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Zomer 2021. We weten dat terug naar het oude normaal 
niet meer kan in het besef dat mensen ook na de lockdown 
nog steeds graag hun geld in de winkelstraat uitgeven. Dat 
is net zo’n sociale basisbehoefte als een terrasje pakken. 
Welke lessen retailers trekken uit het veranderende 
consumentengedrag? En wat betekent dit voor binnensteden 
aan de vooravond van een ongekende transformatieopgave? 
Een groep ervaringsdeskundigen geeft antwoord. ‘Corona is 
misschien wel een geschenk: het versnelt de bewustwording 
en verhoogt het tempo van handelen.’

Een jaar geleden schreef ik in de zomereditie van VG 
Visie een achtergrondartikel met als kop ‘De grote retail-
reset’. We zaten destijds in het oog van de storm. ‘Deze tijd 
vraagt om inventiviteit, empathie, leiderschap, bereidheid 
tot samenwerking en relativeringsvermogen’, schreef ik. Een 
prachtig voorbeeld van dit esprit is een jaar later te vinden in 
Leiden. Vanuit de visie ‘Voor en Door Leiden’ hebben honderd 
Leidenaars, gesteund door de middenstand, gemeente en 
centrummanagement, een plan bedacht om het voormalige V&D-
pand te transformeren tot een toekomstbestendige destinatie. 
Het ooit zo bruisende pand van 14.000 m2 tussen Breestraat 
en Aalmarkt moet vanaf 1 oktober 2022 ruimte bieden aan een 

volledig Leids belevingsconcept met een overdekte markthal 
en proeverij, stadsmakerij, bibliotheek, hotel en een groen 
dakpark met horeca. Een handvol exploitanten heeft zich bereid 
verklaard om deze wensen te helpen realiseren. Het is aan 
de pandeigenaar om dit initiatief een kans te geven. Of geeft 
ASR Vastgoed er toch de voorkeur aan om een internationale 
retailformule te strikken voor parterre en eerste etage, en 
daarboven dure woningen te realiseren? Het rekensommetje is 
gauw gemaakt. Het draait echter ook om toegevoegde waarde 
en het versterken van verblijfskwaliteit. Winkelvastgoed is niet 
alleen een financieel product, maar ook een emotioneel product 
met maatschappelijke relevantie. 
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Binnensteden
Niet alleen Leiden, in heel Nederland hebben 

kernwinkelgebieden te maken met leegstand. Een prachtige 
transformatieopgave, die wel vanuit een heldere visie door 
gemeenten samen met vastgoed en retailers moet worden 
opgepakt. Staatssecretaris Mona Keijzer van EZ belooft een 
herstructureringsfonds van €100 miljoen om winkelgebieden 
in binnensteden en kernen aan te pakken. De timing is perfect 
aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 
In alle steden schaven gemeenteambtenaren aan plannen voor 
de collegeperiode 2022-2026. Brigit Gerritse maakt als directeur 
van Kern, centrum voor vastgoedprofessionals, zich zorgen: ‘De 
kans is groot dat versneld straten of gebieden gaan verkleuren. 
We moeten voorkomen dat monofunctionele winkelgebieden 
gaan veranderen in monofunctionele woonstraten. Door 
bijvoorbeeld in de centra weer wonen op de verdiepingen toe te 
voegen kan er ruimte ontstaan om op de straatniveau flexibele 
werkconcepten te huisvesten, of werkplaatsen van opleidingen. 
Uiteindelijk wil je levendige kernen behouden. Dan ontstaat er 
vanzelf weer handel.’ Rob Vester stelt als partner City Beats en 
voorzitter van BIZ Spijkenisse dat het gezonde verstand zegeviert: 
‘Naïeve ambities van stadsbestuurders om door de inhuur van 
dure accountmanagers leeggekomen winkelpanden in te vullen 
zijn voorbij. Het lopende proces van inkrimping in bepaalde 
steden, is versneld. Dit leidt tot actie. Goed voor de binnensteden, 
de consument en stadsbewoner. Het laatste waar hij of zij op zit te 
wachten is een binnenstedelijke ervaring van lege winkelpuien, 
eventueel tijdelijk gevuld met een naïeve ondernemer, en weer 
leeg. Er moet structureel wat veranderen in veel stadscentra.’ 
Rob Wolfs bezoekt als directeur van de snel groeiende good food 
keten Eazie veel binnensteden voor zijn witte vlekkenplan: ‘Er 
zal zeker een afname te zien zijn van het aantal winkels versus 
online, hoe groot is alleen nog de vraag. Retailers zijn aan het 
analyseren welke vierkante meters ze echt nodig hebben. Ik ben 
ervan overtuigd dat A-merken en diensten behoefte hebben aan 
kwalitatief klantcontact. Fysieke locaties maken onderdeel uit van 
deze expansiestrategie.’ 

