
 

Pagina 1 van 7 

 

Juli 2020 

Rabobank Retail Update 

De retailsector is al jaren in fundamentele verandering en daar bovenop komt nu de huidige coronacrisis. De 
maatregelen die zijn getroffen om verdere verspreiding af te remmen, raken iedere sector maar zeker ook de non-food 
detail- en groothandel in het ‘nieuwe normaal’ dat eerder het ’nieuwe abnormaal is’: de anderhalve-meter-
economie. Ook in deze nieuwe werkelijkheid blijven vijf kernthema’s centraal staan: 1. Fusion (grenzeloos retailen),  
2. Verticale integratie & Smart data, 3. Omnichannel & Technologie, 4. Samenwerking en 5. Markt & Concurrentiepositie. 
Ondernemers moeten hierop inspelen door hun strategie aan te passen.  

In onze maandelijkse Retail Update verzamelen wij recente ontwikkelingen rond de kernthema’s en voorzien deze van 
Rabobank commentaar om ondernemers hiermee te helpen, te inspireren en te activeren. In de bijlagen: (i) recente 
kerncijfers en (ii) onze kernvisie op de sectorontwikkelingen. 

Recente Rabobank retail publicaties 

Als de coronacrisis één ding duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat digitalisering voor winkeliers van levensbelang is. 
Ook voor ondernemers in schoenen en mode 4 lessen vanuit corona: i) de crisis heeft gezorgd voor herwaardering van 
lokale winkeliers, ii) een winkelbezoek moet meer dan ooit toegevoegde waarde bieden, iii) digitalisering is voor retailers 
van levensbelang en iv) de inkoop moet veranderen. Lees de interviews in vakbladen Schoenvisie ‘Retail na corona: 4 

lessen voor de schoenenbranche’ en Textilia ‘Retail na corona: 4 lessen voor de modebranche’. 

Hoe kan het transformatieproces in centrum- of winkelgebied versneld worden? Welke rol speelt een detailhandelsvisie 
daarbij? En welke instrumenten worden het meest ingezet? In 2019 heeft Rabobank met de Retailagenda en een team 
van experts samengewerkt aan een intensief reviewtraject waarbij inzichten zijn opgehaald bij gemeenten met een 
RetailDeal. Het team experts heeft 11 gemeenten bezocht en een enquête gehouden onder alle gemeenten met een 
RetailDeal. De bevindingen staan in de publicatie ‘Lokale transformatie. Wat werkt wel. Wat werkt niet?’ 

Voor alle retailbedrijven is het nu overleven en zoeken naar kansen voor nu én later. Tijdens het Thoughtful Thursday 
webinar op 2 juli jl. bespreken Frank Quix van Q&A Insights & Consultancy en Ernst-Jan Smids van JUMP! Retail via een 
webinar de laatste ontwikkelingen in een gesprek met Dirk Mulder van ING, Henk Hofstede van ABN-AMRO en Olaf 
Zwijnenburg van Rabobank. Schrijf je hier nu in voor het webinar morgen. 

De sectorspecialisten van dezelfde drie grootbanken zijn geïnterviewd in het fysieke juninummer van RetailTrends in 
een artikel over waarover je moet nadenken vanuit de veranderingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Lees hier 

online de korte samenvatting 'Retailers, denk na over veranderingen door coronacrisis' 

Uiteraard volop nieuws over HEMA in alle landelijke pers. Onze visie op de vraag HEMA: hoe nu verder? is dat 
van belang is dat het warenhuis in handen komt van een strategische of financiële eigenaar met een 
langetermijnvisie en met voldoende bereidheid en mogelijkheden om de noodzakelijke investeringen te 
doen in internationale expansie, digitalisering en innovatie.  

 
Rabobank was aanwezig tijdens het goed bezochte webinar 'Klanten digitaal bedienen' op het Meeting of Minds-
festival van RvN@. Bekijk hier het pleidooi voor 1) de noodzaak voor digitalisering van het Nederlandse MKB en 2) het belang 

van toegevoegde waarde voor fysieke winkels. 

