingskracht komen onder druk als horeca-activiteiten afnemen. Die effecten 
zullen het duidelijkst zijn in de (middel)grote steden. Enig lichtpunt voor de ondernemer is dat daar op termijn ook een 
verdere daling van de huren te verwachten is. De effecten van een enorme vraaguitval in fysieke winkels zijn nu vooral 
te zien in branches als fashion, sport en schoenen. Online wordt er nog wel verkocht maar ook beduidend minder dan 
normaal. Nu gaan de omzetten in doe-het-zelf, tuin en electronica nog prima, maar dit zou tijdelijk kunnen zijn. Veel 
supermarkten plussen mede door de verschuiving van de vraag van horeca naar retail. Voor food-speciaalzaken is het 
beeld diffuus. Enerzijds profiteren zij van een toenemende vraag naar boodschappen, anderzijds valt hun afzet richting 
de lokale horeca weg. Woninginrichters en meubelzaken moeten, vanuit de vaak grote uitgaven, rekening houden met 
hun conjunctuurgevoeligheid. En niet alleen de binnensteden in historische centra maar ook de buitensteden (waar 
met name meubelboulevards en autoshowrooms gevestigd zijn) zullen het moeilijker gaan krijgen.  
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Als deze moeilijke en onwerkelijke periode achter de rug is zullen consumenten fysieke winkels en de horeca weer 
oprecht gaan waarderen. De mens is nu eenmaal een sociaal wezen en heeft er behoefte aan om ideeën en gevoelens 
te delen. De consument wil niet de hele dag eenzaam achter de computer zitten, maar gaat er ook graag op uit om 
vermaakt te worden. Winkels en horeca kunnen voorzien in de behoefte van mensen aan ontmoetingsplaatsen, sociale 
interactie en gedenkwaardige ervaringen. Maar dat gaat nog wel even duren…. Het is nu al zeker dat scholen, kinder-
opvangcentra en horeca tot en met 28 april gesloten blijven en het is de vraag wat er daarna gaat gebeuren. 

Uitstel van aflossingsverplichtingen van financiering  

We bieden bedrijven de mogelijkheid om een verzoek tot uitstel van aflossingen in te dienen. U moet hiervoor zelf 
online een aanvraag indienen. Lees meer over uitstel aanvragen. 

Nog vragen?  
Heeft u nog vragen over bijvoorbeeld de impact van corona op uw verzekeringen of uw betalingsverkeer? Dat kunnen 
we goed begrijpen. We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje gezet. Samen met de overheid en 
andere partijen blijven we hard werken aan nieuwe oplossingen om ondernemers te steunen in deze moeilijke periode. 
Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie. Lees hier de antwoorden op veel gestelde vragen over de 

gevolgen van corona. Heeft u daarna toch nog vragen over de gevolgen voor je bedrijf? Bel dan je accountmanager op 
zijn mobiele telefoon. Lukt dit niet, bel dan met onze adviseurs bij de Klantenservice via 088 – 7226666. 

Recente Rabobank retail publicaties 

Ook in de pers uiteraard volop aandacht voor de gevolgen van de uitbraak het corona virus in o.a. interviews met het 
Financieel Dagblad ‘Open, dicht of half open: dit kiezen winkels in tijden van corona’, Het Parool en RetailTrends ‘Sluiting 

winkels is ook in Nederland kwestie van tijd’. In Schoenvisie en Textilia aandacht voor de oproep tot een eenmalige 
gereguleerde uitverkoop die massale bijval kreeg van maar liefst 91% van Nederlandse mode- en schoenenretailers. Lees 
hier: ‘Massale steun voor gereguleerde uitverkoop. Hoe kansrijk is dat’? 

Op het Retailagenda Voorjaarscongres werden de resultaten van 5 jaar Retailagenda gepresenteerd. Alle resultaten lees 
je in de Retailagenda Retailgids 2020 met op pagina 54 een interview over 1) de noodzaak om te blijven innoveren, 2) te 
investeren in digitalisering en 3) de kracht van samenwerking gericht op een toekomstbestendiger en succesvoller MKB. 
Door innovatie en digitalisering binnen het Nederlandse MKB aan te jagen geeft Rabobank invulling aan de 
maatschappelijke rol als coöperatieve bank. We willen MKB-ondernemers uitdagen om tot de juiste hulpvraag te komen. 
Nog te vaak ontbreekt het aan inzicht in de onderliggende problematiek en mogelijke oplossingen. 

