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En dat heeft niet alleen te maken met de 
stijgende energie- en grondstofprijzen, 
de inflatie, personeelstekorten, cao-
onderhandelingen en logistieke kosten. 
Het is schaken op meerdere borden en 
dat het maakt het spel zo boeiend voor 
topbestuurders van retailers, die 
medewerkers uit de thuiswerkstand halen 
en uitdagen om kort op de bal te spelen. 
Jeanine Holscher, COO Mirage Retail Group 
en CEO Blokker, verwoordt de strijdlust om 
te overleven van haar collega’s goed: ‘Het lijkt 
wel of ik in een management game zit. Elke 
keer trek ik een nieuw kaartje. Ik ben ervan 
overtuigd dat we na corona alles aan kunnen. 
Elke volgende hobbel gaan we overwinnen. 
Er is geen terug naar het oude normaal. 
Dit besef zorgt ervoor dat je flexibel blijft. 
Het gaat heel erg over samenwerken en 
slimme oplossingen met elkaar bedenken.’
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‘We moeten nu al nadenken over hoe we over honderd jaar 
omgaan met energie, water, data en goederenstromen. Hoe gaan 
we naar ons werk, wat doen we in onze vrije tijd? Er zal wellicht 
meer tijd zijn om privé te besteden, omdat we minder werken. 
Dat heeft allemaal weerslag op de ruimte. Binnensteden gaan er 
echt anders uitzien: minder auto’s, meer groen, meer ruimte voor 
sport, recreatie en ontmoetingen.’ De nieuwe Rijksbouwmeester 
Francesco Veenstra ventileerde in NRC zijn gedachten over 
wonen en werken Nederland. En dat de toekomst ligt in het verder 
verdichten van binnensteden. Impliciet suggereerde hij dat de 
rol van winkelen als vrijetijdsbesteding zoals we het kennen van 
gedaante zal veranderen. En dat dit alles te maken heeft met 
hoe centrumgebieden zich zullen ontwikkelen. Een interessant 
perspectief, ook voor retailers en vastgoedpartijen. 

Binnensteden moeten post-corona hard werken om de 
bezoekersaantallen van vroeger weer terug te krijgen, zo laat het 
veelbesproken Koopstromenonderzoek 2021 zien in de Randstad 
en Brabant. Meer dan ooit moet er volgens zelfstandig adviseur Arno 
Ruigrok een radicale omwenteling plaatsvinden. ‘We moeten op een 
andere manier naar onze binnensteden kijken. Niet het verleden 
en de oude passantencijfers romantiseren, maar de relevantie van 
binnensteden herdefiniëren. Sinds de naoorlogse periode met sterk 
stijgende welvaart en een dito meegroeiende fysieke winkelmarkt, 
hebben we onze binnensteden stilzwijgend geïnterpreteerd als 
‘winkelgebieden’. En nu moeten we terug naar de essentie van de 
binnenstad als brandpunt voor uitwisseling van mensen, goederen 
en ideeën. Winkels zijn niet het middelpunt, maar een onderdeel 
van het centrum.’

Consumentengedrag Deze opvatting sluit aan 
bij hoe Giovanni Colauto, CEo de Bijenkorf, kijkt naar het 
consumentengedrag in relatie tot zijn zeven warenhuizen op A1 
locaties. ‘We zien minder bezoekers, die wel eerder genegen zijn 
om iets te kopen - wat duidt op een stijgende conversie - en ook per 
persoon meer uitgeven. We zijn gebaat bij actieve en aantrekkelijke 
binnensteden en doen daar graag in mee.’ INretail-voorzitter Krein 
Bons leidde als topman van schoenenketen Van Haren vanaf 
augustus 2020 de kopgroep van dertien landelijke winkelketens 
die samen met centrummanagers van de dertien grootste steden 
(qua bewoners) de corona-alliantie vormden. ‘We hebben in de 
grootste steden nog steeds te maken met de grootste terugval in 
bezoekersfrequentie. Ik weet uit eigen cijfers dat we in onze winkels 
zeker in de eerste maanden van de coronapandemie te maken 
hadden met 45 procent minder traffic in deze steden. Onderzoeken 
wijzen uit dat de teruggang blijvend is. Ook in goede tijden is er 
20 procent minder traffic. Dan heb ik het ook over wijkwinkels en 
steden. Mensen gaan gewoon minder naar de binnensteden toe, 
ouderen hebben online ontdekt. Wat je wel ziet is dat de conversie is 
gestegen, dat heeft ook te maken met de online oriëntatie.’