 

https://lnkd.in/dta-kQd
https://lnkd.in/dta-kQd
https://lnkd.in/dta-kQd
https://retailland.nl/lokale-transformatie-wat-werkt-wel-wat-werkt-niet/
https://customer.flowapp.nl/nl-nl/participation/5dd722b9-b106-4476-ad02-42d0b6c1b2fc
https://retailtrends.nl/news/60773/retailers-denk-na-over-veranderingen-door-coronacrisis
https://retailtrends.nl/news/60773/retailers-denk-na-over-veranderingen-door-coronacrisis
https://retailtrends.nl/item/60748/hema-hoe-nu-verder-
https://rvnhub.nl/mom-deterugblik/
https://rvnhub.nl/mom-deterugblik/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AHEMA_Logo.svg&psig=AOvVaw1PJ622PzO5VJR1uWPOyZ1W&ust=1593594787745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJixnLqZqeoCFQAAAAAdAAAAABAD
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1. Fusion (grenzeloos retailen)  

Spar: formule in meerdere varianten 
Supermarktketen Spar komt met een kleinere variant van de Spar city: de Spar city small. Deze nieuwe gemaksformule 
heeft een winkeloppervlak van slechts tachtig vierkante meter en is bedoeld voor high traffic-locaties. De formule richt 
zich op de millennials, die veel buitenshuis zijn en 'hun eetmomenten kiezen wanneer ze trek hebben'. "Met Spar city 
small laten we zien dat we ook op een kleiner aantal vierkante winkelmeters een mooie convenience propositie kunnen 
voeren", aldus Spar-ceo John van der Ent.  

Verkopen van mondkapjes via abonnement, ook voor B2B markt 
Nu Nederland weer langzaam van het slot gaat, neemt ook de vraag naar mondkapjes toe. Daarvoor is een nieuw 
initiatief gelanceerd: Cappy. Met Cappy kunnen consumenten een abonnement nemen op mondkapjes, waarmee ze 
maandelijks een x-aantal mondkapjes thuisgestuurd krijgen. Daarnaast kan gekozen worden om de kapjes, die per 10, 
20, 50 of 100 stuks verkocht worden, in losse bestellingen aan te schaffen. Cappy biedt haar diensten ook aan voor 
zakelijk gebruik. Werkgevers kunnen hiermee hun werknemers van de mondkapjes voorzien. De kapjes worden bij de 
medewerkers thuis afgeleverd.  

Commentaar Rabobank: 
‘Fusion’ gaat over het steeds verder vervagen en verdwijnen van grenzen binnen en buiten de retailsector. Dat biedt 
nieuwe groeikansen bij het stretchen van de formule in het retail aanbod, markten, locaties en de waardeketen. De 
voorbeelden laten zien dat er nog veel kansen zijn voor ondernemende bedrijven. Succesvolle (food) retailers maken 
keuzes. Spar richt zich met verschillende winkelconcepten nadrukkelijk op verschillende doelgroepen. De stap naar 
kleine gemakswinkels is daarvan opnieuw een mooi voorbeeld. Op de juiste locaties zullen deze gemakswinkels ook 
een geduchte concurrent worden voor de lokale horeca. Cappy speelt in op een actuele marktvraag (mondkapjes) en 
doet dat onder meer via een abonnementsmodel. Dit verdienmodel levert terugkerende opbrengsten en zorgt voor 
een permanente relatie met klanten. Verder stretcht Cappy van B2C naar de B2B markt om extra omzet aan te boren.  

2. Verticale integratie & Smart data 

Picnic lanceert duurzaam huismerk  
Online supermarkt Picnic heeft met ondersteuning van supermarktpartners Boni en Edeka een eigen huismerk 
ontwikkeld. Picnic gaat onder meer chips, conserven en keukenpapier verkopen onder het nieuwe label waarbij het 
uitgangspunt is dat zowel de verpakkingen, recepten als de supply chain duurzaam worden. Naar eigen zeggen wordt 
het nieuwe huismerk ‘het eerste duurzame e-commercemerk’. Omdat de artikelen niet in de winkel komen te staan, 
hoeft de websuper daar voor de verpakkingen geen rekening mee te houden. Er is nog geen lanceerdatum van het 
nieuwe huismerk genoemd. 

