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the way we see it

Ingegeven door de impact van de
crisis heeft ook de Nederlandse retail 
te kampen met ongekende volatiele 
markten waarin de consument zich 
qua gedrag weinig laat sturen. De 
positieve beweging van de 36 voor-
gaande maanden is omgezet in een 
downturn. 

Nooit eerder zijn sterkere verschillen 
gemeten in koopbereidheid, koop-
kracht en consumentenvertrouwen. 
De consument lijkt blijvend door 
nieuwe en andere waarden gedreven 
te worden. Geen enkele retailsector 
ontkomt hieraan. In 2007 en de eerste 
kwartalen van 2008 zagen wij groei-
ende prestatieverschillen tussen en 
binnen retailsectoren. Een aantal
spelers wist echter verder te groeien 
en sommige sectoren tekenden flinke 
plussen bij. Dat is nu anders. Medio 
2009 vormen de negatieve impulsen 
versneld aanleiding tot vormgeving 
van scenario’s die duidelijk gebaseerd 
zijn op sterke, blijvend andere percep-
tie-interfaces met de consument. Uit 
Trends in Retail (Re-)Connect the 
Consumer 2008 - 2009 werd al dui-
delijk dat de ontwikkelbasis wankeler 
is geworden en dat op basis van harde 
onderzoeksdata en de prestatiecijfers 
(CBS) sterke dalingen te verwachten 
waren. De perceptie van de consu-
ment ten opzichte van de economi-
sche situatie, de eigen situatie en het 
koopgedrag veranderde toen al. 

Die veranderingen zijn in de eerste 
kwartalen van 2009 nog scherper 
manifest geworden en hebben een 
direct effect op de primaire keuzes 
van de consument. Dat zal in 2010 
niet anders zijn. De consument wordt 
als het ware teruggeworpen tot de 
basis als het gaat om de perceptieset 
van prikkel naar impuls tot transactie. 

Aankoopoverwegingen zijn terugge-
bracht tot de essentie: heb ik het pro-
duct nodig? Moet ik het nu kopen? 
Kan ik ook zonder? Zijn er alternatie-
ven? Ook is het opvallend dat de con-
sument de keuzeset, waarop beslissin-
gen genomen worden op een aanmer-
kelijk bredere basis projecteert. 

Veranderingen op economisch, socio-
grafisch en demografisch gebied vor-
men voor de gehele retailsector drin-
gend aanleiding tot het vormgeven 
van nieuwe interfaces. Alle business-
to-consumer-spelers zullen een tandje 
moeten bijschakelen om nieuw beleid 
te blijven ontwikkelen, op een consu-
ment die sneller en sterker verandert 
dan ooit. Die shift weet de sector tot 
nu toe niet te maken. Volgens de laat-
ste analyse (juni 2009) verandert de 
consument sneller dan de sector en is 
er sprake van een groeiende kloof.
 
Analyse van de projectie op toekom-
stige consumentenontwikkelingen 
(2010 - 2011) presenteert niet enkel 
negatieve of doemscenario’s. De retail-
speler die weet in te spelen op de 
door de economische downturn inge-
geven grilligheid van de consument 
zal afstand kunnen nemen van de 
concurrent. De speler die hierin niet 
slaagt gaat een moeilijke tijd tegemoet.

Het motto: van de nood een deugd 
maken.

Bert Keizer

Voorwoord

Voor u ligt Trends in Retail

(Re-)Connect the Consumer

2009 - 2010.

De laatste kwartalen van 2008 

en de eerste twee van 2009 zijn 

uiterst grillig verlopen. Geen 

enkel retailsegment lijkt te ont-

komen aan de sterk verande-

rende economische situatie. 
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the way we see it

Het jaarlijkse onderzoek Trends in 
Retail wordt geprogrammeerd en uit-
gevoerd in de periode januari tot juni, 
de maanden die qua basisconsumenten-
gedrag binnen sectoren het meest con-
stant zijn en daarmee het meest bruik-
baar en betrouwbaar. De eerste vijf à 
zes maanden van het jaar kenmerken 
zich immers door de kleinste deviaties 
van seizoensrelatieve factoren. Het 
onderzoek is representatief voor de 
Nederlandse retailsector en de actuele 
prestaties van de brede Nederlandse 
consumentengroepen wat betreft 
‘boodschappen doen’ en ‘winkelen’. 

In dit rapport kunt u lezen over:
n de belangrijkste invloeden op de 

retailsector;
n de rol van de nieuwe media;
n de zeven belangrijkste consumen-

tentrends van dit moment;
n de ontwikkelingen binnen de zeven 

grootste retailsegmenten;
n de toekomst van de retailsector.

De belangrijkste onderzoeksuitkom-
sten en analyses in dit rapport zijn 
gebaseerd op:
n voortdurende trendsurveys, de ana-

lyse en de projectie daarvan op de 
belangrijkste Nederlandse retailsec-
toren in de periode 2010 - 2017;

n belangrijkste wijzigingen in consu-
mententrends op basis van imago-
aspecten en gedrag;

n de resultaten van het consumenten-
onderzoek ‘Trends in Retail (Re-)
Connect the Consumer’, uitgevoerd 
door TNS NIPO in 2009 in 
opdracht van Capgemini. 

Het jaarlijkse consumentenonderzoek, 
afgesloten in juni 2009, geeft een 
uiterst representatief en nauwkeurig 
beeld van de mate waarin de Neder-
landse retailsector is aangesloten op de 
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consument en hoe de interface tussen 
retailer en consument is vormgegeven. 
Ook wordt op basis van diepgaande 
analyse een beeld geschetst van de 
actieve imagoattributen die de komen-
de jaren van belang zijn. Deze verdie-
ping vormt het fundament van een 
projectie op wat er de komende jaren 
zal gebeuren en waar de kansen liggen 
voor de retailers. Het onderzoek en de 
analyse daarvan versterken elkaar, 
waardoor zowel de betrouwbaarheid 
als het voorspellend karakter hoog is.

De trendanalyses worden maandelijks 
doorlopend uitgevoerd in Nederland. 
Ook worden validaties en impulsen 
beoordeeld en geplot op de zes ons 
omringende landen. Per kwartaal 
wordt de relevantie en dominantie 
daarvan getest, waardoor inzicht wordt 
verkregen in het belang van de trends 
voor de toekomst. Bovendien worden 
pseudotrends en antitrends uitgefil-
terd. Indien trends binnen een drie-
kwartaals gemiddelde manifest blijven, 
vormt dit aanleiding voor verdieping 
en actie voor de retailsector. 

De resultaten van de maandelijkse 
trendupdates 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 niet alleen ver-
dieping per sector en formule moge-
lijk, maar kan ook ingezoomd worden 
op specifieke consumentengroepen en 
imago- en perceptie-attributen. Er 
wordt ook een onderscheid aange-
bracht tussen het voorzien in de dag-
behoefte, zoals voedingsmiddelen en 
persoonlijke verzorging, en het doen 
van aankopen van producten waarbij 
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het karakter van de doelaankoop min-
der vaststaat. Verder wordt onder-
scheid gemaakt tussen de kanalen 
(store/non-store), bricks & clicks 
(online- en offline-aanbod) en tussen 
producten en diensten.

In 2009 zijn zowel in de trendanalyse 
als het consumentenonderzoek zeven 
retailsegmenten opgenomen: Consu-
mentenelektronica, Fashionretail, Doe-
het-zelf en tuin (home & garden), 
Foodretail, Drogmetica (Drogisterij/
Cosmetica), Woonwinkels en als laat-
ste Discount textiel/footwear. Ook zijn 
in 2009 nadrukkelijk de multi format- 
en e-retailsegmenten in het onderzoek 
opgenomen.
 
In deze editie van het onderzoek zijn 
meer dan 135 Nederlandse retailfor-
mules beoordeeld, waardoor niet 
alleen per speler een duidelijk inzicht 
is verkregen, maar ook de verschillen 
tussen de spelers binnen de segmenten 
en de prestaties van segmenten als 
geheel in kaart zijn gebracht.

Er is gedifferentieerd naar landelijke, 
regionale en nichespelers. Ook is 
gebruikgemaakt van een access panel 
van 55.000 huishoudens, waarbinnen, 
indien opportuun, selecties zijn 
gemaakt op basis van leeftijd en ande-
re socio-economische en demografi-
sche aspecten. Doordat zowel binnen 
het onderzoek als de analyse van de 
data reproduceerbare modellen en 
methoden zijn toegepast, vormt zich 
op sector- en formuleniveau een 
betrouwbare barometer over meerdere 
jaren.

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

ment aan de formule; 

n de betrokkenheid bij het belang van 
de keuze;

n de attractiviteit van de eigen formule 
ten opzichte van mogelijk alternatie-
ven, de mate van binding en ambi-
valentie (aantrekking);

n de mate van potentieel switch-
gedrag;

n de mate van formulepotentieel 
(brand potential); 

n de gezondheidselementen (brand 
health) van de formule en het profiel 
en de doelgroepen waarop de for-
mule zich richt;

n de gebieden die positief beïnvloed 
kunnen worden om de connectie
te vergroten.

