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Voorwoord

Retail, nog meer detail Hoewel 2007 en de eerste maanden 
van 2008 zich hebben gemanifesteerd 
als een relatief goede periode voor de 
Nederlandse retail, kampt de sector 
met belangrijke uitdagingen. Volati-
liteit van omgevingsfactoren en de 
impact van sterk grillig consumen-
tengedrag vormen de belangrijkste.

De groei die in de tweede helft van 
2006 werd ingezet, is in 2007 duide-
lijk versterkt. Sectoren weten struc-
turele groei te realiseren en er is weer 
sprake van een stevige ontwikkelbasis, 
wat blijkt uit de binnen formules ge-
initieerde innovaties. Toch zijn de ver-
schillen tussen de aspecten koopbe-
reidheid, consumentenvertrouwen en 
koopkracht sterk in onbalans. Amper 
24 maanden geleden was de koopbe-
reidheid groter dan ooit en het consu-
mentenvertrouwen onwrikbaar. 
Inmiddels is een sterke daling ingezet, 
nooit eerder mat het CBS een derge-
lijk verval. De retail is hierdoor wat 
terughoudender geworden. De ont-
wikkelbasis wordt wankeler.

Een en ander houdt nauw verband 
met de toenemende impact van ex-
terne actoren en factoren waarmee 
de consument geconfronteerd wordt. 
Positieve en negatieve impulsen die 
het vertrouwen beïnvloeden, volgen 
elkaar steeds sneller op. De gevolgen 
hiervan zijn duidelijk waarneembaar 
in het gedrag van de consument; wis-
pelturigheid is aan de orde van de 
dag. Deze grilligheid heeft direct effect 
op de keuzes die de consument maakt 
en dus op het succes (of uitblijven 
daarvan) van retailformules. Daarbij 
komt dat de maatschappij nieuwe vor-
men van communiceren, samenleven, 
beleven en consumeren voorschrijft. 
Ook daarmee moet de retailsector 
leren omgaan. Het nieuwe consumen-

tisme is manifest geworden. 
De grilligheid van de consument 
wordt bovendien slechts beperkt ge-
dreven door reële paradigma’s (het 
stelsel van waarden, overtuigingen en 
handelswijzen van consumentengroe-
pen), maar steeds sterker door 
pseudoparadigma’s en percepties. 
Vaste waarden lijken in snel tempo te 
verdampen. De consument moet om-
gaan met nieuwe vormen van creatie, 
exploratie, communicatie, samenleven 
en tijdbeleven. Dat daarbinnen vaak 
de paradoxen worden opgezocht, is 
voor de consument de regel en voor 
retail de uitdaging.

De resultaten van Trends in Retail 
2008 en nadere analyse van eerdere 
edities tonen kortom aan dat de crux 
in toenemende mate in het detail 
schuilt, maar belangrijker nog in de 
sense (de bedoelde betekenis) in rela-
tie tot de sentence (de perceptie) van 
het detail. Nieuwe vormen van be-
staande trends openbaren zich met 
eenzelfde snelheid als trends die voor 
het eerst worden waargenomen.

Binnen de retailsector blijft het al 
met al strijden om de gunst van de 
consument. Het speelveld wordt ech-
ter steeds groter en spelregels worden 
steeds frequenter aangepast. Verande-
ringen op economisch, sociografisch, 
demografisch of meteorologisch 
gebied laten zich niet langer een-
op-een vertalen naar voorspelbare 
veranderingen in consumentengedrag. 
Daar ligt voor de retailsector een 
flinke uitdaging.

Bert Keizer
Capgemini Nederland B.V.
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Inleiding

In dit rapport worden de belangrijkste 
uitkomsten weergegeven van:
n voortdurende trendonderzoeken, 
 de analyse daarvan en de projectie 

daarvan op de periode 2009-2016;
n de uitkomsten van het onderzoek 

‘Trends in Retail: (Re-)Connect the 
consumer’, uitgevoerd door TNS 
NIPO in opdracht van Capgemini.

Dit jaarlijkse onderzoek, dit jaar af-
gesloten in mei 2008, geeft een uiterst 
representatief en nauwkeurig beeld 
van de mate waarin, en op welke 
aspecten de Nederlandse retailsector 
is aangesloten op de consumenten-
groepen. Ook wordt een beeld ge-
schetst van de imagoattributen die 
de komende jaren van belang zijn en 
door de retailspelers positief beïnvloed 
kunnen worden.

De trendanalyses worden maande-
lijks doorlopend uitgevoerd in Neder-
land en geprojecteerd op de resultaten 
van zes omringende landen. Per kwar-
taal wordt gevalideerd op relevantie 
en dominantie, waardoor inzicht 
wordt verkregen in het belang van de 
trends voor de toekomst. Bovendien 
worden pseudo-trends en anti-trends 
uit de resultaten gefilterd. Indien 
trends binnen een driekwartaals ge-
middelde manifest blijven, vormt dit 
aanleiding voor verdieping en actie 
voor de retailsector.

De resultaten van de maandelijkse 
trend-updates en de kwartaalanalyses 
over de afgelopen 12 tot 18 maanden 
vormen de basis voor verdere verdie-
ping en zijn het startpunt voor projec-
tie op de komende 12 tot 18 maan-
den. Hierdoor ontstaat een nauwkeu-
rig beeld van de veranderingen en 
hun impact. Bovendien is verdieping
per formule mogelijk.

Het jaarlijkse consumentenonderzoek 
Trends in Retail wordt geprogram-
meerd en jaarlijks uitgevoerd in de 
periode januari tot april, de maanden 
die qua consumentengedrag binnen 
sectoren het meest constant en daar-
mee het meest bruikbaar zijn. De 
eerste vier maanden van het jaar ken-
merken zich immers door de kleinste 
deviaties in consumentengedrag. Het 
onderzoek is representatief voor de 
Nederlandse retailsector en de actuele 
prestaties van de brede Nederlandse 
consumentengroepen wat betreft 
‘boodschappen doen en winkelen’. Er 
wordt een onderscheid aangebracht 
tussen het voorzien in de dagbehoefte, 
zoals voedingsmiddelen en persoon-
lijke verzorging en het doen van aan-
kopen van producten waarbij het 
karakter van de doelaankoop minder 
vaststaat.

Primair zijn de onderzoeken vorm- 
gegeven rond de mate van ‘connecti-
viteit’ van de Nederlandse retail op de 
brede consumentengroepen. Kortweg: 
hoe en in welke mate is de retail aan-
gesloten op de consument van nu en 
welke aspecten kunnen positief wor-
den beïnvloed? Bovendien kan op 
basis van analyse inzicht verkregen 
worden in de mate van aansluiting 
voor de komende periodes.

In 2008 zijn zowel in de trendanalyse 
als het consumentenonderzoek acht 
retailsegmenten opgenomen: consu-
mentenelektronica, fashionretail, doe-
het-zelf, foodretail, drogmetica, op-
tiek, woonwinkels en discount textiel.

In deze editie van het onderzoek zijn 
meer dan 135 Nederlandse formules 
beoordeeld, waardoor niet alleen per 
formule een duidelijk inzicht is ver-
kregen, maar ook de verschillen tus-
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sen de spelers binnen de segmenten 
en de prestaties van het gehele 
segment in kaart zijn gebracht. Er is 
gedifferentieerd naar landelijke, regio-
nale en nichespelers. Ook is er 
gebruikgemaakt van een access panel 
van 55.000 huishoudens, waarbinnen, 
indien opportuun, selecties zijn ge-
maakt op basis van bijvoorbeeld leef-
tijd en andere socio-economische 
en demografische aspecten. Doordat 
zowel binnen het onderzoek als de 
analyse van de data reproduceerbare 
modellen en methoden zijn toegepast, 
vormt zich op sector- en formule-
niveau een betrouwbare barometer 
over meerdere jaren.

De acht belangrijkste onderzoeksas-
pecten zijn:
n de mate van loyaliteit en commit-

ment tot de formule; 
n de betrokkenheid tot het belang 
 van de keuze;
n de attractiviteit van de eigen for-
 mule ten opzichte van alternatieven 

waarvoor gekozen kan worden;
n de mate van binding en ambivalen-

tie (aantrekking);
n de mate van potentieel switchge-

drag;
n de mate van het formulepotentieel 

(brand potential); 
n de gezondheidselementen (brand 

health) van de formule en het pro-
fiel en de doelgroepen waarop de 
formule zich richt; 

n de gebieden die positief beïnvloed 
kunnen worden om de connectie 

 te vergroten.

2008-2009: Volatiliteit als nieuwe 
parameter?
Net als in 2006 is er ook in 2007 en 
de eerste maanden van 2008 in de 
brede Nederlandse retailsector forse 
groei gerealiseerd. De tijden van hard 

werken tegen nul groei, zoals in de 
eerste jaren van de nieuwe eeuw, heb-
ben we duidelijk achter ons gelaten. 
Hoewel deze trend de afgelopen 
12 maanden versterkt heeft doorgezet, 
worden nu toch enkele wolken zicht-
baar.

Alle sectoren hebben in 2007 meer 
winst kunnen bijschrijven, maar de 
prestatieverschillen tussen de retail-
sectoren en de spelers daarbinnen zijn 
sterk groter geworden. Volgens het 
ERBO-rapport (Enquête Regionale 
Bedrijfs Ontwikkeling) 2007 van de 
Kamers van Koophandel is er zelfs 
sprake van een record en is het onder-
nemersvertrouwen binnen één jaar 
sinds 1987 niet zo positief geweest. 
Opvallend is dat de verhoudingen 
tussen consumentenvertrouwen, 
koopbereidheid en koopkracht wel 
een andere trend vertonen dan 
eerdere oplevingen na een periode 
van relatieve recessie. Dit blijkt ook 
uit de laatste cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) en het 
Centraal Plan Bureau (CPB). Waar de 
gemiddelde koopkracht tussen 2001 
en 2005 met 6,6% achteruitging, 
werd 2006 met een daling van 0,5% 
afgesloten. Het laatste jaar van groei 
was 1999 met 0,4%. Opvallend is 
daarbij dat in april 2008 het consu-
mentenvertrouwen de sterkste daling 
ooit mat binnen een gemiddelde van 
drie kwartalen. De groei van 2006 en 
2007 verdampt hiermee tot in de min.

In Nederland wordt meer dan 50% 
van de inflatie veroorzaakt door be-
lastingen en vaste lastenverhogingen 
van overheidswege; de resterende 
helft van het koopkrachtverlies wordt 
veroorzaakt door prijsinflatie. Overi-
gens heeft de groei van die inflatie 
volgens het CPB de top nog niet be-

reikt. De consumptie is toegenomen 
en de rentestanden kruipen weer 
omhoog. Zo is de verhouding tussen 
netto besteedbaar inkomen en de toe-
nemende druk op kosten van zorg, 
energie en verzekeringen debet aan de 
voorspelde wijzigende balans in het 
‘huishoudboekje’ van de consument.

Terwijl de Europese landen om ons 
heen, maar zeker ook de Nederlandse 
economie, draaien als nooit te voren, 
ondernemingen topwinsten maken en 
de werkloosheid ongekend laag is, 
wijzen de pessimisten erop dat het 
morgen wel weer bewolkt kan worden 
en overmorgen de bui los kan barsten. 
Ook de retail moet de vinger aan de 
pols houden en alert zijn op verande-
ringen.

Ten opzichte van andere industrieën 
blaakt de retailsector van vertrouwen. 
En in Nederland wacht de retail met 
spanning af hoe de groei de lonen en 
rentestanden zal beïnvloeden en wat 
de impact en uitwerking van milieu-
maatregelen zal zijn. Zal de Neder-
landse retail ontkomen aan uitdagin-
gen rond ‘houdbare groei’, milieu, 
trendbreuken en veranderende consu-
mentenlandschappen? En hoe om te 
gaan met bijvoorbeeld de voorge-
nomen btw-verhoging per januari 
2009? Wordt dat uitstel of afstel? 
Neemt de retail die, net als de colle-
ga’s in Duitsland, voor eigen rekening 
uit angst voor hun concurrentieposi-
tie? En hoe wordt omgegaan met 
toekomstige aanslagen op de koop-
kracht, nu de prijsverhogingen van 
veel producten niet meer lijken af te 
remmen?
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Hoogtepunt voorbij of balans 
in groei
De index van de verwachte prestaties 
van de retailsector wordt gevormd 
door het saldo van positieve en nega-
tieve aannames en verwachtingen, of 
misschien ook wel de balans van de 
aannames van pessimisten en opti-
misten. En die verwachtingen zijn per 
mei 2008 nog steeds positief, hoewel 
het aandeel pessimisten wel groter aan 
het worden is. De grootste en lang-
durigste dip van de afgelopen kwart 
eeuw zagen we aan het begin van de 
eeuw; 2003 vormde het dieptepunt. 
In het begin van de jaren ’90 van de 
vorige eeuw, zagen we ook een be-
hoorlijk dal. Opvallend is dat bij de 
oplevingen, na een periode van 
daling, de investeringen in de jaren 
daarna sterker toenamen. Het krach-
tige herstel van de afgelopen 24 
maanden geeft echter niet een beeld 
van structurele innovatie en gepaste 
investering. 

De positieve verwachtingen van de 
sector nemen iets af op de aspecten 
winstgevendheid, vertrouwen in de 
economie en omzet. De bereidheid 
tot investeren is evenmin positiever 
geworden. Of we ons nu baseren op 
de analyse van het laatste Trends in 
Retail-onderzoek, het CPB of het laat-
ste ERBO-rapport, de trend wordt 
steeds weer bevestigd. Trends in Retail 
staaft dit fenomeen niet alleen, het be-
vestigt tevens dat rationalisatie en dif-
ferentiatie van het landschap nu pri-
oriteit verdienen.

Inleiding
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Belangrijkste trends 2009 - 2016

Shift happens
De afgelopen jaren zijn voor de 
Nederlandse retailsector niet zonder 
rimpels verlopen. Enerzijds hebben 
formules en sectoren zich goed weten 
te herstellen van de gaten die geslagen 
zijn in de eerste jaren van deze eeuw. 
Anderzijds zijn de verschillen in pres-
taties van de sectoren en de spelers 
daarbinnen aanzienlijk groter gewor-
den. De ‘big shift’ blijft nog steeds de 
wispelturige consument. Die beweeg-
lijkheid speelt de retail parten, zowel 
in positief als in negatief opzicht. De 
komende 18 tot 24 maanden en de 
jaren daarna zullen in die zin niet 
minder dynamisch zijn. 
 
Snel opkomende nieuwe consumen-
tensegmenten binnen de generaties X, 
Y en C en allochtone groepen gedra-
gen zich steeds minder traditioneel en 
voorspelbaar. Dit gaat met een hogere 
snelheid dan voorzien en bovendien 
is de impact groter dan gedacht. Wat 
ook opvalt is dat externe actoren en 
factoren - zoals door wet- en regel-
geving opgelegde aanpassingen rond 
milieu, btw, heffingen en andere las-
tenverzwaringen - steeds dominanter 
worden. Dat geldt ook voor socio-

economische aspecten 
zoals verzil-

vering. Een en ander heeft een 
blijvende uitwerking op de retail-
sector.

Uit het dal
Uit de voorgaande twee onderzoeken 
Trends in Retail 2006 en 2007 bleek 
dat de retailsector na jaren van hard 
werken tegen nul groei sterk uit het 
dal wist te komen. De sector blaakte 
van het hervonden zelfvertrouwen. 
De magere jaren hadden echter wel 
hun slachtoffers geëist. In de eerste 
jaren van de nieuwe eeuw viel een 
breed scala aan verdwenen formules 
te betreuren. Alleen al binnen de 
foodretail moesten zo’n veertien 
namen van enige omvang de hand-
doek in de ring gooien. Sinds medio 
2006 worden weer flinke plussen 
bijgeschreven. De eerste kwartalen 
van 2008 laten een voortzetting van 
deze trend zien. 

Innovatiegolf
Ook is de laatste periode de inno-
vatiegolf goed op gang gekomen. Er 
worden vele nieuwe multiformats, 
e-initiatieven en multichannel-propo-
sities gepresenteerd. Formules worden 
opgepoetst en sterk gerationaliseerd. 
Ook opvallend is de internationale 
expansiedrift van Nederlandse formu-
les in het afgelopen jaar. De ‘uitver-
koop’ van Nederlandse formules aan 
venture capitalists heeft op de presta-
ties een positieve uitwerking gehad. 
Hoewel de publieke opinie over deze 
‘uitverkoop’ niet altijd even positief 
was, blijkt inmiddels dat de meerder-
heid van die ondernemingen beter 
presteert dan het sectorgemiddelde.

Dalend vertrouwen
Dat veranderingen elkaar de komende 
periode qua snelheid en impact gaan 
overtreffen is een zekerheid. Voor de 
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retail zullen zowel het spel als de re-
gels sterk veranderen. Alleen de vin-
ger aan de pols houden is daarvoor 
niet voldoende. Zo groeide het consu-
mentenvertrouwen sinds half 2007 
bijvoorbeeld sterk, maar in de afge-
lopen drie kwartalen (tot aan het 
tweede kwartaal van 2008) is het ver-
trouwen in snel tempo gedaald tot het 
laagste niveau sinds 2006. De retail-
sector kan op dit soort cijfers dus niet 
meer blindvaren.

Verder valt op dat het nieuwe pessi-
misme van de consument wordt inge-
geven door een nauwelijks gefundeer-
de negatieve perceptie van econo-
mische omstandigheden. Bovendien 
daalde de stemming onder consumen-
ten met de hoogste inkomens signifi-
cant sterker dan in de lagere inko-
mensklassen. Overigens zijn deze 
sentimenten niet voorbehouden aan 
Nederland alleen. Wel is duidelijk 
dat de Nederlander de toekomst som-
berder inziet dan de meeste buiten-
landse consumenten. De Verenigde 
Staten van Amerika spannen echter de 
kroon; het consumentenvertrouwen 
daalt daar tot het laagste niveau sinds 
25 jaar. 

Punten van zorg
De koopbereidheid en de koopkracht 
blijven in Nederland vooralsnog aar-
dig op niveau. De voorspelde groei 
van de brede retailsector vlakt enigs-
zins af, maar de sector lijkt in 2008 
nog te profiteren van een relatief 
kooplustige consument. Toch vormen 
de koopbereidheid en koopkracht wel 
punten van zorg. Uit Trends in Retail 
2008 blijkt dat kwesties als de voor-
genomen btw-verhoging, de ver-
hoging van energieprijzen, de steeds 
hogere zorgkosten, vlieg- en verpak-
kingsheffingen en kilometerheffingen 

de consument bezighouden. Een en 
ander vormt een kluwen van on-
duidelijkheid en frustratie. De retail-
sector rest niets anders dan angstvallig 
afwachten en de concurrentiepositie 
bewaken.

De ongrijpbare consument
Door de consument worden toene-
mend spanningen opgezocht en aan-
leidingen aangegrepen, ambivalent of 
niet, om een optimale invulling van 
de behoefte te creëren. Het geboden 
aanbod, de formule of de keus voor 
alternatieven wordt bij het minste 
of geringste ingewisseld, genegeerd 
of veroordeeld.

Trends
Op basis van trendonderzoek per 
kwartaal zijn de geteste trends beoor-
deeld. Indien een trend langer dan 
drie kwartalen manifest is en de mag-
nitude voor de sector dominant is, 
kan worden gesproken van voldoende 
basis om ‘mee te rekenen’. Vervolgens 
kan de impact geprojecteerd worden 
op de specifieke retailomgeving.

In de periode van 12 tot 18 maanden 
waarin de metingen hebben plaatsge-
vonden zijn er van de waargenomen 
36 relevante trends 24 nader beoor-
deeld. Na het testen hebben daarvan 
negen een sterk dominant karakter. 
De overige zijn weliswaar niet te 
negeren, maar minder dominant. 
Om deze reden zal hier in dit rapport 
niet verder op worden ingegaan. 

Uit het onderzoek dat we dit jaar heb-
ben uitgevoerd, blijkt dat het aantal 
relevante trends afgenomen is ten op-
zichte van vorig jaar. Wat wel opvalt, 
is dat een deel van de in 2007 mani-
fest geworden trends, in belang en 
impact toegenomen is. Eveneens uit

Belangrijkste trends 2009-2016

zonderlijk is de mate waarin trends 
veranderlijk blijken; ze zijn vloeibaar, 
vervormbaar en veranderen in nieuwe 
extensies met andere waarden en per-
cepties. 

Voor de mate van relevantie en domi-
nantie van de trendplots is uitgegaan 
van de volgende ontwikkelprincipes:
n reproduceerbaar;
n relevant voor de (brede) Nederland-

se retailsector; 
n betrouwbaar (meetbaar >95%);
n op specifiek sectorniveau te pro-
 jecteren;
n holistisch (samenhang van en 
 tussen de projecties);
n toekomstvast (plot op 2016);
n    robuust (nominale en normale 
 deviaties worden niet meegeno-

men).
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Dit jaar komen de volgende trends het 
meest opvallend naar voren:
n op de rand (dissonantie);
n consument-tot-consumentpower-

shift; 
n leeftijdloosheid;
n creëer het zelf;
n thuiseconomie;
n eco-iconisatie;
n urban styles; Nederland als grand 

bazaar;
n de nieuwe niche & premiumisatie; 
n probeer-consumentisme

Uit nadere analyse blijkt (opnieuw) 
dat de komende vijf jaren zich ken-
merken door onafwendbare trend-
breuken. De gedrags- en omgevings-
attributen van de consument zullen 
zo sterk wijzigen dat deze trendbreu-
ken bovendien groter zullen zijn dan 
in voorgaande jaren. Daarbij voor-
spellen ook het CBS en het CPB sterke 
socio-economische en demografische 
wijzigingen.

Onderwerpen en maatregelen rond 
duurzaamheid, emissies, energiever-
bruik en verkeerscongestie hebben 
voor de consument bijna zonder uit-
zondering geleid tot een aanslag op 
de portemonnee en dus op de koop-
kracht. Dit, zonder er daadwerkelijk 
iets voor terug te krijgen. De ambities 
van de overheid blijven onverminderd 
hoog, maar de acceptatiebereidheid 
ervan door de consument neemt af. 
En de tegenstellingen worden almaar 
groter: hoe om te gaan met de claim 
van een 30% lagere CO²-emissie per 
2015, terwijl gelijktijdig een econo-
mische groei wordt nagestreefd van 
meer dan 2,25% per jaar? Hoe om te 
gaan met de stijgende grondstof-
prijzen van consumentenproducten 
die per maand verkooprecord op 
verkooprecord vestigen? 

Het Trends in Retail-onderzoek heeft 
duidelijk gemaakt dat de consument 
zichzelf de dupe acht, bijvoorbeeld 
van de per 1 mei 2008 ingevoerde 
verpakkingsheffing. De retail wordt 
erop afgerekend en de staat profiteert, 
aldus de perceptie van het consumen-
tenpanel. 

Omgekeerde piramide
Twee jaar geleden voorspelden experts 
van de Vereniging van Europese Con-
junctuurinstituten (AIECE) dat de 
conjunctuurstijging niet van struc-
turele aard zou zijn. Dat is een misvat-
ting gebleken. Specialisten zijn daar-
om huiverig geworden om verdere 
voorspellingen te presenteren. De 
retailsector loopt al helemaal niet 
voorop met de formulering van anti-
ciperende scenario’s. Waar de experts 
vroeger aan de top van de piramide 
stonden doordat zij de voorspelling 
deden waar de markt naar handelde, 
is nu een omgekeerde situatie ont-
staan. De expert durft niet meer 
bovenaan de piramide te staan. Het 
gedrag van de consument bepaalt hoe 
de experts reageren.

Opportunities
Gelukkig is de toenemende restric-
tieve regelgeving maar een kant van 
de medaille. Uit de laatste analyse 
(mei 2008) komen scores in de plus 
naar voren en een verrassende veel-
heid aan opportunities voor de retail. 
Er liggen steeds meer kansen voor het 
grijpen en er is een grote hoeveelheid 
groeipotentieel voorhanden. Formules 
met de juiste strategie en tactiek zou-
den dit potentieel zonder al te veel 
moeite moeten kunnen aanspreken en 
verder ontwikkelen.

De consument rekent formules af op
een veelheid aan imagoattributen. Op

een aantal gebieden blijken retailers 
het in het algemeen steeds beter te 
doen. Elke trend heeft ook zijn anti-
trend, zo blijkt. De consument beoor-
deelt voor het eerst in jaren het 
Nederlandse retailaanbod sterk posi-
tiever.

Alhoewel binnen de sectoren de ver-
schillen groot zijn, is de consument in 
zijn oordeel veranderd ten opzichte 
van de voorgaande 24-maands peri-
ode. Switchgedrag en de ambivalentie 
van de keuze is binnen segmenten 
(food, fashion en drogmetica) vermin-
derd, wat betekent dat de consument 
bewuster, dus gecommitteerder voor 
een formule kiest en de zogenaamde 
bewusteloosheid afgenomen is. 

Er zijn echter (nog) vele spelers die 
sterk onder het potentieelgemiddelde 
presteren. Dat is niet alleen jammer, 
maar ook een regelrechte verspilling 
van het opgebouwde potentieel. Er is 
potentieel opgebouwd, de consument 
heeft slechts een beperkte prikkel no-
dig op soms maar een relatief kleine 
combinatie van attributen. Toch blij-
ken formules niet in staat de juiste 
‘knop’ te vinden.

Bijna in alle gevallen een zaak van: 
You can’t target what you don’t 
understand. Find the needle. 
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In de laatste editie van het onderzoek 
Trends in Retail is ook nadrukkelijk 
gekeken naar de invloed en relevantie 
van verschillende media voor de 
retailsectoren. Dit aspect is onder-
zocht voor de gehele doelgroep van 
consumenten en verder gedifferen-
tieerd en verdiept voor de jongeren-
groepen. 

In totaal is de relevantie van twaalf 
vormen van ‘media’, voor tien retail- 
segmenten onderzocht. Per sector is 
aandacht besteed aan de samenhang, 
het oriëntatiegedrag, de beïnvloeding 
en het (gecombineerde) gebruik van 
de media:

n folders & brochures;
n huis-aan-huisbladen (advertenties);
n website van de specifieke formule/

winkel;
n prijsvergelijkingsites;
n productvergelijkingsites;
n adviessites (incl. vergelijkend 

warenonderzoek, zoals consumen-
tenbond.nl);

n televisieprogramma’s (product/
thema-gericht, zoals Kassa);

n veilingsites;

Channel media
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n fysieke plaats van aankoop (zoals 
winkel);

n Word of Mouth binnen directe 
kring (familie, vrienden);

n overige media;
n geen beïnvloeding door media.

Binnen alle sectoren blijven de printed 
media dominant als het gaat om de 
overdracht van prikkel, informatie en 
beïnvloeding. Ongeadresseerd recla-
medrukwerk staat wellicht onder 
druk, maar wordt door de consument 
nog steeds relatief positief ervaren. De 
waardering, het gebruik en de mate 
van switch- en combinatieverbanden 
van de consument binnen het aanbod, 
verschillen sterk per sector. In het 
foodsegment bijvoorbeeld, oriënteert 
de consument zich op de printed 
media en de winkel zelf, terwijl bin-
nen consumentenelektronica de web-
site dominant is. Dit is vrij logisch; de 
wijze van oriënteren en het belang van 
verschillende media is anders bij de 
voorgenomen aanschaf van een lcd-tv, 
dan voor het doen van de dagelijkse 
boodschappen. Niet enkel de fysieke 
aard van het product speelt een rol; 
ook de aan het gebruik of moment 
van aankoop toegekende emotionele 
eigenschappen zijn van belang. Zo 
wordt de aankoop van dezelfde lcd-tv 
tijdens of voor een evenement, zoals 
het EK voetbal of de Olympische 
Spelen, door sterk verschillende prik-
kels en een andere combinatie van 
media meer beïnvloed dan gewoon-
lijk. Media die inspelen op emotie zijn 
dan winnend.

