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Mokum,
let op je zaak!
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Groeiende stad | Amsterdam groeit, transformeert
en verdicht de stad de komende jaren flink. De manier
waarop consumenten winkelen verandert. Voor de
dagelijkse boodschap komt de Amsterdammer nog graag
in een winkel dichtbij huis, maar kleding, luxe en vrije
tijdsartikelen worden vaker online gekocht. Door de
internetaankopen is er minder behoefte aan winkelmeters. De winkelier reageert op deze ontwikkelingen met
grotere winkelformules, mengformules en biedt steeds
vaker producten uit voorheen gescheiden branches aan.
Amsterdam wil de beleving voor de consument vergroten door ondernemers meer ruimte te bieden. Dat is
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Amsterdam heeft haast. De gemeenteraad moet voor het
einde van 2017 een klap geven op het beleidsvoornemen
waar Kajsa Ollongren van Economische Zaken politiek
verantwoordelijk voor is. De D66 wethouder onderschrijft het breed gedragen gevoel dat Amsterdam een
aantrekkelijke plek moet blijven met een goede mix van
winkels en voorzieningen. Bovenal moet het duidelijk
zijn dat je je in Amsterdam bevindt en niet in willekeurig welke andere grote stad. Een waarschuwing voor
ondernemers in de binnenstad die zich vooral richten op
massatoerisme. Evenzeer is het een kritische wenk naar
de talrijke consumptiepaleizen, die niet echt binding
hebben met de stad. De Bijenkorf blijft echt onderscheidend, maar Primark heeft geen echte toegevoegde
waarde. En, hoeveel H&M’s en Zara’s kan een hoofdstad
met internationale allure hebben?
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Amsterdam zet de komende jaren versneld in op het versterken van haar winkelgebieden. In verschillende
stadsdeelgebieden kampt de hoofdstad met leegstand, terwijl in het centrum de diversiteit onder druk staat door
de focus op toeristen. Als politiek gebaar zal vanaf 2018 de allereerste ‘retailloods’ zich stadsbreed gaan
profileren. De ontwikkeling van een acquisitiestrategie voor het aantrekken van met name internationale merken
gaat eindelijk vorm krijgen.
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in een notendop de ambitie van het ‘Concept detailhandelsbeleid Amsterdam 2018 tot 2022: winkelgebieden in
een groeiende stad’ dat medio juni voor advies is voorgelegd aan de bestuurscommissies van de zeven stadsdelen,
het georganiseerd bedrijfsleven, vastgoedpartijen en
ondernemers. In het beleidsdocument zet Amsterdam in
op meerdere aantrekkelijke winkelgebieden in de stad,
met als doel om bezoekers te verleiden de gehele stad te
ontdekken. Het wegjagen van de jaarlijks 8 miljoen buitenlandse bezoekers naar andere delen van de Randstad
is geen optie. Ze geven jaarlijks zo’n € 18,8 miljard euro
uit en bieden indirect werkgelegenheid aan bijna 62.000
Amsterdammers in de toeristische sector. Dat is 21%
van de totale werkgelegenheid in Amsterdam. De toerist
is dus een melkkoe.
Het nieuwe beleid heeft lang op zich laten wachten,
het vorige winkelplan ‘Amsterdam Winkelstad: Een
kwaliteit aan winkelgebieden 2011-2015’ is gedateerd.
Bovendien is de nieuwe bestuurlijke indeling alweer
ruim drie jaar van kracht. De stadsdelen hebben feitelijk
geen macht meer om zelf beleid te maken. In de praktijk
interpreteren de bestuurscommissies van de stadsdelen
in hun straten bij gebrek aan regie de regels naar eigen
inzicht. Dit frustreert ondernemers en investeerders. Het
ad hoc beleid gaat ten koste van de duidelijkheid.
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Branchering | Eerder dit jaar maakte de gemeente
bekend in de binnenstad te willen brancheren per straat
om het winkelaanbod beter te reguleren. De aanhou-
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grote stad’
088 - inAmsterdam - tekst Rupert Parker Brady, directeur Retaildenkers en jurylid Beste Binnenstad van Nederland, beeld Shutterstock
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dende klaagzang over het pretparktoerisme van een deel
van de 85.000 bewoners van de binnenstad ligt politiek
gevoelig. Ze hebben een terecht punt dat het centrum
met de overvloed aan Nutella-zaken, ijswinkels en
steakzaken vervlakt. Sinds 2008 is het aantal toeristische
winkels in de binnenstad gegroeid van 79 naar meer dan
tweehonderd. Deze ontwikkeling is deels een gevolg van
de trend dat steeds meer authentieke ondernemers hun
portie aan Fikkie geven. Dat is niet alleen te wijten aan
de miljoenen toeristen, ook de fors gestegen huren zijn
hier mede debet aan. Als bewoner zie ik het om mij heen
gebeuren: de Negen Straatjes hebben hun eigenheid zo
goed als verloren, en het gaat ook hard met de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk. Mokum, let op je zaak!
Het spreekt toch vanzelf dat de goede ondernemers
met onderscheidende formats niet moeten leiden onder
de slechte die kopieergedrag vertonen. De gemeente wil
uiteindelijk juridisch kunnen aantonen dat verschraling
van het winkelaanbod in het oude centrum de leefomgeving aantast, zodat via bestemmingsplannen de weg kan
worden vrijgemaakt voor winkelselectie. Vooralsnog kiest
de gemeente voor een softe benadering door afspraken te
maken met winkeliers, pandjesbazen en bewoners. Pilots
worden gevoerd in de Damstraat, Hoogstraten, Breestraten en de Spuistraat. Hier is samenwerking het adagio.
Convenanten sluiten klinkt prachtig, maar het resultaat
is wat echt telt. Dat kost tijd en de sleutel ligt bij de particuliere vastgoedeigenaar, die vaak onzichtbaar is en ook
niet zichtbaar wenst te zijn. Het snelle geld prevaleert, er
is minder oog voor goed winkelaanbod in de straat. Deze
weinig coöperatieve houding doorbreken is misschien
wel de grootste opgave voor het nieuwe College van
B&W na de verkiezingen van maart 2018. Een krachtige
regierol is noodzakelijk.
Een belangrijk signaal is dat Amsterdam op grond
van een instrument uit de ruimtelijke ordening met
ingang van 5 oktober in 40 winkelstraten van postcodegebied 1012 niet langer nieuwe op toeristen gerichte

winkels toe laat. Ook beperkt het stadsbestuur het aantal
winkels dat eten voor directe consumptie verkoopt. Juridisch is het terugdringen van o.a. attracties, ticketshops,
fietsverhuurbedrijven, Nutella en ijszaken (nog) niet
rond te breien.

Internationale winkelstad | De ‘wereldstad’ aan
het IJ heeft aspiraties om als internationale winkelstad
voor vol te worden aangezien. Het werd hoog tijd, want
de gebraden haantjes komen niet meer aanwaaien nu de
andere grote steden hun huiswerk beter voor elkaar hebben dan Amsterdam. Het is waar dat internationale merken en retailers de Amsterdamse binnenstad zien als een
kansrijke vestigingslocatie. Deze partijen zijn echter vaak
niet tevreden over de informatievoorziening, het aanbod
van panden, de kwaliteit, het aantal vierkante meters en
de publieke ruimte. Het is essentieel dat 020 een centraal
winkelbeleid krijgt met een gezicht dat als intermediair
functioneert tussen de winkelformules en winkelruimten
die vrijkomen. Iemand die merken ondersteunt. Steeds
meer internationale retailers weten het Haagse centrum
te vinden, en prevaleren de hofstad boven Amsterdam
omdat ze van retailacquisiteur Wim Hamming een koninklijke behandeling krijgen. De ‘Beste Binnenstad van
Nederland 2013-2015’ werkt met de visie ‘Internationale
Winkelstad’ en dat zie je in 070.
Amsterdam kent (nog) geen retailacquisiteur, wat opmerkelijk is voor een mini-metropool met stevige groeiambities
op alle fronten. Het begeleiden en adviseren van retailers,
vastgoedontwikkelaars en beleggers over branchering en
vestiging- en investeringsmogelijkheden, is als expertise
niet belegd. Deze lacune heeft geleid tot een beleid van
willekeur en een te grote afhankelijkheid van commerciële makelaars en de zeven stadsdelen. Het gevolg: een
verkeerde balans in de branchering van winkelgebieden en
hardnekkige knelpunten in het vestigingsklimaat.
Het aantal vierkante voedselmeters is niet alleen in de
binnenstad fors toegenomen, je kunt je afvragen hoeveel

‘De retailloods is een duizendpoot
die te veel bordjes in de lucht
moet houden’
090 - inAmsterdam
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modemeters de Amsterdamse binnenstad nog kan
herbergen? Het gebrek aan regie heeft ertoe geleid dat in
de praktijk met name de grote vastgoedpartijen en grote
merken met geld, het juiste netwerk en een grote mond
de kansen creëren om de beste voorwaarden voor zichzelf te scheppen. Dat heeft op z’n minst wrevel gewekt
bij de middenstand, die voelt dat ze in veel opzichten
niet serieus wordt genomen en het kind van de rekening
dreigt te worden in het geweld van de reuzen. Dat vertrouwen moet de gemeente opnieuw terug winnen.