Bons: ‘Als ik terugkijk zie ik dat we met z’n allen het idee hadden 
dat de binnenstad pre-corona een beleving moest worden, maar die 
hoop is uit elkaar geslagen. Daar is door corona zo’n dikke streep 
door gekomen. Ik ben er van overtuigd dat de huidige situatie van 
blijvende aard is. Het moet dus in binnensteden veel meer gaan 
draaien om hoe maak je het leefbaar en bewoonbaar? In combinatie 
met een goede infrastructuur. Sinds Nederland weer van het slot 
is, is duidelijk geworden dat de bezoekersaantallen van voor maart 
2020 niet meer terugkeren, nu steeds meer consumenten gewend 
zijn geraakt aan online kopen.’ INretail heeft bekend gemaakt dat na 
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Betalen voor 
duurzaamheid

Het investeren in duurzaamheid en 
transparantie, en het communiceren 
hierover is misschien wel de grootste 
kans voor retailers. Zijn consumenten 
werkelijk bereid om meer te betalen 
voor duurzame producten in tijden 
van hoge inflatie en stijgende prijzen? 
Arno Ruigrok: ‘Ik geloof in een 
willingness-to-pay; maar zie toch ook 
veel bij consumenten joy-of-low-cost. 
En dat trekt door alle doelgroepen en 
categorieën heen: ‘Poor people need 
to buy cheap; rich people love to buy 
cheap’.’

Remko Berkel van Specsavers: 
‘Ook bij de productie van monturen 
zien we dat er steeds meer een 
duurzame focus ontstaat en dat een 
kleine consumentengroep hierin 
interesse heeft. Zo heeft Specsavers 
het afgelopen jaar collecties 
gelanceerd waarbij monturen zijn 
gemaakt van bio-based acetaat 
en gerecyclede materialen. Het 
is een start en we hebben een 
ambitieus plan voor de komende 
jaren. Doordat wij een bedrijf zijn 
met ruim 2.000 winkels over de 
hele wereld kunnen we groot en 
voordelig inkopen. Hierdoor is het 
mogelijk om deze monturen tegen 
onze reguliere, aantrekkelijke prijzen 
aan te bieden. Dat is onze kracht. 
Het aanbieden van duurzame 
producten betekent niet altijd dat 
consumenten meer moeten betalen.’ 
Mitch van Deursen van Shoeby 
worstelt: ‘Iedere moderne westerse 
retailer moet er voor zorgen dat onze 
planeet en mensen goed worden 
behandeld. Dat is een hygiënefactor, 
geen marketing. Het is ook zo dat 
er allerlei dingen worden geroepen 
die niet waar zijn, en daar heb ik 
persoonlijk een hekel aan. Hoe kan 
je als multibrand retailer beweren 
over drie jaar volledig duurzame 
merken te verkopen, wanneer 
je weet dat een toeleverancier of 
merk geen grip heeft op wat een 
textielfabriek eigenlijk doet? Ik weet 
uit eigen ervaring heel goed hoe het 
hele ecosysteem van supply chain 

tot aan het eindproduct werkt, van 
CO2 uitstoot tot aan waste in de 
keten.’ Giovanni Colauto van de 
Bijenkorf: ‘Duurzaamheid speelt 
absoluut een steeds grotere rol 
in de aankoopbeslissing. Ik denk 
echter niet dat het een lange termijn 
concurrentievoordeel oplevert. 
De consument verwacht gewoon 
dat je er aan werkt. Doe je dat niet, 
dan is het een reden om niet bij 
je te kopen.’ Jeanine Holscher is 
ook de ‘chief sustainability officer’ 
voor Mirage Retail Group: ‘Een 
van de dingen die wij bij Blokker 
doen is koffiecupjes inzamelen 
en recyclen. Vorig jaar hebben 
we 45 ton ingezameld, waarvan 
de opbrengst naar The Hunger 
Project gaat, een internationale 
organisatie ter bestrijding van 
honger in de wereld. De helft van 
onze sollicitanten vraagt naar ons 
beleid naar duurzaamheid.’ Geeske 
Burema van SPAR: ‘Wij zetten in 
onze duurzaamheidsagenda op 
twee aspecten: gastvrij en lokaal 
betrokken zijn. En het bieden 
van lokaal assortiment, zodat we 
boeren faciliteren direct zaken te 
doen met onze ondernemers, met 
het doel dat er minder kilometers 
worden afgelegd waardoor uitstoot 
van CO2 gereduceerd kan worden.’ 
Henk Hofstede van ABN AMRO. ‘Uit 
onze eigen recente onderzoeken 
blijkt dat circa 50 procent van 
de consumenten bij de aankoop 
rekening houdt met duurzaamheid 
en circa 40 procent zegt meer te 
willen betalen voor eerlijke en 
duurzame producten. Helaas blijkt 
ook dat prijs de belangrijkste reden 
is om geen duurzame producten 
te kopen. De voornaamste reden 
om wel een duurzaam product te 
kopen, is ook de prijs. Mijn inziens 
zullen retailers duidelijk moeten 
communiceren waar ze voor staan 
en wat het eerlijke verhaal is van de 
producten die ze verkopen. Klanten 
willen over het algemeen toch guilt 
free shoppen.’ 

lekker eten. De beachclub is zo mooi aangekleed dat het uitnodigt 
om foto’s te maken. Een Instagrammable format. Dat is de nieuwe 
wereld waar we in retail naar toe gaan.’