De waarschuwingen van Locatus over het hoogste risicoprofiel van de afgelopen 
tien jaar voor winkels en de oplopende leegstand binnen winkelgebieden 
moeten serieus genomen worden. De problemen zijn niet gebaseerd op tijdelijke 
trends, maar op structurele ontwikkelingen die doorzetten. Retailers, gemeenten 
en vastgoedeigenaren moeten flink aan de slag. In het artikel ‘Nieuwe impulsen 

voor winkelgebieden’ presenteren we verschillende ideeën die een nieuwe impuls 
aan winkelgebieden kunnen geven, gegroepeerd in drie hoofdthema’s: 1) zorg 
voor centrale regie in winkelgebieden, 2) maak duidelijk waarom de klant moet 
komen en 3) zoek meer samenwerkingspartners en beloon de samenwerking. 
Onze oproep is ook vertaald door Marketingtribune in het artikel ‘Stakeholders ga aan de slag in winkelgebieden’.  

De berichtgeving over Amazon gaat maar door. De lancering van Amazon.nl op 10 maart jl. gaf weer veel aandacht voor 
onze blog ‘Amazon zal de Nederlandse retailsector dwingen tot actie’ en dat vertaalde zich ook meteen weer in interviews 
in o.a. De Gelderlander, het Eindhovens Dagblad en het Algemeen Dagblad en met Schoenvisie: ‘Hoe overleef je als 

schoenenretailer tussen Amazon en Alibaba?’.   

In het NRC een uitgebreid artikel over de plussen en minnen van kortingen en promoties: Wie betaalt de prijs voor 

korting? Kortingen zijn meer en meer een middel geworden om klanten te lokken. De opkomst van online winkelen 
heeft dat proces versterkt. Lees ook de nog steeds relevante blog: Verslaafd aan korting? Zo ga je ermee om!  

Tenslotte in Adformatie een interview over de nieuwe H&M flagship store en Winkelen anno 2020: 'Instagrammable 

hoekjes', een gameruimte en optredens met als kernboodschap dat winkelen simpelweg gewoon weer heel leuk moet 
worden en dat kan je als retailer bereiken met een focus op expertise van het personeel en beleving van de winkel. 

https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona/
https://fd.nl/ondernemen/1338265/open-dicht-of-halfopen-dit-kiezen-winkels-in-tijden-van-corona
https://www.parool.nl/nederland/sluiting-winkels-is-ook-in-nederland-kwestie-van-tijd~bb5443a1/
https://www.parool.nl/nederland/sluiting-winkels-is-ook-in-nederland-kwestie-van-tijd~bb5443a1/
https://www.textilia.nl/massale-steun-voor-gereguleerde-uitverkoop-maar-hoe-kansrijk-is-dit/
https://lnkd.in/dNiMKY7
https://retailtrends.nl/news/59752/nieuwe-impulsen-voor-winkelgebieden
https://retailtrends.nl/news/59752/nieuwe-impulsen-voor-winkelgebieden
https://www.marketingtribune.nl/food-en-retail/nieuws/2020/03/rabo-stakeholders-ga-aan-de-slag-in-winkelgebieden/index.xml
https://retailtrends.nl/item/58812/amazon-zal-de-nederlandse-retailsector-dwingen-tot-actie
https://www.gelderlander.nl/economie/amazon-in-nederland-honderd-miljoen-producten-te-koop~a10f2318/167778712/
https://www.ed.nl/economie/amazon-in-nederland-honderd-miljoen-producten-te-koop~a10f2318/
https://www.ad.nl/tech/amazon-in-nederland-honderd-miljoen-producten-te-koop~a10f2318/
https://www.schoenvisie.nl/hoe-overleef-je-als-schoenenretailer-tussen-amazon-en-alibaba/
https://www.schoenvisie.nl/hoe-overleef-je-als-schoenenretailer-tussen-amazon-en-alibaba/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/06/verslaafd-aan-kortingen-a3992943
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/06/verslaafd-aan-kortingen-a3992943
https://lnkd.in/ddAbENU
https://www.adformatie.nl/digital-transformation-tech/instagrammable-hoekjes-nieuwe-hm-flagship-store
https://www.adformatie.nl/digital-transformation-tech/instagrammable-hoekjes-nieuwe-hm-flagship-store
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Tips en voorbeelden vanuit recent nieuws over de retailsector in Nederland  