Retailloods | De retailloods, die absoluut een zwaargewicht moet zijn, heeft als taak om vanaf 2018 drie jaar
lang marktpartijen (vastgoed, ondernemers en straatmanagers) verder te ondersteunen. Zijn of haar taak is
om de diversiteit van het dagelijkse en niet-dagelijkse
winkelaanbod in de winkelstraten te versterken voor
alle Amsterdammers. Deze man of vrouw moet tevens
zoeken naar ‘vernieuwende en kwalitatief hoogwaardige
concepten die bijdragen aan een vitaal en gevarieerd
winkelgebied’. Voor het centrum zijn dat internationale
winkelformules en merken. Het werkterrein van de
retailloods is breed, want het draait niet alleen om het
kernwinkelgebied. Gebieden buiten de binnenstad en bij
uitzondering regiogemeenten mogen ook op zijn of haar
professionele aandacht kunnen rekenen.
Op papier klinkt de retailloods als een duizendpoot, die
te veel bordjes in de lucht zal moeten houden. In de
praktijk zal de onafhankelijke kwartiermaker, ambtenaar
of externe acquisiteur zich vooral bezig moeten houden
met de kernzone (de binnenstad en het Museumkwartier), waar Amsterdam zich hopelijk de komende jaren
steviger kan laten gelden als internationale winkelstad.
Met behoud van de eigen identiteit. Het is aan de retailloods om zich in de binnenstad ook te ontfermen over
de verschraling van de middenstand en met name de
smaakmakers en spelbepalers. Deze ondernemers mogen
niet het kind van de rekening worden.

‘Het is essentieel dat 020
een centraal winkelbeleid krijgt’

Reactie Vereniging
Amsterdam City

‘De nota geeft een beeld waarin
Amsterdam gezien wordt als
een stad die internationaal goed
kan concurreren als winkelbestemming. Daarbij wordt onder
andere verwezen naar een
vergelijking binnen de Benelux.
Voor een stad die binnen de
top-tien, of zelfs top-vijf wil staan
in Europees verband is dat een
te beperkte waarneming. Amsterdam is beslist geen importante
vestigingsplaats voor internationale ketens van hoog/midden
en hoog niveau. Evenmin wordt
het aanbod in voldoende mate
bepaald door lokale interessante
formules, die een voor Amsterdam eigen beeld opleveren dat
interessant is voor mensen met
een bewust koopmotief. Het
beeld wordt sterk gedomineerd
door modebedrijven van laag
tot middenklasse. Internationale
ketens die overal te vinden zijn
bepalen het beeld. Aanbod in
andere sectoren dan mode is
zeer beperkt. Voor Amsterdam
ligt hier nog een forse uitdaging.
Wij zijn blij met de nieuwe functie van Retailloods. Wij zien een
belangrijke taak in dit verband
voor deze functie weggelegd.’
Willem Koster,
voorzitter Amsterdam City

Dank aan CJ Dippel,
beleidsadviseur Economische
Zaken, Gemeente Amsterdam.
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Dick Eberhardt

R
SIE

ick Eberhardt ontvangt helemaal bovenin op
zolder van het pand in de Damstraat, tegenover
het pand waar zijn overgrootvader in 1924
begon met een winkel in Chinese kunst en nijverheid. In dozen liggen flyers en merchandising van zijn
campagne ‘Red de winkels’, die 5000 steunbetuigingen
heeft opgeleverd en leidde tot de oprichting van Stichting
De Goede Zaak. “Het valt me als voorzitter van de BIZ
van Dam tot Stopera op hoe weinig ondernemers buiten
hun eigen vier muren willen denken, en hoe weinig ze
de verbinding zoeken en het gebied samen sterk willen
maken. Er zijn maar een paar ondernemers die met ons
de kar trekken, dat is sneu. Ze maken zichzelf kapot. Als
je dat afzet tegen de verwachting dat het toerisme binnen
vijftien jaar met nog zeker 50 procent gaat stijgen, moet je
een stolp over de binnenstad zetten en de ruimte schaars
maken. Dan moeten ondernemers wel komen met goede
ideeën. En laten we dan meteen over open exploitatiemodellen hebben en huren die daar aan zijn verbonden.”
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Hoe ziet jouw bedrijf in Amsterdam er uit?

Hij bestiert alweer een
kwarteeuw samen met
zijn broer en twee zussen het familiebedrijf
dat zijn ouders groot
hebben gemaakt.
Winkeldier en vastgoedeigenaar Dick Eberhardt
beschikt in de binnenstad over meer winkels
dan je op twee handen
kunt tellen. Het verklaart zijn betrokkenheid. Als zelfverklaard
voorvechter van een
brancheringsmodel voor
het centrum maakt hij
zich hard voor diversiteit. “We zijn niet tegen
ijs, biefstukken of tegen
kaas; we zijn tegen te
veel van hetzelfde.”

OSSIERR

“Eberhardt Beheer telt dertien winkelactiviteiten. Ambachtelijke kunstnijverheid uit Azië, action sport, mode, fantasy,
rookwaren en souvenirs. We ontwikkelen sterke brandstores, want multibrandstores gaan het niet meer redden. Te
veel merken, te weinig meters. Bij onze multibrandstore
The Old Man/Boardsports hebben we het aantal merken
afgeslankt door met twee kernmerken te gaan werken. We
hebben daarnaast een aantal winkels omgebouwd naar
monobrandstores. Dan moet je denken aan VANS in de
Oude Hoogstraat, Volcom in de Damstraat, Oakley op het
Damrak en DC Store in de Warmoesstraat. We merken
vooral aan de reacties op Oakley dat Nederlanders het leuk
vinden om een merk in het centrum te vinden dat nergens
anders is te vinden. We proberen met dit soort magneetjes
de Nederlander als consument weer langzaam de historische binnenstad in te krijgen.
De zeven panden in de Damstraat en het verlengde
daarvan zijn van onszelf. Onze winkels, die daar in zitten,
betalen een normale huur aan ons vastgoedbedrijf. Wij
gaan niet mee in de gekte. Ons verdienmodel is dat we
meestal maximaal 500 m2 per maand betalen en dan
houdt het niet over.”

Is het verstandig om in de historische
binnenstad te blijven ondernemen? “Onze
historie als familiebedrijf zit al zo lang in het centrum dat

092 - inAmsterdam

we hebben besloten dat geld verdienen niet boven de
binding met deze plek gaat. Dat doen niet veel ondernemers. Als ik eerlijk ben is het verdomd lastig om geld te
verdienen in het spanningsveld van hoge huren. Zonder
ons eigen vastgoed hadden we het niet gered. We hebben
wel een webshop maar het is nog geen 1,5 procent van
onze totale omzet. Ik wil dat met ons nieuwe onlineplatform naar minimaal 10 procent brengen.
Daarnaast is het zo dat de consument in toenemende
mate belangstelling heeft voor destination stores, het liefst
gerund door local heroes. Voor dat soort onderscheidende winkels heb ik meer meters nodig en parkeerplaatsen voor de deur in een omgeving die het waard is
om te bezoeken. Dat verklaart onze keuze voor een The
Old Man/Boardsportswinkel op de Rijnstraat en Tom’s
Skateshop op De Clerqstraat. Beide hebben een oppervlakte van 300 m2”.
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Wat is de ambitie met het bedrijf? “In 2018
word ik 55 jaar, dus hoeveel wensen moet je nog hebben? Ons 100-jarig bestaan in 2024 wil ik wel meemaken. Tegen die tijd wil ik het winkelbedrijf graag sterker
en winstgevend hebben. De huren zijn nu te hoog, dus
ik zie weinig mogelijkheden om te groeien met meer
winkels. Ik heb best een aantal merken die graag met
ons een brandstore willen openen. Daarnaast wil ik
een tweetal grotere brandstores in ons eigen vastgoed
vestigen. Die ontwikkeling sluit 100 procent aan bij wat
goed is voor dit winkelgebied. Het zijn trekkers waar de
Nederlander ook in is geïnteresseerd. Ik ben echter tegen
wat politieke muren aangelopen, dus het staat op een
laag pitje.
Ik wil ons vastgoedbedrijf ook sterker maken. Wat
ik wel leuk vind is dat wij als familie in onze statuten de
kernleefregels van Stichting De Goede Zaak gaan opnemen. Dat betekent dat je kiest voor een veel lagere huur
en ook nooit zal verhuren aan meer van hetzelfde. Dan
committeer je je aan een heel ander verdienmodel. Het is
heel idealistisch. Het heeft er ook mee te maken dat we
in de binnenstad zijn opgegroeid en onze centjes hebben
verdiend. Het mag niet zo zijn dat het wordt overgeleverd aan mensen die er geen donder om geven. Dat wil
je toch niet voor jezelf en je kinderen?”
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Wat is je punt? “Je hoort van Nederlanders en mensen die hier wonen en werken dat ze niet meer winkelen
in het centrum omdat ze er niks meer van hun gading

‘Wij willen de
Nederlander weer
Amsterdam-Centrum
in krijgen’
kunnen vinden. Het is toch te gek voor woorden dat we
alleen al in de Damstraat zeven Argentijnse steakrestaurants hebben. Ik probeer die ondernemers te overtuigen
om zich te onderscheiden in plaats van elkaar te zitten
na-apen. Ik vind meneer Fava van Ice Bakery een prima
ondernemer. Wat ik wel fout vind, is dat hij dit jaar drie
Dunkin’ Donuts in de buurt heeft geopend. Eentje
op de Damstraat, een op de Warmoesstraat en een op
de Nieuwendijk. Het is te veel van hetzelfde in een te
klein verkoopgebied. Je tast de benchmark aan van de
huurprijzen waardoor de kleine middenstanders uit het
gebied worden gedrukt. Die grijpgrage vastgoedjongens
vinden het een feestje. Vroeger had je een vuistregel: 10
procent van de omzet mag maximaal je huur zijn. Er zijn
nu vastgoedeigenaren die 20 procent huur in het centrumgebied als vuistregel hanteren. Dat feestje gaat ten
koste van de sociale cohesie en straks moet de gemeenschap de rekening betalen.”