E-media
Uit het onderzoek blijkt dat de con-
sument openstaat voor zogenaamde 
e-folders om middels een link, al dan 
niet gepersonaliseerd, de laatste aan-
biedingen of de nieuwste informatie 

over producten en/of diensten te krij-
gen. Hoewel de verschillen tussen de 
sectoren groot zijn, beoordelen consu-
menten deze mogelijkheden voor sec-
toren als Fashion en Consumer Elec-
tronics in bijna 50% van de gevallen 
positief. De consument leest de zoge-
naamde e-folders echter alleen als hij 
deze relevant acht.

Ook de afwisseling (eerst offline, dan 
online, dan in de winkel en alle an-
dere varianten) van de geraadpleegde 
media en de mate van beïnvloeding 
verschilt. De aanname dat er een be-
paalde logica in het gedrag van de 
consument zou zijn, kan voor een 
belangrijk deel worden losgelaten. 
Van alle genoemde media worden zes 
tot acht vormen sterk door elkaar 
gebruikt. Ook de volgorde van het 
gebruik tot het aankoopmoment ver-
schilt sterk.

Overige vormen van e-media, zoals 
webinterfaces, formule-eigen of niet, 
stijgen explosief in belang, evenals de 
bereidheid tot kopen op afstand. 
Daarbij is het verrassend dat de be-
hoefte om ook daadwerkelijk via 
e-media te kopen veel meer een pri-
mair karakter heeft dan voorheen. 
E-media hebben dus een prominente 
plaats verworven binnen de waarden 
en de gedragsset van de consument. 
Eveneens opvallend is dat de keus om 
gebruik te maken van de e-media niet 
specifiek aan leeftijd gebonden is. 
Wel is er verschil in de aard van de 
gebruikte e-media en de mix ervan. 
De oudere laat zich meer leiden door 
informatie en door geplande inkopen, 
terwijl jongeren minder selecteren op 
informatie en meer op de eerste 
indruk.

New waves
Bij elke multiformat approach van de 
retailer past volgens de consument 
een specifieke mediamix, zoals bij-
voorbeeld Bol.com ook ongeadres-
seerd drukwerk verspreidt en andere 
mediacomponenten afstemt. Offline 
en online blijken ook bij de consu-
mentenbenadering prima te combi-
neren. 

Binnen het onderzoek is de consu-
menten ook gevraagd naar de houding 
en bereidheid van betalen met de 
e-phone en andere zogenaamde mo-
bile devices. Op dit punt blijkt leeftijd 
wel een rol te spelen. Jongeren zijn 
duidelijk positiever als het gaat om 
bereidheid en gebruik. Ze staan open 
voor het gebruik van mobiele appara-
ten om zich te informeren en als in-
strument om mee te bestellen en te 
betalen.
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Als er iets duidelijk is geworden de 
afgelopen tijd is het dat de consument 
de macht heeft. Het consumer-to-con-
sumertraject bepaalt de keuze van de 
klant, niet de retailer en niet de 
media. De consument gebruikt zijn 
eigen, interactieve media, waarbij hij 
zowel een adviserende als absorberen-
de rol inneemt. Passieve media verlie-
zen aan belang. De (r)etailomgeving 
wordt steeds sterker beïnvloed door 
alle (meng)vormen van cross-/multi-, 
virtuele en nog te ontwikkelen omge-
vingen waarbij de consument zelf aan 
de knoppen zit. De power shift is dui-
delijk ingezet. Een weg terug is er 
niet. 

Het aantal communicatiekanalen 
neemt niet alleen met grote snelheid 
toe, ook de vormen die ingezet en 
ontwikkeld worden om de dialoog 
met de consument aan te gaan en de 
dialoog tussen consumenten te bevor-
deren, integreren snel. Een en ander 
biedt schier oneindige mogelijkheden 
om met nieuwe prikkels het gedrag te 
beïnvloeden. Wat echter wel blijkt is 
dat traditionele marketingmodellen en 
meetwijzen niet langer doelmatig 
genoeg zijn om effectiviteit binnen 

geïntegreerde media te 
beoordelen. 

Dat de consumentenmacht groeit, 
wordt door weinigen betwist. Maar 
wat een steeds groter vraagstuk 
vormt, is de manier waarop die macht 
zich zal uiten. Wat we echter op dit 
moment, medio 2008, met zekerheid 
kunnen vaststellen, is dat de impact 
van e-media groter is en groter zal 
blijven dan we ooit hadden durven 
voorspellen. En e-media zijn eerst en 
vooral het domein van consumer-to-
consumer. Het is aan de retail om 
daar gebruik van te maken en de in-
terface aan te gaan.

IDD (Interactive Dialogue 
Driven): interactief 
en door dialoog gedreven
Naast de traditionele B’s-to zullen niet 
alleen de consument, maar ook alle 
andere stakeholders de komende peri-
ode moeten leren leven met nieuwe 
varianten. B-to-B en B-to-C zijn be-
kende fenomenen, maar er zijn 
nieuwe vormen op til: B2E (business-
to- employee), G2B (government-to-
business) en G2C (government-to-citi-
zen). Enerzijds staan de consumenten 
te popelen om aan de knoppen te zit-
ten. Anderzijds blijkt de boodschap 
niet begrepen te worden door een 
ander en groter deel van de consu-
mentengroepen. De consument is 
geëmancipeerd, wil zelf op ont-
dekking, maar verwacht wel dat de 
aanbieder hem aan de hand neemt. 
De e-retailer moet zijn content dus 
wel goed ontsluiten, zodat de con-
sument er meteen mee aan de slag 
kan en vervolgens een eigen ervaring 
kan creëren. 

Creatie, content en context
User generated content is een hot 
begrip. De snelheid waarmee con-
cepten zich ontwikkelen is enorm. 
Belangrijk fenomeen hierbij is 

Consument-tot-consumentpowershift
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doel voor een merk is een positieve 
buzz; de consument refereert op een 
gunstige manier aan het merk en 
maakt anderen daar deelgenoot van. 

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 
de ranking van de top 20 van de 
Nederlandse formules waarover ge-
sproken wordt er anders uitziet dan 
die waarover het meest positief wordt 
gesproken. Bovendien blijkt dat 76% 
van de consumenten niet gelooft dat 
bedrijven de waarheid verkondigen in 
hun advertenties. Ook blijkt dat de 
consument in een aantal segmenten 
meer vertrouwen heeft in de andere 
consument dan in de aanprijzingen 
van merken, de retailsector of de 
klassieke media. 

Juist de nieuwe vormen van (inter-
actieve) content-media, smart sites, 
open en door de gebruiker gegene-
reerd, blijken een enorme brede en 
stevige basis te leggen voor creatie van 
een positieve WOM. Een krachtig en 
doeltreffend middel, kortom om in 
relatief korte tijd een ‘virale’ push te 
realiseren.

I am the brand 
De consument van nu heeft macht; 
hij is de afgelopen jaren in de huid 
gekropen van zowel de retailer als het 
merk. Deze macht zal de komende 
tijd alleen maar toenemen. Iedere 
heavy user heeft een eigen skin, 
creëert een eigen omgeving of beter 
nog een eigen umwelt, inclusief de 
atmosfeer die daarbij hoort. Brand-me 
en I am the brand zullen in belang 
toenemen. Dergelijke C-to-C-plat-
formen vormen een eigen segment 
met eigen regels. De retail heeft hier 
tot nog toe kansen laten liggen en 
begint pas nu met participatie. 

Web2.0, dat kan worden beoordeeld 
als de tweede generatie van het World 
Wide Web. Voorbeelden van Web2.0- 
concepten zijn Hyves, MySpace, 
Wikipedia, YouTube, weblogs en 
wiki’s. De afgelopen 18 maanden is 
het aantal sociale netwerken sterk 
gegroeid en de populariteit en de fre-
quentie van bezoek lijkt per periode 
in kwadraat toe te nemen. MSN 
Spaces en MySpace beschikken per 
mei van dit jaar samen over meer dan 
290 miljoen leden. Hyves beschikt in 
Nederland alleen al over een kleine 
2,5 miljoen leden. Binnen de doel-
groep is het statement ‘If you’re not 
on my space, you don’t exist’.

Alle vormen van content media bieden 
enorme mogelijkheden. Dat geldt voor 
de retail, maar ook voor de brands en 
niet alleen voor de e-spelers, maar 
ook voor de traditionele aanbieders. 
Door de consument aan de knoppen 
te laten zitten en zijn eigen dashboard 
te laten vormgeven, kunnen retailers 
op een andere manier met de consu-
menteninterface omgaan. Het wordt 
mogelijk inzicht te krijgen in het off-
line-consumentengedrag, maar ook in 
het onlinegedrag dat de consument 
vertoont. De retailer die beide weet te 
mergen, heeft een completer inzicht in 
de dagelijkse handelingen van de con-
sument. Deze inzichten kunnen ver-
volgens worden ingezet om het gedrag 
van de consument te beïnvloeden en 
ze aan een merk te binden. 

Een en ander gaat echter niet zonder 
slag of stoot. Veel traditionele store-
retailspelers in Nederland blinken 
bepaald niet uit in het ontwikkelen en 
toepassen van de nieuwe mogelijk-
heden om invloed uit te oefenen op 
het gedrag van de consument.

Transformatie met een 
adelaarsblik 
Consumenten omarmen de mogelijk-
heden om toegang tot content te heb-
ben, het te delen, te creëren en te 
modificeren. Uit ons onderzoek blijkt 
dat het voor de aanbieders van consu-
mentenproducten niet voldoende is 
om ‘iets te bouwen’ en vervolgens te 
wachten tot de consument komt 
kijken. De beïnvloedingsprincipes van 
traditionele media voldoen niet meer. 

De nieuwe consument eist een andere 
aanpak en is veel kritischer over de 
geboden propositie en de semantiek. 
Hij zal de geboden content met een 
adelaarsblik beschouwen. In alle ge-
vallen wil hij toegang tot unieke, in-
teractieve en exclusieve content. Deze 
content moet bovendien gedeeld en 
ge-customized kunnen worden. 

History repeating
Bij een nadere beschouwing van de 
onderzoeksresultaten, zijn opvallende 
parallellen te trekken met de basis-
waarden waarop de consument signa-
leert, geprikkeld en beïnvloed wordt 
en vervolgens mobiliseert en commu-
niceert. We hebben het over de oud-
ste vorm van positieve of negatieve 
overdracht van meningen, overtuigin-
gen of ervaringen: Word of Mouth 
(WOM) ofwel mond-tot-mondover-
dracht. 

Er is dus eigenlijk niets nieuws onder 
de zon. Ook in deze virtuele eeuw is 
en blijft WOM binnen consumenten-
omgevingen het belangrijkste attri-
buut om marketingdoelen te bereiken. 
Het gaat er daarbij dan om niet enkel 
een associatieve, maar een positieve 
WOM te realiseren. Alleen over een 
formule of merk spreken blijkt niet 
meer voldoende. Het hoogst haalbare 
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De Trends in Retailonderzoeken van 
2006 en 2007 signaleerden een be-
langrijke trend: statement- en conflict-
gedrag. Die trend heeft doorgezet. De 
consument is meer on the edge 
dan ooit, zijn neiging tot dissonantie 
neemt toe. Conflicten binnen consu-
mentengedrag zijn de afgelopen 18 
maanden sterker manifest geworden. 
Dat zal in de komende 12 of 24 
maanden niet anders zijn. We zijn in 
een 2.0-wereld beland waarin conflic-
ten elkaar snel opvolgen en consu-
mentengedrag onevenredig versneld 
overvloeit in nieuwe conflicten. 
Immers, iedereen is een deelnemer 
van het nieuwe 

consumentisme. We beleven de gehele 
wereld vanuit ons eigen umfeld.

Conflictgedrag ontstaat bij wijze van 
reactie op veranderingen in de leefom-
geving van de consument. Gelijktijdig 
treden verschillende gedragssystemen 
in werking. De consument kan zo de 
neiging hebben om een verandering 
op verschillende manieren tege-
lijk te reageren. Zo zet be-
zorgdheid om het milieu 
vele consumenten 
aan tot 

Op de rand (dissonantie) 
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gebruik en vermenigvuldiging ver-
schillende adoptievarianten hebben. 
Het aan elkaar rijgen van producten 
en concepten is door de retail en 
industrie echter wel te beïnvloeden. 
Uit nadere analyse blijkt dat combi-
naties van producten en diensten, die 
een versterkend effect op elkaar heb-
ben het eenvoudigst zijn te boosten 
binnen een hybride.

Heavies zijn die trends die zowel 
qua impact, tijd als gevolg van groot 
belang zijn of kunnen worden. Het is 
hierbij essentieel om de impact op de 
consument te beoordelen. Heavies zijn 
onmogelijk te ontlopen of te negeren 
en worden in alle gevallen onderdeel 
van het probleem, maar ook van de 
uitdaging. Voorbeelden: het opraken 
van fossiele brandstoffen, de stijgende 
prijs van een liter euroloodvrij, de 
steeds duurdere pensioenen en de 
terugloop van onze mobiliteit.

Heavy veranderingen zijn weliswaar 
binnen groepen relatief goed en doel-
treffend te plotten, maar de impact, 
duur en het belang kunnen sterk ver-
schillen, net als hun relevantie binnen 
verschillende doelgroepen. 
Voorbeelden daarvan zijn de kopers-
stakingen van 2003 binnen food-
retail, de volatiliteit van het stemge-
drag en de huidige politieke senti-
menten, maar ook de scherpte van de 
daling in consumentenvertrouwen per 
mei 2008 ten opzichte van de vorige 
drie kwartalen. En wat te denken van 
de weird world of reality die letterlijk 
iedereen een editor maakt van invloed 
en beïnvloeding. 

Ambivalent gedrag
Wat doet de consument met al die 
veranderingen? Hij vertoont ambiva-
lent gedrag - verschuift van vechten 

kopen van spaarlampen. Tegelijkertijd 
kan het heel goed zijn dat diezelfde 
consument een brandstofverslindende 
SUV aanschaft. En hoewel de toene-
mende prijzen van brandstof, volgens 
het onderzoek, voor een ieder aan-
leiding is voor drastische aanpassing 
van mobiliteitsgedrag, blijkt het aantal 
verreden kilometers in de meetperiode 
van 12 maanden toch weer met meer 
dan 9% gestegen te zijn. Aan de ene 
kant zien we dus acceptatie van de 
veranderende omstandigheden, maar 
aan de andere kant wordt die veran-
dering genegeerd.

Uit diepere analyse van de logica 
waarop de consument zijn beslissin-
gen baseert, blijken tegenstellingen 
(conflicten) eerder regelmaat dan uit-
zondering. De verzilverende (55-70) 
groep is nog het meest voorspelbaar. 
Ook die groep en met name de jonge 
aanwas daarin zoekt de conflicten 
echter steeds vaker op. Bij ingrijpen-
de, elkaar snel opvolgende verande-
ringen wordt dit gedrag binnen con-
sumentenomgevingen dominanter.

Veranderingen en de respons 
van de consument 
Veranderingen die optreden zijn er in 
verschillende orden van grootte. Ze 
zijn in te delen in de categorieën light, 
hybrid en heavy. 

Lights zijn de korte en minder en mil-
dere vormen van verandering zoals 
een hypotheekrenteverhoging van 
0,2%, een stijging van de melkprijs, 
een Nederlandse overwinning bij het 
EK voetbal of een buitengewoon 
warme lenteweek. Op dergelijke 
veranderingen kan de retailsector vrij 
eenvoudig en eenzijdig inspelen. 
De lights komen steeds vaker voor 
en vormen met de juiste besturings-

modellen het verschil tussen winst 
en verlies. Qua doorlooptijd zijn ze 
echter van minder belang.

Actuele voorbeelden van de light-
varianten zijn trendaspecten die het 
statement benadrukken. Eyewear bij-
voorbeeld, de zonnebril als absolute 
wannahave. De vrouw maakt met een 
oversized, mass-class, sexy-branded 
zonnebril haar statement waarbij de 
overige kledingstukken er minder toe 
doen. De zonnebril is de afgelopen 
12-18 maanden een weergaloos popu-
lair modeaccessoire geworden. Ook 
binnen het (personal) elektronicaseg-
ment vormen de statement waves do-
minante koopimpulsen. Lcd-tv’s bij-
voorbeeld, maar ook de gameconsoles, 
mp3-spelers en andere mobile items 
zijn essentieel gereedschap voor de 
zichzelf respecterende moderne con-
sument.

Hybrides zijn wat lastiger te beoorde-
len op impact en gevolg. Deze trends 
hebben altijd een andere trend tot ge-
volg of vormen onderdeel of uitbrei-
ding van een reeds bestaande trend. 
Voorbeelden zijn de prijzenoorlog in 
de foodretail vanaf 2003, de hypo-
theekcrisis en financieringsdrama’s 
van 2007/2008, de veranderende 
samenstelling van de Nederlandse 
bevolking, fileproblematiek en stij-
gende prijzen. Dergelijke veranderin-
gen stellen andere eisen aan de retail. 
Hier moet goed bekeken worden wat 
de impact van verandering zal zijn; 
retailers moeten hun what if-scenario’s 
wel degelijk op orde hebben. 
Hybrides komen onder andere voor 
binnen de huidige eco-styles. Het 
statement wordt gemaakt door de per-
ceptie en overtuiging bewust te zijn 
en verantwoordelijke keuzes te 
maken, maar het doelgedrag kan in 
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aandrang te uiten. Nieuw consumen-
tisme gaat over vergelijkbare uitdagin-
gen. Kan, wil, of lukt het niet, dan
maar op een andere manier. 

Nauw gerelateerd aan dit gedrag is het 
begrip ‘maakbaarheid’. Schijnt de zon 
niet? Koop een zelfbruiner. Niet 
bereid de gevolgen van ouder worden 
te accepteren of het feit dat de ander 
er beter uitziet dan u? Een toekomst-
bestendige extreme make-over biedt 
uitkomst. Te zwaar? Light-producten 
houden u gezond.

naar vluchten en van loyaliteit naar 
disloyaliteit. Hierbij komen de belang-
rijkste drivers van de consument naar 
voren. Waar voelt de consument zich 
het best bij? De drie ‘G’s’ zijn hier 
essentieel: de consument wil eerst en 
vooral een ultieme cocktail van Genot, 
Gewin en Gemak. Pas daarna komen 
er meerdere G’s om de hoek die het 
wat complexer maken: Gevoel, Ge-
weten en Gewoonte of Gewenning. 
En daarna Gezond, Gezag en Gevaar. 
Treffend voorbeeld van ambivalent 
gedrag is de manier waarop de Neder-
landse consument reageerde op de 
prijzenoorlog in de foodretail die de 
afgelopen jaren woedde. Reputaties 
werden gemaakt en gebroken. Favo-
rieten vielen opeens van hun voetstuk, 
geminachte aanbieders werden popu-
lair, zonder echt gegronde redenen. 

Remmend gedrag
De veelheid van veranderingen ver-
oorzaakt ook ‘remmend’ consumen-
tengedrag. Gedragsremmingen treden 
op als het actuele gedrag dat de con-
sument van dag tot dag vertoont, ge-
remd wordt door een tweede gedrags-
systeem met bijbehorende impulsen. 
Standaardgedrag als gewoonte, loyali-
teit en bewusteloosheid wordt geremd 
door switchgedrag, ambivalentie enzo-
voort. Bovendien bestaat er een twee-
de gedragssysteem; het koste wat het 
kost willen nastreven van de drie G’s. 
De consument blijft dus zoeken naar 
de invulling daarvan; een neiging die 
sterker is dan wat voor loyaliteit ook.

De consument krijgt meer veranderin-
gen op zijn bord dan hij gewend is, 
wat zich vertaald in onvoorspelbaar 
gedrag. Kortom, de consument weet 
het ook niet meer precies. Als we de 
consument middels stellingen vragen 
wat hij verwacht van winkelomgevin-

gen in binnen- en buitenstedelijke 
omgevingen en winkelen en bood-
schappen doen in het algemeen, wor-
den de antwoorden mettertijd steeds 
nadrukkelijker volatiel en daardoor 
minder betrouwbaar.

Overspronggedrag
Het moderne consumentisme is ook 
onderhavig aan overspronggedrag. Dit 
gedrag ontstaat als consumenten een 
sterke neiging hebben om een be-
paald, voorspelbaar gedrag te verto-
nen, maar dit om bepaalde redenen 
niet mogelijk is. In plaats van het ge-
wenste gedrag wordt een totaal ander, 
gezien de situatie irrelevant gedrag 
vertoond. Voorbeelden hiervan zijn 
ineens ‘anders’ willen eten, muzikale 
expressie direct willen vormgeven, uit 
huis gaan zonder doel en momenten 
voor jezelf tot quality time verheffen.

Een aantal formules en spelers binnen 
de consumentenproductenindustrie 
weet met dit gedragsfenomeen bij-
zonder goed om te gaan. Dat legt ze 
bepaald geen windeieren. Oversprong-
gedrag is geen gril maar een blijvend 
fenomeen; retailers doen er goed aan 
hierop een gedegen strategie te for-
muleren. Retailers moeten op elk wil-
lekeurig moment kunnen beantwoor-
den aan elke willekeurige wens. Zin-
nig of onzinnig.

Omgericht gedrag
Een passende definitie voor ‘omge-
richt gedrag’ is: conflictgedrag dat ge-
richt is op een surrogaatobject. Een 
veel gehanteerd voorbeeld is het con-
flict tussen twee mensen die naar aan-
leiding van een discussie eigenlijk een 
fysieke confrontatie willen organiseren 
door het geven van een klap, maar 
toch besluiten een harde klap op het 
tafelblad te geven om de agressieve 

Op de Rand (dissonantie)
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van het statementgedrag. Toch komt 
uit ons onderzoek ook naar voren dat 
een groot aantal segmenten en spelers 
binnen die segmenten niet in staat is 
voldoende snel te reageren op snel 
wijzigend statementgedrag. 

Vele spelers nemen nieuwe statements 
vaak überhaupt niet waar, maar 
kijken naar de concurrentie om de 
koers te bepalen. Dat levert slechts 
zelden de juiste strategie op.

Volgens de tijdens het schrijven van 
dit rapport meest recente editie van 
DNB Magazine (uitgave van De 
Nederlandsche Bank nr. 2, mei 2008) 
spint de handel garen bij een gevoel 
van onbehagen. Er kan een Sonja-
Bakker-polis worden afgesloten met 
vergoeding van online afslanken en 
onbeperkt sporten. Gezondheids-
claims die de perceptie van de con-
sument weten te beïnvloeden hebben 
de macht. Influence marketing boekt 
goede resultaten. De consument krijgt 
het idee dat hij niet hoeft te berusten 
in de status quo; er zijn altijd wel pro-
ducten en concepten die alles wat fout 
gaat of lelijk is in het leven opheffen. 
Succes en geluk zijn maakbaar 
geworden. Althans, in de door de 
marketeers beïnvloede perceptie van 
de consument.

Statementgedrag
De eerder gememoreerde bewustwor-
ding van de consument maakt de 
drang zich te onderscheiden van de 
meute steeds groter. Grote groepen 
volgen de algemene trends en infor-
meren elkaar over de voorkeurspro-
ducten van het moment. Steeds meer 
consumenten willen zich echter on-
derscheiden. Daar waar de consument 
een statement kan maken, zal hij dat 
niet langer nalaten.

Als het gaat om snelheid van de ont-
wikkeling van statementgedrag kan de 
generatie C wel als absolute winnaar 
beschouwd worden. Deze generatie 
verbindt letterlijk alle vormen van 
content met elkaar, modificeert, 
creëert, integreert en communiceert 
deze met topsnelheid en maakt bin-
nen enkele muiskliks statement-
uitingen tot trends. Zowel de consu-
mentenproductenindustrie als de 
retail profiteert in belangrijke mate 
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De Nederlandse samenleving stevent 
af op een onomkeerbare ‘verzilvering’. 
Vanaf 2015 is zo om en nabij de helft 
van onze samenleving de grens van 
eind veertig gepasseerd. Nederland zal 
dan, volgens het Centraal Plan Bureau 
(CPB) en het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS), circa 17 miljoen 
inwoners herbergen waarvan er dus 
zo’n 6,5 miljoen tot de ‘ouderen’ 
wordt gerekend.

Trends in Retail 2005 plaatste leeftij-
den voor het eerst in het perspectief 
van ‘leeftijdsbeleven’. Op de vragen 
rond leeftijden kwamen opvallende 
inzichten naar voren. Zo antwoordden 
consumenten dat ze ‘meerdere leeftij-
den’ hadden. De youngsters van am-
per 10 jaar zitten in de pre-pubertijd, 
terwijl de pre-teens van 13 zich qua 
expressie bevinden in het segment van 
de 16- tot-18-jarige. De 22-jarige, die 
net uit een tweede relatiecrisis komt, 
zit ineens in de relatiepubertijd omdat 
het allemaal veel te snel is gegaan. En 
de vijftigers presenteerden zich als 
outgoing; ze spenderen meer, maar 
vooral anders dan voorheen.

Leeftijden vormen niet langer de 
categorieën van segmentatie binnen 
retailomgevingen. Natuurlijk zijn er 
verschillen, maar duidelijk is dat de 
aspirationele leeftijd (de gevoelsleef-
tijd) niet echt meer van doen heeft 
met de werkelijke als het gaat om toe-
gankelijkheid, aanspraak en gebruik 
van consumentenproducten.

Uit de laatste versie van Trends in 
Retail blijkt dat er enige stabiliteit is 
ontstaan, maar de uitkomsten en de 
relevantie voor de retail blijven een 
ware openbaring. Helaas blijft de reac-
tie vanuit de retail, ondanks de snel-
heid waarmee een en ander op ons af-
komt, tot nu toe tamelijk ondermaats. 
Slechts in een beperkt aantal bestuurs-
kamers wordt nagedacht over de mo-
gelijkheden en de bedreigingen. En 
dit terwijl de eerste duidelijke signa-
len zich aandienen. Zo wordt de groei 
binnen retail- en dienstensector bij-
voorbeeld nu al mede geremd door 
het achterblijven van jonge aanwas.

Verzilvering
Dat de verzilvering in Nederland grote 
gevolgen heeft, begint nu wel door te 
dringen. De impact op met name 
sociaaleconomisch gebied zal enorm 
zijn en de aanstormende beleidspro-
blematiek vormt de basis voor vele 
onderzoeken en projecties op bijna 
alle impactgebieden binnen onze 
maatschappij.

Met de toenemende vergrijzing ver-
andert ook de samenstelling van de 
bevolking sterk. Niet alleen stijgt de 
gemiddelde leeftijd door afname van 
het sterftecijfer, ook door ontgroe-
ning, de afname van het geboortecijfer 
en de bevolkingsdaling is er niet 
langer sprake van de traditionele leef-
tijdspiramide. Ook is het opvallend 

Leeftijdloosheid 
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dat de vormen van samenleving sterk 
veranderen. Enerzijds een logisch 
gevolg van de veroudering, anderzijds 
een aanstormende trend. De enorm 
sterke groei van een- en tweeper-
soonshuishoudens en eenoudergezin-
nen zal bijvoorbeeld ook zijn sporen 
achterlaten. De enkele verzilvering 
(de babyboomers van nu die ouder 
worden) en de dubbele verzilvering 
(de ouderen van nu die nog ouder 
worden) vormen echter wel de 
belangrijkste doelgroepen binnen 
de toekomstige retailomgevingen.

Komt wijsheid met de jaren? 
De initiatieven rond de ‘platte’ oude-
renmarketing van enkele jaren geleden 
hebben niet gewerkt; de benadering 
van ouderen als geïsoleerde groep treft 
geen doel. Als we Europa als ouderen-
continent beschouwen, zoals de EU 
dat ook doet, blijft Nederland qua 
retailmarketing en de vormgeving van 
structurele formuleaanpassingen nogal 
achter bij de ons omringende landen. 