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) 
Afgelopen vrijdag kwam het verbijsterende bericht binnen dat non-food retail geen aanspraak kon maken op de 
regeling TOGS-regeling. Bijzonder vreemd want veel mode-, schoenen-, sport- en meubelwinkels hadden daarvoor ‘op 
eigen initiatief’ gesloten om een ‘ intelligente lockdown’ te ondersteunen. Op maandag werd een en ander gelukkig 
aangepast en kunnen ook ondernemers in de non-food retail gebruik maken van de TOGS en een eenmalige 
tegemoetkoming van €4.000 ontvangen. Maar het blijft lastig om dit aan te vliegen vanuit SBI-codes. Die zijn vaak de 
werkelijkheid niet. Retail? Groothandel? Online? Offline? B2B? B2C? C2C? D2C? Food? Non-food? Retail? Horeca? Leisure? 
Grenzen vervagen binnen en tussen sectoren. Er is sprake van een 'waardewiel' waarin de klant centraal staat en op 
meerdere manieren door verschillende partijen (merkeigenaren, producenten, online platforms, buitenlandse toetreders 
en nieuwe spelers van buiten de sectoren) bereikt kan worden. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 
Op 31-3 is het NOW-loket voor de aanvraag van de tegemoetkoming voor de loonkosten geopend. Hiermee kunnen 
werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en daarvoor van UWV een 
voorschot ontvangen. Hiermee kunnen ondernemers werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon 
doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot 
verlenging met nog eens 3 maanden. De tegemoetkoming, het voorschot dus, staat als het klopt voor de loonbetaling 
van april op rekening van de ondernemer. Lees meer over de NOW-regeling. 

Verruimde BMKB-regeling voor ondernemers  
De verruimde borgstellingslening midden- en kleinbedrijf (BMKB) is een overbruggingslening waarbij de overheid borg 
staat voor 75% van de financiering. Uw bedrijf komt in aanmerking voor de regeling als u financiële gevolgen 
ondervindt door de coronacrisis. U kunt uw bedrijf hiervoor aanmelden door een online financieringsaanvraag te 
starten. Lees meer over de verruimde BMKB-regeling. 

Oproep aan alle huurders en verhuurders 
Er is in maart een 'deal' gesloten tussen brancheorganisaties van verhuurders en vastgoedbeleggers (Detailhandel 
Nederland, de NRW en verhuurders IVBN, de NRW, Vastgoed Belang en de VGO) over brancherichtlijnen voor huuruitstel. 
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ondersteunt de oproep die de komende tijd rust kan bieden op de 
vastgoedmarkt. Dat is voor alle partijen belangrijk. De coronacrisis leidt voor veel retailers tot acute liquiditeits-
problemen. De afspraken in het kort: 1) kwartaalhuur Q2 wordt omgezet in maandhuur, 2) retailers krijgen uitstel van 1 
tot 20 april, 3) geen boetes en/of rente over uitgestelde huur en 4) opschorting exploitatieverplichting in onderling 
overleg. De vraag is nu of alle verhuurders deze afspraak ook willen naleven. Het is ook de vraag of een maand wel 
genoeg is als de gedwongen en vrijwillige sluitingen langer duren. Zeker in sectoren die op last van de overheid 
compleet zijn gesloten zoals bijvoorbeeld leisure, horeca en kappers, maar ook voor winkeliers die hun omzet in elkaar 
zien klappen. Van belang is om op te merken dat deze afspraak niet bindend is. Het is een oproep aan de aangesloten 
leden van de brancheverenigingen om zich hieraan te houden. Het echte maatwerk moet worden gevonden in 
onderhandelingen tussen verhuurder en huurder zelf.  