Welke oplossing stel je voor?
“Ik ben eigenlijk voor Nederlandse wetgeving die historische binnensteden beschermt en branchering mogelijk
maakt. Bescherm niet alleen de gebouwen, maar ook wat
er in de gebouwen gebeurt. De schaarse plekken die er
zijn moet je gaan beheren. De door de gemeente aangekondigde retailloods is een deel van de oplossing. Creëer
een vergunningenstelsel dat gekoppeld is aan de activiteit
in een gebouw, en alleen vervangen kan worden door
een voortzetting van of een verbetering van het aanbod.”

De drukte is dus niet het werkelijke probleem? “Op de keper beschouwd kun je je afvragen
of het nou echt zo druk is in Amsterdam. Ik denk dat
een groot en gevarieerd aanbod, voor elk wat wils, direct
invloed heeft op het druktegevoel. Je moet spreiden en de
longcapaciteit van het kleine, kortademige centrum, vergroten. Het is goed dat ze de Spuistraat en de Nieuwezijds
Voorburgwal willen reactiveren. Dan krijg je ook weer de
Nederlander terug in de stad. De groei past erbij.”
inAmsterdam - 093
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e aankoop van Scheltema in maart 2014 ging
puur op gevoel. Het was zakenman Boudewijn
Poelmann die zijn Raad van Commissarissen van Novamedia wist te overtuigen met de
mededeling dat zijn commercieel directeur ook het winkelbedrijf zou gaan aansturen. ‘Ik was compleet verrast,
maar ik moet eerlijk bekennen dat ik het ontzettend leuk
vind.’ Op de eerste etage van het majestueuze Rokinpand vertelt Harold Zwaal bij inpandig café-brasserie
Vascobelo V-Bar honderduit over zijn nieuwe carrière
als boekhandelaar. Het avontuur klinkt als een jongensboek, ware het niet dat zijn loopbaan in 1980 begon bij
Procter & Gamble. Vanaf 1990 stond hij letterlijk aan de
bakermat van commerciële televisie in Nederland met
eerst RTL Nederland en vanaf 1995 SBS Nederland.
Vanaf 2006 is hij commercieel verantwoordelijk voor alle
loterijen die Novamedia wereldwijd exploiteert.
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Een ander principe dat we ingevoerd hebben luidt:
“Je verkoopt niks aan de klant.” Dat klinkt heel raar
uit mijn mond, want ik wil alleen maar verkopen. Wij
moeten de klant verleiden door onze manier van presenteren. Zorg dat je elke week de boeken anders hebt
liggen. Ten tweede moet je de klant inspireren, en pas
als ze een boek willen ga je het invullen. We zijn vanaf
dag een gaan bouwen aan gratis evenementen. Vorig
jaar waren dat er zeshonderd. Daar kunnen tien mensen op af komen, maar we hebben hier ook 2500 man
over de vloer gehad. We hadden hier van de zomer voor
de deur een zomerstrand gebouwd. Met de feestdagen
kijk je hier buiten je ogen uit. Het pand is dan helemaal
aangekleed.’
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Harold Zwaal
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‘We hebben alle 25
medewerkers op de payroll overgenomen, we hebben
niemand ontslagen. In het begin zat ik hier zeven dagen
per week om de relatie met de mensen op te bouwen
en hen echt het gevoel te geven dat zij opnieuw de baas
waren van hun winkel. Ik bemoei mij niet met assortiment en inkoop. Wij hebben een heel goede winkelmanager die precies weet hoe dat werkt en de mensen aan
stuurt. Ik kijk alleen naar de strategie om Scheltema
weer heel snel het sterke merk te laten zijn dat het ooit
was. Ik had ook het idee dat het anders moest. Een
van mijn besluiten luidde: wacht niet passief achter de
toonbank tot de klant wat vraagt, maar ga naar de klant
toe. Scheltema moest in mijn beleving de huiskamer
voor Amsterdam worden. We hebben veel zwerfstoelen
en werkplekken gecreëerd, en uiteraard grote leestafels.
Mensen lezen hier soms drie dagen achter elkaar een
boek. Vroeger werden ze er uit gedonderd, maar onder
mijn leiding vinden we het goed. De medewerkers
vonden mij in het begin een rare vent met rare ideeën.
Toen ik zei dat ik een keuken ging neerzetten bij de
kookboeken, vonden ze het raar. Dan gaat het stinken
tussen de boeken. Je kunt ook zeggen dat de klant de
roltrap op komt en bij zichzelf denkt “Wat ruikt het hier
lekker”. Het is maar net hoe je er tegen aan kijkt. Ik
heb ze laten zien dat het op een andere manier draaien
van een boekhandel leidt tot betere resultaten. Dat
begrijpen ze.

IER

‘Wij hebben in het eerste half jaar van 2017
500.000 bezoekers over de vloer gehad. Daarvan
kopen 250.00 mensen iets. De gemiddelde besteding
is tussen €25 en €27. Dit jaar draaien we een kleine
€6 miljoen omzet, waarvan €300.000 vanuit de
webshop. In de weekenden komen veel jonge mensen
in de winkel. Zodra de Noord/Zuidlijn op 22 juli 2018
gaat rijden, schat ik in dat we per jaar een miljoen
bezoekers krijgen. Als ik het sommetje maak, verwacht
ik dat de helft daarvan een boek koopt. Je moet dan
tussen €10-12 miljoen omzet kunnen draaien. Wij
hebben als Novamedia een lange adem. Het is niet
de bedoeling dat wij van Scheltema schathemeltje rijk
worden. Wij vinden lezen heel belangrijk, dat staat in
onze missie. Wij kunnen dingen doen omdat wij een
goede cashflow hebben. De winkel heeft een assortiment van 125.000 boeken. Dat kost veel geld. Bijna
niemand kan zich dat veroorloven.’

hemeltje rijk worden.’

Is de deal met Hudson’s Bay de eerste van
vele deals met landelijke retailers? ‘We hebben actief andere retailers benaderd of ze iets met boeken
willen. Ik ga geen namen noemen. Bedrijven benaderen
ons of wij het category management voor ze kunnen
doen. Wij zien dat als een investering in het merk, niet
als een groot verdienmodel. We praten daarnaast met
hotels om er een metertje boeken neer te zetten. Ik ben
ook in gesprek met een landelijke yoga partij. Ik lever
ze boeken voor 30% korting zodat ze er ook nog marge
op maken. Dan pak ik 15-20%. Bordje erbij met onze
naam. Zo probeer ik een beetje mijn dag door te komen.
Ik sluit overigens niet uit dat Scheltema nog andere
dingen gaat doen onder het label Scheltema.’
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‘We kregen vanwege de klerezooi en de slechte
loop van Ivy Group twee jaar lang een korting totdat
Hudson’s Bay open zou gaan, en we krijgen een
korting totdat de metro gaat rijden. Ik moet zeggen,
ik vond die vastgoedjongens in het begin rare vogels.
Het zijn gouden gasten die altijd voor ons klaar staan.
Vanaf oktober 2017 betalen wij meer huur, maar die is
niet onacceptabel. We hebben van tevoren uitgerekend
hoeveel huur je moet betalen en hoeveel omzet daar
tegenover staat.’

Zoals? ‘Wij gaan voor alle boekhandels in Amsterdam
en omstreken een boekenmarkt organiseren. Het wordt
een jaarlijks terugkerend event, een keer op het Rokin
en een keer op het Spui. Ik praat er nu met de gemeente
over.’
Hoe zijn de reacties? ‘Maarten Asscher van
Athenaeum vond het meteen een geweldig idee. Andere
boekhandels moeten wennen aan het idee. Het boekenvak heeft heel lang zitten slapen. Er zit iets achter wat ik
je maar gelijk ga verklappen. Ik wil dat het centrum het
boekdistrict van Amsterdam wordt. Dat heeft vier tot vijf
jaar aanloop nodig met de boekenmarkt.’