Een naadloos geïntegreerde marke-
tingaanpak, gericht op perceptieprin-
cipes binnen de specifieke groep lijkt 
aan de winnende hand. Leeftijd maakt 
hierbij plaats voor leeftijdsbeleven en 
het consumentisme daarbinnen. Met 
enorme snelheid worden nieuwe in-
zichten vertaald naar nieuwe modellen 
en methoden om binnen de consu-
mentenproductenindustrie en -retail 
de antwoorden te hebben op de aan-
spraken die voor de toekomst ge-
maakt worden door de groeiende 
groep ouderen.

De inzichten zijn, als we de actuele 
literatuur erop naslaan, echter niet 
bepaald eensgezind. De benaderings-
wijzen en definities lopen sterk uiteen. 
Welk concept moeten we hanteren? 

De consument als leeftijdloze (age-
less), als leeftijdneutrale (age neutral) 
of als expert (meest ervaren consu-
ment)? Volgens Agewise (onderzoeks-
bureau dat marktdynamiek onder-
zoekt aan de hand van gedrag binnen 
leeftijdsgroepen) weet de gemiddelde 
marketeer niet al te veel af van de 
doelgroep. ‘Ouderen zijn immers wel 
jong geweest, maar jongeren nog niet 
oud’. Hoe zou je, kortom, als jongere 
moeten weten wat ouderen willen? 
Wel is duidelijk dat de kansen om dit 
fenomeen in voordeel om te zetten 
enorm toenemen. Uit het onderzoek 
van dit jaar blijkt overigens dat de 
oudere consument zelf ook niet weet 
wat hij in 2016 wil. Als we de ver-
schillende consumentengroepen vra-
gen wat zij verwachten van de retail 
in 2016 kunnen zij slechts met moeite 
hun behoeften of wensen aangeven. 
De meerderheid noemt wat ze van-
daag anders zouden willen of huidige 
ergernissen en beperkingen. Jongeren 
tot 34 jaar zijn veel duidelijker in hun 
uitspraken als het gaat om wat zij 
verwachten in 2016. Zij motiveren 
hun projecties bovendien beter.

Je echte leeftijd 
Meervoudige realiseerbaarheid en de 
maakbare omgeving van de generation 
now is zeker niet exclusief van toe-
passing voor de jongerengroepen van 
de generatie Y. De aanstormende 
oudere generatie is sterk bezig met 
een revival als het gaat om gedrag en 
de bijhorende economische krachten. 
Zaken als health focus, nieuwe levens- 
en gedragsscenario’s en ritmes hebben 
de reële en gepercipieerde leeftijd van 
de consument losgekoppeld.

De verkoop gaat tijdens de 
verbouwing gewoon door 

Dat bij een goed uitgebalanceerde stra-

tegie en uitvoering een zelfversterkend 

effect bereikt kan worden, blijkt uit vele 

voorbeelden. Dove zet het concept age 

neutral succesvol in en koppelt het idee 

van schoonheid los van het concept van 

leeftijd. Fashion-icoon Louis Vuitton heeft 

de uiterst gepolijste modellen opzijgezet 

en de nogal gerimpelde en verweerde 

Keith Richards als boegbeeld gecontrac-

teerd. Ikea heeft, onder andere in 

Duitsland, zijn marketingconcept bij wijze 

van test meer geschoeid op de leest van 

de jongere oudere van 42 jaar en ouder. 

En wat te denken van Nintendo die in 

marketing en aanbod de oudere als voor-

heen ondenkbare doelgroep heeft aange-

boord? De draagbare DS-serie is bij-

zonder populair als geheugentrainer voor 

ouderen en de Wii heeft als ‘bewegings-

therapeut’ massaal zijn intrede gedaan.

Talloze voorbeelden van forward develop-

ment zullen ons nog overspoelen. 

De vraag is echter hoe de retail daarmee 

zal omgaan. Bij het voorbeeld van 

Nintendo word je niet warm van de 

retailrespons; de retail richt zich op de 

gamers, de jongeren, terwijl Nintendo zich 

veeleer richt op de consument die tradi-

tioneel gezien juist niet tot de gamers-

groep behoort. Kortom, de retail heeft 

het licht nog niet gezien. De vergelijking 

met de golf van de mp3-speler gaat hier-

bij op. De retail bleef zich - toen de groot-

ste wave zich aandiende en het product 

zich kon verheugen op verdubbelende 

verkoopcijfers - in veel gevallen richten 

op de primaire doelgroepen van 18 tot 

44 jaar. De wensleeftijd voor het product 

daalde ondertussen in 18 maanden met 

4 tot 6 jaar.
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De moderne consument wil aan de 
knoppen zitten en deel uitmaken van 
propositie en resultaten. We hebben 
het dan niet over klussen of doe-het-
zelven, maar over co-creatie, customi-
satie en personalisatie van producten 
en diensten. (Trans)formeer en creëer 
je lifestyle, je leven, je mogelijkheden, 
je relatie(s), je omgeving en je li-
chaam. De consument wil beschikken 
over zijn eigen laboratorium om in-
houd en vorm aan zijn omgeving en 
beleving te geven. Zoals YouTube 
(broadcast yourself) online aanzet tot 
content-creatie, kun je met bijvoor-
beeld MySims een wereld binnen-
stappen die je zelf kunt 
veranderen. 

De moderne consument creëert zijn 
eigen logs en skins.

Uit ons onderzoek blijkt dat dergelijke 
innovaties van wezenlijk belang zijn 
voor de klant. De retail kan natuurlijk 
niet achterblijven. Dit is het nieuwe 
retailen! De sector zet alles op alles 
om de boot niet te missen.

De retailer die het meest 
nauw weet aan te sluiten 
op de wensen van de 
co-creërende 

Creëer het zelf
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denken in zogenaamde collectieven en 
te gaan denken in termen van zelf-
standige individuen die zelfstandig en 
vrij keuzes maken.

Uit ons onderzoek blijkt dat de 
verschillen in leeftijd en demografie 
binnen co-creatie relatief groot zijn, 
evenals de verschillen tussen de trend-
setters en de trendvolgers. Maar de 
behoefte en wens om producten en 
diensten te creëren en te personali-
seren wordt snel groter. De wens tot 
participeren vormt voor de retail ook 
de uitdaging om de interface met de 
consument anders vorm te geven en 
biedt de mogelijkheid zowel de loya-
liteit als het commitment sterk te ver-
hogen. Bij het testen van het consu-
mentengedrag van enkele producten 
die in co-creatie zijn vervaardigd, 
blijkt dat het zogenaamde switch-
gedrag sterk afneemt.

consument kan flink concurrentie-
voordeel behalen. Nieuwe concepten 
rekenen nadrukkelijk af met mass-
commodization en richten zich op 
more meaning. Niet alle claims kun-
nen al ten volle waargemaakt worden, 
maar de pro-sument ziet zijn gebeden 
niettemin verhoord.

Pro-sumenten en pro-studio’s
Aan het begin van deze eeuw introdu-
ceerde Nike NikeID. Klanten konden 
online hun eigen, customized schoen 
ontwerpen. Sinds twee jaar biedt Nike 
deze dienst ook fysiek aan; op het 
moment dat de klant de winkel bin-
nenloopt, is hij getransformeerd tot 
ontwerper. Het begrip ‘winkel’ is hier 
eigenlijk niet van toepassing; Nike 
biedt een ware studio die als pro-shop 
volledig appelleert aan alle aspecten 
van personalisatie, exclusiviteit, bele-
ving en merkexploratie. De cliënt als 
co-creator wordt door de NikeID-
consultant langs het designproces ge-
voerd. Een personal designer staat 
borg voor je eigen creatie.

Nike kan binnen deze omgeving het 
best beoordeeld worden als een voor-
beeld van een incubator. De rest volgt 
echter snel. 

Zo kwam Adidas met de MiOriginals. 
In het Innovation Center aan de 
Champs Elysées doet men er nog een 
schepje bovenop; met 3D-, laser- en 
infraroodtechnologie en RFID wordt 
het hoogtepunt voorbereid, waarna je 
door de personal trainer wordt 
meegenomen in de wereld van de 
beleving van het gecreëerde product. 
En het blijft niet bij schoenen alleen; 
je krijgt persoonlijke voedings- en 
trainingsadviezen mee, opgeslagen op 
een tag die overal en altijd toeganke-
lijk is. Zo verandert het merk Adidas 

in het merk ‘de klant’. Merkbeleving 
krijgt een volledig nieuwe invulling.

The proof of the pudding is 
in the eating
Een selectie van consumentengroepen 
(van jong tot oud) werd gevraagd naar 
een van de Europese global villages af 
te reizen en zich twee tot vier dagen te 
gedragen als zichzelf, de normale con-
sument. Global villages zoals Berlijn, 
Londen, Parijs, Barcelona en Rome 
zijn de steden die het absolute sum-
mum zijn op het gebied van trend-
watching en retail. De opdracht aan 
de deelnemers luidde: ga de dingen 
doen die je normaal ook zou doen, 
maar maak nu bij elke consumptie-
keuze een foto. Waar wordt men door 
aangetrokken? Wat wordt genegeerd? 
Welke winkels worden bezocht, welke 
niet? En waarom? 

De resultaten zijn even verrassend als 
teleurstellend. Prikkels worden speci-
fiek sterker ontwikkeld door winkels 
die veel ruimte bieden aan explore, 
touch, feel, ervaar, probeer en creëer. 
Binnen segmenten zijn er weliswaar 
verschillen, maar omgevingen die 
gericht zijn op pure convenience en 
een massaal aanbod hebben, worden 
genegeerd. Ook eenvormigheid en 
vervlakking binnen het aanbod zijn 
fnuikend voor de aantrekkingskracht.

Maakbaarheid
Volgens een aantal experts gaan we 
een nieuwe fase in als het gaat om de 
maakbaarheid van onze samenleving. 
Anderen spreken van de nieuwe on-
maakbaarheid omdat marktwerking 
niet hetgeen is wat de maatschappij 
zou moeten drijven. Er is niet zoveel 
te ‘maken’ als het individu geen af-
stand doet van zijn keuzevrijheid. Het 
zou dan beter zijn te stoppen met het 
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De betekenis en de waarde van onze 
woonomgeving en specifiek ‘ons huis’ 
is sterk aan het veranderen. We zijn 
steeds uithuiziger of juist steeds vaker 
thuis. Hoe het ook zij, we hechten 
steeds meer belang aan het fenomeen 
‘thuis’. Thuis moet het aangenaam 
zijn, gezellig, comfortabel. Uit alles 
wat we doen in en om het huis, over-
dag of ’s nachts, moet het maximale 
gehaald worden. 

Waarmee we zijn aanbeland bij een 
nieuwe trend: de thuiseconomie. Als 
we de trendanalyse van het afgelopen 
jaar bekijken, zien we het consumen-
tengedrag veranderen.

Consumenten in de leeftijd van 25 tot 
45 jaar hebben steeds meer verplich-
tingen buitenshuis. Thuiskomen moet 
dus een zegen zijn, een rustpunt, een 
manier om bij te tanken. Aan de an-
dere kant zien we dat het aantal thuis-
werkers binnen deze groep steeds 
groter wordt. Voor deze mensen is het 
huis eveneens de werkomgeving, 
waaraan hoge eisen gesteld worden. 
Bij de groeiende groep van mensen 
boven de 45 (‘de vergrijzende golf’) 
nemen de verplichtingen juist sterk af. 

Ze brengen meer tijd thuis door en 
willen die tijd dan ook zo plezierig 
mogelijk invullen. Wat we ook uit het 
onderzoek opmaken is het feit dat de 
mens, in deze tijden van economische 
onzekerheid, terreurdreiging en 
sociale onrust, meer waarde hecht aan 
het huis als veilige haven. 

De consumentenproductenindustrie 
doet intussen haar best om tegemoet 
te komen aan de wensen van de klant. 
En men probeert de wensen van de 
consument vorm te geven. Wat dat 
betreft staan we aan het begin van 
een ware hausse aan nieuw thuiscon-
sumentisme. 

Paradoxen
De consument maakt zich ook steeds 
meer zorgen over de vraag of zijn 
droomhuis überhaupt nog wel op te 
brengen valt. Huizen worden steeds 
duurder. Heffingen, energie en belas-
tingen worden er ook niet goedkoper 
op. Paradoxaal hierbij is wel dat de 
consument hogere eisen stelt dan ooit; 
het huis moet voldoen aan alle wen-
sen op het gebied van gemak, com-
fort, gezelligheid enzovoort. De con-
sument maakt zich dus zorgen over 
financierbaarheid maar heeft onder-
tussen steeds meer noten op zijn zang. 

Ook de paradox van duurzaamheid en 
energiebewustheid is binnen de vier 
muren van toepassing. We zijn er wel 
bewust mee bezig, maar het aantal 
apparaten met een stekker zal in en 
om het huis de komende vijf jaar met 
nog eens circa 25% gaan toenemen. 
Ondertussen stijgt de thuisproductie 
van levensmiddelen al snel, we ver-
bouwen in toenemende mate onze 
groenten en kruiden zelf en wellicht 
kunnen we straks ook in onze huise-
lijke energiebehoefte voorzien.

Home sweet home 
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huizen, led-technologie voor efficiënte 
verlichting, eco-tuinen en natuurlijke 
bouw- en inrichtingscomponenten 
zullen ons overspoelen en de thuis-
omgeving plezieriger maken.

“Wie gelukkig wil zijn, moet 
thuis blijven” (Pablo Picasso) 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden 
van nieuwe in-home producten die 
het leven binnen onze vierkante 
meters aangenamer gaan maken. 
Cocooning op onze eigen postzegel. 
We willen straks meer en anders thuis 
zijn, juist omdat we thuis zijn. Het 
huis van de toekomst is dichtbij, de 
techniek beschikbaar en betaalbaar, 
de consument is gewillig. Beweegt de 
retail mee?

De respons van de retailsector
Het is opvallend dat de retailsector tot 
op heden nauwelijks reageert op de 
veranderende wooneisen van de con-
sument. De traditionele consument 
staat nog steeds model voor de vorm-
geving van het aanbod. Dat die tradi-
tionele consument intussen innoveert, 
gaat voor een belangrijk deel aan de 
sector voorbij. Men gaat niet innova-
tief om met de veelheid aan toekom-
stige veranderingen en de bijhorende 
eisen die de consument daaraan gaat 
stellen. Eisen rond integratie van toe-
passingen, het bouwen van zogenaam-
de powerhouses, merkenhuwelijken of 
multiformat-strategieën die sterker ge-
richt zijn op de binnenhuisomgeving. 

De retail wacht af, ook in het geval 
van de 50-plusser, een consumenten-
groep die, zoals elders in dit rapport 
gemeld, steeds groter en daarmee be-
langrijker wordt. Volgens de laatste 
cijfers van het CBS en het CPB zal de 
Nederlandse bevolking over zo’n tien 
jaar voor bijna 50% bestaan uit 45- 
plussers en voor meer dan 40% uit de 
echte 50-plussers. Die groep bestaat 
dan uit zeven miljoen mensen en is 
bovendien goed voor meer dan 65% 
van de particuliere banktegoeden.

‘Go where the money is’, een wijze 
raad als het gaat om de veranderende 
woonomgeving, maar een die toch 
vaak in de wind wordt geslagen. Bijna 
90% van de marketingcommunicatie 
is gericht op consumenten jonger dan 
50, dus niet op de groep waar het 
(toekomstige) volume en geld zit. 
Niet voor niets wordt de groep van 
50-plussers vaak het vergeten segment 
genoemd.

De ‘uithuizige’ spelers binnen de retail 
zoals de reisbranche, beginnen het, 

net als de webaanbieders, langzamer-
hand beter te begrijpen. Zij hebben 
ontdekt dat de oudere groep goed is 
voor meer dan 40% van de totale 
vakantiemarkt en omarmen de veran-
derende bevolkingspiramide omdat 
die groep niet alleen langer, maar ook 
vaker op vakantie gaat. Het is nu aan 
de, op de thuiseconomie gerichte, 
winkelretailers om het de consument 
thuis, tussen de vakanties door, zo 
aangenaam mogelijk te maken.

Niets duurt voort, behalve 
verandering
De binnenhuisomgeving verandert 
snel. De omgeving wordt steeds meer 
interactief. Domotica, de verzamel-
naam voor ‘slimme’ elektronica in 
onze woning, werd tot nu toe min of 
meer uitsluitend gezien als apparatuur 
waarmee onze woonluxe, het comfort 
en de ‘connectiviteit’ verhoogd kon 
worden. Binnen enkele jaren zal de 
slimme woning niet uitsluitend met 
elektronica gevuld zijn die min of 
meer reactief is; interactieve techno-
logie zal een steeds belangrijkere rol
innemen.
Huishoudens doen het niet langer met 
slechts één televisie; in de komende 
drie jaar zal dat gemiddelde stijgen 
naar 3,3 lcd-televisies, in elk geval 
groter dan 20 inch. En dan hebben 
we het nog niet eens gehad over de 
personal devices zoals de iPod en de 
Nintendo DS. Over een paar jaar slin-
geren er daar tien van rond in elk 
huishouden. Voor het eerst komen er 
nu ook slimme wasmachines, smart 
cookers, elektronische boodschappen-
lijstjes, persoonlijke e-assistenten en 
coaches, adaptieve bedden en zorg en 
hulpgerichte afstandconsultants.

Technologie is niet de enige push. Eco
viert hoogtij. Groene en sustainable
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En opeens is iedereen groen. Een van 
de lastigste, maar gelijktijdig krachtig-
ste trends is de eco-trend. Trends in 
Retail 2007 meldde reeds dat de con-
sument ervan overtuigd is geraakt dat 
het point of no return is bereikt. De 
fossiele brandstoffen raken op, als we 
zo doorgaan dreigt een milieuramp 
enzovoort. De consument heeft zich 
voorgenomen bewuster om te gaan 
met de producten en diensten die 
hem ter beschikking staan. Die be-
wustheid uit zich echter anders dan 
verwacht. Voor de retail liggen er 
meer dan genoeg kansen, zo lang 
er een goed begrip bestaat van het 

grillige, soms inconsequente gedrag 
van de consument. Voornemen en 
daadwerkelijk handelen van de con-
sument lopen nogal eens uiteen.

De prijs van Groen
Eco-bewust gedrag is de afgelopen 12 
tot 18 maanden acceptabel, wenselijk 
en zelfs hip geworden. We willen 
vriendelijker consumeren, 
bewuster omgaan met onze 
bronnen en vooral een 
‘goed geweten’ 

Eco-iconisatie  
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den, is de lol er snel af en gaat ‘groen 
naar zwart’. Nu is het hip om ethisch
te shoppen en de laatste supertrendy 
raffia eco-top van een topontwerper 
te scoren. Wat als het helemaal niet 
meer trendy is? En wat als de voedsel-
schaarste, waarvan nu de eerste teke-
nen zichtbaar worden, zich sterker zal 
manifesteren, hoe groen zal ons ge-
drag dan blijken?

Het is aan mensen als Al Gore om het 
idee van de dreigende eco-crisis te 

hebben. Ethisch winkelen en con-
sciëntieus boodschappen doen, staan 
hoog op het lijstje. Er zit echter een 
wereld van verschil tussen wat we 
zeggen te doen en wat we werkelijk 
doen. Onze attitude zegt dus niet 
zoveel over ons gedrag. 

Ook vanochtend de dag begonnen 
met vers fruit, zoals een eco-kiwi of 
eco-mango’s die, voordat ze op uw 
bord lagen, een wereldreis van 28.000 
kilometer hebben gemaakt? En aan de 
andere kant rijdt u graag een paar 
honderd kilometer extra met uw auto, 
om vanaf een buitenlands vliegveld te 
vertrekken naar uw vakantiebestem-
ming en zo de Nederlandse lucht-
havenbelasting te ontduiken. Verant-
woordelijk gedrag kent klaarblijkelijk 
zijn grenzen. Zo blijft het lastig om 
het goed te doen. Luchtreizigers wil-
len best meer betalen, maar dan voor 
dingen als minder wachttijden, een 
kortere reisduur en meer stoelruimte. 
Daarvoor loopt meer dan de helft 
warm. Minder dan een vijfde is daar-
entegen bereid een duit in het zakje te 
doen als het gaat om emissieheffingen.

Perceptie
Toch groeit de bereidheid om meer te 
betalen voor verantwoord consume-
ren. Verschillen tussen consumenten-
groepen zijn er echter wel. Zo wordt 
sterker duidelijk dat de ouderengroep 
van nu met minder meer doet en 
bronbesparing vooropstelt, terwijl de 
groepen vanaf 30 tot 50 jaar juist met 
meer minder willen doen. Ook is de 
bereidheid van de groepen van 18 tot 
30 jaar om meer te betalen voor eco-
items sterk groeiende, zolang dat eco-
item maar aantrekkelijk genoeg is. 
Eco op zich is voor deze groep onvol-
doende. 

Om gedrag te veranderen moeten per
cepties veranderd worden, zodat ook 
de waardenset verandert. Het presen-
teren van producten en diensten en 
informeren hoe, waarmee en waar-
door de consument kan bijdragen, is 
volstrekt onvoldoende om een trend 
te plaatsen en gedrag structureel te 
kunnen veranderen. De consument 
moet zich de eco-trend eigen maken. 
Uit de laatste onderzoeksanalyse blijkt 
dat er een forse set imagoattributen 
geprikkeld of aangesproken dient te 
worden om het gedrag van de con-
sument blijvend te veranderen.

Belang versus tijd
Er is blijkbaar meer tijd nodig dan 
verwacht om het eco-concept tussen 
de oren van de consument te krijgen. 
Being green en doing eco is trendy en 
een sterk verkoopargument. Het is 
echter niet genoeg als de keuze voor 
eco een (op wat voor manier dan ook) 
grotere investering vraagt van de con-
sument. Eco-bewust gedrag moet on-
derdeel worden van de identiteit van 
de consument; hij moet zich gesterkt 
weten door het idee dat zijn gedrag 
het juiste gedrag is, ook in de ogen 
van anderen. 

Eco-bewust gedrag is nu nog een 
manier om statements te maken, om 
je te onderscheiden van andere consu-
menten. Maar misschien is dat op de 
lange termijn niet genoeg. Als het 
statement de enige reden is om eco-
bewust gedrag te vertonen, zal men 
dat statement laten voor wat het is op 
het moment dat de eco-bewuste keuze 
wat minder convenient is. Het is nu 
nog leuk om de jongste consumenten-
groepen, kinderen van 10 tot 12 door 
een ‘dikke-truien-dag’ op school eco-
bewust te maken. Als elke winterse 
dag een dikke-truien-dag gaat wor-

Eco-mythes

Amper 12 maanden geleden was bijna 

driekwart van de ondervraagden ervan 

overtuigd dat de hoge temperaturen het 

resultaat waren van de in de media ge-

presenteerde uitkomsten over global 

warming. Vonden zij het een probleem? 

Niet echt. Amper een kwart had er 

bedenkingen bij, de overige driekwart 

vond het wel lekker en genoot ervan. Nu, 

net 12 maanden verder, doen we het-

zelfde onderzoek onder dezelfde doel-

groepen en is er sprake van een relatief 

koude periode. Dit keer zegt bijna drie-

kwart dat er volgens hem of haar geen 

sprake kan zijn van een vorm van global 

warming, omdat de temperaturen van 

april dat bewezen hebben. 90% verlangt 

naar meer warmte en zon net als vorig 

jaar. De uitkomsten van de stellingen, 

geprojecteerd op de toekomst presen-

teren een nog verrassender beeld. De 

consument betrekt eco-aangelegenheden 

op zichzelf: ‘Word ik beter van verant-

woord gedrag? Zo ja, prima. Zo niet, dan 

maak ik mij er niet langer druk over. Of ik 

gooi alle advies in de wind? Ook hier blijkt 

dat men eco belangrijk vindt totdat de 

toepassing ervan lastig wordt.
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doen postvatten in de mindset van de 
consument. Zodat eco van een trend 
een vanzelfsprekendheid wordt. Het 
is aan de retail om hierin een voor-
trekkersrol te nemen. Dat eco op dit 
moment trendy en prettig voor het 
imago en de omzet van de retailer is, 
is mooi meegenomen. Zo kan de retail 
meewerken aan een betere toekomst 
en er en passant nog beter van worden 
ook. 

Anti-trend 
De komende jaren zal de eco-trend 
sterker doorzetten en zorgen voor 
trendbreuken binnen gedrag en 
belang. Geen enkel product of dienst 
ontkomt eraan. De druk wordt groter, 
evenals de impact, dus de consument 
acteert daarop. Maar ook de stem van 
consumenten die de anti-trend inzet-
ten wordt sterker. Citaten als: “Als de 
fossiele brandstoffen over 30 jaar dan 
toch op zijn laten we ze dan nu maar 
gebruiken ook.” en “We doen aan deze 
trend niet mee, het kost alleen maar en 
levert ons niets op. Als anderen dat wel 
willen, is het hun zaak. Wij leven nu.”

Iedereen groen en eco- 
iconisatie
De retailsector heeft door dat groen 
scoort. Ook uit ons onderzoek blijkt 
dat de groene ondernemingen sinds 
18 maanden ineens als paddenstoelen 
uit de grond schieten. Overal zet men 
zich in voor maatschappelijk verant-
woorde doelen. Je hoeft geen cynicus 
te zijn om te vermoeden dat het nogal 
eens gaat om loze beloften en platte 
marketing. Consumenten zijn slim 
genoeg om dit te doorzien, maar 
zullen hierin meegaan zolang de eco-
uitingen aansluiten op hun trendge-
voeligheid. Het zal echter niet genoeg 
zijn om consumenten te doordringen 

van de noodzaak van structureel ver-
antwoord gedrag. 

Gebakken lucht, frisse wind
Dat eco nu bij de Nederlandse con-
sumenten tussen de oren zit, is wel 
bevestigd. Dat de consument open-
staat voor nieuwe proposities is ook 
duidelijk geworden. Waarom laat de 
retail dan nog kansen onbenut en 
wordt er aan de voorkant niet geïn-
noveerd om met frisse concepten de 
attitude om te zetten in gedrag? We 
zeggen en willen het wel, maar we 
doen niet wat we zeggen. Dat geldt 
zowel voor de retail als de consument.

Het is nu tijd voor nieuwe, frisse con-
cepten die niet bestaan uit gebakken 
lucht maar meer diepgang hebben, 
meer betekenis uitstralen en nadruk-
kelijk strakker geïntegreerd zijn. Wie 
neemt de handschoen op?

Eco- iconisatie
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Nederland verandert. Urbanisatie is 
het toverwoord en de consument ur-
baniseert mee. Dat vereist een andere 
benadering door de retailsector.

Het begrip ‘urbaan’ wordt door Van 
Dale als volgt gedefinieerd: ‘betrek-
king hebbend op het stadsleven’. De 
urban styles-trend die opgang doet 
is een verzamelnaam voor het door 
ur-banisatie beïnvloede consumen-
tengedrag. Dit gedrag beperkt zich 
niet tot de grote stad. We zien het in 
alle omgevingen waar de consument 
de retail treft. We beoordelen, kort-
om, het totaal aan consumentisme 
binnen de samenleving; de geestes- 
gesteldheid binnen de consumenten-
maatschappij. Iedereen hoort daarbij, 
van autochtoon tot allochtoon, van 
jong tot oud, van meer verdienend 
tot minder verdienend en van laag- 
tot hoogopgeleid.

Grand bazaar
De pluriformiteit van dat ‘iedereen’ 
ligt ook ten grondslag aan de mengel-
moes van trends en stijlen die we aan-
treffen in ons land. Medio 2008 zal 
het aantal nationaliteiten in Amster-
dam langzaam opstomen naar de 200. 

Amsterdam voert hiermee 

al sinds jaren de mondiale ranglijst 
aan; 12 maanden geleden werd de 
stad nog als de meest multiculturele 
stad ter wereld verheven omdat 
iemand uit Malawi zich er vestigde. 

