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De afgelopen acht jaar heeft Taco de Groot als 
huisbaas van vele retailers de weeffouten in het 

businessmodel kunnen waarnemen. Vastned heeft 
in 2018 de transformatie onder zijn leiding van haar 
winkelvastgoed afgerond. Het bezit bestaat nu voor 82 
procent uit high street assets in grotere Europese steden 
als Amsterdam, Utrecht, Antwerpen, Parijs en Madrid. 
Daarnaast zijn verschillende niet-strategische objecten 
verkocht in Nederland en Frankrijk om het risicoprofiel 
van het vastgoed verder te verlagen. De bezettingsgraad 
van de portefeuille is sinds zijn aantreden in 2011 met 
340 basispunten gestegen naar 98,6 procent eind 2018. 

VASTNED
Taco de GrooT, ceo

‘HET Is 
ExTREEm 
LAsTIg

om RETAILER
TE zIjn’

Nu zijn derde termijn is gestart, voelt Taco de Groot de behoefte om zijn 
hart te luchten over de retailsector. Het Vastned-huis is op orde, maar de 
retailstorm is nog niet voorbij. Hij weigert om een Hollands glorie verhaal 

af te steken. ‘Wij zijn in Nederland extreem lief voor retailers. Ik krijg 
op mijn donder als ik iets negatiefs zeg over Blokker. We zijn te lief en 

leggen de vinger niet op de zere plek.’  

Klinkende munt voor de aandeelhouders, maar De Groot 
is niet gerust. ‘Iedereen is bang om tegen de trend iets te 
roepen.’

VErTEl hET mAAr._‘Retailers zijn erg passief, er is 
te weinig lef. Ik snap ook wel dat ze een sitting duck zijn. 
Banken werken niet mee. Dat is vaak ten onrechte; er 
zijn veel retailers die op de juiste manier iets goed willen 
doen, maar geen financiering krijgen. Er wordt bovendien 
heel weinig geëxperimenteerd, dat vinden retailers lastig. 
Ze zitten gevangen in oude modellen. De meesten 
kijken te veel naar hun collectie in plaats van naar wat 
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hun klanten beweegt. Het online businessmodel wordt 
gefinancierd met een goede winkel die kwalitatief goede 
spullen verkoopt. Daar zit een marge die erodeert omdat 
ook de verliezen van ecommerce met de winsten uit het 
traditionele businessmodel worden betaald. Nagenoeg alle 
online spelers, ook Amazon, verdienen met ecommerce 
geen geld. Op het moment dat je retailers een op een 
spreekt, bekennen ze na een biertje: “We verdienen er 
niets aan.” Van Zaandam tot Veghel. Ze hebben maar één 
angst, en dat is verlies van marktaandeel.’ 

WAT iS Er miS mET hET VASThouDEN AAN 
mArkTAANDEEl AlS DE compETiTiE hEVig 
iS?_ Alleen domme retailers richten zich op omzet en 
marktaandeel. Het draait om winst. Jumbo en Albert 
Heijn moeten gewoon eerlijk zijn: boodschappen 
bezorgen kost alleen maar geld. Het probleem is niet de 
last mile, maar de retourzendingen die geld kosten. Het 
grote dilemma is het gratis terugsturen van artikelen. Dat 
is de doodsteek, zeker voor de bestaande moderetailers. 
Er zijn pilots gedaan met tegen betaling artikelen 
retourneren. De omzet van retailers stort dan gelijk met 
70 procent in elkaar.’

ZAlANDo rEkENT iN ViEr EuropESE 
lANDEN TEgENWoorDig VErZENDkoSTEN 
Voor klANTEN DiE pEr AANkoop WEiNig 
bESTEDEN._ ‘Dat gaat ze niet lukken. Als mensen 
boven een bepaald bedrag gratis krijgen thuisbezorgd, gaan 
ze meer bestellen. Het gevolg is dat er nog meer wordt 
teruggestuurd. Online voedt de luiheid en gemakzucht 
van de consument. Ik ken een ondernemer in lingerie met 
drie zaken in Utrecht en Bilthoven. Goeie winkels. Drie 
jaar geleden ging hij online. Het eerste jaar was hij super 
enthousiast, maar nu zit hij met z’n handen in het haar. Hij 
krijgt 30-40 procent van de bestellingen teruggestuurd. Dat 
zijn lingeriesetjes die een dag gedragen zijn voor gala’s.

Ik twijfel aan de combinatie van winkel en online. 
Kijk naar H&M. Eén van de eerste die het toverwoord 
omnichannel gingen gebruiken. Het werkt niet, want ze 
verliezen nog steeds geld. We spraken laatst de Europese 
vastgoedbaas van één van de grootste moderetailers ter 
wereld. Bottom line: “It’s a race to the bottom”.’

procent minder goederen en diensten kopen door de 
gestegen prijzen. Vooral Jan Modaal van “massa is kassa” 
merkt dit direct in z’n portemonnee. Internet thuis 
wordt door de overheid beschouwd als basisbehoefte. De 
smartphone nog niet. Ik heb nieuws voor je: dat is het 
wel. Je kunt beter het broodbeleg van een kind afpakken, 
dan zijn mobiel. Zo’n abonnement kost samen met 
Spotify en Netflix gemiddeld jaarlijks tussen €1.400 en 
€1.800 euro voor een gezin met twee kinderen. Moet je 
eens kijken hoeveel spijkerbroeken en jurkjes dat bij H&M 
zijn. Een goede spijkerbroek van Zara staat gelijk aan een 
retourtje Barcelona. Niet alleen beleving, ook demografie 
is een belangrijke driver voor alles wat wordt gekocht 
of verkocht. Ouderen geven anders hun geld uit en de 
nieuwe generatie consumenten stelt kritische vragen over 
wat er in producten zit.’