Trends

De geteste trends zijn beoordeeld op 
basis van trendonderzoek per maand 
en per kwartaal. Vanaf het derde 
kwartaal van 2008 is een maandelijkse 
extra update gedaan naar het gedrag 
van de consument. Dit heeft alles van 
doen met de snel wijzigende marktver-
houdingen en de wisselende consu-
mentenreactie op de economische situ-
atie. In de voorgaande jaren (2005 - 
2008) moest een nieuwe verschijnsel 
zich minimaal drie kwartalen lang 
manifesteren voordat we het een trend 
noemden. Pas dan was een magnitude 
bereikt waarop de sector kon reageren. 
Inmiddels is die periode van actie en 
reactie ten aanzien van het consumen-
tengedrag ernstig verkort. Dit heeft 
binnen het onderzoeks- en testveld 
geleid tot maandelijkse interventies en 
trendtesten. ‘Meten is weten’ geldt nu 
per kwartaal. Niet dat de trendanalyse 
scherper andere beelden vertoont, 
maar de referenties van het gedrag van 
de consument hebben eenvoudigweg 
niet langer een houdbaarheid van zes-
tig tot negentig dagen. 
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the way we see it

Uit het onderzoek dat dit jaar (2009) 
is uitgevoerd, blijkt dat het aantal rele-
vante trends voor het tweede jaar op 
rij is afgenomen ten opzichte van vorig 
jaar. De zwaarte en het belang van 
heersende trends zijn intussen toege-
nomen. Wat verder opvalt is dat een 
deel van de dominante, in 2008 mani-
fest geworden trends, in omvang en 
impact toegenomen zijn. Eveneens uit-
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) Neder-

landse retailsector; 
n betrouwbaar (meetbaar >95%);
n op specifiek sectorniveau te projec-

teren;
n holistisch (samenhang van en tussen 

de projecties);
n toekomstvast (geplot op 2017);
n robuust (nominale en normale devi-

aties worden niet meegenomen).

De trendtypen

We onderscheiden in dit onderzoek 
drie soorten trends: hybride, light en 
heavy.

Een hybride trend kan omschreven 
worden als een (sterke) vermenging 
van trendverbanden die wezenlijk van 
elkaar verschillen en leiden tot meng-
vormen, die de basis vormen voor 
sterkere aanpassing van gedrag, of 
beleven en acteren vanuit een nieuwe 
context. Het één doen, het ander laten 
om vervolgens een alternatief van 
beide na te streven of toch een nieuwe 
optie te overwegen, vormt meer regel 

dan uitzondering in de besluit- en 
acteerladder van de consument. Niet 
besluiten tot de aanschaf van een 
nieuw vervoermiddel, maar het budget 
dat daarvoor was gereserveerd, beste-
den aan een vakantie of verbouwing. 
Het gereserveerde budget vervolgens 
uitgeven aan de begeerde lcd-tv die op 
de vierde plaats van de ‘verlanglijst’ 
stond en de rest ‘op de bank’ zetten of 
laten. Minder buiten de deur eten, 
maar duurdere boodschappen doen en 
vaker fastfood eten. Bewuster omgaan 
met huishoudelijke uitgaven en drasti-
sche maatregelen nemen, om vervol-
gens toch te gaan voor die vakantie. 
Het is geen nieuw fenomeen, maar de 
complexiteit ervan neemt sterk toe en 
is voor meer dan driekwart van de 
gevallen toe te schrijven aan de huidi-
ge economische situatie en de senti-
menten die daaruit voortvloeien.

Op dit moment hebben deze hybride-
trends de grootste impact binnen de 
consumentengroepen, waarbij de 
zogenoemde solo’s (enkelzijdige 
trends) in aantal aan het afnemen zijn. 
Dat de trendcomplexiteit de afgelopen 
periode is toegenomen, zal niemand 
verwonderen; onze maatschappij 
wordt er immers ook niet eenvoudiger 
op. De consument ervaart elke dag dat 
het steeds moeilijker is om keuzes te 
maken, stappen te zetten en structuur 
te geven aan het leven. 

Lights zijn te duiden als relatief korte 
en mildere trends die qua impact en 
duur relatief lage waarden kennen. 
Over het algemeen zijn dit de trends 
die een logisch gevolg zijn van ontwik-
kelingen die reeds zijn ingezet, of 
trends die binnen de perceptieset van 
de consument een lage(re) acceptatie-
drempel hebben. Ook als de con-
sument zelf de trend in beweging zet, 
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heeft deze voor de retail geen grote 
impact. Light trends zijn voor de 
retailsector relatief eenvoudig te ont-
waren, te begrijpen en te beant-
woorden. Ze volgen elkaar echter 
steeds sneller op en hebben een steeds 
kortere doorloop en houdbaarheid. 
Zeker in de huidige, moeilijke omstan-
digheden kan de retailer die weet in te 
spelen op de lichte trends het verschil 
maken. Actuele voorbeelden van de 
light-varianten zijn trends die het 
statement en soms ook het conflict 
benadrukken. Aan dit verschijnsel is 
in dit rapport een apart hoofdstuk 
gewijd. 

Heavies zijn trends die zowel qua 
impact, geldige periode als gevolg van 
groot belang zijn. Ze drukken zwaar 
op de retailsentimenten die de con-
sument presenteert. De dreiging van 
de crisis heeft niet enkel impact op de 
groep die nu relatief kwetsbaar is, 
maar wekt bijna een even grote reactie 
op bij de overige groepen. Dit is een-
op-een te vertalen naar terughoudend-
heid in consumptie. De perceptie van 
de consument verandert ook: zo is 
binnen het aspect ‘prijs’ niet langer de 
absolute, monetaire prijs dominant, 
maar is de ‘gevoelseigen prijs’ en de 
relatieve prijs ten opzichte van het 
geboden aanbod en het alternatief 
bepalend geworden. Het is essentieel 
om deze impact op de consument op 
waarde te schatten. Heavies zijn 
onmogelijk te ontlopen of te negeren 
en worden in alle gevallen onderdeel 
van het probleem, maar ook van de 
uitdaging.

Heavy trends zijn weliswaar binnen 
groepen relatief goed en doeltreffend 
te plotten, maar de impact, duur en 
belang kunnen per doelgroep sterk 
verschillen. De economische down-

turn heeft een heavy trend van jewelste 
tot gevolg. Als we de consument 
ernaar vragen, blijken de financiële 
omstandigheden maatgevend bij de 
invulling van de consumptie. Of het 
nu om de huizenprijzen gaat, werk of 
inkomen, de mobiliteit of de invulling 
van de dagbehoefte. 

Trendbreuken

De trendbreuken die de afgelopen vier 
kwartalen manifest zijn geworden, 
hebben hun impact op de consument 
niet gemist. Binnen bijna elke sector 
hebben de golfbewegingen plaats-
gemaakt voor keiharde breuken: ze 
zorgen op veel aspecten tot snelle
verandering in het gedrag van de
consument. 

De majeure trendbreuken blijken voor 
de consument lastig te plaatsen en te 
waarderen. Of het nu gaat om de 
breuken rond werk en inkomen, de 
huizenmarkt of milieu, er wordt fel, 
maar niet altijd voorspelbaar op gerea-
geerd. Dit is lastig voor de retail en de 
interface die dat veranderende gedrag 
zal moeten aanspreken. Snellere ver-
anderingen van consumptiepatronen 
eisen van de sector eveneens snelle 
aanpassingen aan de voorkant, daar 
waar voor de consument het verschil 
te ontdekken is.

Uit nadere analyse blijkt (opnieuw) 
dat de komende vijf jaren zich zullen 
kenmerken door onafwendbare trend-
breuken. De gedrags- en omgevingsat-
tributen van de consument zullen zo 
sterk wijzigen dat deze trendbreuken 
bovendien groter zullen zijn dan in 
voorgaande jaren. Daarbij voorspellen 
ook het CBS en het CPB sterke socio-
economische en demografische wijzi-
gingen.
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De belangrijkste invloeden op
de retailsector

De retailsector is in beweging als nooit 
tevoren. Ook de consument laat zich 
niet onbetuigd en vertoont op bepaal-
de punten ander gedrag dan voor-
heen. Een en ander is mede debet aan 
de huidige economische omstandig-
heden. Toch kan de veranderde per-
ceptie van de consument en het 
onvermogen van de sector om daar 
een bevredigend antwoord op te 
geven niet alleen maar aan de crisis 
worden toegeschreven.

Alle veranderingen van de afgelopen 
maanden genereren spanning op de 
consumptie. Dat blijkt uit analyse van 
zeven voor de consument relevante 
factoren: economische factoren, demo-
grafische factoren, politiek, wet- en 
regelgeving, technologische ontwikke-
lingen, milieu- en omgevingsaspecten, 
sociale factoren en media, opinies en 
(multimediale) communicatiebronnen. 
De som van de ontwikkelingen binnen 
deze omgevingen heeft het de consu-
ment lastig gemaakt een balans te zoe-
ken en te vinden. 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht 
gegeven van de voornaamste beïnvloe-
dingsfactoren in retailland. Deze beïn-
vloedingsfactoren bieden een opmaat 
voor de rest van dit rapport. Ze liggen 
ten grondslag aan de belangrijkste 
retailtrends van dit moment. 

De economische crisis en de 

reactie van de consument

Industriesegmenten zien de omzet 
met soms wel de helft dalen. Ook 
retailsegmenten leveren in. Het aantal 
Nederlandse werklozen loopt volgens 
voorspelling tot in 2010 verder op. 
Het zijn berichten die haaks staan op 
de analyses van amper twaalf maan-
den geleden.