Het Zeeuwse familiebedrijf Omoda kijkt ook zo naar haar rol 
in centrumgebieden. De schoenenketen en online verkoper van 
mode heeft dit voorjaar in Utrecht modezaak House of Fred en het 
bijbehorende boetiekhotel Cozy Pillow overgenomen. De multibrand 
winkel draagt nu de naam House of Fred by Omoda. ‘Deze stap 
maakt ons verhaal compleet. Het concept van een inspirerende, 
toegankelijke fashion boutique is dé inspiratiebron voor ons merk. 
Daarin kan zo’n boutique niet ontbreken. Samen met het hotel biedt 
het ons de mogelijkheid om klanten een ervaring te geven als nooit 
tevoren’, verklaarde CEO Jan Baan, die een leeftijdsgenoot is van 
Mitch van Deursen.

Henk Hofstede, sector banker ABN Amro, deelt deze visie 
van de nieuwe generatie ondernemers in retail. ‘Klanten moeten 
‘beloond’ worden om naar de fysieke winkelgebieden te gaan, dus 
de kwaliteit zal omhoog moeten. Het aantal winkelgebieden neemt 
de komende jaren kwantitatief af. De winkelgebieden die overblijven 
moeten kwalitatief beter worden, met meer diversiteit in de 
samenstelling, afgewisseld met grotere regionale experience stores 
en kleinere winkels. Dit in combinatie met andere verblijfsfunctie als 
wonen, werken, leisure en zorg.’

‘Focus niet 
voortdurend op 
transactie, maar 
ook op digitale 

impressies. Elke 
impressie die 

ik online creëer 
in mijn offline 

wereld is ook een 
transactie’

Mitch van Deursen
Shoeby

‘We zien 
minder 

bezoekers, 
die wel eerder 
genegen zijn 

om iets te 
kopen - wat 
duidt op een 

stijgende 
conversie - 
en ook per 

persoon meer 
uitgeven’

Giovanni Colauto
de Bijenkorf

Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Maastricht en Utrecht, meer 
grote steden onder de vlag van ‘binnenstadsalliantie’ een directielid 
van een landelijke winkelketen kunnen ‘adopteren’ om gebruik te 
maken van de data en commerciële kennis van retailers om betere 
inzichten te vergaren over koopstromen en de verblijfsduur.’

Experience stores mitch van Deursen (29) is CEo 
Shoeby, een familiebedrijf met 225 vestigingen in alle relevante 
centrumgebieden van Nederland. ‘Ik vind dat binnensteden nog 
steeds dezelfde uitdagingen hebben als voor de coronacrisis. Hoe 
wordt je meer relevant? Hoe maak je de stad vitaler? Door leuke 
dingen te doen. Focus niet voortdurend op transactie, maar ook 
op digitale impressies. Elke impressie die ik online creëer in mijn 
offline wereld is ook een transactie. Je wilt dat mensen foto’s kunnen 
maken en dingen doen. Wij staan met onze servicelocaties in 
dorpen heel dicht bij onze klanten. In de stad zullen we als retailer 
veel meer naar locaties gaan waar we niet zozeer enorme omzetten 
kunnen draaien, maar wel iets kunnen aanbieden wat mensen leuk 
vinden om naar te kijken. Mijn inspiratie is de strandtent Nammos 
op Mykonos in Griekenland. Het biedt niet alleen topservice en 
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volgens mij wat er nodig is. Er zal geld tegenover moeten staan. 
Wij tonen als Blokker betrokkenheid omdat we altijd lid zijn van 
winkeliersverenigingen, maar we hebben geen eigen panden. Er 
is ook een rol weggelegd voor vastgoedeigenaren. Je kan niet meer 
huren blijven vragen, terwijl de cijfers uitwijzen dat het aantal 
passanten structureel blijft afnemen. Er moeten genoeg kijkers in de 
straten zijn.’

Differentiatie in huurprijzen remko 
Berkel, CEo van Specsavers, eigenaar van 140 winkels, is 
het volmondig eens met de observatie van Jeanine Holscher. 
‘De huur in binnensteden staat niet meer in verhouding tot de 
bezoekersaantallen. Dat is het grootste knelpunt wat mij betreft. 
In grotere stadsdeelcentra buiten de binnenstad, zoals Eindhoven 
Woensel, Groningen Paddepoel en Nijmegen Dukenburg zijn onze 
resultaten beter en de huren passend. De balans in termen van 
klantaanbod, huur en faciliteiten als gratis parkeren, is in deze 
centrumgebieden voor retailers gezonder. Hieruit kunnen we lering 
trekken.’

Arno Ruigrok vult aan: ‘Retail richt zich niet meer alleen op de 
plek met de grootste drukte, maar ook op plekken waar je bepaalde 
groepen met specifieke producten kunt verleiden. Retailers 
verhouden zich niet alleen in relatie tot andere formules in hun 
directe omgeving, maar kijken ook naar andere plekken buiten 
hoofdwinkelgebieden die geschikt zijn. En retailvastgoed is in de 
toekomst wellicht niet langer een aparte asset-class, maar gaat op 
in een brede benadering van commercieel vastgoed met betekenis 
voor bezoekers. Winkels raken niet uit de gratie; maar de rol en 
relevantie van winkels verandert in een context waarin ook andere 
functies belangrijk zijn. Van die verbreding moeten retailers en 
eigenaren van retailvastgoed zich bewust zijn.’