‘Het centrum
wordt het
boekdistrict
van Amsterdam’
inAmsterdam - 095
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‘Een fysieke winkel is een gaaf
hulpmiddel’

B
Henk Jan Beltman
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ij Tony’s Factory in Amsterdam werkt een
team van zestig mannen en vrouwen aan een
wereld waarin geen chocolade onder slechte
arbeidsomstandigheden in West-Afrika wordt
gemaakt. Dat klinkt als een utopie. Henk Jan Beltman,
sinds 2010 de Chief Chocolate Officer met 51 procent
van de aandelen, is bloedserieus. “We hebben met een
drietal pilaren van onze routekaart bewezen dat we het
doel kunnen bereiken. Ten eerste moeten mensen op de
hoogte zijn dat er een probleem is in de cacaoketen. De
tweede pilaar is dat als je zelf chocolade gaat maken, je
moet laten zien dat je van boon tot reep de keten onder
controle hebt en impact maakt. Het derde is dat wij
een model hebben dat schaalbaar is en economisch en
sociaal resultaten haalt. Dan is mijn naïeve en arrogante
gedachte dat uiteindelijk de grote jongens het van ons
over gaan nemen en de categorie cacao daadwerkelijk
om gaat en 100% slaafvrij zal zijn.”

repen aan de man brengen. We zijn actief in Zweden
en België en we starten ook in Duitsland en Denemarken.”
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Hoe rijmt de expansie met jullie slogan:
‘Crazy about chocolate, serious about
people.’ “We willen juist niet alleen een commerci-

A

Het merk Tony’s
Chocolonely opent
23 november een flagshipstore in de Beurs
van Berlage. Vanaf het
voorjaar van 2018
kunnen consumenten
daar ook ter plekke hun
eigen chocoladereep
samenstellen en mee
naar huis nemen.
Directeur en mede-eigenaar Henk Jan Beltman
droomt nog steeds van
een chocoladefabriek.
“Wij zijn geen retailer,
wij zijn makers van
slaafvrije chocolade. Ik
ga ervan uit dat we geen
euro verdienen met
onze winkels.”
096 - inAmsterdam

“Het is meer een interne doelstelling, maar ik heb mijzelf
– wederom arrogant – tot mijn 50ste verjaardag gegeven
om het te bewijzen. Ik ben nu 43 en ik denk dat het binnen zeven jaar kan.”

Je kunt na twaalf jaar groei al best tevreden zijn. Tony’s is een bewezen succesverhaal. “Ja, wij groeien hard, zijn de duurste reep van
Nederland en ook de grootste reep in termen van omzet.
Consumenten zijn echt bereid om geld te betalen voor
een reep waar je trots op kunt zijn.”

ële chocolademaker zijn. Op het moment dat je werkt
voor een hoger doel ben je in mijn optiek pas echt een
onderneming. Dat is ook de grootste lakmoesproef waar
we iedere beslissing aan spiegelen. Wij willen een sociaal
schaalbaar initiatief zijn. Daar zijn we vooralsnog, helaas,
uniek in. Het gaat er ons om hoe we de industrie kunnen
veranderen, en daarvoor moeten we met de industrie
samenwerken. Wij richten onze pijlen nadrukkelijk op
de grote merkleveranciers en op de partijen die erachter
zitten, zoals Barry Callebaut, Cargill en ECOM. Als de
kleinste chocolademaker van de wereld samenwerkt met
Callebaut, de grootste chocoladefabrikant van de wereld,
kan in principe iedereen op dezelfde manier werken.”

ETAILDO
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Jullie groeicijfers zijn indrukwekkend.

Je hebt de afgelopen twee jaar vooral in
Portland gezeten om de Amerikaanse markt
op te bouwen. Nu ben je weer terug op de
bok. “Toen ik drie jaar geleden uitviel na een beroerte,

“Geld is een middel, slaafvrije chocolade is het doel.
Desondanks hebben wij onze economische indicatoren
heilig verklaard. Ieder jaar willen we met 50 procent
groeien in omzet, met 40 procent brutomarge en ten
minste 4 procent netto resultaat. Toen we de boeken
sloten op 1 oktober van dit jaar zaten we op € 45,1
miljoen omzet, waarvan € 2,1 miljoen uit de Verenigde
Staten, wat de tweede gouden markt voor ons is. De
uitdaging om te groeien wordt groter. Wij zitten aan het
plafond van wat in Nederland mogelijk is. Het verhaal
van Tony’s appelleert ook echt aan een internationale
consument. Daarom hebben we een aantal zilveren
markten gedefinieerd, waar we via een partner onze

heb ik best tijd nodig gehad om weer op stoom te komen. Ik ben nu op stoom en heb mij vastgebeten in de
new-businessontwikkeling van Tony’s. Waar ik echt een
verbetering eis, is dat we na twaalf jaar daadwerkelijk impact in Afrika kunnen laten zien. Die verbeterslagen gaan
we doorvoeren. Onder mijn leiding zijn we ongemerkt
als jong en avontuurlijk bedrijf een middelgroot bedrijf
geworden. We moeten ons als een multinational gaan
gedragen vanuit een geoliede denkwijze en processen.
Mijn kracht is absoluut niet het aansturen van een groot
team, daar voel ik de uitdaging. Mijn kracht is dingen te
proberen die anderen leuk vinden maar te spannend om
uit te voeren. Ik ben enorm competitief ingesteld. Als de

competitie niet is gedefinieerd, definieer ik het speelveld
zelf. Ik wil simpelweg trots kunnen zijn op impact die we
maken. Ik geloof in een voorbeeld stellen dat gevolgd zal
worden door iedere chocolademaker.”

De chocoladefabriek met een achtbaan wil
je nog steeds verwezenlijken? “De chocoladefabriek is een ideaal medium. Ik wil heel graag toe
naar een controleerbare goederenstroom, waarbij we de
cacaobonen van de boeren in Afrika die we kennen, naar
Nederland halen en in een eigen productiefaciliteit repen
chocolade maken om het schaalbaarheidsargument
invulling te geven. Ik ben ervan overtuigd dat je mensen
fan voor het leven maakt door ze een middag onder te
dompelen in onze wereld van chocolade.
Natuurlijk kunnen wij niet zomaar een fabriek van
€ 75 miljoen financieren, maar ik heb echt de overtuiging dat als het plan krachtig genoeg is, geld nooit de
remmende factor zal zijn. Met een stukje eigen geld, een
stukje bancair en een stukje hybride is het in te vullen.
De locatie is de uitdaging. Ik hoop van ganser harte dat
ik snel een plek kan kopen om in 2018 een fabriek te
beginnen. Amsterdam dreigt niet te lukken. Momenteel
zijn we met de gemeente Zaandam in gesprek om te
kijken of we daar terechtkunnen. Er staat een mooie containeroverslag en die wil ik graag vanaf 2018 herontwikkelen. Ik geloof er 100 procent in dat het doorgaat, maar
veel mensen zeggen dat het nooit gaat lukken.”

Wat wel is gelukt is een flagshipstore in
hartje Amsterdam met 230 m² winkeloppervlak. “Vanaf eind november 2017 gebruiken we
de winkel in de Beurs van Berlage om ons bestaande assortiment te verkopen. Vanaf 1 april 2018, geen geintje,
staat er een chocoladelijn met een echte lopende band.
Mensen weten helemaal niet meer hoe je chocolade
maakt. Door dat proces fysiek te laten zien in een winkel
breng je het ambacht terug. Ik wil dat mensen zelf hun
eigen reep op maat gaan maken voor € 5 voor een halve
reep van 90 gram. We vinden het ondanks de miljoeneninvestering echt een merkactiviteit om consumenten
meer feeling te geven met het product. Natuurlijk heb ik
de ambitie om kostenneutraal te kunnen draaien, maar
er zit echt geen winstoogmerk in. Het is echt een bewustzijnsoperatie om te laten zien dat de wereld ook door een
bv mooier gemaakt kan worden. Een fysieke winkel is
een gaaf hulpmiddel.”
inAmsterdam - 097
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men met de dingen die ik in onze winkels doe. In de huidige levensfase van ons bedrijf is het belangrijk om je te
omringen met de beste merken van de wereld. Daarmee
wordt het perceptieniveau van je eigen merk geactiveerd
en ook op dat niveau wordt geplaatst.’

