
Zeg je Nolten, dan denkt iedereen in de 
regio Haaglanden gelijk aan schoenen. 
Een trots bedrijf met elf zaken in Den 
Haag, Delft, Rijswijk en Zoetermeer 

en 140 medewerkers. Eind juni 
opende in winkelcentrum Leidsenhage 

de flagshipstore die Erik Nolten in 
eigendom heeft. Met 750 m2 de grootste 

schoenenzaak van Den Haag en omstreken. 
Een groot gebaar van een trotse familie. 
‘Als je hier komt en aan schoenen denkt, 

denk je aan Nolten.’
door Rupert Parker Brady  

‘We verkopen schoenen, 
maar wel hele goeie’ 
De tweede generatie heeft sinds 2001 de leiding. De belangrijkste 

verandering onder Erik Nolten is dat Albert Nolten Schoenen sinds 

2017 door het leven gaat als ‘Nolten’. Samen met commercieel 

directeur Ard Doornhein vertelt de eigenaar met zijn kenmerkende 

enthousiasme over hun filosofie. ‘Er zit bij ons nog wel de ziel 

in van de kleine winkel op de Frederik Hendriklaan waar mijn 

vader ooit in 1973 mee begon. Hij is voor mij nog altijd een hele 

belangrijke sparring partner.’

Wat is jullie rolverdeling?

Erik: ‘Ik doe inkoop want daar zit mijn kennis, passie en lol. 

De onderhandelingen, het regelen, het zorgen voor de juiste 

omloopsnelheden en rendementen en marges. Ik ben er van 

overtuigd dat merken multibrand stores zoals Nolten nodig hebben 

om hun product te laten zien aan de consument. Bij ons draait 

het om de ideale mix vinden tussen traffic in je winkel met gave 

collecties, en klanten aanbieden wat ze eigenlijk willen dragen. 

“Oh, bij Nolten hebben ze gave pimpelpaarse schoenen met een 

gouden randje.” En wat kopen ze? Een zwarte instapper! Dat 

vind ik het leukste aan het vak. We hebben de traffic nodig van de 

gewone mensen. Zelf ben ik ook niet zo’n extraverte modejongen.’

Ard: ‘Een jaar of acht geleden begon ik als retailmanager. 

Vervolgens is de webshop ontwikkeld. Later is er een 

marketingmedewerker gekomen en nu hebben we een 

marketingmanager, een grafisch vormgever en een visual 

merchandiser. En een webteam van vier mensen. Als we die 

investering niet hadden gedaan, had het merk geen duidelijk 

herkenbare identiteit gehad.’

Erik: ‘Marketing en ecommerce zijn noodzakelijk om op niveau 

te blijven, maar hierdoor verkopen we nog niet eens meer. Het is 

een understatement om te zeggen dat we niet rijk worden van onze 

webshop, maar er moet wel een kick-back zijn voor onze winkels. 

Die is er omdat mensen zich meestal eerst online oriënteren. Het 

grootste voordeel van ons loyaliteitsprogramma is dat wij sinds twee 

jaar online en fysieke verkopen volledig geïntegreerd hebben.’

Ard: ‘Driekwart van alle geregistreerde aankopen in onze winkels 

komen van klanten die op saldo punten bij ons sparen. Bij 

5000 punten krijgen ze een voordeel van €12,50 dat ze kunnen 

besteden.’

Hoe belangrijk is het om een familiebedrijf te zijn in de 

grillige markt van schoenen?

Ard: ‘Ik sprak gisteren een medewerker die een andere 

schoenenzaak had gewerkt. Ze zei: “Het gaat hier net even wat 

persoonlijker aan toe.” Het was bij haar vorige werkgever harder en 

alles draaide het om cijfers en resultaten. Wij letten daar ook op, 

maar bij een familiebedrijf is het menselijke aspect belangrijk en 

prettig.’