Bauhaus toont partnership in deze crisis 
DHZ-keten Bauhaus stuurde haar leveranciers in deze Corona-tijden een brief die 
samenwerking en partnership onderstreept. Bauhaus zet alles op alles om de 
operationele processen in haar drie winkels (Groningen, Hengelo en Venlo) op orde te 
houden. In dat kader verzoekt de retailer haar leveranciers om orders zo snel mogelijk 
te leveren, accepteert de keten in uitzonderingen ook deelleveringen en stopt zij 
contractuele boetes tot en met 30 april. "In deze tijden zijn partnership en 
samenwerking geen loze woorden", aldus Bauhaus-directeur Herwin Oost. Bauhaus stelt expliciet niet op zoek te gaan 
naar financiële claims of verbetering van de betalingsvoorwaarden. Sterker nog: Bauhaus vraagt leveranciers zich te 
melden als ze hun continuïteit in gevaar komt en biedt aan in zulke gevallen samen maar een oplossing te kijken. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/alle-financieringsvormen/borgstellingskrediet/
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Omzet maken als klanten massaal wegblijven… 
Er zijn gelukkig nog veel ondernemers die onder druk van de ineens wegvallende omzet creatief genoeg zijn om 
nieuwe initiatieven te starten. Voor veel bedrijven is het ook het laatste zetje om te starten met digitaliseren. Een digitale 
strategie kan zich ontwikkelen van informeren naar interactie naar verkopen naar verbinden. We zien heel veel 
voorbeelden van zelfstandige ondernemers die gewoon heel veel foto’s maken van producten in de winkel, deze tonen 
op een website of via social media en aanbieden deze thuis te bezorgen. We zeggen het al lang: een goede website is 
voor iedereen die interactie heeft met consumenten de minimale eerste stap. Lees ook onze infographic over innovatie in 

retail en drie kansen vanuit data, samenwerking en mobiele vind- en zichtbaarheid. Het is ook mogelijk om binnen een dag 
een website te lanceren om gezamenlijk acties en bezorgingen per stad of dorp in te zetten. Met de nadruk op het 
steunen van de lokale winkelier in deze bijzondere tijd kan je gezamenlijk als stad, dorp of gemeenschap optrekken en 
consumenten verleiden om te blijven kopen via de website, telefonisch of mail. Of uiteraard gewoon via een bezoek aan 
winkels die open zijn want dat mag nog steeds en retailers zijn extreem scherp op de hygiëneregels van het RIVM. 

…ook bijvoorbeeld door private shopping, virtueel… 
Omoda heeft een digitale personal shopper gelanceerd. In Nederland houdt Omoda zijn winkels (voorlopig) nog open. 
Maar vanwege de nodige voorzorgsmaatregelen neemt, zoals een maximaal aantal klanten in de winkel en het houden 
van anderhalve meter afstand, kan het klanten niet op de gewenste normale manier van adviezen voorzien. Vandaar de 
online personal shopping service. Klanten kunnen via bijvoorbeeld Google Hangouts, WhatsApp of Facetime in contact 
kunnen komen met winkelmedewerkers. ‘Op deze manier kun jij vanuit huis heel veilig, gemakkelijk én voorzien van een 
berg advies jouw favoriete schoen, tas of accessoire bemachtigen’, aldus de schoenenretailer. Ook Sanitairwinkel, dat 
over zes showrooms in Nederland beschikt, komt met digitale adviesgesprekken. De showrooms zijn in Nederland nog 
geopend maar een face-to-face adviesgesprek kan natuurlijk beter vermeden worden. Om klanten toch nog te woord te 
kunnen staan is daarom besloten om een adviesgesprek op afstand te introduceren. Klanten kunnen daarmee middels 
een videocall, of gewoon telefoongesprek, alsnog met een medewerkers in gesprek over bijvoorbeeld advies voor een 
nieuwe badkamer. Bovendien kunnen de klant en adviseur hun schermen met elkaar delen, waardoor de klant 
bijvoorbeeld een tekening kan laten zien. 

… of fysiek 
Sissy-Boy, waarvan de winkels sinds vrijdag 20 maart dicht zijn, opent de deuren voor private shopping. 
Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken voor een 'een-op-een-sessie' met een van de stylisten. Er kan gekozen 
worden uit zes verschillende tijdvakken. Ook jeanswinkelketen Score begint met private shopping. De ongeveer zestig 
kledingwinkels in Nederland zijn op afspraak te bezoeken.  