Remko Berkel: ‘Bij een aflopend huurcontract onderzoeken we 
altijd of we op de juiste locatie zitten. Het draait om een combinatie 
van factoren. Zo moet de catchment area voor ons goed zijn. In 
luxe winkelcentra zoals in Leidschendam is onze omzet goed, maar 
onze winstgevendheid minder door de hogere investeringen die 
we afzetten tegen onze solitaire winkels. De bezoekersstromen zijn 
hoog, maar onze catchment area is hetzelfde gebleven als we het 
vergelijken met onze oude winkel. Dat hangt natuurlijk samen met 
onze producten. Kleine huurders (met minder vierkante meters) 
of huurders met een kleinere catchment area betalen in Westfield 
Mall of the Netherlands en Hoog Catharijne een hoge huur, maar 
het levert hen niet voldoende op. Onze visie is dat er veel meer 
differentiatie moet zijn, gericht op de kernactiviteiten van huurders.’

Ruigrok: ‘Op grond hiervan moeten we ook de huidige focus 
bij gemeenten op krimp en concentratie van winkelgebieden 
soms eens tegen het licht durven houden. Ons locatiebeleid 
om retail in een volgende levensfase te helpen is in hoge mate 
op traditionele vormen van detailhandel gericht. Maar nieuwe 
vormen van retail (o.a. quick delivery gemaksconcepten) en ook 
de roep om intensievere vormen van stedelijkheid (gedreven 
door duurzaamheid en de woonopgave) vragen soms om andere 
ideeën voor de wijze waarop winkels, of beter ‘consument gerichte 
voorzieningen’ in onze steden gefaciliteerd moeten worden.’

omnichannel is randvoorwaarde Het spel 
van wijzen naar elkaar is niet van gisteren. Retailers hebben ook 
eigen verantwoordelijkheid en dat draait om relevant zijn met een 
omnichannel marktbenadering waarbij het draait om integraliteit. 
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Sociale betekenis Geeske Burema is commercieel 
directeur SPAr Nederland met 439 gemakswinkels langs 
de weg, in dorpen en in binnensteden. ‘Wij zien gelukkig dat 
de bezoekersaantallen in de binnensteden weer toenemen, we 
verwachten wel dat we op afzienbare termijn op het aantal bezoekers 
van voor de coronacrisis zitten. Tegelijkertijd zien we dat de huidige 
bezoekers met een ander motief centrumgebieden bezoeken. De 
verblijfsduur lijkt langer te worden en meer gericht. Naar een stad toe 
gaan lijkt dus meer een sociale betekenis te krijgen. Anderzijds zien 
we dat werkende mensen in de binnenstad er een ander patroon op 
na houden, de kantoormedewerker is minder sterk vertegenwoordigd 
in ons klantenbestand van SPAR City winkels. 

We zien ook dat het aantal bewoners in binnensteden stabiel 
blijft en dat pre-corona trends als gemak meer aan belang winnen. 
Vandaar onze pilots met Deliveroo en Thuisbezorgd om een mix 
van producten voor directe consumptie en een beperkt assortiment 
boodschappen aan te bieden. Al met al zien wij in de top-15 van 
grote steden geen problemen ontstaan door het fenomeen van een 
afnemend aantal bezoekers en drukte. Je ziet wel een verschuiving 
binnen de doelgroepen die hun eigen dynamiek kennen. Daar waar 
het gaat over de steden met minder dan 150.000 inwoners maakt de 
aantrekkelijkheid om te verblijven het juist interessant voor ons of 
niet. Bijvoorbeeld Leiden blijft een aantrekkelijke binnenstad dankzij 
de juiste mix van horeca, winkelen en entertainment. Zoetermeer is 
toch meer een doelgerichte stad dat minder aantrekkelijk is voor een 
bezoek’, verklaart Burema de locatiekeuze van SPAR.

Sander Lusink is brand director van familiebedrijf oger 
Fashion met zes winkels, verspreid over Nederland en België: ‘Wij 
moeten de omzet zelf creëren met onze interne relatiebeheerders. 
De traffic in  hoofdwinkelstraten en steden is al jaren dalende. 
Eigenlijk zou je huur naar traffic moeten betalen, want de omzet die 
wij maken is niet gerelateerd aan de dalende traffic op A1 locaties. 
De grote merken willen nog steeds bij elkaar zitten, maar ik denk dat 
de huidige huren niet meer reëel zijn.’