Nederland verwordt tot een ‘grand 
bazaar’. Niet alleen de niet-Nederlan-
ders omarmen de andere cultuur-
aspecten, ook bij de autochtoon lijkt 
de drempel weggenomen te zijn. 
Paradigma’s zijn er om doorbroken te 
worden. Het idee is niet langer ‘wat 
de boer niet kent dat eet hij niet’, 
maar, ‘wat van ver komt, is lekker’. 
Zo wordt de urbane stijl een natio-
naal, afkomstoverschrijdend feno-
meen. Ons laatste onderzoek staaft 
dit.

Socio influence marketing
Een urban kijk op de nieuwe bevol-
kingssamenstelling is te prefereren 
boven de etnocentrische outlook. Met 
‘etno’ bedoelen we toch vaak de in-
stroom van niet-westerse buitenlan-
ders en de reactie van autochtoon 
Nederland daarop. De term ‘urban’ 
maakt de afkomstkwestie irrelevant. 
De Nederlander is iemand die invloed 
uitoefent en beïnvloed wordt door 
alles en iedereen om hem heen, zijn 
eigen identiteit kiest uit het bonte 
aanbod en zich aansluit bij de groep 
waarbij hij het beste past. Binnen die 
aanpak past ook de nieuwe immi-
gratiestroom van Oost-Europeanen, 
die moeilijk was te vatten onder de 
etnonoemer. 

De urban trend biedt verrassende 
inzichten en kansen voor de retail, 
maar bedreigingen zijn er ook. Het 
lijkt er namelijk op dat de retail de 
trend niet volledig omarmt. Er lijkt 
sprake van enig etnocentrisme: de 
retailer richt zich op de traditionele 

Urban styles



Products the way we see it

31

Here to stay 
Het moge duidelijk zijn, urban is here 
to stay. De consument staat te sprin-
gen om producten en diensten waar-
uit hij een eigen identiteit kan filteren. 
De retailer die hierop weet in te 
spelen is spekkoper. 

consument, de consument die het 
beste past bij traditionele (achterhaal-
de) merkwaarden. Die beperkte groep 
wordt ook als referentiepunt genomen 
bij de benadering van een andere, 
minder bekende groep. Uit onderzoek 
blijkt dat het zeer de moeite waard is 
om een beter beeld te vormen van de 
groep relatief onbekende consumen-
ten. Die groep wordt immers steeds 
groter. 

Een specifieke marketingmix, afge-
stemd op enkele groepen blijkt dus 
niet het gewenste doel te treffen. De 
op etniciteit gebaseerde segmentering 
moet plaatsmaken voor een segmen-
tering op sociale verbanden. 
Welke community wil ik bereiken? 
Wat zijn hun gezamenlijke belangen 
en waarden en hoe kan ik die 
adresseren? Hoe dring ik door tot de 
grand bazaar, hoe bereik ik interactie?

History repeating
De retailwereld is groter dan Neder-
land. En retail-Nederland reikt tot 
over de landsgrenzen. Volgens het 
CBS en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
zijn er op het moment van schrijven 
zo’n 3,4 miljoen Nederlanders met 
een niet-Nederlandse afkomst, die 
ieder een belangrijk deel van het 
inkomen spendeert binnen de retail. 
Op een totaal aantal inwoners van een 
kleine 16,4 miljoen vormt deze groep 
met een belang van bijna 20% een 
aanmerkelijk aandeel. Ruim twee 
miljoen mensen binnen die groep 
kunnen gerekend worden tot niet-
westers. Deze groep beschikt over een 
totaalinkomen van meer dan vijftien 
miljard op jaarbasis. De koopkracht 
en inkomens stijgen binnen deze 
groep bovendien het snelst. 

De claim dat de Nederlandse retail 
miljarden omzet tegen een betere 
marge misloopt, lijkt een overschat-
ting. Toch zou een beter begrip van 
bevolkingstrends, met een meer op 
maat gesneden strategie een forse im-
puls kunnen betekenen voor zowel 
omzet als marge.

Kosmopolis
Het is niet zo dat de retail helemaal 
niets heeft begrepen van de urban 
trend. Verschillende spelers, waar-
onder de fashion brands, hebben 
enorme stappen gezet. De Europese 
volumespelers en de niches appelleren 
steeds meer aan zowel de modevisie 
van de jonge moslima als die van de 
westerse vrouw. H&M, Mango, Mexx, 
Tommy Hilfiger, maar ook C&A. 
Kruisbestuiving is aan de orde van de 
dag. Ook de niet-westerse designers 
worden steeds populairder, ze zullen 
hun sporen de komende jaren zeker 
achterlaten. Neem Mustafa 
Karaduman, de ‘Turkse Yves Saint 
Laurent’, die met zijn hippe kleding 
niet alleen succesvol is op de Turkse 
catwalks, maar ook snel vaste voet 
krijgt binnen Noord- en westelijk 
Europa.

De rol en functie van de etnische on-
dernemers groeien sneller dan ver-
wacht. Ze vervullen zeker ook binnen 
de retail een steeds belangrijkere rol 
en hun aandeel in economisch opzicht 
stijgt snel. De groep groeit twee keer 
zo snel als de overige ondernemers. 
Het totale bestand is de afgelopen tien 
jaar meer dan verdrievoudigd, waarbij 
de retail de grootste stijging laat zien.

Urban Styles

Urban media

Urban is niet strak binnen zogenaamde 

marktboxes te plaatsen. Het appelleert  

aan statements en lifestyles. De media 

spelen hier ook op in, door de consument 

de ruimte te bieden zijn eigen customized 

niche te creëren. FunX bijvoorbeeld heeft 

als pay-off ‘welkom bij jezelf’ en laat de 

doelgroep zelf de content en het pro-

gramma bepalen. De interactieve online 

media van nu knopen alle content aan 

elkaar. Fusion is het thema en de con-

sument kiest zijn voorkeuren uit het uitge-

breide, diverse menu. 

SMScity, ML75 en partypeeps2000 zijn 

goede voorbeelden hiervan.
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De consument van morgen wil maat-
werk. Hij wil producten en diensten 
met meer context, inhoud en beteke-
nis. Wie gelooft de huisarts nog, wie 
heeft er nog een standaardtelefoon en 
wie raakt nog opgewonden van een 
standaardjeans? En zijn wij tenslotte 
niet onze eigen makelaar geworden? 
De consument wil deelgenoot zijn, co-
creëren en vooral onderscheidend ver-
mogen etaleren om daarmee het ogen-
schijnlijk unieke ’ik’ te benadrukken. 
Het is aan de markt om hierop in te 
spelen. 

De mass-industrie push verandert op 
deze manier in een mass-

niche pull. 

De consument wil weliswaar delen in 
het standaard-gepushte aanbod, maar 
wil wel het idee hebben dat hij zich 
het aanbod eigen kan maken, kan 
customizen. We weten dat de iPod 
niet bepaald een one-off is en dat het 
product toegankelijk is voor bijna 
iedere consument, maar het apparaat 
appelleert aan het verlangen naar cus-
tomisatie doordat de consument ge-
bruik en uiterlijk aan zijn eigen wens-
en kan aanpassen. 

MassClass noemen we dit. Je weet dat 
het product mass is maar wel class 
heeft. Of je nu een Louis Vuitton-tas 
koopt of een nieuwe Fiat 500, door 
de intelligente morfogenese zijn 
merken en retailers in staat het tot 

jouw creatie te maken 

De nieuwe niche & premiumisatie   
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Modus operandi
De consument verandert, de retail 
verandert echter onvoldoende mee. 
De modus operandi van de Neder-
landse retail is aan revisie toe. Het 
aantal retailers met een attractieve 
multiformat- of multichannelstrategie 
is bepaald niet bovenmaats. De niche-
spelers doen aan landjepik en varen 
wel bij de besluiteloosheid van de 
‘grote jongens’. Het aantal pure-play 
e-tailers (aanbieders die alleen via 
het e-kanaal werken) die van serieuze 
kwaliteit zijn, groeit in kwadraat 
sneller dan het marktgemiddelde. 
De traditionele store-retailers hebben 
ondertussen moeite om de juiste mix 
van benadering, positie en interface 

en daarmee een belangrijke buy-in te 
realiseren. En als de consument be-
trokken wordt en op gevoel, ervaring 
en beleving aangesproken wordt, is 
het ultieme doel bereikt: commitment. 
En dat staat vervolgens weer borg 
voor een positieve Word of Mouth.

Momentum
De sterke trend van mass individuali-
satie is niet meer te stoppen en niet 
langer voorbehouden aan de nouveau 
niche, de groepen die de weg banen 
voor de grotere groepen adopters die 
volgen. Ook hier wordt weer snel 
afgerekend met de bestaande demo-
grafie. Consumenten zijn niet langer 
in te delen volgens socio-economische 
kenmerken. Er ontstaan organische 
groepen binnen bestaande omgevin-
gen die zich weinig aantrekken van 
traditionele indelingen. 

Maslow lijkt het met zijn piramide 
bij het rechte eind gehad te hebben 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/
Piramide_van_Maslow). En dan niet 
de eerste versie, waarin de hiërarchie 
nog uit vijf lagen bestond en zelfont-
plooiing het hoogst haalbare was, 
maar de latere versie die uit acht ni-
veaus bestond. Zelfontplooiing lijkt in 
het huidige klimaat het uitgangspunt. 
Zelfactualisatie en -verwerkelijking om 
van daaruit nog verder te ontwikke-
len, vormen in de nieuwe eeuw het 
nieuwe behaviorisme.

Als we de consumentenonderzoekdata 
die we de laatste vijf jaar hebben ver-
zameld met een frisse blik projecteren, 
worden uitkomsten verrassend anders. 
Als we de associaties benaderen vanuit 
het gedachtegoed van de door Maslow 
geïntroduceerde Third Force Psycho-
logy, de theorie van de toenemende 
behoefte, dan blijken de traditionele, 

uitsluitend cognitieve benaderingen te 
plat voor de toekomst. 

Binnen de consumentenproducten-
industrie en de retail biedt dit zowel 
enorme kansen als bedreigingen. De 
consument is, als uniek gemotiveerd 
individu met een brede waaier aan 
drijfveren, als het ware zelf producent 
en retailer geworden. Zonder de juiste 
multichannel, multiformat en intelli-
gente interfaces zal de wedstrijd niet 
worden gewonnen.

Archaïsch nieuw
De boost van nieuwe niches zit niet 
uitsluitend in de benaderwijze van de 
consument of de mogelijkheid uiterste 
personalisatie en co-creatie te bieden. 
Het omvat ook zeker niet uitsluitend 
producten en diensten die vanuit een 
ultra technoboost zijn ontwikkeld. 
Ook producten die zijn vormgegeven 
in de ‘oude tijd’ lenen zich voor een 
nieuwe benadering. 

De traditionals, producten en for-
mules met een (relatief) hoge brand 
equity, zijn ook genoodzaakt de 
niche-benadering op te zoeken en in 
te richten. Niet alleen vanuit de nood-
zaak om saturatie (attractie- en volu-
meverzadiging) te voorkomen, maar 
ook om te beantwoorden aan de na-
drukkelijke consumentenbehoefte om 
van oud nieuw te maken en iconen 
van het verleden weer hip te maken. 
‘Retro’ is hiervan een goed voorbeeld; 
de hang naar vroeger, naar oude waar-
den binnen merken of formuleomge-
vingen. Vooral de generaties X (tussen 
de 25 en 45 jaar) en de babyboomers 
(tot 55 jaar) lijken hiervoor gevoelig. 
Maar dan dient de propositie wel weer 
in een intelligente vorm te worden 
gepresenteerd.

Widish (ruim & groot) & Midge (klein 
& stekend)

De niche-niche spelers die met hun 

beweeglijkheid binnen segmenten snel 

kunnen veranderen qua consumenten-

interface blijken tot de groep grootste 

groeiers te horen. Ze bewegen zich als 

stekende muggen (midges) door de 

gevestigde orde. Nieuwe voorbeelden zijn 

Zappos.com, dat ‘vegetarische’ assorti-

menten kleding en schoenen aanbiedt 

en OKI-NI, dat uitsluitend branded mens 

wear via het web en tijdelijke pop-up retail 

aanbiedt. Ook het alom bekende Red Bull 

heeft de afgelopen jaren veel buzz 

gegeven als een tiny brand. Het opzoe-

ken van niches gebeurt niet alleen door 

de small, ook de grote merken of for-

mules ontwikkelen in rap tempo vanuit het 

widish veld de attractieve hoeken van de 

markt. LVMH lijfde Urban Decay, Hard 

Candy en Benefit in; Nike zoekt met Cole 

Haan de niches op en Polo Ralph Lauren 

geeft met Club Monaco met een snel-

treinvaart upscale fashionretail vorm.
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vorm te geven. ‘If you don’t use it, you 
will lose it’ lijkt een passend credo. 
De traditionele retail wil wel, maar 
doet het niet. En als er al iets van de 
grond komt, gebeurt dat zodanig 
voorzichtig dat het onderscheidend 
vermogen alsnog ver te zoeken is.

De term multiformatstrategie is een 
verfijning van het alom gebezigde 
multichannelstrategie. Multichannel 
heeft van doen met vorm en inhoud 
van verschillende kanalen en moge-
lijke combinaties daarvan. Multiformat 
gaat niet alleen over de kanaalkeuze, 
maar ook om de mate van differentia-
tie van benadering en aanbod binnen 
het specifieke kanaal. Voorbeeld daar-
van is Nike, die binnen de verschil-
lende ways to market, van mainstream 
tot premium, zeer gedifferentieerd 
aanbiedt. Eveneens een goed voor-
beeld is Hema, die specifieke city for-
mats (kleine filialen met een beperkt 
assortiment, maar wel zeer herkenbaar 
als Hema) ontwikkelt en de online 
winkel een impuls geeft met een spe-
cifieke segmentering. 

Premiumisatie en 
re-premiumisatie
Formule- en productextensies gericht 
op premium en exclusiviteitpercepties 
ontwikkelen zich snel. Bijna in alle 
retailsectoren is ‘weg van het midden’ 
een trend die door de consumenten-
pull als nooit tevoren opgang maakt. 
Neem de Excellent-productlijn van 
Albert Heijn bijvoorbeeld, of 
Nespresso. 

Geld speelt geen rol bij dit nieuwe 
individualisme. Zelfexpressie, status, 
goed voor jezelf zorgen; het zijn deze 
drijfveren die de trend bepalen. En 
dat goedkoop vaak duurkoop blijkt, is 
geen beletsel. Als we de onderzochte 

imagoattributen, waarop de consu-
ment acteert, op het premiumaanbod 
projecteren, zien we dat de consu-
ment steeds gevoeliger is geworden 
voor dat premiumaanbod. Gevoeliger 
dan in de 12 tot 18 maanden vooraf-
gaand aan dit onderzoek. Het luxury-
beleven verandert constant en de 
propositie dient overeenkomstig de 
productpush steeds opnieuw gedefi-
nieerd te worden. Overigens zijn het 
wel altijd dezelfde componenten die 
dominant zijn en uiterst sterke relaties 
met elkaar hebben, waarbij de set van 
serviceaspecten snel uitgebreid is met 
items als privacy, intimacy, personal, 
verantwoord en dierbaar.

As the world turns
Het is zeker de moeite waard om op 
basis van analyse en assessment te 
bepalen wat binnen de eigen omge-
ving de potentie is die aangesproken 
kan worden. Re-premiumisatie levert 
bij een juiste benadering niet alleen 
een omzet- en winstpush. Ook 
kunnen forse impulsen aan de merk-
waarde gegeven worden, waardoor het 
commitment van de consument sterk 
verhoogd kan worden. Dat kan dan 
weer goede gevolgen hebben voor de 
Word of Mouth van de formule. We 
hebben het dan niet over de massa 
van rebrandinginitiatieven binnen 
hetzelfde segment, maar over een 
scherpe shift-up, waarbij nieuwe 
upmarkets bereikt worden en main-
stream wordt losgelaten. 
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De consument is niet meer gebonden 
aan tijd, plaats en moment. Hij is een 
mondiale shopper geworden en ont-
vangt actief en passief, gewild en on-
gewild een explosief aantal prikkels 
om gebruiker of deelnemer te worden 
van producten en diensten. Veel van 
die prikkels blijken de consument in 
verwarring te brengen; ze willen in 
toenemende mate zichzelf bedienen, 
vinden zichzelf de expert voor het 
maken van de juiste keus. 

Als het gaat om oriëntatiegedrag van 
de consument lijkt de grabbelton niet 
alleen groter te worden, maar ook in 
samenstelling en belangrijkheid sterk 
te veranderen, zo blijkt uit het laatste 
onderzoek. In 18 maanden is de wijze 
waarop de consument zich binnen 
een aantal sectoren laat informeren 
door de verschillende mediavormen 
sterk gewijzigd. De invloed van online 
is ongekend gegroeid. Maar nog op-
vallender is de kruisbestuivende wer-
king van de media.

Voor cross-channel beïnvloeding bre-
ken nieuwe tijden aan waarbij slim 
vormgeven van de juiste mix essen-
tieel is. We spreken hier dan over de 

totale set van ingezette 
middelen. 

Bijvoorbeeld een folder lezen, op het 
web vergelijken en in de winkel 
kopen, of online oriënteren en in de 
winkel kopen, of in de winkel oriën-
teren en op het web kopen. Deze en 
andere varianten zullen scherper op 
elkaar afgestemd dienen te worden, 
in overeenkomst met de specifieke 
formulewaarden. Een niet-integrale 
aanpak en afstemming van de cross- 
en multimediale kanalenaanpak blijkt 
een tegengestelde reactie op te wek-
ken. Elk kanaal moet elk ander kanaal 
versterken. Als het ene kanaal een 
andere boodschap overbrengt dan het 
andere raakt de consument in verwar-
ring. Dat is zonde van het geld en, 
erger nog, het imago.

Autoriteit of autoritair
Oriënteren, zoeken, vinden, alterna-
tieven afwegen, ervaren, voelen, pro-
beren en ten slotte kopen is de weg 
die de pro-sument aflegt om het uit-
eindelijke genot van het eigendom te 
hebben. De consument wordt verhe-
ven tot ervaringsdeskundige en heeft 
bijhorende autoriteit als het gaat om 
beïnvloeding. Zoals sommige consu-
menten hun hart luchten in negatieve 
zin en in twee zinnen producten of 
formules kunnen afbranden, zo zijn er 
ook groepen die hun ge-cocreëerde 
fantastische kookervaringen delen en 
hun vakantie-ervaring uitvergroten tot 
een ware belevenis. De consument 
wordt een autoriteit en een lastig te 
controleren reclamemiddel, in een tijd 
waarin minder op de traditionele 
media wordt afgegaan.

De consument maakt dankbaar ge-
bruik van zijn nieuwe autoriteit, waar-
bij consumentensites en -fora op het 
internet de belangrijkste media zijn. 
Een merk of formule kan zo maar op 
een enkel aspect of imagoattribuut 

Probeer-consumentisme
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uitnutten van de trend terwijl, zo
blijkt uit dit onderzoek, het potentieel 
in ruime mate aanwezig is.

naar de prullenbak verwezen worden 
door een kritische gebruiker. Consu-
menten blijven kritisch, ook naar 
elkaar toe, dus zullen niet zomaar 
een formule laten vallen, maar het is 
toch opletten geblazen.

Do (not) try this at home
De consument zoekt naar nieuw, wil 
meer proberen, andere dingen doen 
en vooral de ene ervaring als input 
gebruiken voor verdere exploratie van 
nog meer nieuw. Of het nu om een 
probeeraankoop gaat, om het product, 
bij een positieve evaluatie, volledig en 
regelmatig te gebruiken of de formule 
regelmatiger te bezoeken; de consu-
ment staat er voor open, probeert het 
een na het ander in de zoektocht naar 
ultieme bevrediging.

We hebben consumenten gevraagd 
aan te geven wat er voor de komende 
twaalf maanden op de agenda van het 
consumentisme staat. Uit de analyse 
van de uitkomsten blijkt dat de ko-
mende tijd grenzen worden verlegd. 
De consument rekent af met traditio-
neel vormgegeven impulsen, bijvoor-
beeld op het gebied van vrijetijdsbe-
steding, voorkeursmedia en eetgedrag. 
Two-way consumption staat centraal, 
waarbij het experiment en het delen 
van ervaringen de focus heeft.

Aansluiting vinden bij de probeercon-
sument biedt zeer veel mogelijkheden. 
De future shapers of de early adopters 
vormen een belangrijke groep, maar 
zijn zeker niet uitsluitend verantwoor-
delijk voor de versnelling van de 
trend. De mate van ervaring en be-
drevenheid waarover de consument 
beschikt, is eerder bepalend voor de 
navigatie naar het nieuwe ‘proberen’. 
Nieuwe smaken, nieuwe vakantiebe-
stemmingen of vormen van tijdsbe-

steding, nieuwe stijlen, nieuwe rela-
tievormen, nieuwe communicatie-
vormen, de consument wil het in-
gevuld zien vanuit zijn geestdrift.

Exploreer en creëer je eigen 
gusto
Zowel de merken als de retail ontwik-
kelen in rap tempo nieuwe interfaces 
op de aanstormende trends. Dat moet 
ook, want de consument is steeds 
minder gevoelig voor de traditionele 
prikkels. Was een paar jaar geleden 
guerrillamarketing nog een aardige 
tool, nu is dit opgeschoven naar pop-
up retail, een vorm waarbij de con-
sument (tijdelijk) in een zeer gecon-
centreerde vorm wordt geconfronteerd 
met het ultieme merkbeleven en kan 
testen, proberen en ervaren. 

Ook zogenaamde sample laboratories 
zijn zeer succesvol. Het in Tokio 
geopende sample lab is daar een goed 
voorbeeld van. In een members only 
omgeving kunnen consumenten ken-
nismaken met de nieuwste producten 
en vervolgens tot aanschaf overgaan. 
Feedback kan direct worden vertaald 
en de positieve Word of Mouth kan 
onmiddellijk omgezet worden naar 
beïnvloeding van anderen. 

Ook combinaties van on- en offline 
ontwikkelen zich snel. De in Neder-
land onlangs geïntroduceerde formule 
van de beauty retailer Sephora claimt 
bijvoorbeeld dat alle producten gepro-
beerd en getest kunnen worden, niet 
alleen in-store, maar ook online.

Talloze product-markcombinaties 
kunnen de beweging omhoog reali-
seren. Binnen alle sectoren zijn 
slimme hybrides te ontwikkelen. 
Nederland loopt alleen bepaald niet 
voorop als het gaat om het innovatief
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Marktomstandigheden
De sector consumentenelektronica is 
behoorlijk in beweging. De battle of 
the channels is heviger geworden. Niet 
alleen tussen de store en non-store 
aanbieders maar ook tussen de hoog- 
en laagvolume retailers. Devices krij-
gen steeds uitgebreidere functionaliteit 
en integreren sterker met elkaar. Tege-
lijkertijd zien we een exponentiële 
content-boost; de hoeveelheid aan 
data die aanwezig is binnen huishou-
dens (mp3’s, digitale foto’s, video, 
enzovoort) groeit. Ook de massale 
industriepush van nieuwe producten 
en varianten maakt dat de retail zich 
in een wedstrijd geplaatst 

ziet, waarin zowel de regels als het 
speelveld continu veranderen.

Dat het hard kan gaan, heeft ook de 
industrie de afgelopen periode aan 
den lijve ondervonden. Na jaren van 
ontwikkeling heeft een aantal fabri-
kanten, midden in het gevecht tussen 
de hd-dvd en Blu-ray-producten, de 
strijd ten gunste van Blu-ray 
moeten opgeven. En ook hier 
was het niet specifiek de 
maturiteit van de 
techniek die 

Consumentenelektronica, domotica      
(in-house elektronica) & big ticket    
(witgoed)
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Algemene media
De sector elektronica kon in het alge-
meen groei bijschrijven maar met de 
verkoop van cd’s en muziek-dvd’s 
ging het wat minder. De daling van 
2006 en 2007 wordt ook in 2008 
bevestigd, maar nu laat de teller een 
min van 10% of meer zien. Voor 
games is de groei er echter nog lang 
niet uit. In 12 maanden is 30% bijge-
schreven en het plafond lijkt nog niet 
bereikt.

Voor de computergerelateerde pro-
ducten en diensten lijken de oude 
indelingen niet meer te werken. Door 
de steeds uitgebreidere functionaliteit 
en de verregaande integratie tussen 
producten revolutioneert deze pro-
ductgroep sneller dan het licht. Bin-
nen enkele productomgevingen is de 
afgelopen 12 maanden een groei van 
meer dan 40% gerealiseerd, waaruit 
duidelijk blijkt dat de retail de vinger 
aan de pols van de pinnende klant 
moet houden. Het wordt steeds be-
langrijker te weten wat er morgen in 
de kraam staat, zowel qua klant als 
product.

Personal electronics
Binnen het personal electronics seg-
ment is ook de afgelopen periode de 
grootste groei bijgeschreven. Of het 
nu om telefoons, pda’s, media players, 
fotoapparatuur, gps-apparaten of de 
schier oneindige berg gerelateerde 
accessoires gaat; al deze apparaten 
hebben een boost laten zien. In vo-
lume werd groei van 35% en meer 
gemeten. Ook hier is de Battle of the 
channels in alle hevigheid losgebro-
ken, want de traditionele vakhandel 
heeft lang niet overal geprofiteerd van 
de kooplustige consument. Zo is de 
telecom retail er wel wat mee opge-
schoten, maar hebben een aantal 

het verschil bepaalde, maar de percep-
tieset van de consument. Immers, 
toen enkele content providers zich 
uitspraken voor één specifieke for-
maatvorm, werd de ander in de ban 
gedaan. De productie van hd-dvd is 
gestopt en nu de rook is opgetrokken, 
blijken de apparaten moeilijk ver-
koopbaar of ze worden tegen prijzen 
van onder de E100,- aangeboden. 
Nu de geïnvesteerde miljarden afge-
schreven dienen te worden, tekenen 
zich alweer nieuwe ontwikkelingen af. 
Experts menen dat ook Blu-ray geen 
lang leven beschoren is, gezien de 
komst van het hd-vmd (versatile mul-
tilayer disc) formaat, dat een opslag-
capaciteit van 200GB op een enkele 
schijf kan bieden. En in 2016 wisselen 
we legaal met BitTorrent peer-to-peer 
content uit, een techniek die nu nog 
in illegale sferen verkeert.

Qua omzet heeft de sector zich de 
afgelopen 12 maanden goed ontwik-
keld. In de eerste helft van 2008 is ten 
opzichte van dezelfde periode vorig 
jaar behoorlijke groei gesorteerd. 
Hoewel de groei ten opzichte van 
2006 weliswaar wat afgevlakt is, zit 
de stemming er met een gemiddelde 
groei van boven de 8% nog goed in. 
En de impulsen van evenementen 
zoals de Olympische Spelen en de 
EK’s zullen ook niet ongemerkt voor-
bijgaan.

Segmentprestaties
In Nederland lijkt de shift, die vanaf 
2006 manifest is geworden, per 2008 
pas echt ingezet. De prestatieverschil-
len worden groter en de spelers bin-
nen de sector kreunen en steunen. We 
kopen apparaten met een stekker niet 
langer omdat de voorganger het heeft 
begeven; we kopen nieuwe mogelijk-
heden, interfaces, integraties en 

kanalen, omdat we meewillen in de 
vaart der volkeren. 
Zelfs de wasmachine van morgen 
wordt ineens ‘sexy’. Knoppen die we 
tot nu toe gewend waren, worden 
intelligent vertaald naar touch screen 
simplicity om vervolgens plaats te 
maken voor untouched technology, 
waarbij de was zelf wel bepaalt hoe hij 
gewassen wil worden. Dit soort snelle 
veranderingen maken het de sector-
spelers bepaald niet gemakkelijk en 
trekken een zwaardere wissel dan 
verwacht. Traditionele indelingen ver-
worden binnen twee tot vijf jaar tot de 
recycle bin van de verdwenen segmen-
tatie. Rationalisatie en vooral differen-
tiatie zijn de sleutelwoorden in deze 
pushsector, waarbij de pull het ver-
schil gaat maken tussen deelgenoot 
zijn of met uitsluiting bedreigd 
worden. 