Dergelijke sombere beelden missen 
hun uitwerking op de consument niet. 
Consumentenbestedingen zijn in 
totaal met 3% afgenomen. Het ver-
trouwen in de economie en in de 
eigen voorzieningszekerheid gaat 
onderuit. Dat geldt niet alleen voor 
2009, maar zal ook in 2010 aan de 
orde van de dag zijn. Waar de consu-
ment eerst de randen van de groei 
opzocht, vraagt hij zich nu af waar de 
grenzen van de krimp liggen. Het is 
daarbij frappant dat velen slechts een 
zeer beperkt beeld hebben van de 
economische situatie. Vanuit een 
groeipositie wist de consument wel 
raad met zijn positie; de krimp brengt 
vooral verwarring. De consument 
heeft nauwelijks een plan en weet niet 
hoe positie te kiezen. Hoeveel geld te 
besteden, waaraan en waarom? De 
consument weet het niet en vertoont 
inconsequent en onvoorspelbaar 
gedrag. Daarbij moet worden aange-
tekend dat elke kleine positieve ver-
andering niet direct inhoudt dat de 
consument er weer echt zin in heeft.

De positieve rimpels binnen het con-
sumentengedrag van de 36 maanden 
voorafgaand aan 2009 maken sinds 
einde 2008 in snel tempo plaats voor 
forse negatieve golven. Sterker nog: er 
heeft zich een down shift gemanifes-
teerd die zijn weerga niet kent. 

In amper twaalf maanden werd een 
sterke afname van het consumenten-
vertrouwen gemeten. Het optimisme 
is verdwenen en heeft plaatsgemaakt 
voor terughoudende en negatieve pro-
jecties. De donkere wolken die in de 
tweede helft van 2008 zichtbaar wer-
den, hebben binnen vele segmenten 
plaatsgemaakt voor storm en donder-
buien. Volatiliteit is de nieuwe para-
meter geworden. Trends hebben zich 
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de afgelopen twaalf maanden expo-
nentieel versterkt als het gaat om een-
op-een gedrag van de consument. 
Voor het eerst toont het onderzoek 
dat een aantal primaire en secundaire 
consumentenwaarden definitief veran-
derd is. Verhoudingen tussen vertrou-
wen, koopbereidheid en koopkracht 
zijn drastisch gewijzigd.

Het woord ‘crisis’ maakt kans om bin-
nen een groot aantal retailsegmenten 
post te vatten. Een essentieel onder-
deel van de exponentiële verandering 
is het feit dat traditionele en bestaande 
primaire consumentenwaarden van-
wege de recessie zijn losgelaten. In 
2008 was nog een balans van relatieve 
groei zichtbaar; in 2009 rest slechts 
krimp en vertrouwensbreuk. Het 
nieuwe ‘consumentisme’ is definitief 
en onomkeerbaar geworden. 

Geen enkele retailsector blijft in deze 
strijd gespaard. Zoals reeds uit de ana-
lyses van 2008 is gebleken, zijn de 
prestatieverschillen tussen de sectoren 
groter geworden. Binnen de sectoren 
wordt dat beeld alleen maar versterkt. 
Uitzondering op deze regel is de food-
retailsector. In deze sector is nog spra-
ke van groei, hoewel het consumen-
tengedrag dat hieraan ten grondslag 
ligt anders is dan voorheen.  

Indien we per einde juni 2009 ook
de laatste cijfers en analyses van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS), het Centraal Planbureau (CPB) 
en de ERBO-rapporten van de Kamers 
van Koophandel, CBS, EIM, MKB 
Nederland, VNO-NCW en KvK 
Nederland langs de lat van twaalf 
maanden terug leggen, blijkt geen 
enkele steen van nu meer te passen op 
die van het verleden. Ook als we uit-
gaan van de laatste resultaten van de 

vereniging van Europese conjunctu-
reninstituten (AIECE) die de prestaties  
van landen om ons heen beoordeelt, 
blijft de teneur rond en onder het 
vriespunt.  

Het koude pad van een recessie naar 
een definitieve crisis mist zijn uitwer-
king niet. We spreken niet langer over 
groeimodellen en extensies, maar over 
wanneer en met welke impact de 
bodem wordt bereikt. Nieuwe begrip-
pen en woorden krijgen daarbij een 
lading die de consument maar lastig 
kan duiden. Termen als ‘uitbodemen’ 
en de nieuwe waarden die aan de con-
juctuurklok zijn gehangen, blijken 
voor de consument ongeveer gelijk te 
staan aan ‘afhaken’. Uit analyse blijkt 
bijvoorbeeld dat de consument nauwe-
lijks enig begrip heeft van de omvang 
van de verliezen in de financiële sector, 
het verschil tussen miljarden en triljar-
den niet kan duiden en nadrukkelijk 
sterker gefocust is op de eigen positie 
van dag-tot-dag.

De groeiende kloof tussen retail 

en consument

De impact van de crisis wordt door de 
consument duidelijk anders beoor-
deeld dan door de retailsector. Als er 
een conclusie getrokken kan worden, 
is het deze: de connectie tussen retail 
en de consument verzwakt. De consu-
ment verandert sneller dan de ‘retail’ 
kan bijhouden.

Het eerste decennium van de nieuwe 
eeuw zal zeker niet worden afgesloten 
met een gelijke situatie als die van 
vóór de eeuwwisseling. Lichtpunten 
van nu worden door de consument 
toch vertaald als ‘spaarlampen’, zo 
blijkt uit de analyse van het onder-
zoek. Mede als gevolg van de econo-
mische instabiliteit is de consument in 

de afgelopen twaalf maanden op de 
belangrijkste perceptieattributen
sterker veranderd dan in de laatste 
twintig jaar. De balans van de totaal
34 perceptieattributen waarop de con-
sument het retailaanbod beoordeelt, 
blijkt uit te slaan naar de negatieve 
kant. Er is sprake van een definitief 
gewijzigde invulling van het huis-
houdboekje. De perceptie is er een 
van angst en voorzichtigheid, hoewel 
consumenten binnen bepaalde
groepen toch onverminderd blijven 
consumeren. 

Ten opzichte van aanpalende indus-
trieën doet de Nederlandse retailsector 
het gezien de omstandigheden niet 
echt slecht. Afgezet tegen de ons 
omringende landen worden de ver-
schillen echter wel sterk groter. Daar 
waar de afgelopen 24 maanden sprake 
was van relatief vergelijkbare trends 
en prestatiebeelden toont analyse van 
nu (per juni 2009) sterker uiteenlo-
pende beelden. De ene sector heeft 
het zwaarder te verduren dan de 
andere en ook binnen de sectoren 
bestaan grote prestatieverschillen. 
Elders in dit rapport wordt aandacht 
geschonken aan het reilen en zeilen 
binnen de voornaamste Nederlandse 
retailsectoren.  

De index van de verwachte prestaties 
van de retailsector wordt gevormd 
door het saldo van positieve en nega-
tieve aannames en verwachtingen. Die 
verwachtingen zijn per juni 2009 voor 
de komende twaalf maanden over de 
gehele lijn negatief. Financiële experts 
claimen dat krimp binnen de retail 
ook welkome en gezonde aspecten 
bevat, omdat daarmee het speelveld 
wordt uitgedund en de sterke spelers 
zullen overblijven.Toch blijkt dat ook 
gezonde formules hevige aanslagen te 
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verwerken krijgen en de weerstand 
ernstig wordt aangetast. Wat wel blijkt 
is dat spelers die de afgelopen periode 
(2007/2008) duidelijke en heldere 
innovatiemodellen hebben vormge-
geven, gericht op de ‘voorkant’ (daar 
waar de consument het verschil kan 
zien), nu aanmerkelijk beter presteren 
dan de concurrentie. De huidige situa-
tie biedt dus een uitgelezen kans om 
juist nu onderscheidend vermogen te 
creëren en in te zetten.  

Veranderend consumeren

Uit de laatste analyse van de resulta-
ten van dit onderzoek kan geconclu-
deerd worden dat de consument qua 
gedrag op een aantal aspecten terug-
geworpen is tot een niveau dat verge-
lijkbaar is met de crisis van de vroege 
jaren tachtig van de vorige eeuw. Ver-
schil tussen toen en nu is echter dat 
de primaire factoren waarop senti-
menten en percepties omgezet worden 
in gedrag stevig uit het lood staan. De 
consument zoekt gewild en ongewild 
steeds nadrukkelijker de spanning op 
tussen acteren (vooral zelf willen ini-
tiëren en beslissen) en passief confor-
meren - afwachten wat er gaat gebeu-
ren en (voorgenomen) beslissingen 
uitstellen. De verschillen in achter-
gronden van het huidige consumptie-
gedrag presenteren een nadrukkelijker 
duaal beeld. Het één doen en het 
ander laten, keuzes inwisselen voor 
alternatieven, maar ook vooral afstand 
nemen van eerdere doelen zijn sche-
ring en inslag en behoren tot de nieu-
we way of life.

De snel opkomende nieuwe consu-
mentensegmenten binnen de genera-
ties X, Y, Z en C (zie kader), allochto-
ne groepen en nieuwe samenlevings-
vormen ontwikkelen in rap tempo 
nieuwe patronen. Onderzoeksanalyse 

De consumerende generaties

In dit rapport wordt het consumentengedrag van verschillende generaties behandeld. 

Hieronder volgt een kort overzicht van de prominente generaties van het moment.

De babyboomers zijn de groepen die ruwweg vanaf 1945 tot 1960 geboren zijn. Ze zijn 

opgegroeid in relatieve welvaart en worden gedreven door een goed ontwikkeld ethisch 

besef. Deze groep krijgt echter van de jongere consumenten ook kritiek te verduren: 

het verwijt bestaat dat de babyboomers niet altijd verantwoordelijk zijn omgegaan met 

(natuurlijke) bronnen en maatschappelijke issues. 