Gemak en persoonlijke service
Colleges van gemeenten krijgen - terecht - vaak het verwijt 

dat ze op te grote afstand staan van wat er leeft bij ondernemers. 
Erik Bekkering wil als oud-marketeer de consument beter 
doorgronden in zijn rol als wethouder Economische Zaken 
van gemeente Bergen. ‘Voor de retailer en de gemeente is het 
essentieel te begrijpen waarom de consument de moeite neemt 

grocery retailing. Er is geen enkele reden om aan te nemen 
dat online boodschappen qua penetratie niet de non-food 
markten achterna gaat. Als 30 procent van de mensen online 
boodschappen gaat doen betekent dat een enorme verandering 
van het landschap. Er blijft zeker ruimte voor fysieke winkels. 
De combinatie weekboodschappen via Picnic en in het weekend 
dat rijpe kaasje kopen voor het diner die avond is perfect.’ 
A1-makelaar Gijs Bessem van Kroese Paternotte ziet dat 
anders. ‘Mensen blijven minder bereid om te gaan bewegen, 
dus goederen moeten dichter bij huis gehaald worden. Dat in 
coronatijd thuisbezorgdiensten het bijzonder goed doen, geloof 
ik wel. De trend zet zich door supermarkten kleine kruideniers 

een specifieke winkel(straat) te bezoeken, en op basis van 
deze inzichten de propositie en aanbod aan te passen. Gebruik 
van koopgegevens, tracking gegevens en heldere kwalitatieve 
inzichten zijn essentieel om kort op de bal te blijven.’ Bart van 
den Nieuwenhof analyseert continu het koopgedrag als CEO van 
400 Hans Anders winkels in Nederland en België. ‘We weten 
dat de oudere consument online echt versneld heeft ontdekt 
en dit ook de toekomst blijft omarmen. De drukte hoeft niet te 
worden opgezocht. De schroom om te retourneren is er ook daar 
af. De aantrekkelijkheid van de grote stad weegt niet op tegen 
de woonplaats. Het aanbod van winkels in de grote stad weegt 
niet meer op tegen de nadelen.’ Marit van Egmond, CEO Albert 
Heijn, leert elke dag van het vullen van 5 miljoen bordjes. ‘De 
levens van klanten veranderen steeds sneller, en de verschillen 
worden ook groter. We zullen steeds meer moeten leren 
differentiëren. Daarnaast verwacht ik wel dat gemak een grote 
universele behoefte zal worden. Gemakkelijker boodschappen 
doen, gemakkelijker een recept vinden wat je lekker vindt of bij 
jouw persoonlijke levensstijl past, gemakkelijker uitkomen met 
je maandbudget, gemakkelijker lekker in je vel zitten: of dat nu 
gaat over gezond en gevarieerd eten, voldoende bewegen of iets 
doen om de wereld beter achter te laten. Gemak en persoonlijke 
service worden daarmee komende jaren de basis voor loyaliteit 
van klanten.’ Thijs van Banning, CEO en mede-eigenaar 
Landmarkt, is trots op de niche die hij met zijn versmarkt de 
afgelopen 10 jaar heeft gebouwd. ‘In mijn beleving gaat de 
standaard supermarkt verdwijnen. Of je voegt waarde toe in 
termen van service, beleving, bezorging en extra scherpe prijzen. 
Of je bent ten dode opgeschreven.’ Bart Fischer, consultant 7BFT 
en oud-directeur format development Albert Heijn, adviseert 
elke retailer om de ogen en oren open te houden. ‘Houd trends 
in de gaten en organiseer jezelf maximaal modulair en flexibel. 
Ik verwacht primair in foodretail een verschuiving naar juist 
méér winkels die kleiner zijn. Deze winkels zullen gesitueerd 
zijn op een andere plek in de binnensteden.’ De opkomst van 
de gemakswinkels zet dus door. Marit van Egmond: ‘Drukke 
locaties krijgen een grote rol als het gaat om foodservice, met 
meer vers, ultra vers en on-the-go assortiment, minder drukke 
locaties zullen andere alternatieven gaan krijgen om toch het 
wekelijkse verkeer naar de winkel vast te houden. Alle opties 
voor onderweg, thuis, meenemen of bezorgen zullen door elkaar 
heen gebruikt worden door klanten, en dus geïntegreerd zijn als 
beleving.’