je veel geld naar toe bracht maar wat per saldo niets
opbracht. We zijn bekend geworden doordat we geen
uitverkoop doen, en laat uitverkoop via het internet een
ongeschreven wet zijn. Ik voelde mij daar niet senang bij.
Dat besluit heeft ervoor gezorgd dat wij een enorme
focus hadden op de twee winkels om in ons segment
de allerbeste retail te bieden. We hebben de afgelopen
vijf jaar in alle rust een beest van een collectie kunnen
opbouwen zonder dat iemand er wat van afwist. We hebben nu productie lopen in Amerika, Portugal, Japan en
Italië. Dat is allemaal eigen merk en het vertegenwoordigt inmiddels 30% van de omzet in de winkels. Eind dit
jaar gaan we onze collectie weer online verkopen.’
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l jaren is Tenue de Nîmes top of the bill en befaamd in binnen - en buitenland, deze winkel
staat bekend als heilige graal op het gebied van
denim. Het is een voorbeeld voor veel andere
winkels.” De jury van de Dutch Retail Experience Award
2017 was unaniem in hun lof voor de passie van Tenue
de Nîmes. Menno van Meurs (35) wil niet te lang bij
het succes stil staan. ‘Wij hebben altijd gezegd dat we
een winkelconcept neer willen zetten met producten
die waarde toevoegen in het leven van mensen. Nu
speelt hoe wij het meest relevant kunnen zijn. Ik heb de
afgelopen negen jaar een rare transitie doorgemaakt van
jeanswinkel naar een winkelconcept waar alle good things
in life worden verenigd. Met die visie ben ik met internationale merken gaan samenwerken om vanuit speels
enthousiasme allemaal gave dingen te maken.
Vanuit de consument is de vraag gekomen waar ze
nu ook onze eigen merkproducten kunnen kopen. Het
beantwoorden van die vraag staat op één. De komende
tijd ga ik een bijzondere transitie maken van een retailer
met een eigen merk naar een eigen merk met retail. Dat
is een paradigma verandering die nu stapje voor stapje
wordt uitgerold. Jeans blijft wel de heart and soul van
Tenue de Nîmes. Een wit t-shirt vind ik onlosmakelijk
verbonden met de heritage van jeans. Dat geldt ook voor
een button down Oxford overhemd. Een legende als
Steve McQueen vind ik de mooiste stijlicoon voor het
uitbouwen van onze collectie. Of het nou een basic sweater is of een stoer leren jasje. Dus ook een zonnebril.
Er schuilt wel het gevaar in dat we te breed gaan.
Dat is ook de makke van succesvolle jeanslabels die
alles van cosmetica tot eyewear tot kids en home doen
en een beetje verdwaald zijn in wie ze zijn als merk. De
consument snapt het niet meer, de mensen snappen het
niet meer.’
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Je wilt uitgroeien van een winkelier met
merken naar een merkicoon zoals G-STAR
RAW. ‘Als ik echt een roze ballon zou opsteken, zou ik
best in de 21ste eeuw willen bereiken wat G-STAR in de
jaren 90 heeft betekend voor het Nederlandse modelandschap. Ik ben er als Nederlander onwijs trots op wat GStar RAW heeft bereikt. Ik hoop dat punt ooit te bereiken. Iedereen droomt van een icoon. Ik wil niet zeggen
dat ik er naar streef om een billion dollar baby te worden,
maar er is wel veel ruimte in de markt om waarde toe
te voegen. Juist omdat mensen al alles kunnen krijgen,
krijgt specialisme een nieuwe relevantie omdat je er mee
uit de massa springt.’
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Je moet toch het ijzer smeden als het vuur
heet is? Er is nu vraag naar je eigen merk.
‘Ik zie het bouwen van een eigen merk als het opvoeden
van mijn eigen kinderen. Tenue de Nîmes is nog een
peuter en die stuur je niet op kamers. In het kielzog van
andere merken gaat ons eigen merk naar de basisschool
en de middelbare school. We bouwen het rustig op te
midden van de andere klasgenoten. Persoonlijk vind
ik monobrand supersaai en ik denk dat er nog steeds
genoeg mooie producten op de wereld zijn die heel veel
mensen niet kennen, en die een prachtig huwelijk vor098 - inAmsterdam
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van zijn medeoprichter;
en hij mocht de onderscheiding in ontvangst
nemen van beste modezaak van Nederland.
Voor het jubileumjaar
2018 richt de CEO zich
op de herlancering van
de webshop en het uitbouwen van de eigen
collectie. ‘De komende
tijd ga ik een bijzondere
transitie maken van
retailer met een eigen
merk naar het zijn
van een eigen merk
met retail.’

‘Ik houd
erg van retailen en ik vind het leuk om zaterdag in mijn
winkeltje te staan. Ik denk dat dat ook iets is wat bij
mijn collega’s down the road is kwijtgeraakt. Nu ze weer
moeten schakelen, is hun echte creativiteit en credits vervaagd. De transitie heeft eerder met noodzaak te maken,
en met passie. Het mag duidelijk zijn dat mijn handel de
afgelopen 10 jaar is veranderd. Toen wij op 21 november
2008 begonnen konden René (Strolenberg, RPB) en ik
als curators of the good things in life onze winkel vullen met
de mooie dingen die wij overal ter wereld vonden en die
nergens anders te koop waren, laat staan ergens anders
in de uitverkoop. Door de ontwikkeling van online shoppen kon mijn collega in São Paolo opeens impact hebben
op de koopbereidheid van de Amsterdamse consument.
Merken zijn eigen retailkanalen gaan ontwikkelen. We
zijn concurrent geworden van onze eigen leverancier.
Dan is het ook nog zo dat de seizoenen volledig op z’n
kop staan. Leveranciers zijn nog heel erg gewend om in
het stramien te zitten van de zomerhandel in januari en
de winterhandel in juli. Je kunt niet meer spreken van
kalenderseizoenen.’

Je hebt in 2012 de stekker uit de webshop
getrokken ‘In 2008 stond in de kledingmarkt online
verkoop nog in de kinderschoenen. Het was iets waar

‘De functie van mijn winkels als belangrijkste bron van
inkomsten gaat veranderen naar de belangrijkste bron van
informatie en beleving. Als de webshop over een jaar op
stoom is, dan is het 100% een logische stap om in Parijs of
Los Angeles een eigen winkel te openen. Buiten Amsterdam hebben wij in Nederland niks te zoeken. Het is als
merk belangrijk om in andere markten je gezicht te laten
zien. Ik ben gepassioneerd genoeg van stenen retail om
te zeggen dat het nooit zal verdwijnen. Ik ben realistisch
genoeg om te zeggen dat we een puntje willen mee pikken van die 5 miljard mensen die elke dag online zijn. Er
zijn legio merken die zonder dat ze een winkel hebben
een kwart miljard euro waard zijn. Ik staar me daar niet
blind op. Het fascinerende van de nieuwe wereld is dat
je weinig van de oude conventies nodigt hebt om er een
succes van te maken. Die wetenschap maakt mij juist zo
rusteloos. De kansen liggen er nu voor het oprapen en ik
begrijp de retailers niet die steen en been klagen.’

‘Ik wil met mijn
eigen merk
echt gaan
doorbreken’
inAmsterdam - 099

- retaildossier -

- retaildossier

D

e ras Amsterdammer met Italiaans bloed
ontvangt geheel in stijl bij de Dunkin’ Donuts
aan de Reguliersbreestraat. Bij een cappuccino en een stroopwafel-donut vertelt hij hoe
relatief eenvoudig het was om de masterfranchise binnen
te slepen, twintig jaar nadat de Amerikaanse gigant zich
had verslikt in de Nederlandse markt. ‘Het was voor
ons na twee jaar pogingen met de Ice Bakeries op een
gegeven moment duidelijk dat we vanuit Ferrero nooit
de franchiselicentie zouden krijgen om Nutella te doen.
Op het moment dat het bekend werd dat Dunkin’
Donuts weer naar Nederland zou willen komen, heb ik
een mailtje gestuurd naar Amerika dat wij in de markt
waren en daarvoor de capaciteit, ervaring en financiële
mogelijkheden hadden. Ze zijn meteen naar Nederland
gekomen voor een gesprek over een franchise voor heel
Nederland.’

Serieus geld. Daarna zullen de omzetten groot genoeg
zijn om de investering zelfdragend te laten zijn. We
hebben berekend dat na het openen van twintig winkels
het mogelijk is om alle nieuwe vestigingen uit de eigen
onderneming te financieren. Het grote voordeel is dat wij
er niet van hoeven te leven. Wij eten en drinken van de
Ice Bakeries en de restaurants. Onze managementkosten
worden niet aan Dunkin’ Donuts opgehangen om ervoor
te zorgen dat het snel succesvol is.’
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in Nederland heeft onSIER
dernemer Roberto Fava
zich samen met zijn
compagnon ook buiten
Amsterdam definitief
op de kaart gezet. Er
zullen volgens plan eind
2017 tien vestigingen in
Nederland staan, waarvan zes in de hoofdstad.
Het doel is binnen vijf
tot acht jaar door te
groeien naar 160 winkels
in veertig steden en 100
verkooppunten bij onder meer Mediamarkt,
tankstations en supermarkten. ‘Het merk is
zo krachtig en het leeft
ook in Nederland.’
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‘In de twee jaar dat we met Dunkin’ Donuts bezig zijn, hebben we zoveel geleerd op het gebied van inkoop, apparatuur en snelheden in service.
Elke maand krijgen wij per maand drie controles per
vestiging. Dat zijn mensen van een Nederlands bedrijf,
een Amerikaans bedrijf en een mystery guest bureau.
Die worden allemaal betaald. We hebben op elke kassabon een Guest Service systeem. De klant kan aangeven hoe de ervaring is geweest. Die informatie wordt
in Amerika volledig verwerkt en daarvoor betalen we
€ 50 per maand per vestiging. Al die dingen bij elkaar
zorgen dat we veel kosten maken. De kracht is wel dat
alles zo goed is geregeld, er zo veel nadruk ligt op een
perfecte uitvoering, dat het bijna niet is toegelaten om
fouten te maken. Ze houden aan in hun berekeningen
dat wij elke dag minimaal 8% van onze donutvoorraad weg moeten gooien. We moeten om 9.00 uur ’s
avonds minimaal 16 soorten donuts hebben. Je mag
nooit dicht gaan met minder dan 100 donuts.’