De (ooit) zo vertrouwde segmenten 
blijken niet meer te bestaan. De vak-
zaak is min of meer verdwenen. De 
muziekwinkel, de fotozaak en de 
pc-specialist zijn weliswaar nog volop 
actief, maar de consument trekt de 
pinpas vaker bij de retailer die op 
dat moment de verleiding het grootst 
heeft gemaakt.

Inzoomen op segmentprestaties
Dat de handel anders is geworden en 
nog meer zal veranderen, blijkt bij de 
spelers (eindelijk) duidelijk te wor-
den. De koek is anders verdeeld en de 
gevolgen worden zichtbaar. In het on-
derzoek is een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen personal electronics, 
overige media en brede consumenten-
elektronica (bruin-, grijs- en witgoed). 
Harde productextensies zijn losgelaten 
en er is nadrukkelijk ingezoomd op 
de toepassing; wat wordt waarvoor 
gebruikt en waarom.
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en ook merkbaar worden binnen de 
meer traditionele productcategorieën, 
zoals witgoed, persoonlijke verzorging 
en overige huishoudapparatuur. Die 
grilligheid uit zich vooral op het 
gebied van aankooporiëntatie en beïn-
vloeding, maar zeker ook in gebruik. 
Iemand gaat voor de goedkoopste, 
maar komt uiteindelijk thuis met een 
veel duurder model. 

spelers lang niet de volumes gescoord 
waar ze op hadden ingezet. Ook de 
fotozaak heeft aardig gedraaid, maar 
niet echt geprofiteerd van de groei.

Consumentenrespons
Als we de aankoopwens, het aankoop-
doel en het uiteindelijke gebruiksdoel 
nader beoordelen, lijkt de relatie 
tussen ratio en emotie definitief losge-
laten. Bij het volgen van respondenten 
tijdens de oriëntatie en aankoop van 
een platte tv voor in de woonkamer, 
zien we dat de minimale beelddiago-
naal in de ogen van de consument 
binnen 24 maanden is gestegen naar 
32”. Dit terwijl veruit de meeste 
woonkamers niet meer dan veertig 
vierkante meters tellen en de zicht-
afstand tot een televisie meestal niet 
veel groter is dan drie meter. De door-
sneebeelddiagonaal van de oude buis 
heeft dan ook nooit de 66 centimeter 
grens aan diggelen geslagen. De buis 
is bovendien een decoratief object ge-
worden. Van een obstakel dat lastig te 
plaatsen is, is het flat panel verworden 
tot een schilderij.

Door de techpush behoren de oude 
standaarden verder tot de vergeten 
eeuw. Alle begrippen beginnende met 
de magische ‘H’ en ‘D’ vormen het 
begin van het selectieproces; HD 
ready, HDMI, Digital inputs, sur-
rounds en interfaces.

Opvallend is ook dat de established 
brands in de rat race naar features 
steeds vaker worden losgelaten. Er 
hoeft niet langer uitsluitend een ‘oud 
en vertrouwd’ beeldmerk op te staan, 
zolang er maar een andere set aan 
dominerende attributen aanwezig is 
(top design, veel features). De con-
sument staat open voor nieuwe mer-
ken, zeker als de prijs goed is en de 

verkoopkanalen sterk ontwikkeld zijn. 
Zo zijn de A-merken in de Verenigde 
Staten van Amerika afgelopen periode 
verslagen door een tot nog toe onbe-
kend budgetmerk lcd-tv, Vizio. Een 
krachtig verkoopkanaal en slimme 
prijspolitiek waren de drijvers om de 
budgetbewuste consument te winnen 
en de concurrent op verre afstand te 
plaatsen.

Gedragsrelatie
Content is het fenomeen dat alle 
aanwezige digitale apparatuur in het 
huishouden met elkaar verbindt. De 
consument blijkt een verwoede ver-
zamelaar van video’s, foto’s, muziek-
bestanden en dergelijke. Zelfs zozeer 
dat de schatting bestaat dat over iets 
meer dan twee jaar een gemiddeld 
huishouden rond een terabyte aan 
content binnen de vier muren zal heb-
ben. En al die content moet toegan-
kelijk gemaakt worden, dus het aantal 
apparaten met een stekker groeit als 
nooit tevoren. We zullen de komende 
vijf jaar nog zo’n 25% meer stopcon-
tacten binnenshuis nodig hebben om 
aan de noodzakelijke energievraag te 
kunnen voldoen. De boost van het 
connected home en de personal devices 
zal dus nog meer in kracht toenemen, 
evenals het verdere verdigitaliseren 
van de consument.

De oudere consument vanaf vijftig 
jaar is duidelijk aan een inhaalslag 
bezig en de generatie C blijkt bijna 
door de digitale barrière te gaan en 
staat te trappelen voor nieuwe attri-
buten en devices. De retailer die in 
staat is snel te acteren en reageren 
op die nieuwe behoeftes, zal daar dik 
voor beloond worden. 

Grilligheid in gedrag van de con-
sument zal binnen de sector toenemen 

Consumentenelektronica, domotica (in-house elektronica) & big ticket (witgoed)



40

Graphic-Title; Helvetica 75 Bold 8/11pt text can run for 3 lines.  
Cell height is 15mm. Rule is 50K .5pt.

 

 

This box is for the placement of a graphic.  

Right-click on this box and change content  

to picture and place the appropriate artwork.

Graphics-Source; Helvetica 45 light 6pt

omstreeks 2020 zich omringt door 
beelden van een hogere definitie 
dan voor een gemiddeld brein of 
oog te vatten of te interpreteren is. 
Ook de zogenaamde imagery dis-
plays die van ‘plat’ langzaam naar 
2D ontwikkeld zijn, worden nu 
naar 3D en zelfs 4D gepusht. Weer-
gave en interface vormen ook hier 
weer de boost om de consument 
door alle primaire, secundaire en 
tertiaire prikkels een smeltkroes van 
beleving te bieden. Nu nog niet, 
maar morgen zullen het de ‘wanna-
haves’ zijn.

Data rules
Homeservers in elke woonomgeving, 
peer-to-peer en meer intelligente vor-
men dan wij tot dusver als content-
uitwisseling hebben beschouwd, gaan 
exponentiële en legale vormen aan-
nemen. De (media)videocontent is nu 
nog amper 60% binnen deze groot-
heid en zal in 2012 snel opstomen 
naar de 98%. Dat betekent dat een 
gemiddeld huishouden tegen die tijd 
veel meer dan een terabyte aan data 
in huis heeft. En in meer dan de helft 
van de gevallen zal niet meer gelijk-
tijdig naar het aangeboden media-
aanbod worden gekeken. Ook andere 
vormen van content zullen een expo-
nentieel beslag leggen op de opslag-
capaciteit. De consument ziet alle 
nieuwe vormen en mogelijkheden 
als ‘wannahaves’ en vanzelfsprekend. 
Het kunnen vertrouwen op je ICE-
devices is een basisbehoefte geworden, 
vergelijkbaar met de aanwezigheid 
van elektrisch licht. 

Of iemand wil alle mogelijkheden, 
maar blijkt ze uiteindelijk niet te 
gebruiken. Dat komt omdat veel func-
ties door de consument op papier 
interessant worden gevonden, maar 
in de praktijk nauwelijks worden toe-
gepast of onderscheiden. Om terug te 
keren naar het voorbeeld van de platte 
tv; in veel gevallen is het verschil tus-
sen HD en SD niet eens zichtbaar, 
zodat dat nieuwe, dure flat panel zijn 
doel eigenlijk voorbijschiet. Laat staan 
dat gebruik wordt gemaakt van de 
uitgebreide mogelijkheden om het 
beeld perfect in te stellen. En omdat 
nog steeds meer dan de helft van de 
kopers lage resolutie media knoopt 
aan nieuwe displays, wordt het ver-
schil in kwaliteit al helemaal gemini-
maliseerd. Oude content laat zich 
immers niet verenigen met nieuwe 
standaarden.

Outlook 2009-2016
Revolte?
De elektronicasector revolutioneert in 
kwadraat sneller dan de overige retail-
sectoren. De spelers zullen het niet 
redden met slechts ‘stapsgewijs 
opschuiven’. De consument verwacht 
een digitale revolutie. De storm van 
innovaties die op ons afkomt, kan 
vergeleken worden met een ware 
tsunami waarvan we de impact nog 
niet kunnen overzien. Het vereist van 
de retail een scherpere en vooral sterk 
anticiperende houding die zich laat 
vertalen in afscheid nemen van oude 
strategieën.

Er komen innovaties op ons af waar-
van de impact nu nog niet eens 
gemeten kan worden. Toch zal de 
retail hiervoor tenminste een projectie 
vormgeven over waar het binnen nu
en vier jaar naar toe zal gaan.

Tussen nu, mei 2008 en de volgende 
24 maanden zal de elektronicasector 
worden opgeschrikt door een groot 
aantal nieuwe ontwikkelingen. 
Hieronder de belangrijkste.
n Van IT naar ICT naar ICE. 
 ICE, de integratie van Information, 

Communication & Entertainment, 
wordt de nieuwe standaard. Het 
mobiele device wordt het draadloze 
middelpunt van onze handelingen. 
We gaan ermee betalen, we bedie-
nen er alle binnenshuis aanwezige 
elektronica mee. Het mobiele device 
wordt onze digitale toegangspas, 
ons digitale RFID-boodschappen-
lijstje en het medium voor peer-to-
peer video streaming. Even wachten 
en per 2010 zal deze integratie aan-
geboden worden.

n Mp3 en mp4 kenden we al; de eer-
ste als softwarematige geluidsdrager, 
de tweede als medium voor geluid 
en beeld. De volgende versie staat 
klaar: mp5. Een variant die de con-
sument interactief en on demand 
live-streaming geluid en beeld, 

 indien gewenst met een dialoog, 
kan laten ervaren.

n amBX (Ambient Express). Alle zin-
tuigen worden geprikkeld, geluid, 
luchtstroming, geur, temperatuur 

 en beeld vloeien in elkaar over als 
een transrealiteit waarbij de fysieke 
en virtuele wereld als natuurlijke 
elementen elkaar versterken en 

 beïnvloeden. De technologie is er 
klaar voor, nu de consument nog. 
En wat die consument betreft, die 
zegt het te gaan omarmen.

n Na HD komt ultra-HD. De eerste 
160 megapixel camera is nu voor 

 de consument beschikbaar en de 
verwachting voor 2016 is dat de 
ultra-HD tv een resolutie heeft van 
meer dan 30 megapixels. Dit zou 
betekenen dat de consument van 
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Marktomstandigheden
De modesector heeft de afgelopen 
12 tot 18 maanden een groei van zo’n 
4% kunnen bijschrijven; na 2006 en 
2007 de hoogste stijging sinds 2002. 
De groei zit met name in het volume, 
want de gemiddelde prijs is slechts 
beperkt gestegen. Toch was de con-
sument wel bereid de knip iets meer 
open te doen als het gaat om een 
hogere itemprijs. Opvallend zijn 
echter de maandelijkse deviaties. 
Niet eerder deze eeuw zijn er in een 
periode grotere ups en downs waarge-
nomen in het koopgedrag. Grillen die 
niet zozeer met weersinvloeden of 
economische aspecten van doen 
hebben, maar direct terug zijn te 
voeren op het grillige koopgedrag van 
de consument.

Ook de afgelopen periode zijn de ver-
schillen in prestaties tussen formules 
en de verschillende fashionsegmenten 
sterk groter geworden. Daar waar de 
segmenten van de jeans- en body-
fashion onverminderd doordenderde, 
hebben de schoenenretail en de 
heren- en damesbovenkleding met 
horten en stoten kleinschalige groei 
weten te realiseren. 

Wie op leisure en pure sports heeft 
ingezet, werd ook beloond, zolang het 
maar fashionable was.

Het fashionsegment heeft duidelijk 
last van de grillige consument die het 
gedrag consequent laat afhangen van 
het moment, de gelegenheid of state 
of mind. Innovatie aan de voorkant, 
daar waar de consument tot aankoop 
geïnspireerd wordt en een strakkere 
afstemming op focusgroepen zijn 
essentiëler dan ooit.

Segmentprestaties
De vanzelfsprekendheid waarmee in 
de fashionsector vroeger gerekend kon 
worden als het gaat om segmentafba-
keningen, is niet meer. Hetzelfde geldt 
voor de vorm en inhoud van de ge-
kozen kanalen. Of het nu gaat om de 
pure players, offline of online, de mix 
of de samenstelling van de assorti-
menten; de onduidelijkheid is alom 
aanwezig. Er zijn de afgelopen periode 
dan ook nogal wat spelers geweest die 
aan het re-branden zijn geslagen om 
de aansluiting met de consument te 
wijzigen, te hervinden of de formule 
naar een ander niveau te brengen. Dit 
gaat verder dan een andere pui, nieuw 
logo of een assortimentsverschuiving. 
Het gaat over daadwerkelijke identi-
teitswijzigingen van formules, waarbij 
de complete set imagoattributen op de 
schop gaat.

Een heavy voorbeeld is dat van V&D, 
maar ook lights en hybrides zijn er 
volop, zoals bij HEMA. Andere voor-
beelden zijn te vinden in naamsaan-
passingen en wisselingen. Zo gaat 
Hunkemöller straks Bodique heten 
om de expansie binnen Europa te 
vergemakkelijken. Hunkemöller laat 
een vorm van tactische re-branding 
zien, V&D een vorm van strategische 

Fashionretail
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voorbeeld om te gaan met de steeds 
sterker wordende ‘democratisering’ 
van de merken? Als een designermerk 
in binnenstedelijke gebieden binnen 
een radius van een kilometer in twin-
tig verschillende winkels verkrijgbaar 
is, hoe exclusief is een merk dan nog? 
En wat zijn dan de stimuli om bij die 
ene winkel te kopen? Dan winnen 
andere attributen, zoals convenience, 
super specialty en experience sterk aan 
belang Re-branding en de-branding 
(adoptie en loslaten van merken) wis-
selen elkaar in rap tempo af. En hu-
welijken tussen merken of designers 
blijken niet altijd bestand tegen de 
nieuwe concurrentie die opkomt bij 
de imagowijziging.

Consumentenrespons
Individualisme, leeftijd en complexi-
teit van levensfase en bestedingen 
trekken een wissel op de uitdijende 
fashionretailsector. De in aantal sterk 
toenemende groep wealthy singles wil 
co-creëren en hecht sterk aan indivi-
duele statementgarderobes; specifieke 
producten die appelleren aan speci-
fieke waarden om daarmee en daar-
door profiel te vestigen. De fashion-
retail wordt gedwongen met de demo-
cratiserende ‘luxe’ consument mee te 
veranderen. Er kan niet langer worden 
uitgegaan van socio-economische 
indelingen. Ook tot de modale in-
komensgrens zoeken consumenten 
toegankelijke luxe, terwijl de boven-
modalen gaan voor kwalitatieve up-
stream producten en merken. 

Ook de age-complexity vraagt om 
extra aandacht. De huidige pre-teen 
van veertien acteert op een band-
breedte van bijna vijf jaar. Zo kan een 
meisje van die leeftijd zich associëren 
met het kleedgedrag van een twinti-
ger. Ook de oudere consument van 

re-branding. De eerste verandert 
slechts de naam, bij de tweede gaat 
het hele assortiment op de schop.

Extreme make-overs die blijkbaar bij 
de consument zelf wel werken, lopen 
wat stroever binnen formuleomgevin-
gen. Ingrijpende wijzigingen zijn 
moeilijk toe te passen. In een periode 
waarin strak vinger aan de pols hou-
den en snel reageren al geen sinecure 
is, vraagt het op de schop nemen van 
de winkel een enorme inspanning.

De retailer heeft de laatste periode ook 
afgerekend met het paradigma dat 
kledingverkoop in de online-adoptie 
door de consument wel achter zou 
blijven. In 2003 was nog bijna drie-
kwart van de retailers ervan overtuigd 
dat mode niet of heel moeilijk via het 
e-medium vermarkt zou kunnen 
worden. Enkel de rebuys (herhaalde-
lijke aanschaf van hetzelfde product), 
accessoires of one sized producten 
zouden zich hiervoor lenen. In 2007 
was het contingent retailers dat er 
(nog) geen brood in zag weliswaar 
gedaald tot iets minder dan de helft, 
maar nu lijkt het alsof iedereen 
overstag moet. Het niet kunnen pas-
sen, afstemmen, voelen en het gemis 
van de shopping experience blijkt voor 
de brand lover, pro-sument en gemak-
zoekende consument geen enkel 
probleem.

Fashionretailers vanaf het onderste 
middensegment tot massclass worste-
len nogal met het identiteitsvraagstuk. 
Zowel als het gaat over de te kiezen 
route naar meer onderscheidend ver-
mogen, als om het creëren van veran-
dering binnen imagoattributen waarop 
de consument de formules afrekent. 
En dan doen de single branded for-
mules het toch beter dan de overige. 
Zij zijn blijkbaar beter in staat om de 
interface tussen brand en consument 
vorm te geven, kunnen anders en 
directer collectioneren en daardoor 
ook sneller reageren en acteren op 
veranderingen. 

Niet alleen de meest traditionele 
fashionretailers worden de komende 
periode gedwongen keuzes te maken 
over hun positie, ook de up-market 
spelers ontkomen niet aan een her-
oriëntatie, op tactisch vlak maar zeker 
ook op strategische aspecten. Hoe bij-
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Het andere uiterste, de niet-betrokken
consument, neemt eveneens in belang 
toe. Consumenten die toenemend 
minder trouw zijn aan een merk, for-
mule of dienst. Het maakt ze werke-
lijk niet uit waar, hoe, wat en wanneer 
ze kopen. En ook hier bepaalt het 
moment, de prijs, de behoefte of de 
noodzaak het gedrag. Het maakt niet 
uit wat de koopervaring tot dusver is 
geweest, het nieuwe bepaalt het 
gedrag. 

vandaag gedraagt en kleedt zich ge-
middeld acht à tien jaar jonger dan de 
werkelijke leeftijd. De oudere die zich 
in overeenstemming met haar leeftijd 
kleedt, voorspelbaar van boven tot 
onder, buitenkleding en schoeisel, 
bestaat niet meer. Bovendien blijft de 
consument van nu zijn huidige kleed-
stijl zogenaamd meenemen naar later; 
de aangepaste veilige alternatieven 
blijven links liggen. Waarom immers 
geen vijftiger in een spannend linge-
riesetje, een hippe top, jas of jurk, om 
het geheel af te maken met de juiste 
(zonne)bril, sjaal en tas. De uitspraak 
‘toon mij je garderobe en ik vertel wie 
je bent’ gaat niet langer op als het gaat 
om de levensfase waar een consument 
zich in bevindt.
Ook de veranderende levensloop van
de consument speelt hierin een rol. 
We krijgen later kinderen, we onder-
nemen andere activiteiten, hebben 
andere samenlevingsvormen en passen 
ons kleedgedrag ook sterker af op de 
waarden binnen deze fases. De hui-
dige spelers binnen de sector die zich 
letterlijk richten op oudere doelgroe-
pen verliezen dan ook aansluiting, 
omdat juist vanaf de groep 45-jarigen, 
qua gedrag, geen lijn meer te trekken 
valt. Vormen van ageless marketing 
worden steeds belangrijker.

Ecotrends binnen fashion worden
door de consument als positief er-
varen en opgepakt. De retailer die 
de eco- en groentrend oppakt door 
gepaste waarden te combineren met 
‘verantwoorde’ proposities en deze 
geïntegreerd vormgeeft, kan groei 
bijschrijven. De consument prikt ech-
ter dwars door platte claims heen; wat 
dan weer een negatieve prikkel gene-
reert. Ook healthy, easy-to-wear maar 
toch persoonlijke en fashionable en 
sexe-neutrale mode vormen nieuwe 

impulsen. Daarbij valt op dat nieuwe 
extensies worden ontwikkeld, maar 
ook bestaande op een andere manier 
worden vermarkt.

Gedragsrelatie 
De consument is niet alleen wispel-
turig, maar ontwikkelt zich ook toe-
nemend schizofreen. Het aantal attri-
buten binnen de set van imgowaarden 
van de consument neemt toe. Niet 
langer is alleen een bepaald merk van 
belang, het product moet ook eco-
verantwoord zijn en voor meerdere 
gelegenheden bruikbaar en ook het 
koopmoment speelt een rol. De con-
sument is onvoorspelbaar. Men gaat 
tot aankoop over als dat eigenlijk niet 
hoeft, terwijl een noodzakelijke aan-
koop wordt uitgesteld. 

De uiterste varianten van consumen-
tengedrag zijn compulsief koopgedrag 
en uninvolved gedrag. Beide gedragin-
gen nemen toe in belang. Voorheen 
hadden we het bij die gedragsuitersten 
over afwijkend koopgedrag, aspecten 
en uitingen waar je als retailer geen 
rekening mee hoefde houden. Voor de 
toekomst zal dat anders worden. 
Bij compulsief gedrag wordt in eerste 
instantie gedacht aan uiterste vormen 
van koopverslavingen, een trend die 
overigens ook groeiende is, maar de 
uitingen van de zogenaamde verbor-
gen verleiders voor nu en de toekomst 
vormen veel nadrukkelijker de dwing-
ende aspecten. Zelfwaardering willen, 
jezelf een cadeautje gunnen, balans 
aanbrengen in je (positieve dan wel 
negatieve) ervaringen, aan het ultieme 
ideaal willen voldoen; emoties van het 
moment bepalen in toenemende mate 
het gedrag. Dit fenomeen is mede de-
bet aan de grote fluctuaties in presta-
ties van maand tot maand binnen de
fashionretail.

Fashionretail



44

Graphic-Title; Helvetica 75 Bold 8/11pt text can run for 3 lines.  
Cell height is 15mm. Rule is 50K .5pt.

 

 

This box is for the placement of a graphic.  

Right-click on this box and change content  

to picture and place the appropriate artwork.

Graphics-Source; Helvetica 45 light 6pt

Een beetje van het een en meer van 
het ander, lijkt het statement. Op 
zoek naar nieuw en vooral niet trouw 
aan het oude is dominant.

De in-betweens, de middengroepen, 
zijn in hun gedrag iets braver, maar 
zijn ook sterker aan het emanciperen. 
De impulsaankoop neemt in belang 
toe, de voorspelbaarheid neemt af. Uit 
de laatste analyse blijkt dat deze, in 
volume grootste consument, sneller 
verandert dan de formules kunnen 
bijbenen.

Outlook 2009-2016 
Fashion is en blijft een vorm van 
passion en zoals Karl Lagerfeld al zei: 
“Mode lebt von hysterie”. Nu de sei-
zoenen zijn losgelaten en plaatsmaken 
voor floating seasons, kleedstijlen 
veranderen, megatrends (nog) niet aan 
de horizon verschijnen en innovaties 
toch echt vanuit het vak of de sector 
ingezet moeten worden, wordt de uit-
daging groter. Natuurlijk blijkt iedere 
speler binnen de fashionretail over-
tuigd van het nut van verandering en 
weet men dat dit niets nieuws is. Toch 
vormen de nieuwe kaders van de con-
sumentenrespons een totaal andere 
lens en bijhorend diafragma.

De segmenten dienen over de totale 
breedte en diepte in te spelen op de 
gepercipieerde waarden van de con-
sument binnen het nieuwe beleven. 
Wat is nog textiel discount? Hoe 
definieer je family fashion? Wat is 
specialty? En wat is exclusief? De uit-
daging zit in het maken van de juiste 
keuzes en nadrukkelijk de klant te 
volgen. Dit moet plaatsmaken voor de 
monoloog van het pinapparaat: 
“U heeft betaald. De volgende klant 
a.u.b”. 

Oud en nieuw blijken elkaar snel op 
te volgen. De toenemende trend van 
co-creatie, aanhoudend individua-
lisme en de zucht naar one-offs, 
hebben ook de afgelopen drie jaar de 
traditionele ‘kleermaker’ weer uit de 
kast gehaald. In aantal zijn ze in de 
periode tot half 2008 met meer dan 
40% gestegen. Niet alleen de Suit-
Supply’s van deze wereld, maar ook 
de customized single item suppliers 
schrijven plussen bij. Maatoverhem-
den, special conversion intimates, 
bodyfashion en personalized items 
worden steeds ‘hotter’. En waarom 
ook niet? Exclusief is toegankelijk en 
betaalbaar. Niemand laat zich toch 
meer voorschrijven wat mode is en 
wat bij hem hoort? Dat bepaalt de 
consument vanaf vandaag echt zelf, 
aangespoord en op basis van impulsen 
van allerlei verschillende orden.
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Marktomstandigheden
De brede doe-het-zelfsector lijkt in 
prestatie en groei bijna tot stilstand 
gekomen. Er is nog wel beweging bin-
nen subcategorieën en formules. Ook 
zien we hier en daar nog wel vooruit-
gang, maar de snelheid van ontwikke-
ling die de afgelopen tien jaar mani-
fest was en waarbij succes op succes 
gestapeld werd, is in een periode van 
18 maanden verwezen naar het verle-
den. In deze periode is de omzetgroei 
rond de 2% blijven steken en deze is 
meer een gevolg van prijsstijgingen 
dan van volumegroei. Er gingen dus 
wat minder producten de winkel uit. 

Hoewel ook 2006 en 2007 na een re-
latieve daling ten opzichte van de ja-
ren ervoor groei toonden, is de sector 
wel veranderd. De sector ontkomt niet 
aan sterke deviaties binnen de maan-
delijkse prestaties. De ene maand een 
juichstemming door de sterke plus die 
is bijgeschreven, de maand daarna in 
mineur afsluiten in de min.

Doe-het-zelf (DIY) en Home & Garden
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andere aanbieders beoordelen, is er 
maar één conclusie te trekken. De 
herdefinitie wordt gedwongen vanuit 
de consument. De spelers moeten 
innoveren en proberen de consument 
van morgen actief beter te begrijpen.

Consumentenrespons
Binnen alle consumentenproducten en 
-diensten is doe-het-zelf dominant aan 
het worden. De doe-het-zelfvakantie, 
-hypotheek, -makelaar, -kledingont-
werper, -interieurdesigner; creëer en 
co-creëer zelf je eigen content is het 
summum. Opvallend is dat binnen de 
home & garden doe-het-zelfsector 
tekenen zijn van een antitrend. We 
blijven trouw aan het zelf-doen-prin-
cipe, maar we doen alleen de ‘leuke’ 
dingen. Bovendien willen we een 
beter resultaat. Het in elkaar hobbyen 
van de bad- of zolderkamer willen we 
nog wel, maar de consument blijkt te 
erkennen dat er niet in iedere doe-
het-zelver een vakman schuilgaat. 

Deze trend wordt versterkt door de 
vergrijzing. In 2015 heeft de groep 
45-plussers, die de zeven miljoen zal 
benaderen, een duidelijk andere klus-
behoefte dan nu. Voor die groep zal 
‘een beetje van de vakman en een 
beetje van mijzelf’ het devies vormen. 
Binnen het woonsegment heeft Ikea 
dat begrepen. Momenteel wordt getest 
hoe de formule zich op de ouderen 
van de toekomst kan richten.

Duidelijkheid, transparantie en vooral
onderscheidende attributen vormen 
voor de consument toenemend 
belangrijke aspecten. Hoewel de con-
sument iets minder streng oordeelt als 
het gaat om de vervlakking van de 
spelers, is er meer nodig om de uit-
wisselbaarheid te verkleinen. De gril-
ligheid van de consument vormt niet 

Als we alle relevante spelers binnen 
de sector nader beschouwen en de 
consumentenrespons uit ons laatste 
onderzoek daarop projecteren, zien 
we dat de sector toe is aan een revita-
lisering. Bestedingsverhoudingen tus-
sen consumentengroepen veranderen 
sterker dan ooit en hebben meer 
impact op zowel de brede sector als 
alle spelers daarbinnen. Nieuwe for-
mule-extensies dienen vormgegeven te 
worden om die veranderingen om te 
zetten in toekomstgerichte concepten. 
De consument verwacht en staat open 
voor meer innovatie.