Unieke shampoo en conditioner van F N G R P R N T S 
Ieder mens is als een vingerafdruk, uniek en perfect en met eigen keuzes. Bij F N G R P R N T S kies je zelf een shampoo 
en conditioner die is aangepast aan jouw persoonlijke wensen en unieke haarbehoeftes. Met één vinger vul je de online 
consultatietest in om je haarconditie en persoonlijke haarwensen te bepalen. Op basis van de antwoorden wordt uit een 
unieke mix van ingrediënten een persoonlijke receptuur gecreëerd. Via een abonnement kun je bestelfrequentie, 
receptuur, frequentie van levering of de volgende leverdatum aanpassen. 

E-mail marketing blijft zeer effectief 
Van alle Nederlandse marketeers beschouw bijna driekwart e-mail als een belangrijker marketingkanaal dan voor de 
crisis. Het versturen van relevante boodschappen via e-mail blijkt ook in deze tijd een zeer effectief kanaal. Bijna de helft 
van alle organisaties zagen de open- en klikratio’s van hun e-mails stijgen, blijkt uit onderzoek van branchevereniging 
DDMA. Vooral bedrijven die zich richten op consumenten zien de effectiviteit van de campagnes oplopen. Daarbij stijgt 
het aantal e-mailinschrijvingen terwijl het aantal afmeldingen is teruggelopen. Personalisering is het recept van de 
toekomst. Consumenten worden steeds veeleisender en verwachten maatwerk vanuit een persoonlijke benadering 
(met behoud van privacy). Dit geldt zowel voor online als de fysieke wereld. 
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Commentaar Rabobank:   
Verticale integratie – het voeren van regie over de keten en het dicht bij de klant komen – is een belangrijke trend in 
retail. De voorbeelden laten zien dat diverse spelers deze regierol proberen te pakken. Picnic werkt voor de 
verticalisering binnen de waardeketen nauw samen met haar supermarktpartners die al veel ervaring hebben met 
eigen merken en de achterliggende waardeketen. Daarbij kan de online supermarkt in duurzaamheid een USP 
ontwikkelen omdat ze geen verpakkingen hoeft te maken die ook geschikt moet zijn voor in fysieke winkels. 
Personalisering is het recept van de toekomst. Consumenten worden steeds veeleisender en verwachten maatwerk 
vanuit een persoonlijke benadering (met behoud van privacy). Dit geldt zowel voor online als de fysieke wereld. Het 
Nederlandse F N G R P R N T S combineert gepersonaliseerde haarverzorging met een abonnementsdienst. Dat past 
in de gedachte dat grote marketingcampagnes terrein verliezen aan gepersonaliseerde boodschappen. Het gaat hier 
om perfectie in de uitvoering en het - liefst real-time - inspelen op de specifieke karaktereigenschappen en wensen 
van de klant. Een goede website combineren met e-mailmarketing kan heel snel zorgen voor meer omzet, marge en 
winst door i) te informeren wie je bent en wat je doet en waarom en ii) het opbouwen van interactie en structurele 
communicatie nar klanten gericht op en het aanjagen van traffic naar de fysieke omgeving en verkoop en iii) het 
creëren van klantloyaliteit door het bouwen van een ‘local social community’. 

3. Omnichannel & Technologie 

Jumbo helpt klanten met Foodcoach-app 
Jumbo stelt zijn Foodcoach-app voor het eerst beschikbaar voor klanten. De 
persoonlijke coach helpt mensen die fanatiek wielrennen bij het opstellen van een 

voedingsplan. De app is ontwikkeld en getest in samenwerking met onder meer de 
A-selectie van voetbalclub PSV, staf en sporters van Team Jumbo-Visma en meerdere bewegings-, voedings- en 
gedragswetenschappers. Volgens Jumbo zorgt de app met het persoonlijke voedingsplan voor betere prestaties tijdens 
trainingen en wedstrijden en leverden eerdere testen succesvolle resultaten op. Ook zou het makkelijker haalbaar zijn 
om het plan te volgen, door de koppeling met een ruim aanbod aan recepten. Jumbo Foodcoach zet de recepten 
tevens direct om in een boodschappenlijst, zodat klanten de producten in de winkel of online kunnen aanschaffen. 