De generatie X is geboren na de babyboom en vormt het cohort van de vroege jaren ’60 

van de vorige eeuw tot het midden van de jaren ’70. De generatie X, ook wel aangeduid 

als ‘late babyboomers’, wordt beschouwd als ‘de verloren generatie’. Ze groeiden op 

met andere mores: de opvoeding werd losser, de gezinnen werden kleiner. Hun moeders 

namen niet langer genoegen met de rol van huisvrouw en wilden ook carrières. Het aantal 

scheidingen nam toe; het aantal ongewenste geboortes ook. De generatie X kreeg de 

volle laag van de grote recessie tussen 1977 en 1985. De (jeugd)werkloosheid was voor 

het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog hoog en de toekomstperspectieven somber. 

De generatie X moet als eerste generatie vrezen voor haar pensioenszekerheid en zal 

als eerste langer moeten doorwerken. Deze generatie kwam als eerste voorzichtig in 

aanraking met de automatisering.

De generatie Y, ook wel de millenniumgeneratie genoemd, zag het levenslicht in de 

jaren tussen 1980 en 2001. Deze twintigers zijn geboren vol zelfvertrouwen en soms 

zelfoverschatting. Ze zijn opgegroeid en volwassen geworden in het digitale tijdperk

en lopen dus in de pas met de ontwikkelingen daarin. De generatie Y is optimistisch

en ambitieus en wil het leven naar eigen hand zetten. 

De generatie Z is de jongste generatie, geboren vanaf de midden-jaren ’90 van de 

vorige eeuw. Deze generatie zal binnen enkele decennia de grootste invloed hebben 

op de samenleving. De generatie Z wordt ook wel de ‘stille generatie’ genoemd. 

Interpersoonlijke vaardigheden behoren niet tot de sterke punten; deze groep is het 

immers gewend op afstand te communiceren middels de moderne technologie. Tijdens 

de algemene vorming is de persoonlijke interactie wat achtergebleven. 

De generatie C bestaat uit de groepen die nu verantwoordelijk zijn voor de boost 

van Content, Creativiteit, Communicatie, Controle, Connectiviteit en Coöperatie. 

Deze generatie staat ook bekend als de ‘internetgeneratie’. Het ‘lidmaatschap’ van 

deze generatie is niet leeftijdsgebonden, maar wordt vastgesteld door de mate van 

online(internet)activiteit. Voor het grootste deel bestaat de generatie C echter uit 

personen die vanaf de jaren ’90 zijn geboren. Ze worden ook wel de ‘digital natives’ 

genoemd. 

De belangrijkste invloeden op de retailsector 



14

op basis van actueel gedrag en toe-
komstprojecties vertoont patronen
die uitgelegd kunnen worden als het 
begin van de blijvende grote verande-
ring. Uit die analyse valt ook op te 
maken dat vanaf 2010 een nieuwe 
generatie zich wellicht mengt in de 
strijd: de downturn generation die het 
zogenoemde rewiring tot dagelijkse 
kost heeft verheven. Ze gaan definitief 
anders om met consumeren, omdat de 
uit de crisis voortkomende prikkels 
daartoe niet te negeren zijn en een 
blijvende uitwerking hebben. De 
retailsector zal hiermee moeten leren 
omgaan. 

Waar het op neerkomt is dat de con-
sument op een nieuwe manier consu-
meert. Zijn doelen en behoeften zijn 
bijgesteld en daarmee ook zijn ver-
wachtingen ten opzichte van de retail-
sector. Het big is beautiful, show me 
the money, en shop ‘til you drop van 
de afgelopen vette jaren lijkt voorlopig 
voorbij. De big spenders van voorheen 
herzien hun uitgavenpatroon. Niet 
enkel in negatieve zin overigens, want 
er blijft wel besteed worden: de 
levensstandaard moet immers gehand-
haafd blijven. De wijze waarop dit 
plaatsvindt en de impulsen die eraan 
ten grondslag liggen zijn echter sterk 
aan het wijzigen. 

Binnen elke retailsector zijn die expo-
nentieel wijzigende patronen te ont-
waren. De automotive sector spant 
daarbij de kroon. Niet enkel vanwege 
de dalende verkopen, maar meer van-
wege de totale schokgolf die alles op 
z’n kop heeft gezet. De consument 
van nu blijkt ineens de hybride voort-
gedreven of zuinige A-label automo-
biel wel als het beste alternatief te 
kunnen beschouwen.Terwijl de zui-
nigheidsimpuls amper twaalf maanden 

geleden nog een tegenovergesteld 
effect had op de consument, blijkt 
diens perceptie inmiddels met 180˚ 
gedraaid. De sector loopt mede door 
die grilligheid achter de feiten aan, 
hetgeen zal resulteren in een ware 
strijd en grote offers. Ook hier blijkt 
de consument de macht volledig
overgenomen te hebben. Paradoxaal 
genoeg kiest die gewaardeerde klant 
dus duidelijk voor iets anders dan het 
traditioneel gebodene. 

Uit de analyse van de vorige editie 
(2008) werd duidelijk dat de shift was 
ingezet. Het ‘hand op de knip’-prin-
cipe is voelbaar, maar er is veel meer 
aan de hand. Het attribuut ‘prijs’ bij-
voorbeeld heeft steeds duidelijker een 
andere betekenis gekregen. De consu-
ment gaat niet langer enkel voor de 
triggers van de ‘actieprijs’ of attractivi-
teit van het gebodene, maar baseert 
zijn keuzes definitief op meer compo-
nenten. De balans tussen gevoelseigen 
prijs, relatieve prijs, werkelijke prijs 
en attractiviteit weegt zwaar bij de 
overwegingen van de consument om-
trent kopen of negeren. 

Bij de grote(re) aankopen weet de 
consument zich gesterkt door de prijs-
val. Er is reden nu toe te slaan, omdat 
concurrenten over elkaar heen buite-
len in hun strijd om het bieden van 
de laagste prijs. Overigens blijkt de 
prijsconcurrentie niet altijd het 
gewenste effect te hebben. Al of niet 
ingegeven door onzekerheid lijkt de 
consument het ‘anders’ te willen doen. 
Voor de retail ligt hier een uitdaging: 
op zoek gaan naar andere en domi-
nantere, onderscheidende aspecten en 
nieuwe marktposities. Het platte prijs-
argument is niet langer een dominante 
driver, zelfs niet in de huidige econo-
mische omstandigheden.
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De veranderende perceptieset 

van de consument

De aankoopoverwegingen waarop de 
consument zich baseert en de impul-
sen die leiden tot een uiteindelijke 
koopbeslissing veranderen sterk. De 
consument baseerde zich bij de beslis-
sing tot koop of transactie tot voor 
kort op zo’n dertien aspecten. Daar-
van zijn de meest primaire aspecten 
boven komen drijven: heb ik het 
nodig, kan ik zonder, wil en kan ik 
het nu betalen, is er een (beter) alter-
natief en hoe en waar ga ik het kopen?

Impulsen binnen consumentenomge-
vingen kunnen uitgelegd worden als 
het zogenoemde actiepotentieel dat 
aanwezig is: de stuwende dwang of 
drang om uiteindelijk te komen tot de 
‘begeerlijke aankoop’. Uit de laatste 
analyse per juni 2009 blijkt dat die 
factor ernstig aan het veranderen is. 
Brede consumentengroepen voelen 
nog wel de aansporing tot het vervul-
len van de behoefte, maar hebben 
duidelijk andere beelden bij wat de 
retail moet bieden om de behoefte te 
bevredigen. De consument eist een 
kristalheldere transparantie, heldere 
proposities en een messcherp aanbod. 

De uiteindelijke aankoopbeslissing 
wordt nadrukkelijk steeds later geno-
men. Voor impulsrijke segmenten kan 
dat een plus genereren, voor de 
impulsarme retail vormt het een ware 
uitdaging. Vooraf informeren, afwegen 
en ten slotte op het scherpst van de 
snede de beslissing tot koop te nemen 
is nu tot norm verheven. Het aanvan-
kelijke ‘doelaankoopkarakter’, daar 
waar de consument voor gaat, blijkt 
sterker dan ooit te devalueren. Binnen 
bijna elke sector is voelbaar dat het 
betere alternatief of het voordelige 
vergelijkbare ook goed genoeg is om 

aan de primaire wens te voldoen. 
Binnen de upmarkets of selectieve 
niches gelden overigens andere wet-
ten, zoals later in dit rapport naar 
voren zal komen. 

Veranderende waarden

Of we het hebben over de ‘automobi-
liteit’, onze leefomgeving binnen de 
vier muren, onze leefpatronen of die-
per inzoomen op specifieker gedrag 
van macro naar micro, voor het eerst 
worden nadrukkelijk nieuwe waarden 
als vast neergezet. Talloze bevestigin-
gen van aanvankelijk tegengestelde 
trends vormen nu versneld aanleiding 
voor adoptie. Zoals blijkt uit de analy-
se van de resultaten van het onder-
zoek zijn de ingezette trends onom-
keerbaar. Het is nu blijkbaar ‘kek’ om 
in een ‘groene’ auto te rijden, omdat 
door een andere kijk op de portemon-
nee en de vorm van mobiliteit voor de 
toekomst de stimuli gewijzigd zijn. 