Picnic founder Michiel Muller wil (nog) geen winkels openen. 
‘In de non-food retail is online shopping al veel verder dan in 

beginnen in stadscentra. De eerste die er aan gaat is Picnic omdat 
het duurder is om voedsel thuis aan te leveren. Bovendien maken 
ze nog steeds geen winst.’

Van transactie naar attractie
Brigit Gerritse, directeur KERN, houdt geloof in fysieke 

winkels. ‘Het moet voor veel retailers pijnlijk zijn geweest om 
als niet-essentieel te worden geoormerkt. Dat mag natuurlijk 
nooit meer gebeuren. Retailers waren voor de coronacrisis al 
aan het veranderen van transactie naar attractie. Maar nu moet 
daar nog een schepje bovenop. Van beleving naar betekenis. Dat 
vraagt een hele persoonlijke benadering richting de consument 
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waarbij loyaliteit en wederkerigheid hele belangrijke waarden 
zijn.’ Giovanni Colauto, CEO van de Bijenkof onderschrijft dit 
perspectief: ‘De consument verandert continue en daarop in 
blijven spelen is essentieel. En tegelijkertijd kunnen retailers 
ook met nieuwe vernieuwende concepten komen. Wij willen 
graag dat onze klanten kiezen voor duurzamere merken en 
verstandige keuzes maken voor hun garderobe. Op dit moment 
willen wij graag dat onze klanten op een verstandige manier 
winkelen. Vandaar dat wij ook het ‘winkelen op afspraak’ 
hebben geïntroduceerd.’ Bij Linda Keijzer, ceo van huishoud- 
en interieurketen Xenos stond alles op z’n kop tijdens de 
coronacrisis. ‘Wat mij helpt zijn de data en intuïtie, ik noem dat 

Huurders en verhuurders traden 

elkaar tijdens de coronacrisis met 

veel wapengekletter tegemoet. Het 

straatbeeld lijkt weer genormaliseerd, 

maar de vraag is of retailers en vastgoed 

elkaar beter begrijpen en samenwerken. 

Rob Wolfs (Eazie) is optimistisch over 

de transformatie van winkelstraten: 

‘Het “oude” model van vierkante 

meters verhuren veranderen. Waarde 

koppelen aan verhuuropbrengsten 

wordt meer een hybride model. 

Ik verwacht meer aan omzethuur 

gerelateerde componenten en flexibele 

huurcontracten.’ Makelaar Gijs Bessem 

(Kroese Paternotte) stelt dat leegstand 

van beleggingspanden geen perspectief 

is voor eigenaren. ‘Vergeet niet dat de 

huren op A1-locaties pre-corona al naar 

beneden zijn gegaan. Als verhuurders 

niet bereid zijn minder huur te vragen, 

heb je op een gegeven moment geen 

huurder meer. Er komt dus vanzelf een 

correctie. En dan ontstaat er wel een 

speelveld waarin het leuk is om een 

winkel winstgevend te exploiteren. 