Lidl-eigenaar zet verdere stap op het pad van digitalisering via een overname 
De Schwarz Groep, eigenaar van supermarktketens Kaufland en Lidl (wereldwijd 430.000 werknemers en 12.100 
vestigingen in 31 landen) neemt de Duitse marketplace real.de over. Met deze strategische zet groeit het Duitse 
retailconcern meteen uit tot een grote e-commercespeler. Real.de gaat verder onder de naam Kaufland. Het online 
platform is bedoeld als aanvulling op de fysieke onderneming. Doel is het aanbod voor klanten en handelspartners uit te 
breiden. “Real.de is een essentieel onderdeel van ons toekomstige aanbod. De combinatie van fysieke zaken en online 
handel biedt ons extra kansen”, meent Rolf Schumann, directeur digitalisering bij de Schwarz Groep. “Dit biedt onze 
klanten ook nieuwe voordelen.” 

Commentaar Rabobank:  
De klant staat centraal in de trend ‘Omnichannel & Technologie’ en niet de technologie of de kanalen. Door het 
combineren en naadloos integreren van alle beschikbare kanalen wordt de service aan de klant verbeterd, waarbij 
technologie ondersteunend is. De coronacrisis heeft het belang van digitalisering voor retailers verder onderstreept. 
Alleen afhankelijk zijn van een fysiek kanaal is te kwetsbaar. Veel retailers trappen dan ook extra op het digitale 
gaspedaal. Jumbo komt met een Foodcoach-app om klanten meer service en gemak te bieden. De koppeling met 
het eigen productaanbod ontbreekt natuurlijk niet. De eigenaar van (onder meer) Lidl laat zien dat ook discounters 
ervoor kiezen om digitale kanalen verder te ontwikkelen, in combinatie met fysieke winkels. Het Duitse concern doet 
dit via een overname van een online speler, waardoor meer tempo gemaakt kan worden. 

4. Samenwerking 

Franchise is vrijheid in gebondenheid 
De nieuwe Franchisewet is door de Eerste en Tweede kamer aangenomen en wordt per 1 januari 2021 van kracht. De 
wet heeft dan heeft onmiddellijk effect op franchiseovereenkomsten die nu al bestaan. Franchisegevers zullen nog 
zorgvuldiger moeten gaan opereren in interactie met franchisenemers, vooral op het gebied van transparantie en 
prognoses.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AJumbo_Logo.svg&psig=AOvVaw0P79ARA0XYgBtgHPYk8dTL&ust=1593595151739000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDXpZ6bqeoCFQAAAAAdAAAAABAD
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De door de franchisegever te verschaffen informatie dient op een zodanige manier verstrekt te worden, dat die 
informatie toegankelijk is en blijft voor de franchisenemer, zolang dat het doel dient. De te verstrekken informatie dient 
ook voor de gemiddelde franchisenemer binnen de betreffende keten duidelijk, begrijpelijk en ondubbelzinnig 
geformuleerd en vormgegeven zijn. De nieuwe Franchisewet legt nadruk op vier onderdelen die volgens de wetgever 
cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen: i) De precontractuele uitwisseling van informatie, ii) De 
tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst, iii) Het overleg tussen franchisegever en zijn 
franchisenemers en iv) de beëindiging van de franchisesamenwerking. Het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor 
zelfstandige retailondernemers en franchisenemers, is blij met de wet. De belangenorganisatie voor franchisegevers 
(NFV) is positief kritisch, maar vindt dat de wet op een aantal punten moeilijk uitvoerbaar is en vindt de startdatum van 
1 januari veel te vroeg. 

Hulp bij verduurzaming in Retail en Horeca 
Het Klimaatgerust programma vergroot de acceptatie van verduurzaming bij ondernemers in retail en horeca. 
Ondernemers kunnen vanuit het programma een goed beeld krijgen over wat praktisch mogelijk is om energiekosten 
te verlagen en de klimaatimpact te reduceren. Het informeren over het maken van de juiste keuzes staat centraal. Zowel 
wat betreft het pakken van kortetermijnwinst, als ook over het maken van de juiste investeringskeuze op natuurlijke 
momenten in de toekomst, bijvoorbeeld verbouwing of vervanging apparatuur. Daarbij kunnen ondernemers die goed 
bezig zijn ook een klimaatcertificaat krijgen.  