Het anders willen en anders doen is
verheven tot een icoon van deze tijd. 
Binnen brede consumentengroepen
spelen overwegingen om definitief af 
te rekenen met paradigma’s die het 
afgelopen decennium zijn opge-
bouwd. Het is lastig te ontwaren of 
die impulsen een-op-een terug te voe-
ren zijn tot de huidige economische 
downturn. Feit is echter wel dat de 
onzekerheid die de consument voelt 
over de toekomst nadrukkelijker dan 
voorheen een rol speelt in het nemen 
van beslissingen tot wel of niet kopen. 

Daarbij valt op dat een groot deel van 
de onzekerheid niet direct terug te 
voeren is tot de huidige economische 
situatie als het gaat om daadwerkelijke 
koopkracht of plattere bestedings-
kracht, maar tot de sentimenten die 
gepaard gaan aan de impact ervan. 

De belangrijkste invloeden op de retailsector 
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Consumenten gaan op verschillende, 
soms paradoxale manieren om met de 
huidige situatie en hun perceptie daar-
van. De consument worstelt, is on-
zeker en is zich daarvan bewust. Het 
blijkt dat veel consumenten hun hui-
dige gedrag ook zelf strijdig vinden 
met voorgenomen plannen of tot voor 
kort genomen beslissingen rondom 
consumptieve bestedingen. De beste-
dingsladder (het model waarop de 
consument zijn inkomsten, uitgaven 
en toekomstige wensbestedingen 
baseert) wordt gekenmerkt door een 
nieuwe logica. De ’hygiënefactoren’ 
die de consument aanzetten tot afkeu-
ring of goedkeuring van retailspelers 
zijn aan verandering onderhevig.
Hygiënefactoren zijn factoren waarvan 
de aanwezigheid op zich geen tevre-
denheid oproept, maar waarvan de 
afwezigheid wel zorgt voor onvrede. 
Het zijn de basiswaarden waaraan een 
product of dienst in elk geval moet 
voldoen, wil de consument tot trans-
actie overgaan. De hygiënefactoren 
vallen uiteen in een ‘schijf van vijf’: 
‘verantwoord’, ‘prijsrelatief’, ‘gevoels-
eigen’, ‘gebruikseffectief’ en ‘onder-
scheidend’. 

De aantasting van economische pijlers 
vormt volgens de consument aanlei-
ding tot aanpassing van huishoude-
lijke scenario’s. Overigens blijken die 
aanpassingen niet louter negatief; posi-
tieve zijn ook meetbaar als het gaat 
om opschuiven naar het maken van 
bewustere, meer duurzame keuzes. 
De consument lijkt enerzijds terugge-
worpen te zijn op zelfredzaamheid en 
back to basics te willen omarmen, an-
derzijds wil hij ‘anders en nieuw’ en 
staat daarvoor ook open. Op de over-
weldigende en de soms schreeuwende 
roep om aandacht van de retail, geba-
seerd op platte marketing, reageert de 

consument steeds minder. Sterker 
nog: hij negeert het. Enkel ‘groen’ zijn 
of de beste service bieden werkt niet 
meer en uitsluitend de claim de goed-
koopste te zijn evenmin. De consu-
ment baseert zijn keuzes steeds meer 
op onderscheidende aspecten die een 
samenstelling zijn van meerdere, el-
kaar versterkende attributen. 

Alhoewel de verschillen binnen de 
bredere consumentengroepen, qua 
leeftijd, bestedingskracht en overige 
socio-economische factoren opmerke-
lijk grotere afwijkingen en verschillen 
tonen dan verwacht, kan wel worden 
geconcludeerd dat alle retailsectoren 
om moeten gaan met nieuwe waarden 
en een andere manier van consumeren.

Uit analyse van de laatste vijf jaar on-
derzoek blijkt de consument een sterk 
verkorte horizon te hebben ontwik-
keld. De massaliteit en magnitude van 
de veranderingen binnen de heersen-
de omstandigheden zijn de consument 
anders dan voorheen niet in de koude 
kleren gaan zitten. De status quo 
weegt zwaar bij het zetten van voorge-
nomen stappen en rechtvaardigen van 
beslissingen, waarbij zowel ratio als 
emotie een rol speelt. In veel gevallen 
nopen dergelijke conflicten de retail-
sector tot aanpassing van scenario’s. 

De consument als deelnemer

en leverancier

De consument is niet langer uitslui-
tend een object dat geld en goederen 
op de winkelvloer uitruilt. Meer, maar 
belangrijker nog, anders dan ooit 
maakt de consument deel uit van de 
beslissende ‘uitruil’. Wie de consu-
ment niet betrekt in de formuleper-
ceptieset en/of verzuimt hem deelge-
noot te maken van de onderscheiden-
de waarden, hangt volgens de laatste 

resultaten van het onderzoek aan een 
zijden draad.

De explosieve groei van alle mediale 
interfaces langs de digitale snelweg 
hebben in belangrijke mate bijgedra-
gen aan de transformatie van de con-
sument tot zowel ‘deelnemer’ als ‘leve-
rancier’. Het belang dat de consument 
hecht aan de totale set van informatie, 
communicatie, transactie en interactie 
binnen consumentenproductenomge-
vingen is in de afgelopen periode 
(twaalf maanden) fors gegroeid. De eis 
om invloed te hebben op het produc-
tenaanbod, de prijs of de aanbieding 
wordt, vooral binnen de leeftijdsgroe-
pen tot veertig jaar, steeds groter. 

Niet alleen de bestaande digitale, maar 
ook de nieuwe mobiele interfaces heb-
ben gezorgd voor wijzigende verhou-
dingen. Het huwelijk van de bricks & 
clicks binnen het productenaanbod 
beoordeelt de consument in veel 
gevallen niet als het meest gelukkige. 
Hij voelt zich bij dergelijke combi-
naties van on- en offline toch vaak
onbegrepen, een buitenstaander zon-
der invloed op het aanbod. Tussen 
wat de consument wil en wat de retai-
ler biedt, ligt ook hier nog een diepe 
kloof. Ook binnen de traditionele 
winkelomgevingen wil de consument 
meer invloed hebben, afgepast op de 
behoefte van het moment en overeen-
komstig de perceptieset die de stu-
wende impulsen tot koop heeft ver-
oorzaakt.

Loyaliteitsprogramma’s zijn vormgege-
ven en gebouwd om de consument te 
binden en te belonen voor trouw aan 
de formule, het merk of de stijl die 
beleden wordt en de daarmee samen-
hangende transacties. Aansporen en 
binden om vooral het doen van her-
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haaltransacties te vergroten, vormden 
daarbij altijd de basis. De consumen-
tenperceptie van nu toont aan dat de 
ommekeer is ingezet. De retailer, het 
merk en de fabrikant zouden juist
loyaal moeten zijn aan de klant. Mede 
ingegeven door het absoluut ‘door het 
ijs gezakte’ vertrouwen in aanbieders 
van financiële producten, achterblij-
vende transparantie in telecom- en 
energiediensten en volatiliteit rondom 
werk en inkomen, eist de consument 
loyaliteit in plaats van die te geven.

Veranderende statuspatronen 

In de vorige editie van Trends in 
Retail werd reeds een sterke devalua-
tie van voorheen vaste waarden aan-
getroffen, binnen (bijna) elk retailseg-
ment. De Balkenende-norm, het koers-
verloop van de AEX en de financiële 
crisis zijn onder meer debet aan de 
sterkere veranderingen van zogenoem-
de statuspatronen binnen de retail. 
Status is niet langer synoniem met 
bigger, better, faster, more, maar met 
duurzaamheid, bewustheid, beschei-
denheid. Spaarzaamheid in de brede 
zin van het woord is ‘hip’ geworden. 

Binnen een groeiend aantal segmenten 
worden ‘statuspatronen’ definitief 
anders vormgegeven. Kort gezegd: de 
rangorde van de huidige statusdyna-
miek is volgens de consument begon-
nen aan een nieuw tijdperk. Harde 
doorbraken zijn weliswaar nog niet
te ontwaren, maar het wordt steeds 
duidelijker dat wordt gezaagd aan de 
stoelpoten van de bestaande consump-
tieregels en de hiërarchie daarbinnen. 

Consumenten hebben zichzelf de 
afgelopen periode nadrukkelijker 
gewijzigde patronen aangemeten. 
Binnen een aantal segmenten kunnen 
we spreken van nieuwe consumptie-

entiteiten. Kon in de jaren 2005 tot 
2008 nog een ‘constante’ worden 
gemeten in de beweging en de gevoe-
ligheid van de consument, nu blijkt 
het repertoire steeds nadrukkelijker 
omgezet te worden in uiteenlopende 
gedragingen. De SUV maakt plaats 
voor het hybride alternatief, buiten-
landse zonvakanties worden ingeruild 
voor binnenlandse weekeindjes weg, 
het is comme il faut om cradle to 
cradle te gaan en je wordt pas echt 
serieus genomen als je met volle over-
gave kunt zeggen en uitleggen dat je 
zelf ook aan het downsizen bent, over-
eenkomstig het koersverloop van de 
AEX. 

