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Procter & Gamble (P&G) is in de 
Praagse metro begonnen met 
de verkoop van wasverzachters, 
scheermesjes en vaatwasmid-
delen. Het Amerikaanse marke-
tingbedrijf experimenteert met 
virtuele winkels op de vier druk-
ste stations. Wachtende reizigers 
kunnen daar via hun telefoon pro-
ducten bestellen, die een lokale in-
ternetwinkel later bezorgt.

Leveranciers die rechtstreeks 
aan consumenten verkopen, vor-
men maar één van de bedreigin-
gen voor de klassieke winkelier. 
De concurrentie van internet, de 
economische malaise, het sterk 
veranderende koopgedrag en de 
leegloop van het stadshart zijn an-
dere ontwikkelingen die tot veran-
dering dwingen.

Het Hoofdbedrijfschap De-
tailhandel (HBD) laat nu onder-
zoeken waar de kansen liggen. In 
Veenendaal loopt een proef met 
een kopgroep van 25 onderne-
mers en een aantal technologie-
bedrijven. Zij testen hoe nieuwe 
technologie gebruikt kan worden 
om tegemoet te komen aan veran-
derend winkelgedrag. 

In het promotiefilmpje begint 
het winkelen thuis al, en daarna 
neemt de smartphone het als per-
soonlijke winkelassistent over. 
Via het gratis wifinetwerk weet de 
klant welke aanbiedingen er zijn 
en hoe die door anderen zijn be-
oordeeld. En welke parkeerplek-
ken vrij zijn, terwijl de code in de 
etalage verklapt of het jurkje in de 
goede maat op voorraad is. 

Wie de QR-code op de kassabon 
scant, spaart voor gratis parkeren 
of een appelpunt bij de koffie. De 
winkelier kent dankzij de app de 
smaak van de klant, die vrienden 
vanaf de bank laat meeshoppen. 
Als het druk is of als de klant na het 
winkelen nog een hapje gaat eten, 
worden de spullen in een kluisje 
gelegd of thuisgebracht. 

In 2013 kan het al zover zijn, ge-
looft Jan-Willem Janssen. De in-
novatieadviseur van het HBD was 
de meeste tijd kwijt met het vin-
den van de juiste proefgemeente. 
Dat moest een stad zijn die meer 
wilde dan alleen een app’je ma-
ken en bovendien een doosnee-
gemeente. Immers, ‘als het in Vee-
nendaal kan, kan het overal’.

De toekomstvisie van het HBD 
is gebaseerd op een onderzoek 
naar veranderingen in het koop-
gedrag. Die betekenen dat het win-
kellandschap wordt omgewoeld, 
waarschuwt onderzoeksbureau 
Q&A in het rapport ‘Het nieuwe 
winkelen’, dat afgelopen vrijdag is 
gepresenteerd. 

Het buurtwinkelcentrum zal 
inkrimpen en zich verder moeten 

toeleggen op de dagelijkse bood-
schappen. Daarnaast kan het 
een oplossing zijn voor de lastige 
laatste kilometer van de internet-
aankopen. Daar kunnen kluisjes 
komen waar mensen hun online-
bestellingen ophalen.

De goed bereikbare winkels aan 
de rand van de stad zullen daaren-
tegen belangrijker worden. Wel 
moeten bestaande locaties her-
ontwikkeld moeten worden. De 
eenvormige centra van nu verdwij-
nen en maken plaats voor een ge-
varieerder aanbod van winkels 
waar iets te beleven valt plus hoog-
waardige horeca. 

In de binnenstad is het kopen 
bijzaak. Het gaat om het plezier 
van het winkelen. Alleen winkelge-
bieden in het hart van de grootste 
steden kunnen nog groeien met 
grote ketens die scherpe prijzen 

combineren met hoge omloop-
snelheden en vlaggenschepen van 
grote merken in mode, sport of 
luxeproducten. 