Kunnen jullie dit avontuur aan? Het expansieplan klinkt nogal ambitieus.‘Mijn partner
Nabil Besali is financieel krachtig genoeg om stappen
te maken, want het is een flinke investering. Wij zijn €5
miljoen kwijt als wij eind 2017 tien vestigingen in Nederland hebben geopend, de masterfranchise hebben aangeschaft en in personeel en marketing hebben geïnvesteerd.

‘Het koffieconcept is ontzettend belangrijk, zeker buiten Amsterdam waar we volledig de horeca in gaan door grote koffiezaken neer te zetten met een donuthoek. Hier hebben
we gekozen voor de banketbakkerij in combinatie met
een koffiehoek. Als we naar Almere of Amstelveen gaan
hebben we niet zoals in Amsterdam of Den Haag succes
met continue loop zes tot zeven dagen per week. Je moet
er dan voor zorgen dat mensen komen voor een gezellig
kopje koffie en broodje erbij. Wij zijn in die plaatsen echt
de concurrent van Starbucks. We brengen wel de sfeer
en beleving in onze eigen stijl. Zeker buiten Amsterdam
is een Starbucks na zeven uur ’s avonds dicht. Wij zijn
tot minimaal tien uur open en in de grote steden zelfs
tot een uur ‘s nachts. In Utrecht komen we in Hoog Catharijne waar we zelfs 24 uur open kunnen blijven. Onze

‘De gemeente
heeft geen
idee hoe je met
mengformules
moet omgaan’

doelstelling is om de helft van de totale omzet uit koffie
te halen. Nu zitten we op 20%.’

Wat is je relatie met Amsterdam? ‘Het is de
mooiste stad van de wereld, daar is geen discussie over.
Het is niet voor niets zo populair bij toeristen. Ik woon
op het Rokin en ben letterlijk opgegroeid in de ijssalon
van mijn ouders tegenover Tuschinski. Mijn relatie met
de meeste bewoners en ondernemers is fantastisch. Er
zijn natuurlijk mensen die anders tegen je aan kijken
omdat we ons zeker met Ice Bakery richten op toeristen.
Dunkin’ Donuts richt zich op de Nederlander, maar
natuurlijk richten we ons in het centrum op de toerist.
Wij zorgen voor werkgelegenheid in de stad en we zorgen
voor de buurt.’

Hoe kijk jij aan tegen een trend als blurring
waar in de stad veel om te doen is? ‘Helaas is
het zo dat de gemeente voor wat betreft het verhaal van
de mengformule nog steeds geen idee heeft hoe ze er
mee om moeten gaan. Ze kunnen de ontwikkeling niet
tegenhouden, want je ziet steeds meer winkels komen
die ook horeca vermengen in hun concept. Het zet als
trend door, want anders kan je als ondernemer geen
extra service bieden en uiteindelijk niet meer overleven.
De gemeente weet niet waar ze heen wil en de deelraden
hanteren allemaal andere afspraken. Je kunt niet blijven
waar we waren. Dat kan niet, we gaan vooruit. Ik hoop
dat Hudson’s Bay een succes wordt, maar die zit straks
ook vol met eten en drinken. De kleine ondernemer doet
hetzelfde. Ik denk dat als het aanbod van food in het
centrum niet was gegroeid, Amsterdam net als andere
binnensteden ook veel leegstand had gehad.’

Kan jij de huren betalen die gevraagd worden voor pandjes in het centrum? ‘Er worden
huren betaald die niet reëel zijn. Op sommige locaties
betalen wij meer huur omdat we daar tussen de grote
merken willen zitten. In de Kalverstraat gaan we niet
zitten, daar kan ik geen geld verdienen. We proberen nu
met H&M in contact te komen door ze te vragen of ze
hun klanten extra service willen geven met het koffieconcept van Dunkin’ Donuts. Hoe lekker is het om in een
kledingzaak te onthaasten doordat je een kopje koffie
met een koekje erbij krijgt? Dat is een stuk plezier bieden. Ik geloof heilig dat iedereen die service en kwaliteit
biedt, het gaat overleven.’
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Anna: ‘Ik denk dat wij allebei nooit in een blauwe V-hals
trui met spijkerbroek en een suede schoentje hebben
gelopen. We willen er graag anders uitzien en iets nieuws
proberen.’
Nina: ‘Zonder dat we hip proberen te zijn.’
Anna: ‘Zo staan we allebei in het leven en dat
verbindt ons. Daarom hebben we met de winkels en
onze producten altijd geprobeerd om iets anders dan de
anderen te doen, omdat we daar blij van worden. Een
van onze populairste producten was jarenlang ronde
oorbelletjes met een sterretje. Op een gegeven moment
verkocht iedereen dat ontwerp, dus zijn ze uit onze collectie. Het is best verleidelijk om ze wel te verkopen.’
Nina: ‘Het is omzet, maar op de lange termijn is
het niet verstandig. Er zijn een aantal winkels die ons
concept en de look en feel tot de meubels en het behang
hebben gekopieerd. Dat is best wel eng om te zien. Het
houdt je wel scherp. We hebben nu een heel team geformeerd, want Anna en ik worden ouder en zijn allebei
moeder. We groeien mee met ons eigen merk. Nu willen
we zelf alleen maar echt goud dragen. Daarom hebben
we een jaar geleden op de Egelantiersgracht een atelier
geopend waar we alleen goud maken en verkopen.’
Anna: ‘Nu trekken we ook klanten van 45-50 jaar die
gelijk een ring van €100 afrekenen. Dat hebben we in
onze andere twee winkels nooit mee gemaakt.’
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draait sinds kort qua bezoekers, conversie en omzet beter
dan onze fysieke winkels bij elkaar. We krijgen online
klanten vanuit heel Nederland en België.’
Nina: ‘De Bijenkorf is een van onze beste klanten, we
halen enorme omzetten. We promoten liever niet te veel
dat wij in de warenhuizen liggen, want we liggen ook in
honderd leuke boetieks in heel Nederland. Die wil je niet
wegblazen. ‘Anna: ‘Toen wij een jaar geleden bij de Bijenkorf begonnen hadden we geen hoge verwachtingen.
Ze plaatsen nooit een grote order per seizoen, bovendien
moet je kortingen geven. En de voorraad moet je zelf
aanhouden. We wilden de Bijenkorf proberen omdat het
goed is voor je imago.’ ‘Nina: ‘Bij het laatste voortgangsgesprek zeiden ze: ‘We hebben nog nooit zo snel een sieradenmerk van een label zien groeien, dus jullie mogen
nu ook in Amsterdam en op Bijenkorf.nl.”

Wat is jullie relatie met Amsterdam? Nina:
‘We wonen er allebei meer dan 10 jaar en we zijn gewoon verliefd op deze stad. We worden meerdere keren
per week door klanten benaderd met de vraag: “Ik kom
naar Amsterdam, wat is leuk om te doen of te zien?” Zij
denken dus echt dat Anna en Nina weten waar de echt
leuke dingen zijn.’ Anna: ‘Wij zijn voorstander van bepaalde kleine cocktailbarretjes en kleine winkeltjes buiten
winkelgebieden en in achterafstraatjes. We weten van
veel plekjes waar weinig mensen vanaf weten. We vinden
het leuk om onze chocolade bij een chocoladewinkel te
kopen en ik probeer echt mijn boeken bij de boekhandel
te halen en niet bij Bol.com te kopen. Juist mensen zoals
wij, de middenstand, die maken een stad bijzonder. Die
moet je ondersteunen, en wij doen dat ook.’
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Willen jullie de komende jaren niet eerst
Nederland veroveren? Anna: ‘We openen in
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principe geen eigen vestigingen buiten Amsterdam. We
zouden het in Utrecht heel goed doen, maar aangezien
we daar al onze producten bij Sissy Boy en de Bijenkorf
verkopen, kan het zo maar gebeuren dat de mensen moe
van Anna + Nina worden. Dat is ook de reden dat we
nee tegen Hudson’s Bay hebben gezegd. Nederland is
voor ons wel redelijk verzadigd. Onze eigen webshop

ER

Wat begon als een klein
agentschap, is in vijf
jaar tijd uitgegroeid tot
een goedlopende onderneming met twee
winkels, een atelier, een
webshop, een eigen sieradenlabel en een homelijn. In 2018 wil het
merk Anna + Nina ook
in Antwerpen een winkel openen. Amsterdam
blijft de thuisbasis voor
Anna de Lanoy Meijer
en Nina Poot. ‘Uitverkoop is gewoon stom’.
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zitten in het midden-hoog segment en Anna + Nina is
best een edgy merk. Het is in elk geval niet doorsnee.’
Nina: ‘Een vogelpootje als oorbel of een kikker zijn best
uitgesproken ontwerpen.’ Anna: ‘We maken niet altijd
de meest commerciële keuze. Maar als de klant zich
verbindt met ons merk omdat zij het leuk vindt, is het
wel voor langere tijd.’ Nina: ‘De mensen die naar het
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Wat is jullie positionering? Anna: ‘We
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lagere segment sieradenwinkels gaan, begrijpen vaak niet
dat onze producten verguld zijn en dat je er niet mee
moet douchen want dan verliest het zijn kleur.’ Anna:
‘We hebben echt fans die altijd Anna + Nina dragen. Het
stond overigens niet in ons businessplan om geen concessies te doen. Winkeliers vragen zich soms af of ze onze
producten wel kunnen verkopen.’ Nina: ‘We maken geen
sieraden voor de massa, we doen het meer voor onszelf,
wat wij leuk vinden.’