Jeanine Holscher is CEo Blokker en Coo van mirage retail 
Group, dat bij elkaar 700 winkels telt. Ze heeft naar eigen zeggen 
een heilig geloof in de combinatie van wonen, werken, winkelen 
en horeca. ‘Het is belangrijk dat gemeenten gaan kijken naar hun 
bestemmingsplanen om retailers te helpen binnensteden levendig 
te houden. Er zijn in leegstaande panden zoveel goede invullingen 
te verzinnen in termen van horeca, wonen en werken. En door 
ruimten boven winkels te ontsluiten voor de woningmarkt. Dat is 

Forse huurverhoging voor 
winkeliers op komst

Winkeliers kunnen in de zomer van 
2022 te maken krijgen met een forse 
huurverhoging, vaak met 6 procent 
of meer. Daarvoor heeft Colliers 
International gewaarschuwd. 
Huurcontracten voor winkelvastgoed 
zijn doorgaans gekoppeld aan de 
inflatie, die mede door de oorlog 
in Oekraïne en de prijsstijgingen 
sinds het voorjaar van 2022 tot 
recordhoogtes is gestegen. De 
vastgoedadviseur raadt winkeliers 
aan om met pandeigenaren in 
gesprek te gaan. Ook Savills 
verwacht dat de stijgende inflatie 
‘op korte termijn zijn weerslag heeft 
op lopende huurovereenkomsten’. 
Daar komt bij dat de servicekosten 
stijgen door onder meer de hoge 
energieprijzen. Vereniging van 
institutionele beleggers IVBN 
bevestigt ‘dat huurcontracten 
voor winkelvastgoed doorgaans 
gekoppeld zijn aan de inflatie’. 
Toenemende inflatie tot meer omzet, 
en dus is het logisch dat ook de 
huurprijs de inflatie volgt. In gesprek 
gaan bij een onredelijke stijging is 
volgens brancheorganisatie INretail 
een terechte keuze. “Een verhuurder 
heeft er ook baat bij dat zijn pand 

bezet is en niet leeg staat. Het is in 
ieders belang om tot een acceptabele 
overeenkomst te komen die de 
winkelstraten vitaal houdt.” 

De verhoging van de huurprijs 
is niet tegen de regels, zegt Raad 
Nederlandse Detailhandel. Maar 
deze stijging is “in de praktijk 
allerminst te rechtvaardigen.” 
Terwijl winkeliers er door de 
coronacrisis schulden bijkregen, 
is “de financiële positie van 
vastgoed- en pensioenfondsen, 
die nooit een lockdown kenden, 
verder versterkt”, stelt de 
collectieve belangenbehartiger 
van grootwinkelbedrijven en 
franchisegevers. Een verlaging van 
de huurprijs zou meer op zijn plaats 
zijn. Winkeliers zouden ook nog 
steeds kampen met minder klanten 
vergeleken met voor de coronacrisis 
en de gestegen inkoopkosten maar 
beperkt kunnen doorberekenen aan 
klanten. Ook moeten de schulden 
die winkeliers aangingen om de tijd 
door te komen, vanaf oktober met 
rente worden terugbetaald.

Bron: BNR, ANP

Vastgoedman Arjen Boesveldt, head of asset services en 
internationaal partner Cushman & Wakefield: ‘De retailmarkt 
was al voor het uitbreken van de pandemie sterk in transitie, maar 
het heeft vanaf de eerste lockdown in maart 2020 haar grootste 
verandering ondergaan. Retailers investeren in grote mate in online, 
en de fysieke winkelportefeuille wordt hierop aangepast. Partijen 
die kiezen voor een O-en-O aanpak (online en offline, red.) zijn 
de definitieve winnaars. Je moet bereid zijn om je aanpak iedere 
dag aan te passen om de consument op haar wenken te blijven 
bedienen: een full service beleving krijgen op ieder moment van de 
dag, en op ieder moment van de dag een aankoop kunnen doen. De 
consument wil geen nee-verkopen meer horen of zien.’

Mitch van Deursen, oprichter Winkelstraat.nl en mede-eigenaar 
Shoeby, is er van overtuigd dat zijn modeketen tot de kopgroep 
behoort. ‘Veertig jaar geleden openden mijn ouders Mieke en John 
van Deursen hun eerste winkel in Den Bosch. Vanaf dag een staan 
onze klanten, samenwerken en ambitie centraal in ons bedrijf. 
Nu is het tijd om als tweede generatie (zijn zus Jill van Deursen is 
Chief of Product, red.) met een nieuwe strategie en positionering 
een volgende stap te zetten om verder te gaan groeien. In binnen- 
én buitenland. De ambitie is om onze klanten de beste versie van 
zichzelf te laten zijn. Met onze collectie, onze persoonlijke stylisten 
én state-of-the-art technologie. Wij willen de nieuwe standaard 
zetten voor service in fashion.’