Lancering Amazon.nl… 
Het lijkt in de huidige hectiek wel een jaar geleden maar op 10-03-2020 was het dan zover. De 
Amerikaanse webwinkelreus Amazon opende zijn vernieuwde webshop in Nederland. Via 
Amazon.nl kunnen consumenten volgens het bedrijf honderd miljoen producten op het 
gebied van beauty, computers, kleding, muziek en wonen bestellen. Naar verwachting zullen 
er eind dit jaar ongeveer 400 mensen voor Amazon in Nederland werken. Voor 2,99 euro per 
maand kunnen consumenten ook Prime-klant worden bij Amazon. Met het lidmaatschap kan 
worden geprofiteerd van gratis bezorging, het onbeperkt streamen van films en tv-series via 
Prime Video en het spelen van gratis games met Twitch Prime. Verder geldt voor Prime-leden 
dat ze onbeperkte opslag hebben met Amazon Photo. De start van de webwinkel betekent tegelijk dat Nederlandse 
ondernemers via Amazon in heel Europa hun producten kunnen verkopen. Een paar duizend Nederlandse 
ondernemingen hebben zich aangemeld. 

…en de retourtermijn wordt meteen verlengd 
Klanten van de Nederlandse webshop van Amazon krijgen langer de tijd om hun bestelling terug te sturen. Vanwege de 
coronacrisis wordt de retourtermijn verlengd. "De meeste artikelen die tussen 15 februari 2020 en 30 april 2020 bij 
Amazon of onze verkoperspartners zijn besteld, kunnen nu tot 31 mei 2020 worden geretourneerd", stelt Amazon. De 
retourtermijn was voor de meeste producten dertig dagen. Thuiswinkel.org had webshops gevraagd kopers meer 
ruimte te geven en Amazon voldoet dus aan dit verzoek. 

https://www.rabobank.nl/bedrijven/groei/innoveren/innovatie-retail/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/groei/innoveren/innovatie-retail/
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Bol.com helpt klanten om binnenblijven wat aangenamer te maken 
Bol.com heeft een digitale boekenclub voor kinderen geopend. Met de club kunnen 
kinderen e-books lezen en verhalen luisteren die door bekende Nederlanders zijn 
ingesproken. Dagelijks om negen uur ’s ochtends verschijnen er nieuwe voorleesvideo’s. 
Daarnaast zijn er verschillende e-books voor meerdere leeftijdscategorieën te vinden. De 
boeken en luisterboeken kunnen voor één eurocent per stuk worden aangeschaft en in 

de applicatie van Kobo worden gelezen of afgespeeld. Volgens Annet Scheermeijer, director boeken bij bol.com, is de 
dienst bedoeld om het thuiswerken- en blijven voor zowel ouders als de kroost een stuk aangenamer te maken.  