Jullie zijn de personificatie van het merk?
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hebben een duidelijke focus omdat alles door de snelle
groei uit zijn voegen begon te barsten. Voor dit jaar was
dat consolideren, het kantoor verplaatsen en meer personeel aannemen. We hebben met een coach een compleet
organogram in elkaar gezet en vier mensen aangenomen.
We zijn nu bezig om de productie te verbeteren. In 2018
willen we ons richten op internationale verkopen. Daarnaast willen we ook heel graag een winkel in Antwerpen
openen. Wij vinden het cool en uitdagend en denken dat
mensen onze winkel daar verrassend zullen gaan vinden.’
Nina: ‘In België noemen ze sieraden: juwelen. Wat
aangeeft dat mensen er veel meer tijd aan besteden.
Onze inkopers plaatsen veel grotere orders en de bedragen die wij vragen zijn voor hun niet per se hoog.’ Anna:
‘In Nederland moet je vaak uitleggen waarom een artikel
€ 79 euro kost.’

IE

Anna de Lanoy Meijer
en
Nina Poot (rechts)
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Hoe hard willen jullie groeien? Anna: ‘We
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n ‘Anna + Nina HQ’ aan de Singel ontvangen
beide ondernemers de gast met een stralende lach
en een kop koffie. Ze hebben net hun particulier
investeerder uitgekocht en daar zijn ze heel trots
op. Nina: ‘We zijn nu alleen nog maar afhankelijk van
ING Bank. Wij zijn eigenlijk heel gezond als bedrijf.’
Anna: ‘We hopen gewoon een familiebedrijf op te bouwen dat nog 100 jaar bestaat. Nina: ‘Wij werken wel met
die gedachte. Dat zou toch in deze tijd heel bijzonder
zijn?’ Anna: ‘Het idee dat iemand het bedrijf van ons zou
overnemen, en dat we twee jaar zouden kunnen aanblijven onder voorwaarde dat we 15 winkels eruit moeten
pompen. Ik denk dat ik daar zo depressief van zou worden! Ik hoor altijd iedereen over een exit strategie praten.
Ze beginnen daar ongeveer hun businessplan mee.
Niemand maakt winst, want dat maakt dan niet uit.’
Nina: ‘Wij zijn wel het gezondste bedrijf van Amsterdam.
Gezond verstand en gezond resultaat.’ Anna: ‘We maken
vanaf dag een al winst, en dat vindt iedereen altijd heel
gek. Misschien is dat heel dom.’
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‘Alles kan, dat
past bij ons
merk’
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V
Victor van Doorn
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ictor ontvangt met een thee en gebak in The
Maker Café op de eerste etage van het pand.
Gelegen pal naast de werktafels van een deel
van de makers die beneden hun producten
verkopen. De filosofie van de horeca sluit naadloos aan
bij de platformgedachte van The Maker Store om unieke
producten te kopen van lokale makers en originele
merken. ‘We verkopen in principe alles, zolang het hier
in Amsterdam ontworpen of gemaakt is. We hebben
geen buitenlandse merken. We hebben wel een aantal
Nederlandse ontwerpers die in Portugal of Turkije de
producten laten maken en waarvan we zeker weten dat
ze onder goede omstandigheden zijn gemaakt.’
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Heb jij ooit eerder een winkel gerund? ‘Ik
ben een conceptontwikkelaar die ooit verliefd is geworden
op de lasersnijder. Ik zit samen met mijn goede vriend
Pim met ons lasergraveerbedrijf Undercover Lab sinds
april 2015 op deze locatie, waar twee jaar lang de Local
Goods Store van Pakhuis De Zwijger was gevestigd. Eind
vorig jaar vroeg deze organisatie mij en mijn zakenpartner
Siem Meijerink of wij de winkel wilden overnemen. Het
was toen nog net niet winstgevend. Met een huur van
€6500 per maand en een contract van 5 + 5 jaar vonden
we deze stap wel spannend. We schreven een ondernemersplan en hebben een lening bij de Rabobank gekregen.
We waren een beetje naïef en hadden eigenlijk net iets
te weinig gevraagd. We konden in februari 2017 dit jaar
daardoor alleen de winkel op de begane grond lanceren.
Een voorwaarde om het over te nemen was voor ons
wel dat het team van de winkel onder leiding van store
manager Sanne Timmer, mee zouden gaan. Zij kennen
gewoon al die 110 makers. Siem bewaart het overzicht en
is samen met Sanne de spil in het web. Ik zorg voor chaos
en nieuwe ideeën. Een winkel runnen is een vak apart, we
merken dat gaandeweg steeds meer. We overwegen om
lid te worden van brancheorganisatie Inretail. Er zijn veel
dingen die we gaande weg leren. Het voordeel van onze
onervarenheid is dat we veel goodwill krijgen.’
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Jullie hebben een fysieke vestiging
REZijn
Hannie Dankbaar Passage in Oud-West.
TAILD
De in De Hallen
er ook plannen voor een webshop?
Weet de Amsterdamse scene van makers
OSSIE
Amsterdam gevestigde
RRETAjullie al goed te vinden?
conceptstore The Maker
ILDOS
Store, voorheen bekend
SIER
als Local Goods Store,
begint een klein jaar na
‘Het leukste zijn de t-shirts van Tegendraads die ter plekke in de winkel worden geborduurd
door een digitale borduurmachine. We moeten er wel
voor zorgen dat we een goede crew rond de maker ontwikkelen, want hij weet te weinig van bedrijfsvoering. Hij
vindt het leuk om te ontwerpen en om met het publiek
te spreken.’

de herlancering meer
naamsbekendheid en
traffic te krijgen. Met de
opening van een
koffiezaak op de eerste
verdieping acht medeeigenaar Victor van
Doorn de tijd rijp om
mensen uit de buurt en
vaste klanten te belonen
met 5 procent korting
op hun aankopen bij
ieder bezoek. ‘Een
winkel runnen is een vak
apart.’
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‘We hebben nog geen webshop, en we groeien lekker langzaam
op de sociale media. Sinds het café er vanaf begin september staat heb ik het gevoel dat de puzzelstukjes in de
fysieke wereld in elkaar vallen. Daardoor kunnen we nu
ook meer gaan communiceren. We hebben een mailing
naar mensen uit de buurt gestuurd. Een envelop met een
lakzegel waarin een houten sleutelhanger zit met daarop
het logo van The Maker Store. Dat is een cadeautje wat
ook recht geeft op een gratis kopje koffie. Als je naar
onze Undercover Lab komt kun je het laten ingraveren
met je telefoonnummer, voor het geval je je sleutelbos
kwijt raakt. Met het sleutelhangertje krijgen vaste klanten
een korting van 5 procent op hun aankoop.’

Zijn jullie bekend genoeg bij het grote
publiek? ‘We krijgen nu vooral aanloop van mensen
die naar de Foodhallen en de Filmhallen gaan. Undercover Lab heeft een eigen clientèle, daar ga je heen om iets
heel moois voor een ander te kopen. Over een half jaar
wil ik dat The Maker Store breder bekend is.’

‘We krijgen veel leuke
aanmeldingen van toffe merken. Ons succes hangt samen met de mate van innovatie in Amsterdam. Wij doen
nu een keer per maand tijdens het weekend The Maker
Market, waarbij mensen van buiten The Maker Store de
kans krijgen om hun spullen te verkopen zonder dat we
meters hoeven te reserveren of andere huurders moeten
verplaatsen. De markt is een proeftuin voor de winkel.
We zijn echter nog niet bij alle makers bekend genoeg. Dankzij het platform Amsterdam Made hebben
we een sterk netwerk en van Pakhuis De Zwijger hebben
we natuurlijk een netwerk geërfd. Ik heb zelf een netwerk
vanuit de Fablab Maker Space scene uit De Waag, waar
ik in 2011 ben begonnen met laser snijden. Ik ben al
een tijdje in gesprek met Makerversity op het Marineterrein of we een keer een wand hier achter helemaal rood
kunnen verven en daarop al hun producten tonen. Dat
gaat gebeuren, want langzamerhand produceren ze naast
de technologische prototypen ook producten die we hier
kunnen verkopen.’