Commentaar Rabobank:  
Een groot voordeel van samenwerking is dat de zelfstandigheid in stand blijft terwijl verschillende strategische doelen 
bereikt worden. Daarbij worden de risico’s van andere groeistrategieën vermeden. De voorbeelden laten 
verschillende voordelen van samenwerking zien. Franchising is in de basis een zeer succesvolle manier van 
samenwerken. De nieuwe Franchisewet geeft een stringenter wettelijk kader waarbinnen partijen moeten gaan 
opereren en de wet wordt al snel van kracht. Het is daarom verstandig om franchisecontracten, afspraken, processen 
en documenten zo spoedig mogelijk in lijn met de Franchisewet te brengen. Vanuit de missie van Rabobank 
‘Growing a better world together’ en onze ambities op het gebied van duurzaamheid, is Klimaatgerust een 
interessante partij die ondernemers kan helpen om concrete stappen naar verduurzaming van hun winkelpand of 
onderneming te zetten. Kijk hier voor meer informatie en concrete bespaartips. 

5. Markt & Concurrentiepositie  

Omzet nog steeds onder druk… 
RetailSonar (adviseur voor strategische locatiebeslissingen) voorziet een drastische verandering van het retaillandschap 
in de tweede helft van het jaar. Faillissementen, fusies, overnames en een groeiende kloof tussen kleine winkeliers en 
grote retailgroepen zullen de sector stevig door elkaar schudden. Het bedrijf analyseerde de actuele salesdata van 450 
winkellocaties en bracht de impact van de coronacrisis in kaart. De omzet lijkt langzaam weer richting het ‘normale’ 
niveau toe te groeien maar is nog steeds gemiddeld ruim 13% lager dan vorig jaar. Vooral fashion, schoenen en 
zelfstandige winkels hebben het zwaar terwijl webwinkels explosief groeien. Tijdens de eerste fase van de lockdown 
piekte de online verkoop tot maar liefst +350%.  

…vooral omdat de traffic nog lang niet terug is op pre-corona niveau… 
Een grootschalige steekproef van Locatus in juni bevestigt eerdere 
conclusies over de traffic in winkelgebieden: het aantal winkelpassanten 
is nog lang niet terug op het oude niveau. Vanaf half april constateerde 
Locatus een gedeeltelijk herstel van de drukte in binnensteden en eind 
mei lagen de passantenaantallen op ongeveer 60% van wat ze voor ‘Corona’ waren. Vanaf 23 mei blijft het aantal elke 
zaterdag stabiel maar ten opzichte van een jaar geleden ligt het aantal passanten dan nog steeds maar op 50% van het 
jaar ervoor. En dat ondanks de opening van de terrassen sinds 1 juni. De conclusies van de steekproef zijn: i) er is 
duidelijk sprake van een bredere spreiding over de dag met een minder grote piek, ii) de grote steden die sterk 
afhankelijk zijn van toeristen en het OV doen het in de regel slechter dan kleine steden, iii) normaliter rustigere straten 
doen het iets minder slecht dan de topstraten binnen een winkelgebied (het A1-segment) waar de terugloop van de 
passantenaantallen het sterkst is en iv) er is een duidelijke verschuiving van loopstromen binnen winkelgebieden. 

 

https://klimaatgerust.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flocatus.com%2Fen%2Fapplications%2Flocatus-retail-plans%2F&psig=AOvVaw3AlnQrfBS2Ip71pT4Bbexf&ust=1593595429024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMidivKbqeoCFQAAAAAdAAAAABAD
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…en de shift naar online verder gaat waarbij ook vijftigplussers internetshoppen omarmen 
Uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers International onder ruim tweeduizend 
consumenten blijkt dat een groot deel van de Nederlanders tussen de vijftig en tachtig jaar van 
plan is om ook na de coronacrisis vaker online te winkelen. De afgelopen periode hebben vier op 
de tien mensen meer online gekocht dan vóór de crisis. Ook deden 260 duizend huishoudens de 
afgelopen tijd voor het eerst online boodschappen. Deze ontwikkeling kan grote gevolgen 

hebben voor de Nederlandse winkelstraten. Colliers verwacht vooral problemen in de ‘middelgrote steden’ met een 
inwonersaantal tussen de 35 en 150 duizend, zoals bijvoorbeeld Heerlen, Lelystad en Almelo. 