Commentaar Rabobank: 
De Coronacrisis vergt veel van de verschillende spelers in de sector, niet alleen van retailers, maar ook van leveranciers 
en van de overheid. Wij zien in deze lastige tijd ook veel goede initiatieven. Positief is dat de TOGS-regeling 
(Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) nu ook beschikbaar is voor de non-food retail sector. Ook de 
gezamenlijke oproep om te komen tot huuruitstel is positief. Vastgoedeigenaren kunnen hiermee laten zien dat 
partnership en samenwerking voor hen geen loze kreten zijn, maar dat zij daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren 
aan de oplossing van de problemen in de sector.  
Juist in deze tijden wordt het belang van digitalisering voor de retailers manifest. Natuurlijk, de klant staat altijd 
centraal staan en niet de technologie of de kanalen. Maar voor het naadloos combineren en integreren van alle 
beschikbare kanalen is ondersteunende technologie wel enorm belangrijk. Het verbeteren en optimaliseren van de 
klantreis en de service aan de klant is het enige goede uitgangspunt voor ieder innovatieplan. Voor veel met name 
kleinere retailers is deze weken pijnlijk duidelijk geworden dat het negeren van mogelijke digitaliseringsoplossingen 
een enorme impact heeft als de deur dicht moet of het bezoek aan de fysieke winkel instort. Hoe blijf je contact 
houden met je klanten als dat fysiek niet meer mogelijk is? Hoe blijf je omzet maken als klanten massaal thuisblijven? 
Hoe kunnen dorpen of steden zich verenigen in gezamenlijke acties en het opzetten van bezorgdiensten? Dit soort 
vragen zijn snel en simpel op te lossen door het lanceren van websites. Een goede website die volledig responsive 
(direct gereed voor laptop, tablet en mobiel), SEO-geoptimaliseerd en 100% veilig is, is de minimale eerste stap. 
Mobile first’ is de norm. In een wereld waar elke klantreis begint met een mobiele telefoon is het cruciaal dat 
ondernemers online en mobiel vind- en zichtbaar zijn met relevante en up-to-date content. 
Het bieden van virtuele private shopping services, zoals bijvoorbeeld Omoda en Sanitairwinkel doen, is een ‘next step’ 
in het digitaliseringsproces. Juist in deze tijden, waarin het bezoek aan een fysieke winkel op zijn minst lastiger is, past 
dit zeer goed. Private shopping kan natuurlijk ook ‘gewoon’ fysiek, zoals bijvoorbeeld Sissy Boy en Score laten zien. Dit 
biedt kansen voor retailers om relevant te worden en te blijven voor hun klanten en via service door personeel hun 
toegevoegde waarde te laten zien. 
De digitale boekenclub van bol.com zal geen geweldig verdienmodel zijn, gezien de prijs van één eurocent per boek. 
Bol.com investeert in de relatie met haar klanten en komt tegemoet aan de behoefte van die klanten om het 
thuisblijven wat aangenamer te maken. 
Een van de gevolgen van de corona-crisis kan een versnelde shift van ‘fysiek’ naar ‘online’ zijn. Klanten gaan nu vaak 
noodgedwongen naar online omdat zij niet fysiek willen of kunnen winkelen. Zij zoeken online alternatieven, raken 
daarmee bekend en eraan gewend waardoor een deel van de verschuiving een permanent karakter zal krijgen. De 
huidige corona-crisis zal slachtoffers gaan maken onder fysieke winkels en kleinere webshops. Veel grotere webshops 
hebben een langere adem wat de shift naar online zal versterken. Dit is een bedreiging voor de leefbaarheid van 
binnensteden waarvoor fysieke winkels samen met horeca zeer essentieel zijn. De uitdaging voor fysieke winkels en 
voor overige stakeholders (waaronder lokale en provinciale overheden) is om deze bedreiging te keren.  

Bronnen voor deze uitgave zijn: Algemeen Dagblad, Adformatie, Businessoffahion.com, CBS Statline, Crossmarks, Digiday.com, Distilnfo.com, EFMI, Emerce.nl, 
Fashionunited.nl, Franchise+, FD.nl, Future-of-commerce.com, GfK, Handelsblatt, L2inc.com, Locatus.nl, Maaltijdbox.com, Marketingfuel.nl, Marketing Tribune, 
McKinsey.com, Mytotalretail.com, Nu.nl, Omroepflevoland.nl, Parool, Retaildive.com, Retailgazette.com, Retaildetail.be, Retailnews.nl, Retailtrends.nl, RTL Z, Sprout.nl, 
Shoppermarketingupdate.nl, Shoppingtomorrow.nl, Statista.com, Techcrunch.com, Textilia, De Telegraaf, Thuiswinkel.org, Twinklemagazine.nl, Vastgoedjournaal.nl. 
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Bijlage 1 - Onze kernvisie op de retailsector: de markt wacht op niemand… 