Als vanzelf gaan de huurprijzen weer 

omhoog.’ Erik Bekkering (gemeente 

Bergen) steekt zijn nek uit als 

wethouder. ‘Er komt meer samenwerking 

tussen vastgoedeigenaar, retailer 

en gemeente om tot afstemming van 

visie, belangen en uitvoering te komen. 

Vastgoedeigenaren staan nu teveel 

op afstand en varen vaak hun eigen 

koers. Ze moeten onderdeel zijn van de 

oplossing. De optelsom van belangen 

zal voor de gehele winkelstraat meer 

zijn dan de som der delen als vanuit 

een heldere visie wordt gewerkt.’ Rob 

Vester (City Beats) verlangt in zijn 

rol als voorzitter van BIZ Spijkenisse 

meer actief assetmanagement en 

langjarige betrokkenheid. ‘Je ziet 

in zijn algemeenheid dat lokale 

vastgoedeigenaren het verschil maken. 

Bij een partij als CBRE zie je toch dat er 

elke drie jaar een nieuwe carrièremaker 

aan tafel schuift, die snel wil scoren 

en niet met de lange termijn bezig is. 

In de meeste steden is een grondige 

reductie van het vastgoed noodzakelijk 

en bij voorkeur zo snel mogelijk. Dat 

waardeert de consument. In dorpen 

zullen alleen nog conveniencecentra 

overblijven. De papa/mama winkels 

met een uitgebreid assortiment van 

verschillende merken verdwijnen.’ Brigit 

Gerritse (KERN) beseft zich dat op de 

gespannen relatie tussen huurder en 

verhuurder een taboe lijkt te rusten. 

‘Beide partijen praten nauwelijks met 

elkaar, terwijl als je elkaars drijfveren 

en frustraties kent, je veel betere 

afspraken kunt maken. Daar worden 

beide businessmodellen aantrekkelijker 

van. Op pandniveau en op 

gebiedsniveau. Het zou echt waardevol 

zijn als we die stap nu kunnen zetten.’ 

Vastgoedadviseur Arno Ruijgrok: ‘Het is 

stuitend hoe weinig partijen in sommige 

winkelgebieden van elkaars problemen 

op de hoogte zijn. Winkelvastgoed was 

[jarenlang] voornamelijk een financieel 

product. Dat er huurders in een pand 

zitten en dat er klanten komen, was 

een soort automatisme. Financiële 

analisten bepaalden voor een veel te 

groot deel hoe met dat vastgoed werd 

omgegaan. En dat moet nu kantelen. 

Alleen eigenaren die meebewegen 

met hun huurders blijven in business. 

Vastgoed-exploitatie en retail-

exploitatie moeten veel meer in elkaar 

overvloeien om zo in samenhang tot 

een goede propositie te kunnen leiden 

die op de lange termijn aantrekkelijk 

is voor ondernemers en voor klanten.’ 

Hans Geels (Dille & Kamille) ervaart 

nog geen kanteling van het perspectief. 