Commentaar Rabobank: 
De coronacrisis heeft economische gevolgen voor de retailsector. De non-food retailomzet groeide licht in mei maar 
er zijn grote verschillen tussen sub-sectoren. Food en online lieten juist een flinke groei zien. De 
vertrouwensindicatoren verbeterden in juni, maar staan nog op een zeer laag niveau. Zie de bijlage Kerncijfers voor 
meer details. De macro economische omstandigheden voor in het bijzonder de non-food sector zijn dus zeer 
uitdagend en dit zal voorlopig niet veranderen. Daarbij zijn er meer structurele veranderingen die door ‘Corona’ in 
een stroomversnelling komen. Retailers moeten daarop inspelen en Rabobank maakt zich zorgen omdat veel te 
weinig winkeliers echt in actie willen of kunnen komen om zaken te veranderen. Zeker voor zelfstandige retailers zijn 
de uitdagingen groot en worden ze steeds groter. De concurrentie neemt toe en de relevantie van veel winkels en 
formules neemt qua bereik en aanbod af. De digitale versnelling zet door en online shoppen groeit in Nederland 
explosief. De shift naar online zal deels permanent zijn, niet alleen in non-food maar ook binnen food. Colliers 
verwacht dat in de middelgrote steden hierdoor op korte termijn één op de vijf winkels leeg komt te staan. Het advies 
aan gemeenten, vastgoedeigenaren en ondernemers is al heel lang om te werken aan een structurele oplossing met 
als doel een aantrekkelijk, aangenaam, duurzaam en dus toekomstbestendig centrumgebied. Hoe kan het 
transformatieproces in het centrum- of winkelgebied versneld worden? Lees de bevindingen in de publicatie ‘Lokale 

transformatie. Wat werkt wel. Wat werkt niet?’. De traffic in veel winkels en winkelgebieden is nog steeds stevig lager 
dan voorheen en wordt slechts gedeeltelijk goedgemaakt door een betere conversie en een hoger gemiddeld 
bonbedrag. Duidelijk is dat het winkelend publiek de grootste drukte mijdt en meer kiest voor rustigere gebieden. 
Daarbij worden juist in de drukke straten de meeste beperkende maatregelen genomen zoals een strak 
georganiseerd eenrichtingsverkeer en gedeeltelijke afsluitingen. Fysiek passen in deze topstraten op dit moment dan 
ook gewoon minder mensen. Het gevolg van de beperkende maatregelen is ook dat de loopstromen veranderen. 
Grotere stadscentra en overdekte winkelcentra leverden de meeste omzet in. Ook winkels in de ‘buitenstad’ (bijv. 
meubelboulevards) zagen hun omzet dalen. Kleinere stadscentra noteerden daarentegen omzetgroei. Retailers die er 
uit sprongen qua bereikbaarheid, parkeerdruk, winkelgrootte, heldere procedures en correcte hygiëne maatregelen 
wisten hun omzet zelfs sterk te laten stijgen. Met een ligging in een omgeving die aantrekkelijk is, kun je als retailer 
meeprofiteren van extra bezoekers. In de afgelopen maanden bleken supermarkten en apotheken voor veel retailers 
uitstekende ‘beste buren’ te zijn. Winkellocaties die sterk afhankelijk zijn van grote publiekstrekkers zoals toerisme, 
kantoorlocaties, horeca, openbaar vervoer en scholen hebben het daarentegen heel zwaar. Klanten zijn in corona-
tijden duidelijk minder op zoek naar beleving en willen vooral snel en veilig winkelen. Online plussen omnichannel 
retailers nog harder in de gebieden rondom hun fysieke winkels. Naamsbekendheid, vertrouwen en service (advies, 
reparatie, retourmogelijkheden) spelen hierbij een belangrijke rol. 