WiE kuN jE DE SchulD gEVEN?_‘Veel bedrijven 
worden bestuurd door oude knarren die onvoldoende 
hebben ingespeeld op de veranderende vraag en het 
gedrag van de consument. De innovatie komt niet 
uit de traditionele hoek. Wij hebben ten opzichte van 
vijftien jaar geleden niet meer één etalage, we hebben er 
minimaal honderd online. Bovendien is de levenscyclus 
van producten verkort, de levenscyclus van bedrijven 
wordt ook korter. Het is in deze tijd een extreem lastig 
vak om retailer te zijn. Het grote probleem in de markt 
zijn retailers die gedateerde producten verkopen en 
enkele modeketens. Retailers gaan altijd te lang door. Je 
moet accepteren dat de wereld veranderd is. Er is ook 
iets anders wat vaak niet wordt benoemd: voordat je in 
sommige landen in Europa als winkelier je kassa in de 
winkel zet, betaal je al belasting. Er is dus ook geen level 
playing field met online spelers die in feite winkeliers zijn 
maar daarvoor geen belastingen betalen.’

VErgEET oNliNE: WAT moETEN fySiEkE 
rETAilErS DoEN?_‘Je moet op de beste plek zitten, 
je klant kennen en kiezen voor minder locaties. En dan 
noem ik weer mijn paradepaardje: je moet investeren 
in mensen, ze opleiden en technologie omarmen, en 
je winkelpersoneel bijvoorbeeld met een tablet laten 
rondlopen. Is het gevraagde artikel niet in de winkel, 
dan sturen we het op naar de klant. Uiteindelijk wil de 
consument graag winkelen en verrast worden door goed 
personeel. Hoeveel mensen worden nog opgeleid om aan 
upselling te doen, en worden ervoor beloond? Blokker 
heeft denk ik in haar bestaan tot op de dag van vandaag 
geen euro uitgegeven aan training van personeel.

Trainingen worden wel gegeven in de 
cosmeticabranche en de betere juweliers en horlogezaken. 
Dan kom je al heel snel op het volgende punt: storytelling. 
Waar kom ik vandaan, wie ben ik en wat zijn mijn 
kernwaarden?’

jE prAAT oVEr oNliNE AlSof jE prAAT oVEr 
hET biNNENhAlEN VAN hET pAArD VAN 
TrojE._‘In 2011 zeiden alle toekomstvoorspellers dat 
de helft van de winkelstraten leeg zouden komen te staan 
omdat verkopen allemaal via internet zou gaan. In acht 
jaar tijd hebben retailers hun online strategie kunnen fijn 
slijpen met data en algoritmes, maar nog steeds verdienen 
ze er geen geld mee. Het online model werkt dus niet, 
maar is wel disruptief als de hel. Een baksteen door 
een winkelruit gooien is ook disruptief. Cor Molenaar 
verklaarde in 2013 dat één op de drie winkels twee jaar 
later failliet zou zijn. Op dit soort quasi-wetenschappelijke 
voorspellingen kan je geen strategie bepalen. Als je echt 
dingen wilt verbeteren in de maatschappij, moet je juist 
niet zwart-wit zijn in je analyse. Het is een extreem 
holistisch probleem waar de retailwereld mee worstelt.’

EN DAT iS?_‘Het economisch bureau van ING heeft 
uitgerekend dat het aandeel basisbehoeften (wonen, 
voeding, zorg, energie en water) in procenten van totale 
bestedingen tussen 2008 en 2017 is gestegen. In euro’s 
hadden Nederlanders in 2017 zo’n 3 procent meer 
te besteden dan in 2008, maar ze konden daarvoor 9 Door WiE moETEN rETAilErS Zich VolgENS 

jou lATEN iNSpirErEN?_‘Eén van de meest slim 
geleide bedrijven is LVMH. Er loopt ijswater door de 
aderen van Bernard Arnault. Dat is zo’n rationele man, 
die als een killer bezig is met zijn business. Voor wie zijn 
we, wat is ons verhaal? LVMH koopt heritage en weet 
dat als lifestyle te vermarkten door allerlei kruisverbanden 
te maken. Zo zijn ze er achter gekomen dat zelfs rijke 
mensen niet alleen maar luxe producten willen kopen, 
maar beleving willen. In hun portfolio zit daarom ook 
jachtenbouwer Royal Van Lent. Ze openen dit najaar 
“Maison Moët” op een landgoed in Leersum. Zeven 
weken lang kunnen gasten verblijven in de geschiedenis 
van het champagnehuis, terwijl je geniet van alle weelde. 
LVMH heeft onlangs Belmond overgenomen die de 
mooiste hotels in de wereld exploiteert. Daar komen 
straks interieurwinkels van Louis Vuitton als showcases. 
Het jacht gaat te water, de fles champagne is van Moët & 
Chandon. Regendrupje? De Brunello Cucinelli regencape 
wordt over de schouders van de dame van de eigenaar 
gelegd. Briljant. Dat is pas omnichannel denken.’

‘ DommE rEtaIlErS focuSSEn 
zIch op omzEt En marktaan-
DEEl. HET DRAAIT om wInsT’

‘ HET onLInE busInEssmoDEL 
voEDT DE LuIHEID En GEmakzucht 
Van DE conSumEnt’
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