‘Wij worden vaak uitgelachen omdat 

we niet meer dan acht procent van 

onze netto inkomsten aan huur willen 

uitgeven. Ik wijs er altijd graag op dat 

we in de meeste van de panden die 

we betrekken tientallen jaren later 

nog steeds zitten. In sommige panden 

al meer dan 40 jaar. Acht procent 

lijkt op de korte termijn wat weinig, 

maar op de lange termijn is het voor 

beide partijen win-win.’ Linda Keijzer 

(Xenos) ‘We zien dat de consument 

met corona van de een op andere dag 

een ander patroon heeft laten zien 

waar ze shoppen. Dichterbij was het 

afgelopen jaar het motto, waarbij ze 

de grote stad links lieten liggen. Het 

is spannend om te zien hoe dit zich 

gaat ontwikkelen in het postcorona 

tijdperk. Zijn die nieuwe, lokale 

winkelroutes van de consumenten 

blijvend? Het aantal winkels, de 

footprint, zal niet meer een heilig getal 

zijn in de bestuurskamers. Het zal 

veel meer een optelsom zijn van wat je 

verdienmodel is op bepaalde locaties, 

inclusief de digitale component.’ Dit 

brengt haar op het volgende punt: ‘Ik 

denk dat het belangrijk is dat we naar 

een andere verhuursysteem zouden 

moeten gaan. Niet alleen maar huurprijs 

per vierkante meter. Wat nu soms al 

gebeurt is omzethuurafhankelijke huur, 

maar ik denk zeker dat we nog een 

stap verder zouden moeten gaan naar 

huur die is gerelateerd aan aantallen 

bezoekers bij de winkellocaties. Dit 

moedigt ook verhuurders aan om mee 

data-geïnspireerd werken, om structureel de juiste keuze te 
maken voor welk kanaal, welke locatie en ook op welk moment. 
Je moet dan wel duidelijk voor ogen hebben wat je purpose, 
missie en visie is. Waarom ben je over vijf jaar nog steeds relevant 
voor de consument? Ga hierna aan de slag gaan en maak elke 
dag, week, maand en jaar weer stapjes vooruit. Denk groot, start 
klein, leer heel snel en hou vol/stop nooit. Natuurlijk is hieraan 
gekoppeld dat je je teams gezamenlijk mee neemt op deze route. 
Geef ze richting maar ook vrijheid.’ Bij Hans Anders is al sinds 
2019 winkelen op afspraak usance. Bart van den Nieuwenhof 
heeft hier als ceo destijds bewust op ingezet. ‘De consument 
zal de ‘frictionless store visit’ als de nieuwe standaard gaan 

te denken in het winkelgebied, mee 

te investeren in de kwaliteit van het 

winkelgebied, en samen te werken 

met andere vastgoedeigenaren en 

retailers.’ Bart van den Nieuwenhof 

(Hans Anders Retail Group) kopt 

de bal in: ‘Verhuurders moeten veel 

meer betaald worden naar prestatie. 

Lever je passanten, dan ben je de 

penningen waard. Natuurlijk wil iedere 

verhuurder ver blijven van deze manier 

van redeneren, maar het is wel een 

reële manier van denken. Nu spreken 

verhuurders steeds meer over ‘huur 

aan de omzet gerelateerd’. Dat is wat 

mij betreft een eerste goede stap in 

de richting. Echter de omzet is veel te 

veel afhankelijk van de prestatie van 

de retailer. Als je veel passanten levert, 

lever je als verhuurder veel waarde. 

Wat die retailer er dan mee doet, is vers 

twee. Dit betekent dus ook dat er meer 

huur betaalt mag worden op plaatsen 

waar de passanten wel, maar de omzet 

niet gerealiseerd wordt. We hebben 

in beeld hoeveel huur we betalen per 

bezoeker per locatie. De verschillen zijn 

veel te groot, dat is al veel zeggend. Ons 

merk en onze inspanningen klanten 

te trekken zijn nationaal georiënteerd. 

Daar is dat verschil niet door te 

verklaren.’

‘�Verhuurders:�
betaal�naar�
prestatie’
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beschouwen. Bij voorkeur op afspraak, want wachttijden zijn een 
nog grotere bron van ergernis dan pre-covid. Dus minder drukte 
in winkels, goede voorzieningen, hygiëne, minder wachten, 
sneller geholpen worden op een tijd die de klant schikt door de 
juiste vakspecialist, zichtzendingen en nalevering thuis. Net als 
bij de kapper. Zo kunnen we groei van loyaliteit aan ons merk 
bewerkstelligen.’ Vastgoedstrateeg Arno Ruigrok: ‘Het personeel 
is een cruciaal onderdeel van het succes. Werken in de winkel 
wordt weer een vak waar je trots op kunt zijn. en dan kun je 
misschien ook weer de goede mensen krijgen. En dit is voor 
grootwinkelketenbedrijven, met van oudsher een veel mindere 
mate van betrokkenheid, een grotere opgave als voor zelfstandige 
ondernemers.’ Rob Vester gelooft niet meer in volume en de 
laagste prijs: ‘Het draait in de toekomst om kwaliteit: kwaliteit van 
het product - natuurlijk voor een juiste prijs - en kwaliteit van de 
beleving.’ 