Erik: ‘We proberen ook de lokale held te zijn zodat klanten ons de omzet 

gunnen. Als wij het hard en zakelijk spelen, gaan wij het niet winnen van 

de Bol.coms en Zalando’s van deze wereld. Die bedrijven zijn enorm 

resultaatgericht en ook onwijs prijsgericht. Daarmee redden we het ook 

niet.’

Wat is jullie commerciële beleid als omnichannel speler?

Erik: ‘Wij zijn Nolten en toch heel erg anders dan onze collega’s. 

Wij verkopen schoenen in het midden- en hoge segment, maar wel 

hele goeie. Ons private label segment is ook heel belangrijk omdat 

het ons onderscheid brengt. Daarnaast verkopen we eigenlijk alles 

wat je bij je draagt maar geen kleding is. Tassen, riemen, sjaals, 

mutsen, petten en hoeden.’

Ard: ‘De afgelopen jaren hebben we onze bedrijfsvoering wat 

strategischer ingezet. Wij zijn sterk regionaal, dus als wij onszelf 

promoten zullen we dat vooral in de regio moeten doen waar 

Nolten ultiem de combinatie winkel en web kan maken omdat 

mensen ons kennen. We zitten pas anderhalf jaar op de Spuistraat 

met een diepe, smalle winkel. Strategisch belangrijk voor de regio 

en onze webshop. 

Erik: ‘Onze kerndoelgroep is 35+ met een Volvo en een golden 

retriever. We zijn sterk in kinderschoenen, maar zodra ze naar de 

middelbare school gaan raken we ze kwijt. In de Spuistraat, waar de 

meeste traffic van het centrum is, kunnen we jongeren met Nolten 

kennis laten maken.’

Ard: ‘Daardoor krijgen wij meer feeling en zitten we dichter op de 

trends. We leiden dat weer af naar onze vestigingen in Zoetermeer 

en Rijkswijk om daar het aanbod aan te passen.’

Erik: ‘We moeten er ook voor zorgen dat we geld met onze 

webshop verdienen. De klant in Groningen kunnen we alleen 

maar bereiken door de goedkoopste te zijn of door meer geld te 

besteden aan Adwords. Een webklant is veeleisender, winkelklanten 

zijn veel prettiger. Wij zeggen wel eens gekscherend tegen elkaar: 

“Als je bij ons online voor de helft van de prijs een paar schoenen 

koopt, krijg je van ons een service alsof je het dubbele betaalt.” 

Eigenlijk moeten we in de winkels dezelfde service als online 

bieden. Het percentage van het online assortiment dat via de iPads 

van medewerkers op de winkelvloer wordt verkocht en thuis wordt 

bezorgd groeit. Je moet het zien als een winkelverkoop met een 

webservice. Dat is ook wel wat waard.’

Nolten wil voorlopig blijven groeien met het openen van 

nieuwe vestigingen?

Ard: ‘Op dit moment onderzoeken we onze winkel- en online 

omzet en waar de kansen liggen. De grap is dat webverkopen lager 

liggen in de gebieden waar we grote winkels hebben. Amsterdam en 

Utrecht zijn online voor de omzet heel goede steden voor ons.’

Erik: ‘We zijn krachtig in bepaalde merken en daardoor zijn we 

online heel goed vindbaar. Die mensen zeggen daar niet: “Ik ga 

op het web bij Nolten schoenen kopen.” We blijven ontzettend 

Haags georiënteerd. In de toekomst zien we nog kansen voor een 

grote winkel. Het liefst waar we net als in Leidsenhage al onze 

concepten onder één dak kunnen presenteren. Ik denk dat locatie 

in de toekomst het allerbelangrijkst is. Onze vestiging in Delft Zuid 

sluiten we eind dit jaar omdat het winkelcentrum niet meer past in 

ons profiel en onze klant. Dan zitten we tien winkels.’

van de makers van             visie

Erik Nolten