Bronnen voor deze uitgave zijn: Adformatie, BI intelligence, Businessoffahion.com, CBS Statline, Crossmarks, Digiday.com, Distilnfo.com, Distrifood, EFMI, Emerce.nl, 
Fashionunited.nl, Franchise+, FD.nl, Future-of-commerce.com, GfK, Handelsblatt, Interieurjournaal.com, L2inc.com, Locatus.nl, Maaltijdbox.com, Marketingfuel.nl, 
Marketing Tribune, McKinsey.com, Mytotalretail.com, Nu.nl, Omroepflevoland.nl, Parool, Retaildive.com, Retailgazette.com, Retaildetail.be, Retailnews.nl, 
Retailtrends.nl, RTL Z, Sprout.nl, Shoppermarketingupdate.nl, Shoppingtomorrow.nl, Statista.com, Techcrunch.com, Textilia, De Telegraaf, Thuiswinkel.org, 
Twinklemagazine.nl, Vastgoedjournaal.nl. 
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Bijlage 1 - Onze kernvisie op de retailsector: de markt wacht op niemand… 

De non-food retailsector is in fundamentele verandering...  
De detailhandel is enorm belangrijk in de Nederlandse economie en versterkt het verdienvermogen van Nederland, ook 
voor andere sectoren in de waardeketen richting de consument zoals merk- en vastgoedeigenaren, producenten, 
groothandels en logistieke dienstverleners. De groei van de non-food retailsector is verbonden met de particuliere 
consumptie die vier motoren heeft: werkgelegenheid, koopkracht, consumentenvertrouwen en bezittingen (waaronder 
de huizenmarkt). De fundamentele veranderingen van de sector zijn echter veel bepalender dan de swings in de 
economie. Het gaat daarbij om veranderingen in demografie (vergrijzing, verkleuring, groei eenpersoonshuishoudens, 
urbanisatie, generatie Z) en versnellende technologische ontwikkelingen (AI, VR/AR/Mixed Reality, drones, robots, 
smartphones) die nieuw klantgedrag stimuleren (24/7 winkelen via alle kanalen, online oriëntatie, meer keuze maar 
minder tijd, mondiger en machtiger dan ooit), waarbij het nieuwste gemak steeds sneller de norm is. De traditionele 
waardeketen (producent-groothandel-retailer-klant) verandert naar een waardewiel: een flexibel netwerk waarin de 
klant centraal staat en op meerdere manieren door verschillende partijen (merkeigenaren, producenten, online 
platforms, buitenlandse toetreders en nieuwe spelers van buiten de sector zoals uitgeverijen) bereikt kan worden 
waardoor de concurrentie steeds verder toeneemt. 

...en er zijn vijf kernthema’s voor de sector... 
Rondom de macro veranderingen (demografie, technologie, concurrentie) zien we een vijftal sectortrends: 

1. Fusion (grenzeloos retailen). Vervagende grenzen binnen en buiten de sector 
bieden kansen voor assortiment, marktbereik (online, offline, B2B, B2C, C2C, D2C) en 
voor- en achterwaartse integratie in de waardeketen. 

2. Verticale integratie & Smart data. Strijd om regie in de vraaggedreven 
waardeketen, gebruik makend van smart data over de klant, koopgedrag en 
smaakvoorkeuren. 

3. Omnichannel & Technologie. De klant en een naadloze omnichannel klantreis 
staan centraal, niet de kanalen. Technologie is ondersteunend voor de optimalisatie 
van de klantreis. Het omzetaandeel online groeit. Versmelting van online en offline, 
waarbij vooral ‘mobiel’ cruciaal is. 

4. Samenwerking. Hiervoor zijn meerdere dimensies: horizontaal (sector), verticaal (keten) of via platformen. 

5. Markt & Concurrentie positie. Het vinden van uniciteit vanuit een onderscheidende en relevante positie in een 
steeds meer concurrerende verdringingsmarkt waarin online sneller groeit dan fysiek.  