Tico Schneider heeft bij Hema geleerd welke drie knoppen 
hij als directeur van Ziengs Schoenen ingedrukt moet houden. 
‘Retailers moeten vol inzetten op de combinatie van efficiency, 
experience en expertise. Wij moeten onze winkelvoorraad fysiek 
op orde hebben. Klanten willen producten hier en nu. Snelheid en 
gemak zijn key. Ook moeten wij klanten verleiden om het product 
te komen voelen, ruiken en passen. Door te laten zien dat er veel 
kennis en kunde in de winkels aanwezig is met specialisten die 
klaar staan om advies te geven. Wij moeten ook zorgvuldig ons 
assortiment blijven samenstellen naar lokale behoefte. Klanten 
lijken exclusiviteit en personalisatie steeds belangrijker te gaan 
vinden.’ Giovanni Colauto gelooft in zijn mensen: ‘Wij hebben met 
kerst in 3 dagen tijd het bestellen vanuit de winkel en bezorging 
met de bakfiets geïntroduceerd. Een schot in de roos: 25 procent 
van onze klanten woont binnen een straal van 10 kilometer. Op 
deze manier konden de winkels het persoonlijk contact blijven 
houden en kregen onze klanten op een snelle en duurzame 
manier hun kerstcadeaus thuisbezorgd. Wij rouleren ook met 
personeel. Zo werkt personeel vanuit de winkel ook regelmatig 
meer in ons Klant Contact Centrum. Of lopen collega’s stages 
bij elkaar. Op die manier verbreed je je horizon en wordt kennis 
gedeeld.’

merktrouw versus winkeltrouw
Retaildirecteur Arjen Boesveldt van Cushman & Wakefield 

Nederland: ‘De hedendaagse consument heeft een heel ander 
uitgavenpatroon, is veeleisend en accepteert geen ‘nee-
verkoop’. Trouw blijven aan een concept bestaat bijna niet meer. 
Retailers moeten de veranderende consument ook uitdagen 
- consumenten zijn de gehele dag op zoek naar beleving en 
vernieuwing. De trigger zit hem in een korte termijn ‘satisfaction’, 
iedereen wil continu het nieuwste hebben.’ Hans Geels, directeur/
bestuurder van het missie gedreven Dille & Kamille, heeft een 
andere visie. ‘In ons concept is het belangrijk dat de fysieke 
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winkel de ultieme merkbeleving blijft. Vanuit deze beleving 
bouwen we onze merkvoorkeur. Corona heeft e-commerce een 
ultieme boost gegeven. Zelfs in ons bedrijf, waarin e-commerce 
altijd ondersteunend was aan de fysieke winkels, groeit het 
online aandeel naar een kwart van de omzet. De klant ziet 
meer dan voorheen een merk en bepaalt zelf via welk kanaal 
hij of zij aanhaakt. Onze fysieke winkel eerst beleid hebben we 
losgelaten als het gaat om het moment van verkopen, maar 
niet als het gaat om de merkbeleving in de fysieke winkel. Ik 
denk dat dit het toekomst model voor alle retailers wordt.’ Tico 
Schneider: ‘Winkels die onvoldoende identiteit hebben, en 
fysiek onvoldoende waarde toevoegen voor hun klanten zullen 
uit het straatbeeld verdwijnen. Vooral het mkb dat niet mee 
kan doen met omnichannel, zal zijn kosten te weinig kunnen 
terugverdienen, en uiteindelijk het niet volhouden. Zonde, want 
het gaat ten koste van diversiteit in het straatbeeld.’ Wethouder 
Erik Bekkering pakt zijn verantwoordelijkheid: ‘De gemeente zelf 
zal faciliteren en stimuleren. We zetten in op maatwerk per kern 
in onze gemeente. Daarnaast hebben we budget en capaciteit 
vrijgemaakt om gezamenlijk te komen tot een detailhandelsvisie. 
Vanuit dit strategische vertrekpunt moeten dan activiteiten 
worden ontwikkeld voor de korte en langere termijn.’