De demografische factor

Alhoewel de feitelijke koopkracht niet 
significant verslechterd is en op 
onderdelen binnen de werkende groe-
pen zelfs gegroeid, is de consumptie-
bereidheid danig aan het verschralen. 
De voorspelde daling van koopkracht-
niveaus trekt duidelijk een wissel op 
de sentimenten van de consumenten-
groepen. Waar de spenders van de 
babyboomgeneratie en de ‘ouderen-
groepen’ van 60+ eerst blaakten van 
vertrouwen, is de stemming bedrukter 
geworden. Veiligheden in de vorm 
van spaargeld, pensioenen en andere 
tegoeden blijken minder vanzelfspre-
kend dan werd aangenomen. Voor de 
werkende populatie in de middenseg-
menten (29 tot 45 jaar) is er geen 
sprake van een groeiende mineur-
stemming, alhoewel de angst voor 
verlies van werk en aantasting van het 
inkomen wel meespeelt in de over-
wegingen tot het doen van grote(re) 
aankopen of het aangaan van langere 
termijnverplichtingen. Voor de invul-
ling van de dag-tot-dagbehoefte en de 
wensaankopen blijkt nog voldoende 
potentieel aanwezig. 

De belangrijkste invloeden op de retailsector 
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De jongerengroepen van 18 tot 30 
jaar en de middengroepen die ruim 
bovenmodaal verdienen, vertegen-
woordigen het bevolkingsdeel dat niet 
schroomt te consumeren of grote aan-
kopen en verplichtingen aan te gaan. 
Ze consumeren zich wild, gaan grote-
re schulden aan en leven in het heden, 
zonder enige schroom voor de toe-
komstige ‘man met de hamer’. De 
‘oudere’ groepen vanaf 39 jaar gaan 
duidelijk anders om met de nieuwe 
omstandigheden. 

Ook uit de vorige editie van het 
onderzoek is duidelijk geworden dat 
de kloof tussen ‘jong’ en ‘oud’ binnen 
retailinterfaces niet afneemt en op 
aspecten juist groeit. Jongeren doen 
met meer minder, terwijl de ouderen-
groepen (50+) met minder juist meer 
willen doen. Dit wordt gedreven door 
volatiele omgevingsfactoren die een-
op-een in verband staan met de eco-
nomische omstandigheden. Ook voor 
de middengroepen (qua leeftijd en 
samenstelling) werpt die situatie blijk-
baar tegengestelde reacties op. We 
willen wel maar doen het niet, of we 
willen iets anders: het zijn fenomenen 
die eerder regel dan uitzondering zijn 
geworden. 

Over de volle breedte blijkt negeren 
van de impuls die aanzet tot spende-
ren aan de orde van de dag. De con-
sument staat wel degelijk open voor 
het doen van transacties, maar met 
een duidelijk veranderde waarde bin-
nen de perceptieset. Binnen alle busi-
ness-to-consumer-segmenten met hun 
(als het goed is) sterke band met de 
gewaardeerde consument is de nood-
zaak tot veranderen en opschuiven 
naar ‘voren’ dan ook gegroeid. 

Pandemie of niet?

De Mexicaanse Griep (Influenza H1N1) 

doet op het moment van schrijven 

de ronde door de wereld, en ook 

Europa en Nederland. Dat noopt ook 

de retailsector tot het formuleren 

van rampscenario’s: wat als we te 

maken krijgen met een daadwerkelijke 

pandemie? Hoe gaan we om met de 

continuïteit van de dienstverlening als 

het personeel ziek thuis zit? Hoeveel 

consumenten raken we (tijdelijk) kwijt? 

En is de retailsector, die toch ook een 

fysieke, sociale component heeft, geen 

belangrijke infectiehaard? Pinautomaten 

worden wellicht punten van overdracht. 

Proeven, voelen en passen van het

assortiment worden gevaarlijke onder-

nemingen.

Een ronde langs de velden binnen de 

retailomgevingen maakt eerder ongerust 

dan gerust. De retail blijkt zeker binnen 

de winkelomgevingen niet voorbereid 

te zijn op dergelijke scenario’s en heeft 

nadrukkelijk geen voorbereidingen ge-

troffen. Wellicht wordt er op bestuurs-

niveau over gepraat, maar op de 

winkelvloer is het nog steeds business 

as usual… 

Op basis van de analyse van Trends in 
Retail (Re-)Connect the Consumer 
2009 - 2010 komen de volgende 
trends het meest nadrukkelijk naar 
voren:
n E-(in)motion & e-connect
n 360° mvo
n Van leeftijdloos naar mixed-up
n Van probeer- naar ‘beslisconsumen-

tisme’
n Small is beautiful, de nieuwe niche  
n Selectief en dissonant
n New life 

Tegentrends en antitrends

De in eerdere edities van Trends in 
Retail (Re-Connect) geponeerde stel-
ling dat in (bijna) elke trend een anti-
trend te ontwaren valt, doet steeds 
meer opgeld. De consument zit vaak 
niet te wachten op opgedrongen of 
afgedwongen keuzes als het gaat om 
het aanbod. Hij haakt liever af, om 
middels een nieuwe impuls opnieuw 
te kunnen ontdekken en te spende-
ren. De nieuwe impuls vloeit maar al 
te vaak voort uit iets dat indruist 
tegen de trend.

Zo kent een peiling van de sentimen-
ten binnen de consumentengroepen 
per juni 2009 opvallende uitkomsten 
als het gaat om vertrouwen in de toe-
komst. Zoals eerder aangegeven kun-
nen consumenten minder goed aan-
geven hoe hun uitgavenpatroon er
de komende jaren uit zal zien. Er zijn 
echter ook grote groepen die de hui-
dige dip vooral als tijdelijk zien en 
met gepast optimisme de jaren 2010 
tot 2012 en daarna afwachten. Zij
willen vooraan staan als de herstel-
periode intreedt.
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Media van invloed op aankoopkeuze 

n folders en brochures

n huis-aan-huisbladen (advertenties)

n websites van specifieke formules/

winkels

n prijsvergelijkingssites

n productvergelijkingssites 

n adviessites (incl. vergelijkend 

warenonderzoek, zoals 

Consumentenbond.nl)

n televisieprogramma’s (product-/

themagericht, zoals Kassa)

n veilingsites

n mobiele media (telefoonapplicaties 

etc.)

n fysieke plaats van aankoop (zoals 

winkel)

n word of mouth binnen directe kring 

(familie, vrienden)

n sociale interactieve media (Hyves, 

Twitter, blogs, fora etc.) 

De rol van de nieuwe media 

Binnen Trends in Retail 2009 - 2010 
is ook de invloed van de media beoor-
deeld. Welke prikkels, impulsen en 
motivaties roepen de media op? En 
hoe beïnvloeden deze de keuze van de 
consument? Hoe kan de retailsector 
het best gebruikmaken van de moge-
lijkheden van de moderne media? 
Het onderzoek gaat in op dertien vor-
men van media en hun relevantie voor 
de tien belangrijkste retailsectoren. 
Per sector is aandacht besteed aan de 
samenhang tussen de media, hoe de 
consument de media gebruikt bij zijn 
zoektocht naar het juiste gebruik en 
welke invloed de media (zie kader) 
hebben op de aankoopkeuze.

Digitaal

Wat zich vorig jaar al aftekende heeft 
zich doorgezet: het medialandschap 
verandert en de manier waarop de 
consument zich bedient van de media 
ook. Bovendien ontstaan tussen en 
binnen de retailsectoren steeds grotere 
verschillen in de manier waarop de 
media worden ingezet. Consumenten 
gaan versneld digitaal. De populariteit 
van kranten, tijdschriften en huis-aan-
huisbladen loopt sneller terug dan de 
periode hiervoor. Er wordt minder 
waarde gehecht aan de boodschap die 
de gedrukte media verkondigen, ten 
faveure van digitale media. Daarbij
is vooral de groeiende invloed van
de nieuwe sociale media opvallend. 

Industrieel versus sociaal

De industriële media zijn door de 
onverminderde push vanuit de retail-
sector nog steeds een belangrijke 
beïnvloeder van consumentengedrag. 
Ongeadresseerd reclamedrukwerk 
staat wellicht onder druk, maar wordt 
in 2009 door de consument nog 
steeds relatief positief ervaren. Toch is 
er een verschuiving zichtbaar; steeds 

meer (vooral jonge) consumenten zoe-
ken de interactieve weg, waarbij de 
mate van adoptie afhankelijk is van 
inkomen, sociale positie en lifestyle.

De laatste periode is de invloed van 
de interactieve, sociale media op het 
gedrag van de consument enorm toe-
genomen. De consument wil, wellicht 
als gevolg van de huidige economi-
sche situatie, zo veel mogelijk de con-
trole houden over antwoorden en vra-
gen met betrekking tot de retailsector, 
de spelers daarbinnen en het assorti-
ment dat wordt aangeboden. De eigen 
ervaring en die van medeconsumenten 
wordt het meest vertrouwd en de sec-
tor zelf wordt met argwaan bekeken. 
De consument is, kortom, aan de 
macht, als aanprijzer en criticaster van 
de retailsector; hij is zijn eigen me-
dium geworden. Wat opvalt is dat er 
steeds minder sprake is van content 
push en steeds meer van consumer 
pull. De consument gaat zelf op zoek 
naar aanbod en wacht niet langer op 
de aanbiedingen van de sector. 
Volgens ons onderzoek geldt dit voor 
ongeveer de helft van de consumenten 
die over internet beschikken. Volgens 
andere onderzoeken liggen die cijfers 
nog hoger en is Nederland zelfs kop-
loper binnen Europa.

De retail weet zich eigenlijk nog geen 
raad met deze ontwikkeling. Sterker 
nog: de sector staat huiverig tegenover 
de grote transparantie van het sociale 
platform en het gebrek aan controle-
mogelijkheden. Het zwaartepunt ligt 
wat de retail betreft nog steeds bij de 
traditionele media, waarbij zij opinie-
vormend kan optreden en de regie 
voert over publicatievorm, -volume en 
-moment. Toch zal de retail een vorm 
moeten vinden om invloed uit te oefe-
nen op de consumer driven media.