Segmentprestaties 
De brede sector groeit, maar de tradi-
tionele bouwmarkt staat onder druk. 
De groei zit hem namelijk in het niet-
kernassortiment. En als de sector niet 
kan vertrouwen op zijn basis, waar 
moet hij dan op de langere termijn de 
groei vandaan halen?  De sector kan 
niet langer vertrouwen op de traditio-
nele doe-het-zelfimpulsen van de con-
sument. Trading Teams hebben de 
toekomst; aanbieders die product-
dienstcombinaties aanbieden om de 
consument beter te bedienen. 

Het tuinsegment toont riante plussen. 
En dat is niet alleen omdat de tuin in-
eens ‘sexy’ is geworden of de spelers 
de behoefte beter hebben weten in te 
schatten. De buitenomgeving vormt 
anno 2008 het directe verlengstuk 
van de binnenomgeving en andersom. 
Deze trend is zich weliswaar reeds 
enkele jaren aan het ontwikkelen, 
maar nu toch met meer sustainable 
ingrediënten.
De statements en conflicten vormen 
nog steeds belangrijke impulsen die 
de consument drijven. Niets lijkt te 
dol. Immers ook in Nederland blijken 
Zuid-Europese palmvarianten goed te 

gedijen en loungen doe je in Neder-
land op een buitenset die de binnen-
set qua aanschaf in euro’s doet ver-
bleken. Buiten is binnen en vice versa. 
Tuin doet het goed, maar de respons 
van de consument is uiterst volatiel.

De bouwmarkten doen het, als 
gezegd, goed en niet goed. De consu-
mentenbestedingen vormen aanleiding 
om te concluderen dat het wel snor 
zit met dit segment. Hoewel de groei 
er wel wat uit is, blijven de prestaties 
aardig op peil. Wel zagen de bouw-
markten hun omzetaandeel binnen 
het totale aanbod veranderen. De 
breedpakketzaken die een goede 
aansluiting met de consument heb-
ben, namen in belang toe evenals de 
speciaalzaken die zich structureel op 
‘home-deco’ hebben gericht. Hoewel 
de prestaties van de bouwmarkten 
relatief afnemen, is deze categorie wel 
dominanter aan het worden. Je zou 
kunnen stellen dat door de scherpe 
afname van het aantal vestigingen in 
de totale sector (cijfers: Hoofd Bedrijf-
schap Detailhandel, HBD) en de toe-
name van de ‘bouwmarktmeters’ de 
spoeling sterk dunner is geworden.

Als we op categorieniveau kijken en 
de consumentenrespons 2008 hierop 
projecteren, blijkt zorg echter niet 
ongegrond. Opvallend is dat de con-
sument meer besteedt aan huis-, tuin- 
en aanverwante producten, maar dat 
deze kennelijk niet bij de bouwmarkt 
vandaan komen. Maar waar vandaan 
dan wel? Volgens het HBD willen 
gerelateerde branches een graantje 
meepikken; speciaalzaken, home/
decozaken en dergelijke.

Als we het segment nog wat breder 
maken en ook de keukenaanbieders, 
woonzaken, woninginrichters en alle 
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alleen een punt van aandacht, maar 
biedt ook kansen. Door impulsen te 
creëren die niet zozeer zijn afgepast 
op het beschikbare aanbod maar 
directer op de emotie van de behoefte, 
kan groei worden bijgeschreven.

Gedragsrelatie
Het living gedrag verandert overeen-
komstig de waarden binnen levensfa-
se, leeftijd en bijhorende belevingen. 
Ons huis en onze woonomgeving zijn 
sterk in belang toegenomen en de 
consument maakt bewustere keuzes 
waarbij onder andere nut, verant-
woord gebruik en individuele afstem-
ming dominanter worden. 

Binnen de doe-het-zelfsector is een 
belangrijk aantal parallellen te trekken 
met de manifest geworden generieke 
trends binnen de brede retailsector. 
Alleen vormt de waardenexpressie 
van de consument binnen deze sector 
ster-ke aanleiding tot veranderen. 
Groepen kunnen niet langer geïden-
tificeerd worden op basis van hun 
woonomgeving, interieur, tuin of 
kleurkeuze. Het woongedrag en 
-gebruik is lastig te voorspellen. Het 
lijkt wijs dat de sector zich wat meer 
verdiept in de actoren en factoren die 
van invloed zijn op de sector. De sec-
tor moet anders omgaan met de nieu-
we schuifpuzzel van het woongedrag 
en de home-sweet-home producten en 
diensten aanpassen aan de nieuwe 
leefscenario’s. De retailer moet zich 
eveneens verdiepen in de wooncar-
rière van de toekomstige consument. 
Als bijvoorbeeld de activiteitsgraad 
van de consument verandert, de tech-
nopush nieuwe producten en diensten 
binnen bereik brengt of het energiege-
drag geen vrijwillige groene push 
meer toont, hoe gaat de sector daar
dan mee om?

Outlook 2009-2016
Krachtige veranderingen binnen sa-
menleving- en woonvormen, de sterk 
toenemende invloed van externe acto-
ren en factoren; het zijn slechts enkele 
aanstormende veranderingen die bin-
nen de sector aandacht verdienen. 
Toch lijkt een groot aantal spelers 
afwachtend aan de kant te staan en 
zich te concentreren op de day-to-day 
business en de concurrent. Dit in 
plaats van voordeel te halen uit inno-
vatie en onderscheidend vermogen.

Op de voorspelde differentiatie die 
ingezet is, moet zo snel mogelijk 
worden ingespeeld om het gat te vul-
len. ‘Eco-logisch’, een ecobouwmarkt 
die vorig jaar zijn deuren opende en 
producten afstemt op duurzaam in-
richten en verbouwen, doet dit al heel 
goed. Niet alleen de concepten, maar 
ook de plaats van vestigingen zullen 
aanpassingen vereisen. Massieve bui-
tenstedelijke clusters zullen wel blij-
ven, maar er blijkt ook ruimte voor 
meer binnenstedelijke image formats. 
Deze nieuwe city formats vormen een 
teaser voor de buitenstedelijke 
volumevestiging; de consument wordt 
geprikkeld en beïnvloed door het 
kleine satellietfiliaal, met veel service, 
persoonlijk advies en aandacht. De 
kleine vestiging is als zodanig een 
imagebooster voor het merk.  

De consument van overmorgen wil 
niet alleen de behoeftenset ingevuld 
zien, maar ook daadwerkelijk een 
waardenset aan producten kunnen 
koppelen. Voor de sector biedt dit een 
enorm veld aan nieuwe uitdagingen. 
Enkel tactische aanpassingen zijn niet 
voldoende, de benodigde wijzigingen 
dienen strategisch vormgegeven te
worden.

Doe-het-zelf (DIY) en Home & Garden



48

Graphic-Title; Helvetica 75 Bold 8/11pt text can run for 3 lines.  
Cell height is 15mm. Rule is 50K .5pt.

 

 

This box is for the placement of a graphic.  

Right-click on this box and change content  

to picture and place the appropriate artwork.

Graphics-Source; Helvetica 45 light 6pt

Marktomstandigheden
Tot mei dit jaar is bijna 5% meer om- 
zet bijgeschreven binnen het super-
marktkanaal ten opzichte van een jaar 
eerder. De omzet dendert door, maar 
de verschillen in de prestaties tussen 
de verschillende spelers ook. Voor het 
eerst in vijf jaar is de gemiddelde 
winstgrens van 2% van de omzet 
doorbroken. Er lijkt zich echter een 
kentering af te tekenen. Per mei 2008 
tekenen zich ook vertragingen af rond 
groei en zijn de maandverschillen 
groter geworden.

De sterke groei van de afgelopen 
periode is niet alleen het resultaat van 
prijsverhogingen, maar meer nog van 
het koopvolume. Er is meer geconsu-
meerd en binnen categorieën ook 
anders gekocht in de supermarkt. 
Tijdens de prijzenoorlog was er ook 
wel een lichte volumegroei te con-
stateren, echter toen was er sprake 
van prijsdalingen. Indien we de 
prestaties van de 23 formules nader 
beschouwen binnen het onderzoek 
van 2008 kan feitelijk niet langer 
gesproken worden van een vorm van 
prijzenoorlog, maar eerder van een 
imago-oorlog.

Met minder winkels meer doen en dat 
op grotere oppervlakken is de trend. 
Meer meters betekent meer mogelijk-
heden om te kunnen differentiëren en 
op belangrijke categorieën een push te 
kunnen realiseren met assortiments-
uitbreidingen die appelleren aan de 
consumentenwens. Hoewel innovatie 
aan de voorkant wordt vormgegeven, 
is de bereidheid van de spelers nog te 
vaak gedreven door concurrentie-
dwang en positie. En in veel mindere 
mate door een helder en daadkrachtig 
strategisch en tactisch beleid, gericht 
op de nieuwe consument. Het ten 
tijde van de prijzenoorlog veel ge-
bezigde beleid dat sterker gericht was 
op de concurrent dan de consument 
is nog onvoldoende losgelaten.

Nog niet eerder zijn de verschillen in 
groei en prestatie tussen de sectorspe-
lers bevestigd met een grotere deviatie 
dan die over de laatste 24 maanden. 
Zo schrijven in een periode van twee 
tot drie kwartalen een aantal spelers 
plussen bij van om en nabij het 
marktgemiddelde, maar er zijn ook 
partijen die amper wisten te profiteren 
van de positieve markt. Dat terwijl 
een andere medespeler plussen tot 
14% heeft weten bij te schrijven. Dit 
was ook gelijk goed voor meer dan 
de helft van de groei binnen de totale 
sector.

Segmentprestaties
Het Nederlandse supermarktland-
schap is aan het veranderen, sterker 
dan was voorspeld. Als we de zoge-
naamde recycle bin van de verdwenen 
formules nog eens terughalen, kunnen 
we niet langer spreken van een logisch 
gevolg in een sector waar geknokt 
moet worden om de laatste eurocent. 
In het laatste decennium zijn er zo’n 
veertig formules verdwenen. Van 

Foodretail   
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de supermarkt op basis van het aan-
bod wat de pot zal schaffen. Vooral 
die supermarkt die weet in te spelen 
op dit gedrag en de juiste productmix 
hierop weet af te stemmen, profiteert 
sterk. Niet alleen kan de impuls tot 
transactie gemaakt worden, ook de 
samenstelling van de mand verandert. 
Dit gedrag was tijdens en na de prij-
zenoorlog tegengesteld. De ouderen-
groep van 55 tot 70 jaar is demogra-
fisch gezien het meest constant, kent 
de minste verandering in zaken als 
(koop)gedrag en uitgavenpatroon, 
maar biedt ook het minste houvast als 
het gaat om commitment. Deze groep 
heeft namelijk beperkte voorkeuren 
als het om de formule gaat. Ze kiezen 
uit een vaste set supermarkten, maar 
welke supermarkt wordt gekozen is 
onvoorspelbaar. 

Ook binnen foodretail zal de respons 
de komende jaren sterk veranderen. 
Hier vormen de complexiteit van 
leeftijd, levensfase en een selectie van 
overige socio-economische aspecten 
de drivers. Innovatie aan de voorzijde, 
daar waar de perceptie van de con-
sument beïnvloed kan worden, lijkt 
essentieel. Toch heeft een aantal spe-
lers in de afgelopen periode slechts 
weinig bereidheid getoond om hierin 
daadwerkelijk te investeren. 

Slimme acties konden ook de afge-
lopen periode de goedkeuring van 
de consument wegdragen. Meer nog 
dan in de 12 maanden daarvoor. De 
assortimentsgerelateerde acties, cou-
pons en ook de spaarpremiums zoals 
de Smurfen deden het goed. Ook de 
impulsen die uitgaan van het EK en 
de Olympische Spelen zullen een 
sterke impact hebben op een aantal 
producten binnen categorieën. De 
slimste en best ‘aangesloten’ retailer 

lokaal, regionaal, tot landelijke spe-
lers; veertig namen zijn of opgegaan 
in de rationalisatie van de overnemer, 
gebundeld en anders vormgegeven of 
platweg gesneuveld in het geweld van 
het spel. 

Amper tien jaar geleden was het nog 
een gevecht tussen de grote drie, 
Albert Heijn, Laurus en de SuperUnie, 
waarbij de partijen redelijk aan elkaar 
gewaagd waren. In de nieuwe eeuw is 
de markt ten prooi gevallen aan het 
recht van de sterkste. De markt wordt 
per 2008 verdeeld door Albert Heijn 
die de grens van 30% doorbreekt en 
met de geannexeerde 58 C1000-ves-
tigingen een stapje erbij kan zetten. 
De SuperUnie-leden hebben mede 
door delen van de erfenis van Laurus 
ook de grens van 30% marktaandeel 
doorbroken. Ook regionale Super-
Unie-spelers zoals Jumbo realiseerden 
de toegang tot nieuwe gebieden en 
niet zonder succes, alhoewel de om-
gang met nieuwe concurrenten toch 
ook voor nieuwe uitdagingen heeft 
gezorgd. Als we de prestaties van het 
overige derde aandeel binnen de 
foodretail beoordelen, vallen de twee 
Duitse spelers Lidl en Aldi op. Zij 
houden hun cijfers traditioneel voor 
zichzelf, maar blijken niet geprofiteerd 
te hebben van de gunstige markt. 
Toch verrast Lidl met assortiments-
aanpassingen en wat meer aandacht 
voor service.

De verdeling zal ook de komende 
periode niet blijven zoals nu. Super 
de Boer en Schuitema kunnen de op-
waartse spiraal met moeite vinden. 
En hoe zullen die twee spelers zich 
verder ontwikkelen nu Schuitema in 
handen is van een venture capitalist 
die niet bepaald voor shareholders-
value gaat op de langere termijn, maar 

voor de zichtbare centen? Eten of 
gegeten worden lijkt de strijd te 
worden, met als inzet een kleine 20% 
marktaandeel.

Consumentenrespons
Trends die zich bij het vorige onder-
zoek al scherp aftekenden, blijken on-
verminderd door te zetten. Zo is het 
attribuut ‘prijs’ binnen de perceptieset 
in waarde afgenomen. De werkelijke 
prijs is niet langer als enige van in-
vloed op het switchgedrag en loyali-
teit-commitmentratio’s. De perceptie 
van de consument is van meer attri-
buten afhankelijk dan ooit tevoren. 

De traditionele indelingen van flat 
discount tot full service zijn snel ver-
vaagd en lijken binnen de perceptie 
van de consument bijna losgelaten. 
Vanaf het zogenaamde onderste mid-
densegment kruipen de formuleattri-
buten naar elkaar toe. De consument 
ervaart de ogenschijnlijke tegenstellin-
gen niet als conflict. Zo wordt de door 
een aantal spelers geuite claim zowel 
de grootste als de beste tegen de laag-
ste prijs te zijn, geaccepteerd. Enkele 
jaren geleden werkte dit nog niet.

De gezinnen blijken in belangrijke 
mate ook voor foodretail de hoeksteen 
van de groei te vormen. Zij hebben 
gezorgd voor de volumegroei. De 
jongere consument (18 tot 29 jaar) 
bezoekt frequenter de supermarkt 
en koopt op (bijna) dagbehoefte de 
boodschappen. Op basis van onder-
zoeksanalyse valt onder meer op dat 
de verhouding tussen gepland bood-
schappen doen, met een vooraf be-
paald lijstje, en ongepland boodschap-
pen doen sterk verandert. Vooral de 
jongerengroepen, maar ook de mid-
dengroepen doen steeds vaker onge-
pland boodschappen en besluiten in 

Foodretail
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delen-schuifpuzzel slimmere combina-
ties denkbaar die meer toekomstvast 
zijn? In het zeer gesloten supermarkt
landschap lijkt de aanval, het aan
brengen van de juiste dominantie, 
de beste verdediging.

Differentiatie en opperste rationalisatie 
vormen welhaast de basisbehoefte 
voor de formules. Multiformat strate-
gieën, afgestemd op het specifieke 
koopkanaal en omgeving, en uiterst 
strakke, rationeel vormgegeven 
besturingsmodellen, aan zowel de 
voor- als achterkant, horen bovenaan 
de agenda van de CxO te staan. En 
dat een slim vormgegeven power-
house-aanpak werkt, heeft Albert 
Heijn de afgelopen periode wel 
bewezen. AH-to-Go, de AH City-
Formats, AH XL en de e-interfaces 
(bijvoorbeeld Albert.nl) hebben samen 
met strakke rationalisatie en een focus 
op de klant gezorgd voor een zelfver-
sterkend effect om de lock-in met de 
consument te verkrijgen.

Als we de laatste analyse van het con-
sumentenonderzoek nader beschou-
wen, wordt duidelijk dat de consu-
ment over wat hij nu verwacht van de 
supermarkt en wat hem drijft bij de 
keuze voor een supermarkt een uiterst 
scherp oordeel heeft. Over wat hij 
over drie jaar verwacht, wordt het 
beeld al redelijk minder scherp. En 
projecteren we nog verder, dan blijft 
het donker. Wat echter wel blijft, is 
de groei van de huidige aspectenset 
in breedte en diepte waarop de con-
sument de supermarkt afrekent. Het 
is opvallend dat dit door veel for-
mules genegeerd wordt.

zal de grootste punt van de taart naar 
zich toetrekken.

Gedragsrelatie
In het algemeen kan voor de food-
retail gesteld worden dat puur ratio-
nele gedragsprincipes, vormgegeven 
vanuit de traditionele modellen niet 
langer doel treffen. Kruiswaarden bin-
nen de perceptieset kunnen als enig 
uitgangspunt dienen. Zo zal een open 
en toegankelijke winkel in de ogen 
van de consument ook een hoog ser-
viceniveau hebben. En van een duur-
dere supermarkt wordt gedacht dat 
deze vast ook betere producten heeft. 
De complexiteit neemt toe en stelt 
hoge eisen aan de mate van reageren 
en vervolgens anticiperen van de spe-
cifieke formule. Ook het belang en de 
waarde die de consument hecht aan 
‘boodschappen doen’ is gestegen. De 
supermarkt verandert als fenomeen 
van betekenis. Dit biedt enerzijds 
kansen, maar kan ook een negatieve 
uitwerking hebben.

Uit eerdere edities van het onderzoek 
kwam naar voren dat de groep bewus-
teloze consumenten stevig groeide. 
De consument waarvan de loyaliteit of 
het commitment gedreven wordt van-
uit passieve gedragssets is immers een 
gevaarlijke groep. De passieve con-
sument is ambivalent, minder betrok-
ken bij de keuze en meer geneigd tot 
willekeurig switchgedrag. Super-
markten zijn geneigd loyaliteit te 
waarderen aan de hand van het ge-
drag van de consument en niet op 
basis van hun gevoel en mening. Dat 
is een te smalle basis. Enkel het feit 
dat een supermarkt bijvoorbeeld 
dichtbij is of er gratis geparkeerd kan 
worden, vormt voor die groep de 
pseudoloyaliteit. De supermarkt wordt 
bij de minste wijziging of kleinste dis-

satisfier ingewisseld voor een andere 
supermarkt.

De positieve waardeplus betekent dat 
imagoattributen niet alleen relevanter 
zijn geworden voor de consument, 
maar dat ze deze ook willen terugzien 
in de respons van de formules. De for-
mules die beter en sterker op ‘gevoel’ 
in plaats van het ‘doen’ inspelen, doen 
het veel beter dan de overige spelers. 
Overigens is dit niet uitsluitend rele-
vant voor de bewusteloze consument. 
Het geldt ook voor consumenten die 
hun loyaliteit bepalen op basis van 
andere geboden proposities, zoals 
attractieve aanbiedingen, producten 
die primeurgedrag stimuleren, gemak 
en convenience of een verantwoord en 
groen aanbod.

Het lijkt belangrijk te worden de plus-
sen te verzilveren en nadrukkelijker 
om te gaan met de verandering. Het 
Nederlandse supermarktlandschap is 
nog lang niet uit de turbulentie en 
voorzichtig kan gesteld worden dat de 
strijd om de consument en de concur-
rent volop woedt.

Outlook 2009-2016
Nieuwe verhoudingen zullen nadruk-
kelijk het spel bepalen. Niet zozeer de 
regels zijn daarbij anders geworden 
maar wel het speelveld. De uitwerking 
van de laatste slag, de verdeling van 
de vestigingspunten, de aanhoudende 
sterke prestatieverschillen tussen de 
spelers vereisen een nimmer aflatende 
alertheid, scherpe reactie en vooral 
executievermogen.

Hoe zullen de SuperUnie-leden gaan 
samenwerken? Waar gaat het markt-
aandeel van Schuitema en Super de 
Boer (bijna 20%) naartoe? Samen 
verder of zijn er binnen de marktaan
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Marktomstandigheden
De drogisterijmarkt is sterk in bewe-
ging. Niet dat de dynamiek van de 
traditionele markt zo groot is, want de 
omzet en prestatiegroei is daar margi-
naal. De dynamiek zit vooral in de 
adoptie van drogmetica door de food-
retailsector en de up-market geur-, 
kleur- en verzorgingsproducten bin-
nen de parfumerieomgeving. Als we 
de veertien formules die in het onder-
zoek zijn opgenomen nader beschou-
wen, kan worden geconcludeerd dat 
de traditionele drogist de boot op veel 
aspecten aan het missen is.

Met een daling in volume en een 
lichte prijsstijging over de afgelopen 
periode van 12 maanden is per saldo 
de totale prestatie niet opgeschoven, 
terwijl de gemeten plussen binnen 
specifieke categorieën sterk zijn geste-
gen. Zo heeft de cosmeticamarkt een 
groei gegenereerd van meer dan 6%. 
De subcategorie huidverzorging 
heeft de laatste zes maanden 
zelfs meer dan 8% groei bij-
geschreven en geuren en 
kleuren (decoratieve 
cosmetica) 

Drogmetica (drogisterij, geur, kleur    
& verzorging)   
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die zo exponentieel aan verandering 
onderhevig is, blijkt de retailrespons 
binnen de geëigende kanalen het 
laagst van de gehele Nederlandse 
retailsector. Er zijn ook positieve uit-
zonderingen; de georganiseerde seg-
menten die sterk hebben ingespeeld 
op de trends, hebben ook het meeste 
voordeel kunnen bijschrijven. Ook 
hier vormen anti-aging, gezondheid 
en natuurlijk de androgene, op de 
man gerichte producten de plus.

De nieuwe aan elkaar gerelateerde 
(deel)assortimenten rond health, care, 
wellness en (new) luxury presenteren 
statements rond de maakbare mens. 
‘If you’ve got a body, you are a beauty’  
wordt door steeds bredere consumen-
tengroepen tot basis verheven. 
Consumenten worden participanten 
en willen co-creëren. Het platte 
gebruik, one-way-consumption, 
maakt binnen de nieuwe producten 
plaats voor two-way-consumption en 
daar hebben vele spelers (nog) niet de 
juiste formule-interface voor.

Segmentprestaties
Als de projectie vanuit de consument 
op de totale sector vormgegeven 
wordt en de actuele uitkomsten daar-
van worden afgezet tegen die van de 
laatste 36 maanden, blijkt dat voor de 
toekomst versneld van de traditionele 
indelingen moet worden afgestapt en 
oud retaildenken losgelaten dient te 
worden. Hoewel de branche (redelijk) 
gesloten is voor nieuwe toetreders 
binnen de kerngroepen, blijkt er voor 
nieuwe extensies van bestaande spe-
lers en adoptie van assortimenten 
door branchevreemden veel ruimte.

Meer van hetzelfde verdraagt de markt
niet langer, voor meer van het andere 
staat de consument open. Het poten-

is met bijna 10% gegroeid. Zoals ook 
het geval is bij de traditionele verzor-
gingsproducten komt de omzet van 
deze groeiers echter afnemend in de 
kassa van de drogist terecht. 

Zoals ook al uit eerdere edities van het 
onderzoek naar voren kwam, is er 
werk aan de winkel. Ook binnen dit 
segment wordt de waarden- en per-
ceptieset waarop de consument zijn 
gedrag bepaalt breder en dieper. 
Vanaf 2003 was de aandacht van de 
supermarkt gericht op heroriëntatie 
en de prijzenoorlog. Innovatie had 
tot 2006 niet de meeste prioriteit. 
De laatste 24 maanden echter, neemt 
de breedte en diepte van ‘het schap’ 
binnen de supermarkt sterk toe. De 
supermarkt heeft de markt herondekt 
en de rek is er nog niet uit, want 
waarom zou een consument voor 
standaardaanschaffen een blokje om 
moeten? Convenience is essentieel.

De traditionele apotheek wordt niet 
enkel vanuit rendement en doelstellin-
gen gedwongen op te schuiven naar 
voren waardoor patiënt cliënt wordt, 
ook de markt en trendaspecten ver-
oorzaken een belangrijke shift. De 
sector dient het traditionele assorti-
ment uit te breiden en aan te passen 
op de wensen van de nieuwe con-
sument. De groep consumenten die 
toenemend een beroep zal doen op 
gezondheidsproducten en ook nog 
geld in de knip heeft, neemt immers 
exponentieel toe. En als je dan toch 
bij de apotheek bent, koop je gelijk 
dat andere wat je nodig hebt.

Het zijn slechts twee voorbeelden van 
ontwikkelingen die de wig vormen in 
de strijd om de gunsten van de hui-
dige en toekomstige consument. Toch 
blijken de traditionele kanalen, zoals 
gezegd, nauwelijks een respons te 
hebben op deze veranderde omstan-
digheden. De apotheek moet wel ver-
anderen, maar doet dat niet of slechts 
heel moeizaam. De drogisterij legt het 
af tegen de supermarkt. In een markt 



Products the way we see it

53

anderende consumentengedrag biedt 
genoeg mogelijkheden voor het 
opschuiven naar voren, maar dan 
dienen oude indelingen wel losgelaten 
te worden. De koek wordt al drastisch 
anders verdeeld dan enkele jaren 
geleden en voor de sector is het nu 
tijd het tij te keren.

tieel is er, maar wordt door de be-
staande drogist onvoldoende aange-
sproken. Dat zien we duidelijk terug 
in de segmentprestaties. Zoals eerder 
aangehaald, is de supermarkt niet 
langer alleen de favoriet voor de bulk-
producten maar schuiven de verzor-
gingsassortimenten snel op naar een 
dominante categorie. Opmerkelijk is 
dat hier de ruimte van het huismerk-
label versus het A-merk krachtig 
wordt uitgenut. Voor veel producten 
is het convenience rebuy-karakter aan 
het verschuiven. Het advies wordt 
bijvoorbeeld ingewonnen bij de spe-
ciaalzaak parallel aan de initiële koop 
en de rebuy wordt vervolgens bij bud-
getvriendelijke formules of de super-
markt gedaan. Een toenemend aantal 
producten wordt binnen de one-stop-
shopomgeving gekocht.

Opvallend is ook het sterke achter-
blijven van de e-component binnen 
de sector. Multichannel-proposities 
bestaan nu nog bijna uitsluitend uit 
e-promotie en informatie, terwijl de 
consument sterk openstaat voor on-
line kopen. Veel gehoorde argumen-
ten van formules om dit kanaal min 
of meer te negeren, zijn dat up-market 
producten van dusdanig persoonlijk 
advies moeten worden voorzien dat 
dit niet anders dan binnen een fysieke 
omgeving zou kunnen. Ook de angst 
voor de confrontatie met de leveran-
ciers van A-brands en de vermeende 
complexiteit van het product vormen 
volgens hen grote barrières. De actu-
ele praktijk blijkt duidelijk anders te 
zijn. Sephora bijvoorbeeld biedt een 
totaalaanbod van meer dan tweehon-
derd merken via het web. Er worden 
met het meeste gemak online daily 
age defense creams van E200,- of een 
skincare brush van E150,- verkocht. 
In de fysieke winkel wordt de claim 

dat alle producten en combinaties 
getest kunnen worden, waargemaakt. 
Ook bijvoorbeeld Kruidvat heeft 
begrepen dat multichannel en multi-
format een onmisbaar attribuut is 
geworden.