Stopkracht en klantwaarde
Uit onderzoek van Salesforce blijkt dat veel retailers hun 

businesscase voor omnichannel niet voor elkaar krijgen omdat 
ze telkens vanuit transactie redeneren en niet vanuit ‘customer 
lifetime value’. De noodzaak voor het bieden van één naadloze, 
vloeiende instore beleving én online shopper ervaring moet 
niet onderschat worden. Het werkt alleen als vanuit het merk 
en de klantrelatie wordt gedacht. Dat kun je borgen met de 
elementen informatie, inspiratie & activatie, interactie, transactie, 
productie en relatie. Ik geloof in de strategie van ‘phygital retail’. 
Voor elk element van deze integratie van fysiek met online 
geldt dat service, diepgaande consumentenkennis en gemak 
vanzelfsprekend zijn. Linda Keijzer: ‘Het maakt niet hoe we het 
ook noemen: ‘Totaal Retail’, ‘Omnichannel’ of ‘Phytigal Retail’. 
Zonder deze integratie zie ik het somber in voor de operatie. Er 
blijven altijd retailketens bestaan die de onderkant van de markt 
afdichten en enorme volumes draaien zonder online.’ Marit 
van Egmond: ‘Digitaal en fysiek zijn voor mij geen gescheiden 
werelden, omdat ze dat voor de klant ook niet zijn.’ Giovanni 
Colauto: ‘De klant denkt al lang zo. Ze oriënteren zich online en 
kopen dan in de winkel of vice versa. Het gebruik van QR-codes 
is in 2020 significant toegenomen. Ook bij de Bijenkorf. En wij 
hebben veel nieuwe diensten geïntroduceerd zoals winkelen op 
afspraak, videobellen, digitale masterclasses en bezorging per 
bakfiets vanuit de winkel. Van onze klanten geeft nog steeds 80 
procent aan dat de fysieke winkel het favoriete kanaal is, ondanks 
de hoge omzetten en klantwaardering voor onze webshop.’ Tico 

Schneider droomt hardop over wat phygital kan betekenen voor 
zijn schoenformule met 80 vestigingen: ‘De klant moet je digitaal 
en fysiek dezelfde een-op-een ervaring bieden vanuit hetzelfde 
vakmanschap. Ziengs is nu technieken aan het ontwikkelen om 
mee te gaan in deze shift. Met behulp van kleine ‘innovatielabs’ 
werken we aan innovaties die het verschil moeten gaan maken 
in de combinatie van de fysieke en de digitale wereld. Denk aan 
fancy video’s met gezichtsherkenning in de etalage. En aan ‘selfie 
shoe cams’: dat zijn beelden van schoenen waarbij je ziet hoe 
hij opgebouwd wordt als je een schoen met rfid-tag oppakt. De 
medewerker heeft altijd een device met de gehele webshop en 
voorraad achter hand. Als je dit type ervaringen biedt , krijgt je 

winkel stopkracht en bied je toegevoegde klantwaarde.’ Hans 
Geels blijft bescheiden: ‘De analoge beleving zal in onze fysieke 
winkels leidend blijven, maar de integratie van fysiek, online en 
mobiel zal qua verkopen wel naar de next level gaan bij Dille & 
Kamille. We zullen waar mogelijk verdiepende communicatie 
in de winkels aanbrengen via schermen, we gaan werken QR 
codes met meer informatie, installeren zelfscan kassa’s en 
bieden click & collect en ship from store. Zonder corona hadden 
we deze stappen waarschijnlijk niet gezet. Verder zullen we een 
echt e-commerce bedrijf moeten bouwen, we deden dit met 
anderhalve man en een paardenkop. Dat is nu niet meer vol te 
houden.’