De non-food retailsector is in fundamentele verandering...  
De detailhandel is enorm belangrijk in de Nederlandse economie en versterkt het verdienvermogen van Nederland, ook 
voor andere sectoren in de waardeketen richting de consument zoals merk- en vastgoedeigenaren, producenten, 
groothandels en logistieke dienstverleners. De groei van de non-food retailsector is verbonden met de particuliere 
consumptie die vier motoren heeft: werkgelegenheid, koopkracht, consumentenvertrouwen en bezittingen (waaronder 
de huizenmarkt). De fundamentele veranderingen van de sector zijn echter veel bepalender dan de swings in de 
economie. Het gaat daarbij om veranderingen in demografie (vergrijzing, verkleuring, groei eenpersoonshuishoudens, 
urbanisatie, generatie Z) en versnellende technologische ontwikkelingen (AI, VR/AR/Mixed Reality, drones, robots, 
smartphones) die nieuw klantgedrag stimuleren (24/7 winkelen via alle kanalen, online oriëntatie, meer keuze maar 
minder tijd, mondiger en machtiger dan ooit), waarbij het nieuwste gemak steeds sneller de norm is. De traditionele 
waardeketen (producent-groothandel-retailer-klant) verandert naar een waardewiel: een flexibel netwerk waarin de 
klant centraal staat en op meerdere manieren door verschillende partijen (merkeigenaren, producenten, online 
platforms, buitenlandse toetreders en nieuwe spelers van buiten de sector zoals uitgeverijen) bereikt kan worden 
waardoor de concurrentie steeds verder toeneemt. 

...en er zijn vijf kernthema’s voor de sector... 
Rondom de macro veranderingen (demografie, technologie, concurrentie) zien we een vijftal sectortrends: 

1. Fusion (grenzeloos retailen). Vervagende grenzen binnen en buiten de sector 
bieden kansen voor assortiment, marktbereik (online, offline, B2B, B2C, C2C, D2C) en 
voor- en achterwaartse integratie in de waardeketen. 

2. Verticale integratie & Smart data. Strijd om regie in de vraaggedreven 
waardeketen, gebruik makend van smart data over de klant, koopgedrag en 
smaakvoorkeuren. 

3. Omnichannel & Technologie. De klant en een naadloze omnichannel klantreis 
staan centraal, niet de kanalen. Technologie is ondersteunend voor de optimalisatie 
van de klantreis. Het omzetaandeel online groeit. Versmelting van online en offline, 
waarbij vooral ‘mobiel’ cruciaal is. 

4. Samenwerking. Hiervoor zijn meerdere dimensies: horizontaal (sector), verticaal (keten) of via platformen. 

5. Markt & Concurrentie positie. Het vinden van uniciteit vanuit een onderscheidende en relevante positie in een 
steeds meer concurrerende verdringingsmarkt waarin online sneller groeit dan fysiek.  

...die gevolgen hebben voor de sector en waarop retailers moeten inspelen met hun strategie 
Het online aandeel in de retail zal vanuit de internetgevoeligheid per branche nog fors groeien en dit heeft gevolgen 
voor fysieke winkels (minder? anders? beter!) en winkelgebieden die kleiner, compacter en relevanter moeten worden. 
De toekomst van retail is de naadloze digitale integratie van online en offline commercie waarbij de klant volledig 
centraal staat. Er is daarbij zeker nog plaats voor fysieke winkels waarvan het omzetaandeel dominant blijft. Veel 
bestaande winkels hebben echter een kwalitatief probleem terwijl ze juist een sterk attractieve omgeving moeten zijn 
waar de consument graag naartoe gaat. Dat is bereikbaar door waarde toe te voegen op gebied van expertise van 
medewerkers, beleving in de winkel en het toepassen van online technieken gericht op 
gemak, personalisatie en inzicht in klant- en transactiegedrag in fysieke winkels. Retailers 
moeten actief inspelen op veranderingen door vanuit de continu bewegende klantreis te 
blijven innoveren. De basis is een retailformule die onderscheidend is van de 
concurrentie en aantrekkelijk voor klanten. Op deze formule moet een op maat gesneden 
online strategie worden gebouwd die qua doel, bereik en vorm moet aansluiten op die 
formule. ‘Mobiel’ is de hoeksteen van de online strategie. De interne en externe 
organisatie van de retailer moet de formule en de bijpassende strategie ondersteunen 
vanuit de belangrijke elementen: IT-systemen, data, omnichannel, mate van verticale 
integratie en samenwerking, personeel met expertise en locaties met belevenis. Rondom 
de drie-eenheid formule-online strategie-organisatie past een continue innovatiecyclus 
om te kunnen blijven aansluiten op de steeds veranderende eisen die de markt stelt. 