De openbare apotheek is sterker aan 
het opschuiven en wil blijkbaar 
serieus worden genomen als retailer. 
Het traditionele paradigma wordt 
afgeschud en formules worden 
vormgegeven op een rationele wijze, 
hoewel uit de consumentenrespons 
blijkt dat het voor de vakgroep nog 
wat moeilijk is om de merites van de 
retail te omarmen. Toch vormt de 
persoonlijke interface rond advies, de 
vertrouwenscomponent, vakkundig-
heid en de aandacht voor de klant de 
basis van de boost van zorggerela-
teerde assortimenten en health- en 
beautyproducten. Tot enkele jaren 
geleden had de ‘patiënt’ in de wachtrij 
uitsluitend Prescriptive Only Medi-
cines en een beperkt assortiment Over 
The Counter tot zijn beschikking. 
Nu gaat de cliënt in de ‘nieuwe’ apo-
theek als lifestyleklant een nieuwe 
interface aan. Bijkomend voordeel is 
dat die apotheek ook nog eens zeven 
dagen per week toegankelijk is en 
ruime openingstijden kent.

Indien we een aantal assortimenten 
uitfilteren, wordt duidelijk dat ook 
hier de merkenhuwelijken of power-
houses een groot zelfversterkend effect
hebben. Designers en A-branded 
producten rijgen veel producten aan 
elkaar en opvallend genoeg is de ver-
krijgbaarheid van die zogenaamde 
extended line-ups verdeeld over 
meerdere kanalen. Waarom zou een 
drogist niet een grotere extensie 
aankunnen rond bijvoorbeeld Stella 
McCartney? Analyse van het ver-
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Neem Dove, dat de ‘echte schoonheid’ 
een dominant andere lading heeft 
meegegeven en oud denken en doen 
heeft ingeleverd voor de nieuwe 
feminiene beauty waarin elke vrouw 
zich kan herkennen, maar bovenal 
de erkenning uit kan halen, zonder 
fysieke of leeftijdspecifieke paradig-
ma’s. De consument besteedt meer 
aandacht aan well being en verwacht 
dat de industrie, en dus de retail een 
op maat gesneden totaalantwoord 
biedt.

Of je nu twintig of veertig bent, je wilt 
de juiste primers, fillers, kleur en ten 
slotte de meest afgepaste finish inclu-
sief deo- en geuraccenten. En indien 
we op basis van de laatste onder-
zoeksanalyse de groepen nader 
beschouwen vanuit de aanname dat 
dit gedrag behoort tot slechts beperkte 
groepen is de verbazing compleet. 
Juist deze koppelingen boosten als 
nimmer tevoren.

Outlook 2009-2016
Eco, bio, health, verantwoord, nemen 
in rap tempo sterkere posities in als 
het gaat om keuze en impulscriteria’s. 
De Armani’s en McCartney’s maken 
de stap om de groene claim waar te 
maken. De afzet voor niet-drogmetica 
consumentenproducten met de groene 
of bio-claim groeit met bijna 20% per 
jaar. Groen blijkt ook bij verzorgings-
producten een belangrijke aankoop-
impuls, maar het groene product 
wordt weer in de steek gelaten zo 
gauw blijkt dat het niet-verantwoorde 
alternatief beter werkt. Dit is een 
belangrijk verschil met de trend bin-
nen bijvoorbeeld food en fashion, 
waar de consument best bereid is om 
het eco-argument te laten prevaleren 
boven het kwaliteitsargument. 

Consumentenrespons
De respons van de consument op de 
(brede) sector loopt sterker uiteen dan 
voorheen. Vooral ook de traditionele 
verschillen tussen man en vrouw bin-
nen de cosmetica- en bodycare- 
groepen werden kleiner. De man is 
vanaf nu een serieuze doelgroep en 
dat beperkt zich niet tot de jongere 
groepen. Ook de groepen van 34 tot 
55 jaar zijn steeds meer geïnteresseerd 
in gebruik en toepassing van produc-
ten en diensten die de perceptie van 
good looking en good feeling kunnen 
versterken.

De basisattributenset waarop de con-
sument persoonlijke verzorgingspro-
ducten percipieert, is de afgelopen 
jaren gegroeid. Het zwaartepunt is 
daarbij verschoven naar nieuwe as-
pecten. Zo zijn health, well being, 
good looking en age-healers sterk in 
dominantie gestegen en toegevoegd 
aan de attributen waarop de consu-
ment aangesproken wil worden.

Het one size fits all paradigma is nu 
definitief losgelaten. Binnen elke 
samenlevingsvorm, of dat nu een een-, 
twee- of meerpersoonshuishouden is, 
en binnen elk leeftijdssegment of 
sociale klasse worden nadrukkelijke 
individualisatie en co-creatie steeds 
belangrijker. Binnen een gezin van 
vier personen waarin de kinderen de 
leeftijd twaalf zijn gepasseerd, staan 
bijvoorbeeld vier soorten tandpasta 
op de wastafel, wordt gewassen met 
drie soorten bodysoaps, worden acht 
soorten haarverzorgingsproducten 
gebruikt en bestaat het totaal aan 
geuren, kleuren en smeersels uit 
minimaal 48 producten.

De consument zit te springen om 
nieuwe producten, nieuwe toepassin-

gen en vooral een nieuwe propositie 
van de aanbieders. De boost is ingezet 
om af te rekenen met oude indelingen 
als het gaat om vaste productschei-
dingen of indelingen van assortimen-
ten. Bruin worden is niet langer voor-
behouden aan zomerse omstandig-
heden; er is niet langer een verschil 
in perceptie tussen zelfbruiners en in 
de zon liggen. ‘Mooimakers’ zijn niet 
langer voorbehouden aan de groep 
tot 44 jaar en de ‘hair waves’ vormen 
alleen al een aaneenschakeling van 
nieuw uit te bouwen powerhouses.

Androgene, leeftijdloze, feminiserende 
en concealing trends zullen nadrukke-
lijker de wig vormen om de consu-
ment in de komende jaren aan te 
trekken en blijvend te committeren. 
Een andere benadering is daarbij 
voorwaarde nu de nieuwe consument 
zijn waarden en percepties snel en 
ook breder ingevuld wil zien. Opval-
lend is dat slechts een beperkt aantal 
spelers dat blijkbaar heeft begrepen.

Gedragsrelatie
Zoals de consument van vandaag en
morgen zijn gedrag afpast op nieuwe 
idealen, nieuwe identiteiten en steeds 
bewuster wordt van de maakbare fac-
toren, is de industrie de volle 168 
beschikbare uren in de week bezig de 
push te genereren om die maakbaar-
heid uit te nutten en te stimuleren. En 
dat is nu juist de uitdaging van deze 
sector. De consument staat open voor 
nieuw en anders, de industrie pusht 
in voldoende mate. De retailsector 
blijkt helaas niet overal geëquipeerd
om aansluiting te vinden.

De pro-sument is bekwaam, hoeft 
geen primair advies, wil onderscheid 
en bovenal begrip en begrepen wor-
den. De industrie begrijpt dat. 
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De uitwisselbare producten, rebuy’s 
en non-distinctive assortimenten ver-
vallen naar de aankoopplaatsen waar 
gemak optimaal ingevuld kan worden. 
Evenals de onderkant van de verzor-
gings- en verwenproducten die niet de 
specifieke snaren raken van personal. 
Convenience is binnen elk kanaal, 
of dat nu de supermarkt, de drogist 
of de (super) specialty speler is, het 
basisattribuut waarop wordt geselec-
teerd en geacteerd.

Voor wat betreft personal verzorging 
wordt steeds bewuster gekozen voor 
een merk of combinatie die past bij de 
individuele consument. De looking 
good media-initiatieven (reclame-
uitingen die zich richten op het wel-
bevinden van de consument), die one-
way aan het boosten waren, nemen af 
in waarde. De consument lijkt verza-
digd en de respons op het geboden 
productenaanbod navenant. De retail 
moet op zoek naar iets meer dan 
alleen de platte claim van schoon-
heid en gezondheid; de consument 
moet zich kunnen identificeren met 
het product en de claim. Dat wat 
Dove blijkbaar aan het lukken is, lijkt 
voor andere een lastige opgave. Dit 
omdat andere extensies opgezocht 
moeten worden binnen een gewijzigd 
waardepatroon met blijkbaar ook een 
ander consumentenplatform. De 
markt moet zich richten op meer 
groepen dan alleen de groep die het 
ideaalbeeld van het product versterkt. 
Dat is ook zeer verklaarbaar. Hoe 
immers om te gaan met de shift vanuit 
de nauwe merkeigen identiteiten? Hoe 
verleg je het accent en hoe verschuif 
je je propositie? Toch kunnen we 
inmiddels een aantal geslaagde pogin-
gen noteren. Naast de eerder genoem-
de brands zijn nu ook andere merken 
inmiddels in staat om statements van 

innovatie juist vorm te geven rond de 
nieuwe vormen van consumenten-
interfaces. Denk aan Louis Vuitton, 
dat Keith Richards inzet bij de ver-
koop van zijn modeartikelen.

Het nieuwe verschil kan na een peri-
ode van pas op de plaats en zoeken 
naar de juiste weg uitsluitend gemaakt 
worden door dichter op de huid van 
de consument te zitten en het lef te 
hebben de nieuwe interfaces aan te 
gaan. Ook de vervaging tussen de 
traditionele marktsegmenten gaat niet 
helpen de behoefte anders of beter te 
beantwoorden. Hier is rationalisatie 
en vooral innovatie vormgeven naar 
de voorkant (de consument) eveneens 
het enige dat zou moeten tellen. Wie 
de handschoen past trekke hem aan 
is het devies.
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De laatste kwartalen van 2007 en het 
eerste van 2008 laten voor de sector 
een positieve impuls zien. Hoewel de 
verbeteringen wat beperkter zijn dan 
de voorgaande 12 maanden, lijkt de 
groei er nog niet uit. Wat echter wel 
opvalt zijn de sterkere verschillen 
tussen de gemiddelde prestaties per 
maand. Dit verschijnsel is echter niet 
uniek of sectorspecifiek.

Het prijsniveau binnen de zogenaam-
de correctieve zichthulpmiddelen is 
redelijk gelijk gebleven. Niet alleen 
zijn er meer producten gekocht, ook 
de bredere dienstverlening rond het 
product vertoont positieve resultaten. 
De stap om naast zichthulpmiddelen 
ook het veld van de hoorhulpmidde-
len te annexeren, lijkt dan ook voor 
de hand liggend. Toch resulteert deze 
stap in doelgroepconflicten, waardoor 
geen heldere formulepercepties kun-
nen ontstaan. De groep ‘horen en zien’ 
blijkt dan ook niet langer harmonieus 
te combineren.

De afbakening en de prestatieverschil-
len tussen de assortimenten zijn aan 
het verschuiven. De aankoopfrequen-
tie van een optiekproduct is verhoogd 

en de fashion push is 

sterker geworden. Niet alleen de cor-
rectieve producten, maar ook de fashi-
onable zonnebrilcategorieën worden 
door de consument anders geperci-
pieerd dan voorheen. De zonnebril is 
ondertussen verworden tot een multi-
season product en een vast onderdeel 
van het modebeeld. Terwijl de bril als 
hulpmiddel een sterker personalized 
karakter gaat krijgen.

Binnen het onderzoek zijn de imago- 
en perceptieattributen en relevante 
trendaspecten voor alle aanbieders 
onderzocht. Acht vooraanstaande 
Nederlandse formules zijn bovendien 
nader beoordeeld op de mate van aan-
sluiting op de consument. Als we de 
resultaten van de afgelopen drie jaar 
dan op relevantie beoordelen, zien we 
binnen de sector steeds sterkere ver-
schillen. De markt voor ‘recept’-pro-
ducten blijkt gesloten voor nieuwe 
toetreders en de verschillen tussen 
loyale en gecommitteerde consumen-
ten is tussen de huidige volumespelers 
groeiende. De ene formule slaagt erin 
de consument aan te trekken door 
attractieve product-prijscombinaties 
en daardoor de aantrekkingskracht 
op niet-klanten te versterken, terwijl 
andere formules bestaande klanten 
beter weten te binden, maar minder 
invloed uitoefenen op nieuwe klanten, 
waardoor beschikbaar potentieel niet 
aangesproken wordt. In het algemeen 
kan gesteld worden dat de spelers met 
het grootste marktaandeel minder 
goed in staat zijn bestaande klanten te 
binden en aantrekkingskracht uit te 
oefenen op niet-klanten. 

Andere lens
De consument blijkt steeds ambiva-
lenter; hij ervaart tegelijkertijd twee 
verschillende waarden, die zowel de 
positieve als negatieve perceptie sterk 

Optiek/eyewear    
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afgelopen 24 maanden, maar ook bin-
nen dit segment is verandering de 
enige constante. Een seniore, slecht- 
horende klant van boven de zestig 
matcht eenvoudigweg niet met de 
hippe tween, die een passende zonne-
bril wil aanschaffen. En waarom zou 
je een ineens een multifocale bril 
moeten willen, als je enkel aangeeft 
dat je soms wat leesproblemen onder-
vindt. Veel soortgelijke conflicten 
blijken sterk te spelen. Zoals de multi-
format-ontwikkeling binnen een aan-
tal andere sectoren sterke groei heeft 
kunnen vormgeven, lijkt ook de eye-
wear-sector toe aan sterkere rationali-
satie en differentiatie, gericht op de 
toekomstige klant. De consument van 
nu vraagt er min of meer om, de klant 
van morgen zal dit eisen. De shift is 
nu, de aansluiting morgen.

beïnvloeden. De brildragende con-
sument van onder de vijftig kijkt met 
andere ogen door de bril van nu en 
straks. Het lijkt erop dat de indeling 
tussen de traditionele en high fashion 
gebruikers sterker losgelaten dient te 
worden dan eerder werd aangenomen. 
De vervaging is ingezet en de consu-
ment laat het attribuut prijs in zijn 
totale perceptie sterker los dan binnen 
andere sectoren. Het is nog wachten 
op de gepaste respons van de retailer.

Eye catching
Size it up, feminine, be-jeweled en soft 
shapes vormen in overeenstemming 
met de fashion-trendstijlen de route 
voor de komende periode. De bril van 
morgen zal sterker een uiting zijn van 
het totale statement, waarbij de eisen 
die aan fit en comfort gesteld worden, 
toenemen. Chunky stijlen voor de 
vrouw en de man maken de andro-
gene wens van de doelgroepen com-
pleet, zo blijkt uit de laatste analyse. 
Leeftijd speelt hierin ook een domi-
nante rol. Zodra de mate van afhan-
kelijkheid van een hulpmiddel toe-
neemt, worden modische aspecten 
namelijk sneller ingewisseld voor 
medische en functionele argumenten. 
De sector heeft echter moeite een 
goed aanbod te presenteren voor wat 
betreft mode massclass must haves. 
Wederom is ook hier het negatieve 
spanningsveld tussen de verschillende 
formulewaarden de oorzaak. Hoe op 
alle aspecten de goedkoopste te zijn, 
de beste service te kunnen leveren en 
tegelijkertijd de breedste assortimen-
ten met de beste merken te kunnen 
aanbieden? Doelen die elkaar steeds 
minder blijken te verdragen.

Future view
De aanzwellende verzilvering die bin-
nen enkele jaren voor trendbreuken

zal zorgen, kan als een welkome 
toegift voor de sector beschouwd 
worden. De bril lijkt dan ten slotte 
definitief opgewaardeerd tot natuurlijk 
component.

Ook andere krachten krijgen invloed. 
Als we de leeftijdscomplexiteit nader 
beschouwen, blijkt de perceptie van 
de bril als zichthulpmiddel sterk te 
veranderen. Als we vragen hoe de 
brede doelgroep, of ze nu brildragend 
zijn of contactlenzen gebruiken, aan-
kijkt tegen alternatieve hulpmiddelen, 
blijken de verschillen tussen jong en 
oud groot. Huidige brildragers van 
boven de 45 jaar blijven aan de bril 
vasthouden, terwijl een groeiende 
groep jongeren ook alternatieven, van 
ooglaserbehandelingen tot implanta-
tielenzen en refractiebehandelingen 
overweegt.

Het vertrouwen in medische oogtech-
nieken is sterk toegenomen en nu ook 
de zorgverzekeraars stappen nemen 
om de toegankelijkheid te vergroten, 
de vergoedingen op te nemen om ook 
kwaliteits- en effectiviteitsaspecten te 
kunnen controleren, blijkt de drempel 
lager te liggen dan aanvankelijk werd 
aangenomen. Aan de ene kant doet de 
leeftijdloosheid opgang, maar aan de 
andere kant wordt het speelveld juist 
complexer. De wens om customiza-
tion wordt steeds groter. Dat geldt 
voor jong en oud. Aan de branche 
de opdracht om keuzes te maken en 
op te schuiven naar een klant die 
nog nooit zo moeilijk in kaders was 
te vatten.

Lui oog?
De eyewear-sector zal snel moeten 
opschakelen. De huidige klantenbasis 
kan dan wel als veilig worden be-
schouwd door de prestaties van de 
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Binnen een aantal subsectoren heeft 
de groei van 2006 zich in 2007 niet 
doorgezet. Dit geldt zeker voor de 
woonbranche. Woningtextiel en de 
gemengde branche hebben weliswaar 
iets kunnen bijschrijven, maar de 
overige segmenten binnen de sector 
hebben de plussen zien verdampen. 
Als we de afgelopen 36 maanden 
onder de loep nemen, is er binnen de 
brede branche letterlijk sprake van 
een prestatiejojo. De sector heeft het 
niet makkelijk en op een aantal 
aspecten lijkt heroriënteren de enige 
juiste conclusie. De verschillen in 
prestatie nemen niet alleen toe tussen 

de segmenten, maar ook 

tussen de afzonderlijke spelers binnen 
de sector. In niches scoren de spelers 
beter dan het marktgemiddelde. De 
super-specialty en de spelers die 
sterke innovatie hebben vormgegeven 
zijn dichter aangeschurkt tegen de 
nieuwe woonwensen van de klant. 
Dat betaalt zich uit. Hoewel de woon-
branche een redelijk gesloten markt 
is, is er toch een aantal spelers dat 
toetreedt en mogelijkheden ziet voor 
expansie. Het Deense Jysk bijvoor-
beeld heeft zijn ambitie voor Neder-
land verhoogd en wil sneller nieuwe 
vestigingen uitrollen en overnames 
en nieuwe samenwerkingsmodellen 
worden vormgegeven.

Woonwinkels   
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grotere aanslag op het budget doet 
dan verbouwen, worden ook bij een 
verhuizing geen concessies gedaan aan 
de woonwensen. Wel zien we dat ver-
bouwingen toenemend gefaseerd 
worden uitgevoerd.

De opvolgende groep, van circa 55 tot 
65 jaar, wordt nu nog gevormd door 
de rotsvasten. Voor de toekomst is 
deze groep echter sterker in beweging. 
Zij verhuizen straks niet langer 
vanwege gezondheidsredenen, maar 
vanuit gemaks- en luxe overwegingen. 
Anticiperen op later blijkt binnen 
deze groep dominant(er) te worden. 
Er wordt minder gebouwd en meer 
‘gepersonaliseerd’. Er wordt vaak een 
duurdere woning achtergelaten en net 
als bij de veertigers, blijven kopers 
kopen en huurders huren. De waarde 
die deze groep aan de inrichting hecht 
neemt wel toe, maar blijft een mix van 
nieuw, historie en herinneringen. 
De behoudendheid en de angst voor 
verandering neemt wat af, terwijl de 
behoefte aan convenience toeneemt.

Van de huidige oudste groep van 
Nederland woont nog ruim de helft 
zelfstandig en daarvan zal ruim drie-
kwart nog één keer verhuizen. Deze 
groep hecht weliswaar aan de inrich-
ting van de woning, maar zal geen 
veranderingen meer vormgeven. De 
meerderheid bestaat uit eenpersoons-
huishoudens en de woonwensen zijn 
nadrukkelijk functioneel ingestoken.

De meest nadrukkelijke en grote 
wijzigingen dienen zich voor de toe-
komst aan binnen de huidige groep 
van 45-plussers. Deze groep neemt 
zijn woongedrag van nu mee naar de 
toekomst, terwijl de ouderengroep 
van nu dit niet doet. Een gemiddelde 
vijftiger van nu geeft aan geen afstand 

De brede branche anticipeert nog 
onvoldoende op de verschillende 
trendbreuken en het veranderende 
consumentenlandschap. Niet alleen 
als het gaat om de veranderende 
gepercipieerde waarden, maar ook 
met de wijzigende samenstelling en 
complexiteit van de niet of minder te 
beïnvloeden externe actoren en facto-
ren, zoals verhoogde woonlasten, het 
huizenaanbod, wordt te weinig reke-
ning gehouden.

Gelukkig zien we (nog) geen Ameri-
kaanse toestanden in Nederland. Daar 
doet de nog steeds heersende krediet-
crisis een hevige aanslag op de woon-
winkels en alle aanpalende sectoren. 
In veel buitenstedelijke woonmalls 
hebben de formules letterlijk de gor-
dijnen dicht moeten trekken en ziet 
een toenemend aantal retailers zich 
binnen enkele maanden gedwongen 
om de winkel te sluiten. In een gebied 
waar niet meer verhuisd wordt en dat 
door een handvol economische oor-
zaken door elkaar geschud wordt, 
blijken zelfs agressieve prijsaanpas-
singen of assortimentswijzigingen 
niet meer te werken.

Home sweet home
Het belang van wonen en de 
woonomgeving neemt in de nabije 
toekomst sterk toe. Mede door de 
veranderende samenstelling van de 
huishoudens, worden nieuwe accen-
ten sterk zichtbaar en veranderen de 
perspectieven binnen de vier muren. 
Ons onderzoek laat bovendien zien 
dat de verschillen in woonwensen tus-
sen de leeftijdsgroepen steeds krachti-
ger worden. 

Zo vormt de woning voor de jonge-
rengroepen tot circa 30 jaar steeds 
nadrukkelijker de slaap- en relaxplaats 

van waaruit activiteiten worden on-
dernomen. Het liefst wordt er ge-
woond in binnenstedelijke omgevin-
gen en de woonoppervlakte heeft niet 
het grootste belang. Trendy wonen, 
statement meubelen en ease of being 
zijn belangrijk. De tijd die thuis wordt 
doorgebracht neemt immers nog 
steeds af; als de jongere dan thuis is, 
moet hij vooral met primair gemak 
omringd worden. Geen poespas, 
lastige apparaten of ondoordachte 
inrichtingen.

Bij de opvolgende groep nemen de 
wooneisen sterker toe, hoewel de sa-
menlevingsvorm op dit punt steeds 
belangrijker wordt. Trendy, gezellig-
heid, privacy en rust vormen de 
belangrijkste waarden. Deze groep 
heeft weliswaar meer financiële 
armslag om de specifieke woonwen-
sen anders en beter in te vullen, maar 
wordt toenemend geremd door het 
slot dat op de woningmarkt zit. We 
zien dit ook aan het aankoopgedrag 
van meubelen; hierbij is steeds vaker 
een uitstelargument aan de orde. 
Toch is de krachtige stijging van de 
verhuisplannen bij (jonge) gezinnen 
opvallend. Ruim een kwart geeft te 
kennen binnen een periode van 12 
tot 24 maanden te willen verhuizen 
of zich te oriënteren op een andere 
woonomgeving.

De groep van boven de veertig blijkt 
het meest honkvast te zijn. In die 
groep worden de grootste woon-
wensen waargemaakt als het gaat om 
bouwen, verbouwen, inrichten en 
decoreren van het huis en de woon-
omgeving. Er wordt in ruim 80% van 
de gevallen gewoond in een eenge-
zinswoning en er wordt toenemend 
liever verbouwd en heringericht dan 
verhuisd. Hoewel verhuizen een 

Woonwinkels
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(meer) te willen doen van comfort, 
gemak en genot van de huidige woon-
omgeving, ook al zal er naar een 
kleinere woning worden verhuisd.

Pas op de plaats
Als we de imagoaspecten van de tradi-
tionele meubel- of woonboulevard 
beschouwen, zien we duidelijk dat 
er werk aan de winkel is. Afnemend 
onderscheidend vermogen, beleving 
en vervaging van het aanbod eisen 
niet alleen aandacht, maar vooral ook 
nadrukkelijke rationalisatie en diffe-
rentiatie. Daarbij is er nog steeds 
sprake van een groeiend aantal vier-
kante winkelmeters, wat de druk op 
de marge ook niet bepaald kleiner 
maakt. 

Toch zijn er ook spelers die er positief 
uitschieten en concepten die het beter 
doen dan gemiddeld, ook op plaatsen 
die minder voor de hand liggen. 
Opvallend is dat de consument open- 
staat om zich in een binnenstedelijke 
omgeving te oriënteren op woon- en 
deco-concepten, om later eventueel 
buitenstedelijk voor ‘de rest’ te gaan. 
Hoewel de vestigingsplaats van woon-
winkels een dominant attribuut blijft, 
zien we dan ook dat de behoefte aan 
verregaande differentiatie sterk toe-
neemt. De verschillen tussen binnen-
stedelijk en perifeer winkelen en tus-
sen hoogfrequente en laagfrequente 
retail, zijn aan het vervagen.

Inzicht krijgen in de sterk wijzigende 
living scenario’s en de impact daarvan 
op de brede sector, is belangrijk en 
moet nadrukkelijker ontwikkeld 
worden. Innoveren en opschuiven 
naar de klant, daar waar de con-
sument het verschil kan zien, wordt 
de uitdaging voor de komende jaren.
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De afbakening tussen de textieldis-
counters is aan het vervagen en de 
aanbieders binnen het speelveld nut-
ten het begrip ‘budget & value’ met 
uiteenlopende waarden, proposities 
en bijhorende formule-extensies uit. 

De prijspropositie blijft nog steeds het 
belangrijkste en meest dominerende 
imagoattribuut, waarmee de spelers de 
consument tot bezoek en koop aan-
zetten. De verschillen worden echter 
groter, niet alleen in prestatie maar 
ook in positie. Ogenschijnlijke con-
flicten worden opgezocht en de con-
sument ervaart dit bij een passende 
invulling positief. Dit blijkt ook dui-
delijk uit de respons op de perceptie-
attributen in ons laatste onderzoek. 
De traditionele discounter blijkt niet 
meer te bestaan en de formules, die 
uitgaan van hun eigen merkidentiteit 
en trouw blijven aan de ontwikkel-
principes van het pure-players 
segment, baden in de mogelijkheden 
en bijhorende uitdagingen.

Who’s next
De discountshop zoals die tot nu toe 
bekend was, is sterk aan het veran- 
deren. Of we het nu over premium 

fashion brands, meubelen, 

elektronica, food of exclusieve keu-
kens hebben, discounten doen en kun-
nen ze allemaal. Het traditionele dis-
countbegrip, door de Van Dale als 
‘ramsjwinkel’ vertaald, is de afgelopen 
24 maanden definitief losgelaten. In 
de toekomst winkelt nieuw Nederland 
uit de brede ruif van het aanbod en 
daar hoort steeds vaker de discounter 
bij.

Als we de sector volgens de oude dis-
countindelingen beoordelen en de 
prestaties daarop projecteren, lijkt dit 
niet de meest spannende sector. Op 
microniveau speelt er echter genoeg. 
Als we actueel consumentenonder-
zoek op de sector projecteren, wordt 
het beeld dynamischer. Want wat is 
nog discount binnen de perceptie van 
de consument als ook de vertrouwde 
middenspelers de hoeken van die 
extensie opzoeken? H&M, C&A en 
andere spelers zoeken vanuit de 
marktmacht de ruimte om basics 
fashionable te maken en de beschik-
bare speelruimte vanuit die positie 
optimaal breder en dieper te benutten.