De rol van de nieuwe media   
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Oude wijn in nieuwe zakken?

De interactieve, sociale media kunnen 
worden bezien als iets volledig nieuws, 
maar net zo goed als een moderne ite-
ratie van dat aloude fenomeen: word 
of mouth. Met de opkomst van het in-
ternet verspreidt de mond-tot-mond-
boodschap zich sneller dan ooit. De 
consument, maar ook het personeel 
van de eigen sector ziet zich verenigd 
in stormachtig groeiende digitale soci-
ale netwerken - Twitter bijvoorbeeld, 
FaceBook of MySpace. Het belang van 
deze digitale mond-tot-mond voor de 
retailsector is niet te onderschatten. 

Informatie van de zender wordt ver-
sterkt overgebracht naar de ontvanger 
die vervolgens de nieuwe zender wordt. 
Uit het laatste onderzoek blijkt dat de 
consument een steeds grotere geloof-
waardigheid toekent aan deze zoge-
naamde lineaire vorm van beïnvloe-
ding. Voor de retail is het moeilijk 
hier een hand in te hebben. De per-
ceptie van de consument is in de ogen 
van de andere consument al gauw een 
waarheid, in al zijn mogelijke nadelig-
heid voor de retailer. Er lijkt een toe-
nemende tendens onder consumenten 
om vooral negatieve boodschappen uit 
te sturen, hoewel er wel verschillen 
bestaan tussen de retailsectoren. Ook 
om deze reden zal de retail een strate-
gie moeten ontwikkelen om een rol te 
krijgen in deze consumer-to-consumer-
interface. Door een antwoord te for-
muleren valt niet alleen winst te be-
halen, maar kan ook ernstige imago-
schade worden voorkomen. 

De ultieme mediamix

De retail benadert zijn klanten vaak 
via een combinatie van verschillende 
media - televisie bijvoorbeeld, de krant, 
internet, radio. Tussen de sectoren 
bestaan grote verschillen in de inge-

zette combinaties en de mate waarin 
van combinaties gebruik wordt 
gemaakt. Supermarkten zetten bij-
voorbeeld een andere mediamix in 
dan de consumentenelektronica. Ze 
duikelen over elkaar, de laagste prijs 
claimend in paginagrote advertenties 
in de landelijke dagbladen, onder-
steund met tv-reclame en actiekran-
ten. De prikkels die worden uitge-
stuurd om de uiteindelijke zoektocht 
en aankoop te beïnvloeden zijn per 
sector anders. De consumentenres-
pons is overeenkomstig verschillend. 
Een combinatie die in de ene sector 
succes heeft, kan voor de andere sec-
tor totaal verkeerd uitpakken.
Opmerkelijk is ook hier dat de online-
component steeds belangrijker wordt. 

Toch valt ook hier de consument niet 
altijd te voorspellen. Als we consu-
menten vragen naar hun perceptie van 
mediamixen, levert dit voor een deel 
logische, sterk product- of dienstge-
bonden antwoorden op. Toch is het 
niet altijd makkelijk in te schatten op 
welke mediatoepassing (en in combi-
natie met welk aangeboden product of 
welke aangeboden dienst) de consu-
ment het best reageert. Het zoeken 
naar de juiste interface blijft daarmee 
een uitdaging. Ook de boodschap die 
via de mediamix verkondigd wordt, 
moet regelmatig tegen het licht wor-
den gehouden. De impact van media-
boodschappen is veranderd, mede 
door de huidige onzekere tijden, met 
zowel positieve als negatieve gevolgen 
voor de retail.

Daarbij komt dat de retail ernstig wor-
stelt met de shift tussen bestaande en 
nieuwe, zich snel ontwikkelende 
reclamevormen. Nieuwe media stellen 
duidelijk andere eisen aan de produ-
centen. Bestaande ‘oude’ communica-

tie is eenvoudigweg niet een-op-een 
over te zetten op de nieuwe, zonder 
drastische aanpassingen te doen. 
Volgens de consument versterken tra-
ditionele en nieuwe media elkaar niet, 
maar zijn ze soms tegenstrijdig met 
elkaar; ook al wordt op beide media 
dezelfde boodschap verkondigd. 
Formules hebben moeite de heldere 
propositie die ze in de traditionele 
media uitdragen te vertalen naar een 
net zo duidelijke digitale boodschap, 
waardoor de laatste slechts afbreuk 
doet aan het geheel. Volgens experts
is dit fenomeen niet enkel van toepas-
sing op de retail, maar gaat het ook 
op voor de uitgevers van kranten en 
tv-producties. Kranten en tv-produ-
centen blijken er ook moeite mee te 
hebben dat bijna geen enkel item
binnen de waarde van de boodschap 
zomaar zonder aanpassing over te zet-
ten is naar een webeditie. De lay-out, 
schrijfstijl en interactiviteit stellen een-
voudigweg andere eisen aan de inter-
face met de deelnemer of lezer. 

Het is duidelijk dat voor elke multi 
format-benadering van de retailer een 
nieuwe, specifieke, op het moment 
aangepaste mediamix vereist is. 
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E-(in)motion & e-connect

In eerdere edities van Trends In Retail 
(Re-)Connect is ook de e-retailcom-
ponent binnen de brede consumen-
tenmarkt geanalyseerd. Daarbij zijn de 
ontwikkelingen bij de multi format-
spelers en de pure players (uitsluitend 
online) in kaart gebracht. Deze editie 
gaat dieper in op de meest recente 
ontwikkelingen van de e-component 
binnen alle sectoren. 
 
E-shifts

Op basis van de laatste analyse blijkt 
dat de consument definitief de oude 
media ingewisseld heeft voor de 
nieuwe als het gaat om oriëntatie, be-
ïnvloeding en aanzet tot koop. Als we 
consumenten tot veertig jaar met een 
modaal inkomen of meer vragen welk 
kanaal de voorkeur krijgt bij het doen 
van aankopen (afgezien van de dage-
lijkse boodschappen), noemt bijna de 
helft het onlinekanaal. Er bestaan hier-
in overigens verschillen per product-
soort en prijs, maar dit resultaat geeft 
aan dat de consument steeds meer 
bereid is om het onlinekanaal als vol-
waardig alternatief te beschouwen ten 
opzichte van de traditionele ‘stenen’ 
omgeving. De mate van adoptie blijkt 
in een periode van 12 tot 18 maanden 
met ruim 15% gestegen, gelet op de 
perceptie- en motivatie-attributen 
waarop de consument zijn uiteinde-
lijke beslissing baseert. 

Het voert hierbij overigens te ver om 
te concluderen dat de traditionele 
‘stenen’ winkel aan verval onderhevig 
is. De consument kiest niet exclusief 
voor online of exclusief voor offline; 
het gaat om de individuele mix. De 
shift is nog groter als het gaat om 
opinievorming en oriëntatie. Meer dan 
ooit ontstaat de keuze van de consu-
ment online. De consument tot veertig 
jaar geeft aan dat online-interactie 

(fora, wiki’s, consumentensites) in 
bijna 90% van de te nemen aankoop-
beslissingen een belangrijke rol speelt. 
Ook dit getal is sterk dienst- en pro-
ductgebonden, maar illustreert wel 
overduidelijk dat het vroegere ‘eerst 
kijken, dan kopen’ omgezet is in ‘eerst 
online informeren, dan kijken en dan 
ergens kopen’. 

Tot enkele jaren geleden werd aan-
genomen dat de perceptieset van de 
offline consument voor het grootste 
deel kon worden geprojecteerd op de 
online-interfaces die geboden werden 
door de retailers. We moeten nu con-
cluderen dat die set sneller is veran-
derd dan gedacht. Het belang van 
aanbiedingen, prijs en prijsgevoeligheid 
blijkt bijvoorbeeld af te nemen, terwijl 
de aspecten rond informatie, vergelijk 
en attractiviteit van het aanbod in be-
lang toenemen. Ook nu de recessie 
aanleiding biedt om toch anders om
te gaan met het doen van aankopen, 
blijken platte prijswaarden plaats te 
maken voor kwaliteitswaarden. Daar-
mee is de verstandige aankoop meer 
in het middelpunt komen te staan, ten 
koste van de meest voordelige.

Ook op andere aspecten blijkt de e-
consument drastische perceptiewijzi-
gingen door te maken. Consumenten 
tonen zich verheugd over de toegan-
kelijkheid, bereikbaarheid en service-
gerichtheid (zoals omruil- en garantie-
regelingen) van veel onlineaanbieders. 
Ook het aankoop- en betaalgemak 
waarin deze aanbieders voorzien, 
wordt als een belangrijk pluspunt 
gezien. De consument beoordeelt de 
grote aanbieders toenemend als een 
volwaardig onlineverlengstuk van de 
traditionele offlineaanbieders; een idee 
dat door de e-sector wordt gestimu-
leerd. Bol.com manifesteert zich niet 

E-(in)motion & e-connect
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langer als simpelweg een online-
verzendhuis, maar als een veelzijdig 
mediawarenhuis met een ruim, up-to-
date assortiment. Een mediawarenhuis 
bovendien dat de consument weet te 
betrekken, door hem uitdrukkelijk te 
vragen online input te leveren over 
productaanbod en serviceniveau. De 
consument blijkt het te waarderen. 
De grens tussen de bricks & clicks
vervaagt. De clicks blijken ook in staat 
een fullservice product te bieden, met 
daarbij een aantal unieke voordelen 
rond interactiviteit en informatievoor-
ziening.