‘We zitten hier
voor de lange
termijn’

Je bent een creatief. Retail is per definitie
altijd in beweging. Waar droom je van om
hier te doen? ‘Ik ben zelf ook mede-oprichter van
Sherlocked, dat op locatie onderdompelende ervaringen biedt voor publiek. Bij Undercover Lab verkopen
we deze escaperoom games. Het lijkt me leuk om deze
experiences ook buiten voor de winkel in een houten
snoepautomaat te verkopen. De klant kan er dan tegen
betaling een tegoedbon uit halen. Als we een jaar bestaan
wil ik een Rube Goldberg machine op de muur maken
van allemaal producten die tegen elkaar aan tikken. Dat
zit nog steeds in mijn hoofd. Ik houd ervan om betoverende dingen te maken.’

Blijft het bij Amsterdam? ‘Ons concept is niet zo
schaalbaar, de meeste producten hebben een relatie met
de stad of met de locatie. Rotterdam heeft al GROOS.
In andere steden zouden we telkens een nieuw netwerk
moeten opstarten. Onze partner Amsterdam Made kreeg
het verzoek om in New York een winkel op te zetten
om Amsterdamse producten te promoten. Dat is iets
compleet anders dan het opzetten van een maker store
met lokale creatieven. Ze hebben het niet gedaan omdat
ze zich willen focussen op het merk en als platform de
lokale maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam
ondersteunen en promoten. Dat geldt ook voor ons. Wij
zijn er voor de makers in Amsterdam.’
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De keuze om te veranderen naar conceptstore, was het puur een gevoelsmatige
beslissing? ‘Ik heb in 2016 niet lang getwijfeld. Ik
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atricia Linhard (60) ontvangt op de eerste
etage, waar sinds begin september de mannenafdeling is gevestigd. In een hoek met uitzicht
op het Stedelijk Museum vertelt de derde
generatie Linhard. ‘De omslag lijkt een goede keuze te
zijn geweest. Ik heb nog steeds 15 mensen in dienst,
omgerekend acht full timers. Het zijn allemaal vrouwen
die hier tussen de 10 en 15 jaar werken. We zijn in dat
opzicht een echt familiebedrijf.’

heen. Mijn vader, die twee jaar geleden is overleden en
waar ik veel aan heb gehad, zei: “Patries, ik kan mij alleen herinneren van mijn vader dat ze voor de oorlog ook
met de handen in hun haar zaten. Dit is echt ongekend.”
Je moet dan heel veel karakter hebben en de kracht en
vindingrijkheid.’
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Patricia Linhard
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de neus trekt? ‘Ik betaal een realistische huur en

mijn huisbaas is fantastisch. Hij doet geen gekke dingen.
Desalniettemin en nochtans is deze locatie op de Van
Baerlestraat en Koninginneweg een moeilijke hoek voor
ons. In de winkel hebben we ook allemaal gekke hoeken
waardoor je overal personeel moet neer zetten.’

Azië naar binnen krijg, en tegelijkertijd een mevrouw uit
Maastricht en een Parisienne over de vloer heb, gebeurt
er gewoon iets leuks. Dat past bij Amsterdam en geeft
een andere dynamiek dan 30 jaar geleden. We hebben
een permanent dilemma om een goede balans te vinden
tussen bewoners en bezoekers. Per definitie vind ik
dat wij die plek moeten representeren. Wij kunnen dat
creëren als wij als gastvrouwen daar ons ook hard voor
maken. We moeten met z’n allen hier de positieve vruchten van plukken en ervan genieten.’

Jullie zitten in het middensegment. Moeten
jullie desondanks flink aan de bak met
prijspromoties? ‘Ik heb laatst op een personeels-
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Amsterdamse familieILDO
bedrijf Linhard. De
SSIE
kledingwinkel in het
Museumkwartier onderR

vond dat het moest vanuit het gevoel dat het familiebedrijf niet meer toekomstbestendig was. We waren alleen
maar bezig met handhaven, terwijl het familiekapitaal als
sneeuw voor de zon verdween. Niemand had voor mij de
oplossing voor wat er in de handel gebeurt met online en
offline. Ik besloot om niet meer te gaan lenen en de oude
Linhard op te heffen. Gedurende een aantal maanden
heb ik al mijn klanten meegenomen, geld te maken uit
mijn voorraad en te herinvesteren.
Ik ben toen als 59-jarige met 40 jaar ondernemerschap gaan kijken wat past in deze tijd. Ik heb heel veel
leveranciers, de merken waarin ik geloof, gesproken en er
toen een klap op gegeven. Het was een kwestie van wederzijds vertrouwen en goede deals maken. RAINS was
er als de kippen bij. We hebben voor hun collectie een
eiland ingetekend en samen geïnvesteerd. Idem dito voor
Scotch & Soda, Fabienne Chapot, Beck Söndergaard en
No Man’s Land. Ik heb de gemeente gevraagd of ik de
luiken open mocht maken om een klein koffieloket met
smultaartjes van Petit Gateâu te openen wat sfeer geeft.
Ik vind overigens dat district 10|71 niet eens echt een
conceptstore is. We verkopen nog steeds overwegend
kleding en accessoires, maar ook leuke dingen om mee
te nemen.’

SSIE

Je klinkt zeker van je zaak. Is dat ook zo?
‘Waar ik over heb getwijfeld is of de producten en de
prijzen anno 2017 nog steeds passen op deze locatie.
Twintig jaar geleden hadden we hier ook veel toeristen en waren de huren ook hoog. Het middensegment
consumenten in deze buurt, de museumbezoeker, vond
Linhard passen. Toen kwam die ellendige periode dat
alle musea dicht waren en we allemaal onze broekriem
enorm moesten aanhalen. Toen kwam de crisis erover
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ging in augustus 2016
een transformatie naar
een eigentijds ‘klerencafé’. Volgens eigenares
Patricia Linhard heeft
de keuze om Linhard
om te dopen tot district
10|71 goed uitgepakt.
‘Ik ben nog steeds de
eigenaar, en dat blijft
ook nog even zo. Ik heb
geen opvolging.’

‘De lokale
bewoners blijven komen, daar zit ook het groeipotentieel.
Ik zie een nieuwe groep jonge mensen die wat te besteden hebben en het ook gezellig vinden als ze hier binnen
komen. Wij bieden iets wat eigen is aan deze buurt. Zo
is onze afdeling voor mannen er organisch bij gekomen.
Het is ook een stuk extra omzet dat ik nodig heb om het
gewoon echt leuk te blijven vinden en de 100 te halen.
Een kinderafdeling zou een volgende stap kunnen zijn. Er
komt nog een kleine aanpassing aan mijn koffieloket, en
dan gaat er een extra deur open aan de Willemsparkweg.
En dan kun je ook binnen serveren en zitten bij de kassa.
District 10/71 is geen winkel die je in alle grote steden
ziet. We hebben niet dezelfde collectie kleding als overal,
we kopen het zelf in en voegen er een beetje van ons
zelf aan toe. Je betaalt dan niet alleen een prijs voor het
product, maar ook voor de herinnering dat je hier hebt
gewinkeld. We stralen een ander beeld uit. We veranderen continue en slurpen ideeën op. Er kwam laatst een
jongen uit Japan binnen met een pork pie hat. Ik dacht bij
mezelf: die moet ik gewoon hebben. Je moet je ogen de
kost geven en absorberen. De bezoekers leren mij alles.’

bijeenkomst gezegd dat ik niet wil dat de klant de prijs
ziet, maar eerst het product pakt en moeite moet doen
om het kaartje eruit te halen. Je hebt eerst contact met
het product en de sfeer, en dan pas pak je het kaartje. In
het proces van voelen, uitvouwen, aantrekken, een kopje
koffie met een taartje en rondlopen, weet je inmiddels
dat het product € 80 kost. De prijs past in het geheel.
Het wordt gelukkig steeds breder bekend dat bij District
1071 de prijs kwaliteitsverhouding klopt en goed betaalbaar is.’

‘Een 3D passpiegel
vind ik echt grappig, maar ik denk dat het niet echt gaat
werken, want in de paskamer zijn mensen er al. Ik wil
van een van onze etalages een touchscreen maken, zodat
mensen ’s avonds als we dicht zijn online kunnen shoppen. Lijkt me ook supercool. Misschien ga ik het wel
doen.
Weet je wat ook leuk is? Zo’n automaat waar je een paar
euro in stopt en er een paar leuke sokken uit komen.
Nog meer op de straat doen als de winkel gesloten is.
Soms zeggen mijn meiden: je gaat veel te hard. En dan
doe ik het niet.’

Waar staan jullie voor? ‘Wij staan voor de P van
people. Dat is het allerbelangrijkste waar ik voor leef. Ik
sta hier echt omdat ik waarde wil toevoegen aan mensen
en er waarde aan wil ontlenen. Ik denk zeker dat er
behoefte is aan gezelligheid, die is bijna noodzakelijk
aan het worden in een wereld die steeds bedreigender
wordt. Alles is onvoorspelbaar, van het weer tot wat er
op straat gebeurt. Die veiligheid vindt je in erkenning en
herkenning van elkaar. Als ik voor RAINS die toerist uit

‘De bezoekers
leren mij alles’
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