...die gevolgen hebben voor de sector en waarop retailers moeten inspelen met hun strategie 
Het online aandeel in de retail zal vanuit de internetgevoeligheid per branche nog fors groeien en dit heeft gevolgen 
voor fysieke winkels (minder? anders? beter!) en winkelgebieden die kleiner, compacter en relevanter moeten worden. 
De toekomst van retail is de naadloze digitale integratie van online en offline commercie waarbij de klant volledig 
centraal staat. Er is daarbij zeker nog plaats voor fysieke winkels waarvan het omzetaandeel dominant blijft. Veel 
bestaande winkels hebben echter een kwalitatief probleem terwijl ze juist een sterk attractieve omgeving moeten zijn 
waar de consument graag naartoe gaat. Dat is bereikbaar door waarde toe te voegen op gebied van expertise van 
medewerkers, beleving in de winkel en het toepassen van online technieken gericht op 
gemak, personalisatie en inzicht in klant- en transactiegedrag in fysieke winkels. Retailers 
moeten actief inspelen op veranderingen door vanuit de continu bewegende klantreis te 
blijven innoveren. De basis is een retailformule die onderscheidend is van de 
concurrentie en aantrekkelijk voor klanten. Op deze formule moet een op maat gesneden 
online strategie worden gebouwd die qua doel, bereik en vorm moet aansluiten op die 
formule. ‘Mobiel’ is de hoeksteen van de online strategie. De interne en externe 
organisatie van de retailer moet de formule en de bijpassende strategie ondersteunen 
vanuit de belangrijke elementen: IT-systemen, data, omnichannel, mate van verticale 
integratie en samenwerking, personeel met expertise en locaties met belevenis. Rondom 
de drie-eenheid formule-online strategie-organisatie past een continue innovatiecyclus 
om te kunnen blijven aansluiten op de steeds veranderende eisen die de markt stelt. 
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Bijlage 2 - Kerncijfers juni 2020 

Vertrouwensindicatoren  

 

Het consumentenvertrouwen 
herstelde in juni iets (-27) ten 
opzichte van het zeer lage cijfer van 
mei (-31). De vertrouwensindicator 
ligt zeer ver onder het gemiddelde 
van de afgelopen 20 jaar (-5), maar 
nog boven het dieptepunt van 
maart 2013 (-41). De voor de 
detailhandel belangrijke 
koopbereidheid verbeterde van -17 
in mei naar -11 in juni en ligt 
daarmee nog steeds op een zeer 
laag niveau.  

Detailhandelsomzet: groei in % (j-o-j, gecorrigeerd voor koopdagen)  

 

De effecten van ‘Corona’ zijn 
duidelijk zichtbaar in de groeicijfers 
per ‘hoofdgroep’ over mei. Food 
retail liet een forse plus zien (10,1%). 
Non-food liet per saldo een kleine 
plus zien (1,2%), maar de verschillend 
per sub-sector waren groot (zie 
hierna). De groei van online 
(gemiddeld ca. 50%) was weer fors, 
waarbij multichannel (>64%) het 
beter deed dan pure play (>38%). 

Non-food winkels april en mei 2020 groei in % (j-o-j)  

 

De cijfers per sub-sector van non-
food over april en mei laten duidelijk 
de ‘Corona-effecten’ zien. DHZ en 
elektronica profiteren van de 
consument die meer thuisblijft en 
thuis werkt. ‘Wonen’ groeit in mei en 
‘drogisten’ krimpt iets. De schoenen- 
en modesector daalt fors, mede door 
een andere ‘mindset’ bij klanten. De 
daling in mei was minder heftig dan 
in april, maar nog steeds flink. 
 

 

Bron: Rabobank, gebaseerd op cijfers CBS 

Deze publicatie is een uitgave van de Rabobank. De in deze publicatie gepresenteerde visie is gebaseerd op gegevens uit door ons betrouwbaar 
geachte bronnen die worden genoemd in de bronvermelding. Deze bronnen zijn op zorgvuldige wijze in onze analyse verwerkt. De Rabobank 
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de in deze publicatie neergelegde gegevens of prognoses onjuistheden 
bevatten noch voor eventuele (zet-)fouten en onvolledigheden. Het betreft algemene informatie die aan veranderingen onderhevig is. Aan de 
verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst is afgesloten op 30 juni 2020. 
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