Personeel maakt het verschil, 
concludeert Q&A. Goedkope win-
kelkrachten inhuren die geen par-
tij zijn voor goed geïnformeerde 
consumenten, is geen optie meer. 
Gastvrijheid, kennis van zaken 
en service zijn het enige tegen-
wicht voor het gemak van de in-
ternetwinkel. Dat is de draai die 
de komende tijd bijvoorbeeld in 
Dixons-winkels wordt gemaakt. 

De samenwerking tussen le-
veranciers en winkeliers veran-
dert. De voorraad wordt een geza-
menlijke verantwoordelijkheid of 
komt zelfs helemaal bij de fabri-
kant te liggen. Die loopt het risico 
op de voorraad. Fabrikanten zul-
len dit soort winkeliers vaker ‘kijk-
geld’ betalen om hun producten 
mooi te presenteren.

‘Het koopgedrag heb ik twee 
jaar geleden al in kaart gebracht’, 
zegt retailexpert Cor Molenaar, 
die aan de Erasmus Universiteit 
doceert. Nu heeft hij beschreven 
hoe ondernemers daarop kunnen 
reageren. ‘Laten ze eens beginnen 
met communiceren. Internetwin-
kels hebben de hele tijd klantcon-
tact, de klassieke retailer laat nooit 
van zich horen.’ 

In zijn boek Het einde van win-
kels? waarschuwt Molenaar voor 
een spiraal naar beneden. Winkel-
boulevards zoals de Nieuwendijk 
in Amsterdam schieten in de ver-
keerde reflex met belwinkels, vette 

happen, gokpaleizen en schreeu-
werige uitverkoop voor toeristen. 
Van winkelplezier is daar weinig 
te merken. 

Warenhuizen en ketens als 
H&M, Blokker, Kruidvat, Hema en 
V&D vertrekken volgens Molenaar 
uit de stad. Naar de stadsrand, 
waar zich, net als eerder in Groot-
Brittannië, out-of-town winkel-
centra vormen. Daar ontwikke-
len ze zich net als het Britse John 
Lewis en Debenhams als ophaal-
punt van internetbestellingen. ‘Bij 
H&M wordt al 60% van de internet-
verkopen in de winkel opgehaald. 
Dan is bereikbaarheid cruciaal.’

Sommige ketens, zoals John Le-
wis en M&S, zetten in het stadshart 
gespecialiseerde, kleine winkel-
tjes neer. Ook zelfstandige winke-
liers denken na over nieuwe, unie-
ke formules. ‘Het Britse Aurora’, 
zegt Molenaar, ‘bezorgt mode bin-
nen 90 minuten thuis. Net als een 
pizza. Dat kan elke keten.’ 

En ze zullen ook wel moeten, 
meent Molenaar. ‘Er wordt al voor 
€ 9 mrd via internet verkocht. Dat 
groeit door naar € 22 mrd in 2020. 
Dat is een derde van de non-food-
retail. Als de pijn maar groot ge-
noeg wordt, zullen winkeliers 
gaan veranderen. ‘ 

Hij houdt zijn hart vast voor de 
decembermaand. ‘Als het weer te-
genzit, vallen een hoop ketens om 
in het voorjaar’, voorspelt hij. Nu 
staat al één op de zes winkels leeg. 
Hij vreest dat dit onomkeerbaar 
is. ‘Ik denk dat op winkelvastgoed 
€ 20 mrd moet worden afgeboekt.’

Een klant scant met zijn telefoon de barcode om meer informatie op te vragen over een nieuw computerspel. � Foto: HBD 

Onlineverkopers 
De straat op
Steeds meer internetwinkels 
komen tot de conclusie dat ze 
in een gebied meer verkopen 
als ze ook fysiek aanwezig 
zijn. Internetbedrijf Bas Group 
kocht daarom tweehonderd 
ouderwetse winkels van 
Dixons en Dynabyte. Maar ook 
andere internetpartijen, van 
horloge- tot wijnverkopers, 
duiken steeds vaker op in de 
winkelstraat. 
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