(Dis)’counts’
De rek en de groei binnen de behoefte 
van de consument om budgetvrien-
delijke basics te kopen is er nog lang 
niet uit. Sterker nog, de consument 
wacht op formules die niet langer 
prijsvechten, maar helder en duidelijk 
zijn en een core aanbod presenteren 
binnen low fashionable en basic 
kleding. Hetzelfde geldt voor de iets 
meer upscale fashion met een relatief 
kortere draag- of gebruiksduur. Uit 
de onderzoeksanalyse blijkt namelijk 
dat de consument sterker bereid is te 
kiezen voor kledingcomponenten 
waarvan de draagduur korter is, de 
prijs acceptabel is en de kwaliteit niet 
hoogwaardig hoeft te zijn.

Discounttextiel/footwear
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voor de toekomst anders beoordeeld 
dan voorgaande jaren. Het principe 
van ‘neem het er maar bij’ werkt niet 
langer voor de textiele omgeving, waar 
de klant gaat voor doelmatig winkelen 
en budgetvriendelijke basic kleding. 
De mixed assortments worden immers 
ook ingevuld door partijen die dit van 
oorsprong in de vingers hebben, zoals 
Action, Kruidvat en andere volume-
retailers. En waarom moeilijk doen 
als het ook makkelijker kan? Ook 
de budget-retailers kunnen succesvol 
multichannel gaan om de binding met 
de klant te vergroten.

En terwijl de discounters lijken op te 
schuiven naar meer trendy en fashion-
able, doen de middenspelers dat zoge-
naamd door ogenschijnlijk te down-
scalen met behoud van de merkwaar-
den. Ook die spelers weten vanaf nu 
met uiterst vriendelijke en zachte 
prijzen een groeiende set aan kleding-
componenten te presenteren die aan-
schurken tegen de discountprijzen.

In Nederland hebben een aantal for-
mules in de nieuwe eeuw nadruk-
kelijker gekozen voor de weg van 
de verscheidenheid. Ze hebben vast-
gehouden aan de massieve partijen-
push en die met non-core producten 
aangevuld ten koste van de textiele 
assortimenten. De consument heeft 
dat bepaald niet als een plus ervaren 
en verwacht van de textieldiscounter 
meer duidelijkheid. De basic behoefte 
wil de consument ook bij de dis-
counter het hele jaar door ingevuld 
zien. Men wil de behoefte aan duide-
lijk afgebakende categorieën zoals 
functional underwear, huishoudtextiel, 
de spijkerbroek voor de kinderen, de 
standaardsokken en het witte T-shirt 
het hele jaar bij die winkel kunnen 
invullen.

Als we de prestaties en de formule-
rationalisaties binnen dit segment op 
de ons omringende landen projec-
teren, is het opvallend dat de Neder-
landse spelers (nog) onvoldoende 
bewegen. In Duitsland bijvoorbeeld 
schrijven spelers binnen het discount-
segment aanhoudend dubbele 
groeicijfers bij. Formules zoals KiK en 
Ernstings, die per werkdag minimaal 
een nieuwe winkel openen, bieden 
family fashion aan en claimen een 
gemiddeld kind voor minder dan 
dertig euro te kunnen voorzien van 
een volledig nieuwe outfit. De prijs 

van het spijkerrokje of -broek blijft 
daarbij altijd onder de vijf euro.

Navigeren & transformeren 
De verschillen tussen hard discount
en soft discount zijn sterker aan het 
vervagen dan werd aangenomen. Die 
vervaging is onwenselijk; de consu-
ment verwacht duidelijkheid. Hoewel 
de voorheen harde afbakening zich 
presenteerde als een redelijk gesloten 
markt voor nieuwe toetreders, blijken 
formuleaanpassingen van bestaande 
spelers de beste kansen te bieden op 
verbreding van het klantenbestand. 
Ook de pure discounters krijgen te 
maken met sterk wijzigende consu-
mentenrespons. Net als binnen de 
foodretail waar conflicten in de pro-
positie door de consument naadloos 
geaccepteerd worden, zullen de 
textielsupermarkten nieuwe wegen in 
moeten slaan en conflicten op moeten 
zoeken die de consument begrijpt en 
vooral waardeert. Immers, ook 
discount kan fashionable zijn. Low-
key imagoaspecten kunnen worden 
benadrukt en door inzet van de juiste 
attributen, afgestemd op de actuele 
consumentenrespons, kan het aan-
wezige potentieel aangesproken 
worden. De spelers hoeven daarvoor 
niet af te stappen van de basis-
waarden. Duidelijkheid creëren en de 
dominerende formule-eigen imago-
aspecten laten excelleren is voldoende.

Wat van alles, van alles wat
De consument van morgen verwacht 
van de fashion discounter assortimen-
ten die passen. Niet langer wordt ge-
accepteerd dat deelassortimenten er 
niet meer zijn. ‘Op is op’ kan niet 
meer als argument gebruikt worden. 
Ook de afstemming van textiele assor-
timenten en zogenoemde non-food 
artikelen wordt door de consument 
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De Nederlandse retailsector blinkt niet 
uit in productiviteit en innovatie-
kracht. Daar komt bij dat de concur-
rentiekracht binnen sectoren niet of 
slechts beperkt is toegenomen. Uit 
verschillende onderzoeken blijkt dan 
ook dat Nederland tot de laagst pres-
terende van de ons omringende zes 
landen behoort. Als we de prestaties 
van de individuele spelers beschou-
wen, is het wel opvallend dat juist 
de formules die gerichte innovatie en 
nadrukkelijk eigen posities hebben 
ontwikkeld, veel beter presteren dan 
de anderen. 

Omdat de trendbreuken elkaar de 
komende jaren in snel tempo zullen 
opvolgen en de retail zich geconfron-
teerd ziet met actoren en factoren die 
de sector zelf niet kan beïnvloeden, is 
het vormgeven van nieuwe besturings-
modellen noodzaak geworden. Boven-
dien zullen de kosten binnen de sec-
tor sneller groeien dan de omzet en 
de prijzen. Vanwege de concur-
rentiepositie kunnen de prij-
zen maar lastig eenzijdig 
verhoogd worden. 

Op weg naar 2016   
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ling geponeerd werd dat als Apple zou 
gaan retailen, dit tot de ondergang 
van het merk zou kunnen leiden. 
Apple heeft de consument aan de 
knoppen gelaten en door uiterst 
nauwkeurig afgestemde (creatieve) 
strategieën de klant zelfs zijn nieuwe 
identiteit laten vormen. Wat blijkt is 
dat een merk of formule niet enkel 
een product, logo of een identiteit is. 
Een formule of merk is de som van de 
set (on)beredeneerde percepties over 
een product, de proposities, en 
organisatie. Het zal er dan ook niet 
langer om gaan wat de formule denkt 
wat ze is, maar wat de consument 
denkt wat de formule is.

De retailspanningsboog
Retail is in beweging. Hoewel de ver-
vlakking van het aanbod begin deze 
eeuw nog een belangrijke wissel heeft 
getrokken op de respons van de 
consument lijken de irritatieaspecten 
binnen de beleving iets te zijn 
afgenomen. Aan de andere kant zijn 
er de afgelopen periode ook nieuwe 
uitdagingen bijgekomen. Zoals eerder 
aangehaald, worstelen de regelgevers 
met de binnen en buitenstedelijke 
‘nieuwe retailgebieden’. Deze moeten 
voldoende toekomstvast zijn om over 
zo’n dertig jaar nog mee te kunnen, 
maar nu ontwikkeld worden met 
demografische aannames die nogal 
volatiel zijn. Steeds sterker worden 
bijvoorbeeld kwantitatieve en kwali-
tatieve koopstroomonderzoeken van 
nieuwe dimensies voorzien en spelen 
emotionele waarderingen en percep-
ties een meer differentiërende rol dan 
de cognitieve set. Uit het onderzoek 
blijkt dat de consument de verschillen 
tussen de gebieden meer dan ooit 
anders waardeert, dan waarmee bij de 
vaststelling van het aanbod rekening 
werd gehouden. Er is mede daardoor 

Er is dus een duidelijke, andere 
aanpak nodig om buiten de fuik te 
blijven. De angst zit er dan ook goed 
in. Dit blijkt wel uit de moeite die de 
retailers hebben met onder andere de 
komende btw-verhoging, de accijns-
aanpassingen en andere gelijksoortige 
maatregelen. Sommige retailers nemen 
nu al stelling door (naar Duits voor-
beeld) de verhogingen voor eigen 
rekening te nemen.

Naast aanpassingen, innovatie en ster-
kere rationalisatie zal de retailer de 
consument effectiever dienen aan te 
spreken. Het nieuwe consumentisme 
vraagt om snellere reactie en actie op 
de veranderingen.

Innovatie bypass 
De innovatielens en het bijhorende 
diafragma worden sterk verschillend 
geïnterpreteerd door de verschillende 
formules. Wat de ene speler als hoogst 
innovatief beoordeelt, vormt voor de 
ander slechts een variant op hetzelfde 
thema. Het begrip innovatie wordt te 
pas en te onpas gebruikt. Er zijn tal-
loze definities die innovatie trachten 
te omschrijven. Een ‘inventie’ is 
duidelijk iets anders dan innovatie. 
Innovatie is het onderscheidend en 
succesvol implementeren van 
(nieuwe) ideeën, gecentreerd op de 
consument. De hartslag en het DNA 
van het merk vormen daarbij altijd 
het uitgangspunt.

Afgepaste innovatie leidt altijd tot ver-
hoging van de waarde van de proposi-
tie. Innovaties kennen verschillende 
magnitudes en kunnen incrementeel 
of radicaal worden ontwikkeld, maar 
zijn altijd gericht op nieuwe connec-
ties en transformaties. Cost-cutting 
scenario’s of slimme ontmoeilijkings-
programma’s binnen de besturing 

kunnen weliswaar superintelligent 
worden uitgerold, maar hoeft met 
enige vorm van innovatie niets van 
doen te hebben.

Retail 3.0 in 2016
Alle retailers strijden om de gunst en 
de loyaliteit van de consument, maar 
vragen zij zich wel eens af hoe loyaal 
ze zelf zijn aan hun primaire, gekoes-
terde en gewenste klant? De consu-
ment is deelnemer, sterker nog: co-
creator, en de retailer verwordt tot de 
sociale interface binnen het vraag- en 
aanbodspeelveld. User generated con-
tent en de geboorte van de generatie 
C, die alle beschikbare c’s van con-
tent, community, creativiteit, control, 
cash, channel, conversatie tot creatie 
aan elkaar knoopt, maken van de 
consument 2.0 van nu de 3.0-versie 
in 2016. Who’s minding the store in 
2016 is een vraag die steeds relevanter 
wordt, want in de ogen van de con-
sument is het voor de formules sim-
pelweg een kwestie van ‘if you don’t 
use it, you will lose it’. Anders gezegd: 
‘als je aan mij niet loyaal bent ben, ik 
dat ook niet aan jou’.

Retail wordt ‘converseren’ 
Veel nieuwe modellen worden vorm-
gegeven en opvallend is dat succes 
en mislukken dichtbij elkaar liggen 
en het tunen van nieuw op oud lastig 
blijkt. Apple bijvoorbeeld had het 
zonder de inzet van multiformat-
innovatie en vormgeving van social 
touchpoints (inrichting van consumer-
to-consumer interfaces, zoals blogs of 
ontmoetingsmogelijkheden op de 
winkelvloer) nooit tot grootste groeier 
binnen de sector kunnen schoppen. 
Zij hebben begrepen dat transparantie 
en het aangaan van de conversatie 
leidt tot excellentie. Dit terwijl door 
experts amper zes jaar geleden de stel-
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cash-to-cash principes. Er is geen 
sprake van selectieve percepties van 
de consument, die accepteert voor-
lopig nog wel het huidige aanbod en 
is daar zelfs nog gematigd positiever 
over dan in de voorbije 24 maanden. 
Toch blijkt juist deze consument 
enigszins ‘onbetrouwbaarder’ te wor-
den. Het verschil tussen de loyale en 
de gecommitteerde klant wordt groter. 
Die loyale klant kan omschreven 
worden als uit gewoonte (bewuste-
loos) gedreven, de gecommitteerde 
klant daarentegen doet wat hij voelt 
en beleeft. Juist meer ontmoeilijken, 
snoeien op wat voor de consument 
toch geen toegevoegde waarde heeft, 
kan blijkbaar uitbetalen in klinkende 
munt. 

een grote spanning tussen het aanbod 
en wat de consument wenst. 

Oude indelingen dienen nadrukkelijk-
er te worden losgelaten als het gaat 
om de harde afbakening van de ves-
tigingsplaats. Verschillen tussen hoog-
frequent en laagfrequent veranderen 
snel door de opkomst van volume-
retailers. Immers, zet een Ikea en een 
Mediamarkt bij elkaar en het staat, 
op een goede plaats, garant voor mil-
joenen aan traffic per jaar. Terwijl 
veel formules worstelen met het 
vloeroppervlak om de extensie te ver-
beteren, blijkt dit lang niet altijd ten 
goede te komen aan de effectiviteit of 
de omzet die op die extra meters gere-
aliseerd wordt. En dit terwijl het totale 
winkelbestand enkel aan het afnemen 
is. Ook binnen meer lokale en regio-
nale koopgebieden blijken de devia-
ties sterker te zijn dan uit eerdere 
onderzoeken bleek. Een relatief klein 
winkelgebied in een landelijke omge-
ving dat in een bepaalde regiofunctie 
voorziet, kan door een relatief beperk-
te set aan emotionele en cognitieve 
attributen in een beperkte tijd hip 
worden.

Multiformats en de terugkeer in het 
winkelbeeld van kleine winkels ter 
ondersteuning van die multiformats 
lijken wel van invloed op de consu-
mentenrespons. De foodretail heeft 
haar minifilialen, city formats vormen 
het verlengstuk van grote buitenste-
delijke stores en image brand stores 
dragen bij aan de exclusiviteit van het 
merk, als het moet op 100 m2. Alle 
ingrediënten bij elkaar genomen kan 
geconcludeerd worden dat de traditio-
nele winkelhiërarchie op de helling 
staat. Opschalen en terugschalen, 
(super)specialisatie of special special-
ty; ze zullen zeker bijdragen aan de 

verhoging van de spanning binnen 
concepten en de consumentenres-
ponse daarop. Ook Social Mobshop-
ping en de verschuivingen van ‘me’ 
naar ‘we’ (kopen is niet langer een 
individuele activiteit maar een gedeel-
de, of dat nu offline of online is) 
maken dat het landschap drastisch 
zal veranderen. 

Op is op
Een aantal formules bevindt zich 
onder de zogenaamde potential index 
van 100 (100 is het marktgemiddel-
de), zo blijkt uit de laatste analyse van 
de 137 onderzochte formules. Dit 
betekent dat, als die formules dezelfde 
formule-extensies trouw blijven en 
geen aanpassingen aan de propositie 
vormgeven, de randen van groei be-
reikt zijn. Volharden en op dezelfde 
weg verder gaan, zal resulteren in af-
nemende effectiviteit, winst en omzet. 
Resultaat zal zijn dat door afnemende 
concurrentieposities de offensieve op-
ponent inspringt en met een meer of 
beter gepercipieerde attributenset de 
loyaliteit van de consument gaat ver-
dienen. Er is voor sommige spelers 
eenvoudigweg geen ruimte meer voor 
nieuw marktaandeel zonder gebied in 
te nemen van de medespelers. De for-
mule die het offensief niet aangaat, 
maar slechts zichzelf beconcurreert 
met de opening van steeds maar weer 
nieuwe vestigingen zal imploderen. 

Doet snoeien groeien?
Dat groei niet enkel hoeft vormge-
geven te worden door meer van het-
zelfde lijkt wel duidelijk. Potentieel 
aanwenden of het exploreren van 
nieuwe marktinterfaces wint het bij 
de toekomstige beoordelingen van de 
merchant-banks, kredietverstrekkers 
en andere stake- of shareholders ook 
langzamerhand van de traditionele 

Op weg naar 2016
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ling vereist van de brede retailsectoren 
lijkt een eufemisme. Geen enkele spe-
ler ontkomt aan de uitdaging om ster-
ker dan voorheen op te schuiven naar 
voren. Concurrentieposities worden 
verplaatst, wat zorgt voor druk op de 
innovatienoodzaak. Veel spelers zien 
de komende periode ‘zwarter’ in dan 
de jaren hiervoor. In sommige geval-
len ook terecht, maar in andere ook 
zeker niet. Wel is duidelijk dat veel 
processen die vanaf eind van de vorige 
eeuw zijn heringericht aan een revisie 
en zelfs een herdefinitie toe zijn. Het 
volstaat niet langer om enkel uit te 
gaan van uiterste efficiencydoelstel-
lingen, om zoveel mogelijk processen 
letterlijk unattended vorm te geven of 
supplychain optimalisatie puur vanuit 
‘slankheidsprincipes’ te ontwikkelen. 
Marge en waarde worden, zoals ook 
uit productiestatistieken van het 
Community Innovation Survey (CIS) 
en de jaarlijkse rapportage van het 
CPB blijkt, dominant bepaald op de 
plaats van handeling, daar waar de 
interactie met de consument plaats-
vindt Natuurlijk zijn er randvoor-
waarden en eisen te stellen aan de 
achterliggende processen, maar de 
winst zit aan de voorkant.

Gelukkig zijn er ook voldoende gebie-
den die voor de toekomst voldoende 
potentieel bieden om voorwaarts te 
gaan. Nu de impact van de verande-
ring groter wordt is forward thinking 
en acting met afgepaste innovatie de 
dominator geworden op het retail-
dashboard van morgen.

De brand is (of wordt) de consument. 
Vormgeving van het gebodene kan 
niet langer eenzijdig worden ingesto-
ken, maar zal enkel nog gedijen door 
de klant zelf te laten bepalen wat hij 
wil en te converseren in plaats van de 
monoloog te willen voortzetten. 
Vanuit die basis kunnen ook nieuwe 
en andere formulewaarden worden 
vormgegeven. Maar dan dient wel 
afscheid genomen te worden van het 
idee dat alles ondergeschikt is aan de 
groei van het aantal vestigingen vol-
gens dezelfde principes en dezelfde 
marktbenadering binnen hetzelfde 
vaste paradigma. En dat groei enkel 
gerealiseerd kan worden door nog 
massaler via dezelfde weg de markt te 
willen beheersen. Nieuwe groei zal in 
veel gevallen ook snoei van het 
bestaande betekenen.

Merkenhuwelijk (vrijheid in 
gebondenheid)
Merkenhuwelijken werden tot dusver 
dominant aangegaan volgens de 
powerhouse-principes. Die principes 
zijn vormgegeven door heldere 
ontwikkelmodellen: ‘indien je het ene 
product of dienst toevoegt aan het 
andere zal dat een zichzelf verster-
kend effect dienen te hebben op het 
totaal, om daarmee een blijvende 
lock-in te genereren naar de consu-
ment’. Voorbeelden te over. Denk 
daarbij aan Philips en Douwe Egberts 
met de Senseo Crema, de BeerTender 
van Philips en Heineken, maar ook de 
nieuwere extensies tussen Nike en 
Apple met de iPod en Crystallized by 
Swarowski. Allemaal aansprekende en 
vooral ook slimme, uiterst strategische 
en tactisch kloppende modellen. 

Toch verandert niet elk powerhouse 
in goud. Waar amper 12 maanden 
geleden enkel binnen fashionretail

meer dan zeventig van dergelijke 
initiatieven waren te ontwaren, blijkt 
een groot aantal ineens verdampt te 
zijn. Iconisatie en absorptie van een 
merk om daarmee plat de markt te 
bewerken en de gunst van de con-
sument blijvend als een lock-in te 
kunnen borgen, is moeilijker dan 
gedacht. Er is veel meer voor nodig 
om de consument blijvend te kunnen 
binden. Bovendien is toch wel duide-
lijk geworden dat de name geen 
garantie is voor fame. Dit tot groot 
verdriet van de brands waarmee het 
huwelijk is aangegaan.

Tommy Hilfiger vertrouwt zijn busi-
nesspartners een stuk minder. En ook 
Ralph Lauren, Liz Claiborne, en vele 
anderen laten hun businesspartners 
weten: ‘Mind the Gap’. Een huwelijk 
staat of valt met de manier waarop 
met elkaar wordt omgegaan. Er moet 
liefde en emotie zijn, er moet ver-
sterkend vermogen zijn en er moet 
vooral een gezamenlijk doel zijn, lees 
toekomst. Als, zoals nu het geval is, 
partijen over elkaar heen struikelen 
om de claim van de brand volgen dus 
welhaast catastrofale gebeurtenissen. 
Indien een brand, zoals eerder aange-
haald, binnen een kring van duizend 
meter op veertig plaatsen verkrijgbaar 
is, waar gaat de consument dan voor? 
Het resultaat is duidelijk: devaluatie 
van het merk. Niemand is er uitein-
delijk wijzer van geworden. Ieder 
merk kan binnen een bepaalde exten-
sie heel plat gezegd ‘uitgeknepen’ 
worden, maar ook aan de brands zit 
een begin en een einde. En wat doet 
de retail met een klant die steeds 
vaker zegt: “I am the brand”?

Zwart & wit
Dat de nabije toekomst vanaf 2009 tot 
2016 een nadrukkelijk andere invul-
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Er zijn zes onderling samenhangende 
gebieden waar de retailer zich voor de 
periode 2009-2016 op dient te focus-
sen, wil hij als winnaar uit de bus 
komen in de slag om de consument.

1. Speed to change (get value) 
Alleen meebewegen met de verande-
rende omgeving is niet voldoende. De 
uitdaging is om voor de troepen uit te 
lopen of in elk geval niet achterop te 
raken. Dit zal zware eisen stellen aan 
het actie- en reactievermogen van de 
formules. Voor de een zal dat uiterst 
strak meebewegen betekenen, voor de 
ander vooral de toon zetten en onder-
scheidend vermogen ultiem tot doel 
verheffen. De reactiesnelheid van een 
retailer op de continue veranderingen 
van zijn doelgroepen bepalen het ver-
schil tussen groei en stilstand. Het 
creëren van verandering, afgepast op 
de consument van morgen, vormt de 
ultieme uitdaging. De retailer die 
veranderingen in de gepercipieerde 
waarde van de consument naadloos 
weet te integreren in het aanbod en de 
propositie, in overeenstemming met 
de formule-eigenschappen, creëert 
waarde voor de toekomst. Het toevoe-
gen van waarde is het enige middel 

om de toekomstige 

klant niet alleen te binden maar ook 
blijvend te boeien.

2. Cost to operate (get money)
Kostenbeheersing zal ook voor de 
komende jaren een essentiële compe-
titieve edge vormen. ‘Ontmoeilijken’ 
van de primaire processen en voort-
durende rationalisatie daarvan zal 
toenemend een lifeline factor blijken 
te zijn. Een gezonde verhouding van 
omzet en marge is weliswaar van 
levensbelang en een belangrijke doel-
stelling, maar zeker niet een middel. 
De marges en uitkomsten van groei-
scenario’s staan in vele segmenten 
zwaar onder druk door grote presta-
tieverschillen binnen segmenten en 
sectoren. De kunst van het weglaten 
enerzijds en anderzijds boosten op wat 
voor de consument zichtbaar is, blijkt 
voor veel spelers een lastige opgave. 
Door productinnovaties, onderschei-
dende formules, afgestemde service, 
een gevarieerd aanbod en meer diffe-
rentiërende attributen, is het mogelijk 
een gezonde balans te creëren tussen 
beperking van kosten en optimale 
effectiviteit.

3. License to continuity 
(get control) 
Het voortbestaan van een retailer ligt 
vooral in het verkrijgen van control in 
plaats van het managen van de opera-
tie. Het op ‘de winkel passen’ is 
definitief tot oud denken verklaard. 
Controle op kosten, controle over de 
actuele prestatie en kunnen acteren en 
reageren op dagelijkse veranderingen 
lijken de enige garanties voor de toe-
komst om continuïteit te realiseren. 
Dat wil zeggen: controlesystemen die 
actuele, inzichtelijke stuurinformatie 
opleveren, rekeninghoudend met de 
veranderende doelgroepen en profie-
len van de consument. Alleen een 

De zes kernbegrippen
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intelligente inzet van voortdurend 
veranderende consumentendata levert 
de gewenste stuurinformatie.

4. Navigate to consumer 
(get connected) 
De huidige, maar zeker de toekom-
stige consument wil door de retailer 
worden aangesproken op zijn actuele 
behoefte overeenkomstig zijn gedrag. 
Dat gedrag heeft betrekking op zijn 
scenario living en de gepercipieerde 
waarden die hij daaraan heeft gerela-
teerd. Bovendien vormt de nieuwe 
e-powershift binnen het retailland-
schap grote uitdagingen om de con-
nectiviteit te verhogen. Ook de con-
sumer-to-consumerkanalen maken 
deel uit van die connectie. Lukt het 
de retailer het DNA van zijn huidige 
klant, maar ook van zijn potentiële 
en begeerde klant te ontcijferen en te 
vertalen naar het aanbod en de totale 
propositie, dan kan hij rekenen op 
een loyale of zelfs gecommitteerde 
consument. Voelt de consument zich 
niet begrepen, aangesproken of 
erkend, dan zal hij niet aarzelen te 
switchen en te kiezen voor het 
dichtstbijzijnde alternatief. Een stevige 
vinger aan de pols is noodzakelijk om 
in contact te blijven met alle doel-
groepen binnen alle relevante kanalen 
voor het eveneens veranderende aan-
bod van diensten en producten.

5. Path-to-profit (get insight) 
De weg naar (blijvende) winst loopt 
via inzicht, doorzicht en kennis.
Inzicht in consumentengedrag en ken-
nis van de (potentiële) klant wordt 
alleen verkregen door voortdurend 
metingen te verrichten op verschil-
lende momenten en op verschillende 
plaatsen. De onderzoeken en de ana-
lyse daarvan dienen zich niet alleen te 
richten op de primaire economische 

factoren als besteedbaar inkomen, de 
traditionele p’s en socio-economische/
demografische waarden, maar ook op 
sociaalemotionele factoren en duide-
lijke trendemulsies. Juist de minder 
hard meetbare trendelementen blijken 
in de toekomst toenemend een domi-
nantere en bepalende rol te gaan spe-
len. Daarbij moet niet alleen worden 
gelet op direct koopgedrag van con-
sumentengroepen, maar ook op de 
onderlinge beïnvloeding. Deze zal in 
toenemende mate bepalend zijn voor 
negeren of accepteren van de formule 
door de consument.

6. Innovation (get future)  
Constante vernieuwing van zowel pro-
ducten als diensten lijkt de enige wij-
ze om als retailer te kunnen opereren 
in de toekomstige consumentenmark-
ten. Online- en offlineretail is aan el-
kaar geregen en kan een parelketting 
vormen binnen retailsegmenten. Inter-
net speelt exponentieel een prominen-
tere rol bij het nieuwe consumentis-
me. De consument raadpleegt internet 
ter oriëntatie, voor prijsvergelijkingen 
en voor het vernieuwende aanbod. 
Trends en hypes worden via het 
medium wereldwijd geboost, overge-
nomen en beleefd. De rol van (multi)
media zal steeds belangrijker worden 
en het innoverende vermogen van de 
retailer meer en meer aanspreken en 
uitdagen. Daarnaast wordt de consu-
ment in toenemende mate kritisch 
over het aanbod. De consument van 
de toekomst wil niet alleen verrast 
worden, maar ook deelgenoot worden 
van de formule of brand. 
Door constante vernieuwing, blijvende 
interactie en afgepaste respons op de 
relevante veranderingen binnen de 
doelgroepen, kan de retailer de inno-
vatiebalans vormgeven. 
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