Met 30 mensen op marketing investeert Shoeby zich suf in online 
marketing met SEO, SEA, display retargeting, influencer marketing 
en social advertising. Maar is het bedrijf 100% omnichannel? Van 
Deursen: ‘Klanten optimaal bedienen doe je nooit genoeg. We zijn 
heel ver. Het is heel makkelijk: je doet een bepaalde belofte. Die 
moet je scherp houden en continu balanceren omdat de customer 
journey steeds complexer wordt. Hoeveel bereik kan ik verwaarden, 
en hoe bereik ik klanten? Waar we nog een vlag moeten planten is 
de voorraadpositie, zodat je vanuit een voorraad gaat voorsorteren 
richting alle kanalen. Dus bakstenen, online en op de marketplace 
Wehkamp. Dat vind ik heel belangrijk. We verdienen het meest aan 
de omnichannel klant.’

 ‘Eigenlijk zou je huur 
naar traffic moeten 

betalen, want de omzet 
die wij maken is niet 
gerelateerd aan de 

dalende traffic op A1 
locaties’

Sander Lusink
Oger Fashion

‘Wij zien dat bezoekers 
met een ander motief 
de centrumgebieden 

bezoeken’

Geeske Burema 
SPAR Nederland
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FC Centrum 

De afgelopen jaren is veel 
gesproken over de grote drukte 
in de Amsterdamse binnenstad. 
Uit onderzoek en gesprekken 
met betrokkenen bleek dat vooral 
bewoners rond de Wallen en 
uitgaanspleinen veel overlast 
ervaren. Tijdens de eerste maanden 
van de coronacrisis waren de straten 
in het oude centrum echter leger dan 
ooit. Dit maakte nog eens duidelijk 
dat er in dit gebied weinig mensen 
wonen, het aanbod er onvoldoende 
gericht is op Amsterdammers, 
en de economische monocultuur 
kwetsbaar is. Hier wil de gemeente 
verandering in brengen. De 
historische binnenstad moet weer 
een winkel- en horeca aanbod 
hebben waar Amsterdammers 
en mensen uit de regio zich thuis 
voelen, en bezoekers te gast zijn.
“De binnenstad is ons speelveld, 
ons hart, onze trots. Wij zijn 
supporters van het centrum door 
dik en dun. Zoals ’t hoort.” Half april 
werd FC Centrum gelanceerd, een 
fanclub voor de oude binnenstad 
van Amsterdam. De leidende 
gedachte is dat de schijnwerpers 

Persoonlijke relatie ABN AMRO heeft als 
hoofdsponsor van de publieksprijs Beste Winkelketen van 
Nederland een goed beeld van hoe consumenten retailers uit alle 
branches waarderen. Henk Hofstede: ‘De consument verwacht elke 
dag meer van service, gemak en snelheid, maar het gaat nog steeds 
niet altijd vlekkeloos. De fysieke en online wereld komen niet altijd 
met elkaar overeen, en websites zijn niet altijd even toegankelijk 
en helder met betrekking tot de beschrijving van producten, 
beschikbaarheid van producten online of offline, verzendkosten, het 
duurzame karakter van spullen, enzovoort. En gemiddeld oriënteert 
meer dan één op de twee klanten zich eerst online, alvorens er iets 
online- of offline wordt aangekocht. Dat moet dus dan wel in orde 
zijn. Je moet je verhaal als retailer goed vertellen en congruent 
zijn met alle touchpoints die je hebt te bieden. De uitdaging zit er 
in om de relatie met de klant ook nog persoonlijk te maken en de 
behoeftes te kennen. Daar heb je dan weer veel data voor nodig 
en de kennis dat je weet wat je er mee kunt doen. Zogenaamde 
persoonlijke aanbiedingen die totaal niet slaan op je persoonlijke 
situatie, doen juist afbreuk.’

Remko Berkel is eindverantwoordelijk voor de snelst groeiende 
brillen- en hoorzorgketen van Nederland. ‘Specsavers zet zeker in 
op omnichannel en verkoopt brillen en contactlenzen zowel online 
als offline. Consumenten blijven toch graag naar de winkel komen 
voor een uitgebreide oogmeting en om meerdere brillen uit te 
proberen. Een goede oogmeting of uitgebreid oogonderzoek is er 
eenmaal niet online. Daar zie ik op korte termijn geen verandering 
in komen. Momenteel komt ongeveer 10 procent van onze omzet in 
contactlenzen vanuit het online kanaal. In online zit zeker enorme 
potentie. Online marketing is al jaren een succesvol onderdeel 
van onze marketingstrategie en de investeringen in de online 
kanalen zijn afgelopen jaren toegenomen om met name de jongere 
doelgroep te bereiken.’

Tien jaar geleden lanceerde de Bijenkorf haar premium 
experience strategie, die de redding is gebleken van de 
warenhuisketen, die eind vorig jaar werd overgenomen door het 
Thaise winkelconglomeraat Central Group en het Oostenrijkse 
vastgoedconcern Signa. Geestelijk vader van de succesvolle focus 
op luxe is CEO Giovanni Colauto. ‘Het omnichannel denken zit er 
goed in, sinds we dertien jaar geleden de deuren openden van onze 
Nederlandse webshop. We hebben in die tijd stappen gemaakt zoals 
bijvoorbeeld vrijwel alleen nog maar digitale marketing, waarbij de 
tone of voice voor winkels en het web gelijk is. Een mooi voorbeeld 
zijn de masterclasses van cosmetica waar fysieke klanten aanwezig 
zijn maar waar je ook via Microsoft Teams voor kunt inbellen. Een 
ander voorbeeld zijn de kiosken in de winkels waar medewerkers 
voor klanten items kunnen bestellen en thuis laten leveren als iets 
er niet is of mensen het liever thuis bezorgd krijgen.’ 

ongemerkt intuïtief proces Sander Lusink van 
Oger Fashion: ‘Wij zien dat online belangrijk is maar nog steeds in ons 
luxe segment offline dominant blijft. Belangrijk is het ROPO-effect 
(Research Online, Purchase Offline, red.). Je ziet klanten met foto’s 
op smartphones onze winkels binnenkomen met de vraag waar een 
bepaald jasje hangt. We bedienen dus klanten via alle kanalen, maar 
een mobiele functie als Whatsapp blijft met onze persoonlijke service 
het beste werken. De offline klant geeft bij ons het meeste uit, online is 
meer een servicekanaal voor mensen die geen tijd hebben en snel iets 
nodig hebben.’ Henk Hofstede, wiens bank grossiert in insights, ziet 

ook in het luxe modesegment kansen: ‘Veel luxe modemerken hebben 
juist tijdens corona geïnvesteerd in de Metaverse die ze zien als digitaal 
uithangbord van hun merk. Mijn verwachting is het 3D internet in de 
nabije toekomst een enorme vlucht gaat nemen. Vooral generatie Z zal 
hier veelvuldig digitaal en sociaal aanwezig zijn, en shoppen.’

Jeanine Holscher van Mirage Retail Group (Intertoys, BCC, 
Blokker en Miniso) werkt hard om haar organisatie integraal naar de 
consument te laten kijken. ‘Het kan altijd beter, maar omnichannel is 
wel voor al onze formules een topprioriteit. De kanaalkeuze op zich 
vind ik al heel lang niet meer interessant. Iedereen moet gewoon 
altijd en overal bij ons terecht kunnen. Het is ook belangrijk dat we 
het grote winkelnetwerk behouden. Er is altijd een winkel bij jou in 
de buurt. Je moet als retailer een heel palet aanbieden en voorbereid 
zijn op alle vragen en wensen van de klant om een mooi ongemerkt 
intuïtief proces aan te bieden. Tijdens de lockdown in december 2020 
hebben we in drie dagen tijd Blokker Express ingevoerd, waarbij 
Blokker-medewerkers zelf alle orders bij klanten thuisbezorgden. 
Voor ons was dat een eye opener hoe we voor de klant echt relevant 
kunnen zijn. Vervolgens zijn we de samenwerking met Packaly 
aangegaan, waardoor we nu in de Randstad vanuit de winkel bij 
mensen thuis kunnen leveren. Waar mogelijk worden orders door de 
winkels afgehandeld. Als we een stofzuiger in de aanbieding hebben, 
wordt dat product heel veel vanuit de winkel thuisbezorgd. Je kunt er 
ook voor kiezen om je bestelling binnen twee uur op te halen, waarbij  
we zien dat onze website ook gebruikt wordt voor items met kleine 
bedragen. Mensen bestellen bijvoorbeeld online een afwasborstel of 
schuursponsje en halen ze daarna op in de winkel.’

First party data Uit onderzoek blijkt dat een 
meerderheid van de Nederlanders aangeeft dat ze een 
gepersonaliseerde winkelervaring willen. Sector banker retail Henk 
Hofstede stelt dat het begint bij first party data om te weten wat de 
behoeftes van klanten zijn. ‘In de praktijk valt dat nog wel tegen. Uit 
eerdere onderzoeken die ik ooit heb gedaan bleek dat ongeveer 60 
procent van de consumenten aarzeling had om data met retailers 
te delen. Eenzelfde percentage is bereid om data te delen indien ze 
er iets voor terug krijgen: korting, handige aanbiedingen, primeurs, 
uitnodigingen voor events, advies, enzovoort. Uit datzelfde 
onderzoek bleek ook dat ongeveer een derde van de retailers 

helemaal geen data van klanten bewaart. De gespecialiseerde lokale 
helden kennen je voorkeur en kunnen daar goed op in spelen. De 
eigenaar van mijn wijnwinkel Nebbiolo in mijn woonplaats Baarn. 
weet exact wat ik wel en niet lekker vind. Dat is topservice zonder 
data en heel persoonlijk. Daar moet je wel het juiste personeel voor 
hebben en dat is schaars. Bovendien is deze aanpak niet schaalbaar.’

De retailers in dit artikel zijn ervan overtuigd dat ze klanten 
meer dan een transactie bieden. Remko Berkel: ‘Zorg voor ogen 
en horen opereert op het snijvlak van zorg en retail. Hierdoor is 
de winkelervaring al persoonlijk. Personalisatie gaat verder dan 
‘ken mij’, het gaat ook om ‘begrijp mij’. Dat komt duidelijk terug 
in onze klantenreis, en tijdens de oog- en gehoormeting. Onze 
opticiens, optometristen en audiciens hebben echt een gesprek over 
bijvoorbeeld de individuele wensen en behoeften. Klanten kennen 
vaak hun opticien en audicien persoonlijk en bouwen in de loop 
der jaren een vertrouwensband op. Het tot vier keer toe winnen van 
de consumentenverkiezing Beste Winkelketen van Nederland in 
de categorie audicien en onze top-5 score in het KPMG-Customer 
Experience onderzoek onder meer dan 5.000 Nederlanders naar 
de beste klantenervaring, is zeker een bewijs dat we het op dat 
vlak goed doen. Maar we blijven niet stilzitten, het is een continue 
investering.’ Specsavers werd als nieuwkomer in de ranglijst met 
name gewaardeerd op het vlak van persoonlijke benadering, 
integriteit en betrouwbaarheid van het merk. Ook de Bijenkorf stond 
voor het eerst in de top-10 van het onderzoek. Giovanni Colauto: 
‘De Bijenkorf biedt personal shopping als service aan in Amsterdam 
en Rotterdam. We geven deze ervaring ook via de digitale kanalen 
via onze stylisten op het hoofdkantoor, die ieder een specifiek 
klantbestand bedienen.’

Jeanine Holscher: ‘Er is niks persoonlijker voor een klant dan in 
een winkel een-op-een contact met een medewerker, die je alles kan 
vragen. Die is getraind om door te vragen als iemand een stofzuiger 
zoekt. Onze online data gebruiken we om te kijken waar een klant 
behoefte aan heeft. Ik geloof wel heel erg dat we relevant moeten zijn 
in de offline winkelformule en online benadering. Dat is eigenlijk 
altijd gepersonaliseerd. De app kunnen klanten in de winkel 
gebruiken, en daar hebben we meer data van. De reden van klanten 
om naar de winkel te komen is een bevestiging. Het is belangrijk 
dat we tegen ons winkelpersoneel zeggen dat als mensen de moeite 
nemen om naar de winkel te komen, er echt wel toegevoegde 
waarde moet zijn. We gaan het komende jaar ons dataplatform 
verder ontwikkelen. We hebben de afgelopen jaren al onze systemen 
vervangen, inclusief een nieuw ERP systeem. We hebben een schat 
aan data in huis, waar we nog veel meer mee kunnen doen. Dat 
vereist bepaalde capabilities en een mindset van mensen om niet 
te blijven hangen in het gebruik van Excel sheets. Er zit een enorme 
cultuuromslag aan vast, maar je moet het wel echt willen gebruiken. 
Ook voor analyses van het assortiment.’

Mitch van Deursen: ‘Een gepersonaliseerde klantbeleving gaat 
terug naar de basis en dat is service bieden in onze winkels. Ik 
kan mij voorstellen dat een consument zich ook met online laat 
inspireren en openstaat voor gepersonaliseerde coupons. Met 
name de loyale klant krijgt in de winkel een coupon of extra artikel. 
De kern is dat je een winkelmedewerker hebt staan die de klant 
begrijpt, je kan zien en durft te zeggen of het kledingstuk wel of niet 
bij haar past. Het digitale verhaal is dat je een adviseur of styliste 
in de winkel met een tablet moet hebben om inzicht te krijgen in 
de klant. Die twee werelden aan elkaar koppelen is voor mij het 
summum van een gepersonaliseerde winkelervaring.’

‘Je moet als retailer 
voorbereid zijn op alle 
vragen en wensen van 
de klant om een mooi 

ongemerkt intuïtief proces 
aan te bieden’

Jeanine Holscher 
Mirage Retail Group

worden gericht op al het goede 
dat de veelgeplaagde binnenstad 
heeft te bieden: bijzondere 
ondernemers, leuke kroegen, 
inspirerende buurtinitiatieven 
en verborgen plekjes om tot rust 
te komen. De initiatiefnemers 
van FC Centrum, waaronder 
Kroonenberg Groep, streven 
naar trots en betrokkenheid. Een 
stichting zonder winstoogmerk dat 
naar eigen zeggen gedreven wordt 
door de liefde voor de binnenstad. 
Een van de contentmakers is 
Diana Pattiselanno van Moonbird, 
productiehuis voor branded content. 
Naast mooie beelden en verhalen 
van oud-voetballer Sjaak Swart is het 
platform nog in ontwikkeling. Op 14 
mei openden in het oude centrum 
theaters, musea, kerken, winkels, 
bars, hotels en clubs hun deuren 
tijdens de 24H Amsterdam. FC 
Centrum bracht een ode aan de oude 
binnenstad in een speciaal pop-up 
clubhuis in Reguliersbreestraat 22 
met een laagdrempelig programma, 
zoals een art-show met talent, tattoo 
en nail art en een wandeling met een 
stand-up comedian. 