Deze digitale integratie slaat een brug 
tussen fysieke omgevingen en de 
interactieve digitale omgevingen. 
Sommige retailspelers geven hier in-
vulling aan door een vorm van e-
inclusion, waarbij informatie en com-
municatie interactief worden vorm-
gegeven en als marketinginstrument 
worden gebruikt. Andere spelers gaan 
verder met de digitale integratie. Hier 
dient de combinatie van beide omge-
vingen als instrument in de multi 
format-strategie. Binnen retailomge-
vingen werkt dit alleen als in de per-
ceptie van de consument offline en 
online naadloos in elkaar overgaan. 

New horizons

Online wordt populairder, maar er 
bestaan nog wel verschillen tussen 
mannen en vrouwen als het gaat om 
oriëntatie en aankoopgedrag. De vrouw 
lijkt echter bezig aan een inhaalslag 
als het gaat om koopbereidheid of het 
daadwerkelijk doen van aankopen. 
Ook opvallend: vrouwen doen de 
duurste aankopen en zijn steeds 
gevoeliger voor de mogelijkheid om 
de zogenoemde rebuys online aan te 
schaffen. 

De traditionele bricks, de offline retail 
dus, kunnen ook hier de adoptiesnel-
heid van de consument niet bijhouden. 
In veel gevallen kan geconcludeerd 
worden dat de spelers op het web zich 
duidelijk een andere identiteit aan-
meten dan binnen de fysieke winkel-
omgeving. De traditionele retail heeft 
veel moeite om de integratie tussen 
off- en online seamless vorm te geven. 
Er ontstaat vaak een spagaat, met een 
vlees-noch-vis-gevoel bij de consu-
ment als gevolg. 

Zoals eerder gememoreerd zijn con-
sumenten zeer te spreken over online-
betaalgemak en betaalveiligheid, garan-
tievoorzieningen en de mogelijkheid 
eenvoudig over de grens te kunnen 
kopen en betalen. Niet alleen de retail-
sector plukt echter de vruchten van 
de populariteit van de onlineaankoop. 
Er wordt op dit moment in Nederland 
voor ruim 5,3 miljard euro op jaarbasis 
tussen consumenten uitgewisseld. Het 
consumer-to-consumer-kanaal is een  
belangrijke en lastig grijpbare con-
current van de retail geworden. Als 
we de consument vragen welke alter-
natieven hij bij zijn aankopen over-
weegt, staan Marktplaats en soortge-
lijke podia steevast in de top drie. 

Als er iets duidelijk is geworden de 
afgelopen tijd is het dat de consument 
de macht naar zich heeft toegetrokken. 
Het consumer-to-consumer-traject 
bepaalt de keuze van de klant, niet 
langer de retailer of de platte media. 
De consument gebruikt zijn eigen, 
interactieve media, waarbij hij zowel 
een actieve als een passieve, een 
adviserende als absorberende, een 
kopende en verkopende rol inneemt. 
De power shift is duidelijk ingezet; 
een weg terug is er niet. Wat echter 
wel blijkt is dat traditionele marke-
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tingmodellen en meetwijzen niet lan-
ger doelmatig genoeg zijn om effecti-
viteit binnen geïntegreerde media te 
beoordelen, laat staan te beïnvloeden. 

Small-big of big-small

Go where the niche is, is het credo van 
vele e-aanbieders. De meest explosieve 
groei binnen het e-aanbod komt van 
deze zogenaamde niche invaders. Het 
is geen nieuwe ontwikkeling, maar 
wel eentje die zich sterker manifesteert 
dan eerder aangenomen. De nieuwe 
e-niche zal de komende jaren uit-
groeien tot de nieuwe speciaalzaak, 
voor de consument die op zoek is 
naar specifieke producten en diensten 
en daarvoor niet terecht kan bij de 
massa-aanbieders. Dergelijke retailers 
noemen we ook wel de small bigs, 
excellerend in een beperkte product- 
of dienstenpropositie voor een (aan-
vankelijk) relatief kleine doelgroep.
Ze hebben, gebaseerd op online 
consumer-to-consumer-media, een op-
timale interface met een grote aan-
trekkingskracht voor de community 
weten te bouwen. Met relatief beperk-
te middelen wordt zo binnen doel-
groepen een statement gemaakt. Door 
simpele maar uitgekiende analysetools 
te gebruiken, kunnen dergelijke aan-
bieders zich een beeld vormen van de 
interesses van de potentiële klant en 
de wijze waarop deze geprikkeld moet 
worden. Zo kunnen deze kleine spelers 
vanuit de zolderkamer het virtuele
offensief omzetten in klinkende munt.

Twitter is een goed voorbeeld. Het is 
binnen een kleine 18 maanden tot een 
waar fenomeen uitgegroeid. De com-
binatie van realtime weblogging en 
instant messaging met maximaal 140 
tekens (micro blogging) per bericht 
blijkt een schot in de roos te zijn; een 
niche die nog niet was opgevuld. De 

dienst groeit met fenomenale snelheid 
en wordt nu ook sterk ingezet voor 
commerciële doelen van de industrie 
en de retail. Het is een voorbeeld van 
een small-big met dertig medewerkers 
die accelereert in een niche e-segment 
waar aanvankelijk niemand op leek te 
wachten. 

De big smalls, grote spelers die ook 
aantrekkelijk willen zijn voor de niche-
consument, hebben een veel lastiger 
opgave. Hoe van massaal naar speci-
fiek te komen binnen de krachten van 
de consumentenparadigma’s en vervol-
gens tussen de oren te krijgen dat big 
ook beautiful kan zijn? Hoe haal je 
consumenten binnen die de massali-
teit juist willen vermijden of negeren? 
Volgens het laatste consumentenonder-
zoek (juni 2009) zal dat nog een hele 
opgave zijn. Consumenten percipiëren 
de grote aanbieders op het web nog 
steeds slechts als ‘gematigd’ responsief 
als het gaat om aanbod. Ook de inter-
actie blijkt niet echt van de intimiteit 
te zijn waar de consument op wacht. 
Een transparante dialoog die boven 
corporate marketing uitstijgt? De con-
sument zoekt er vergeefs naar. Als we 
dan ook nog bedenken dat de consis-
tentie tussen de boodschappen en de 
aanbiedingen die online gepresenteerd 
worden offline niet (altijd) waarge-
maakt kunnen worden, en andersom, 
is het niet verwonderlijk dat de consu-
ment stante pede afhaakt. Kortom: 
voor de spelers die volume wensen en 
daarvan afhankelijk zijn valt er veel te 
doen, zeker als het gaat om de integra-
tie van alle (interactieve) media die de 
consument van nu en morgen verkiest 
op de weg van impuls naar aankoop. 

Positieve uitzonderingen zijn er ook. 
Apple is een goed voorbeeld. Zij 
hebben begrepen dat transparantie en 

E-(in)motion & e-connect
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het aangaan van de conversatie leidt 
tot excellence. Dit terwijl de ‘experts’ 
amper zes jaar geleden stelden dat 
Apple ten onder zou gaan als de stap 
naar de retailmarkt zou worden gezet. 
Sterk converserende spelers als Apple 
zitten dicht op de klant omdat ze de 
klant identiteit verlenen en omdat ze 
de klant de kans geven om de identi-
teit van het merk vorm te geven. Het 
is een organisch verband waarbij beide 
partijen profiteren van elkaar. Wat 
blijkt is dat een merk of formule niet 
een product, logo of een identiteit is. 
Een formule of merk is de som van de 
set (on)beredeneerde percepties die be-
staan over een product, de proposities 
en de organisatie. Het doet er dan ook 
niet langer toe om hoe de formule 
zichzelf ziet, maar om hoe de consu-
ment de formule ziet en zichzelf in 
verhouding tot de formule. De bigs 

Apple Store blijken enorm goed te 
werken als ondersteuning bij de ver-
koop van het assortiment, door de 
consument een ultieme beleving te 
bieden; tegen de trend in die voor-
schrijft dat er voor de fysieke winkel 
geen plek meer is. Ook binnen de 
supermarktomgeving en de invulling 
van de dagbehoefte zijn dergelijke 
tegenbewegingen te ontwaren. De city 
formats zijn terug in de hoogfre-
quente binnenstedelijke omgevingen, 
daar waar tot een paar jaar geleden 
geen brood meer te verdienen was. 
Eind juni 2009 kondigde (semi)markt-
leider van consumenten en business-
reizen vakantieXperts aan in deze 
crisistijd voor een offensief te kiezen 
en met zijn formules juist nadrukke-
lijker de ‘stenen’ reisbureaus in te 
zetten, om de klant zo van gerichter 
en persoonlijk advies te voorzien. 

E-loyalty

Retailen op het web begint aan een 
nieuwe fase, waarbij ook nieuwe 
vormen van loyaliteitssystemen zich 
verder zullen ontwikkelen. De consu-
ment staat ervoor open om beloond te 
worden voor zijn bezoek- en aankoop-
gedrag. Consumenten zien, net als in 
de fysieke winkel, loyaliteit graag 
terugbetaald in ander voordeel. Ze 
staan positief ten opzichte van het
opbouwen en ontvangen van rewards 
op e-aankopen. 

Ook zegt de consument sterker open 
te staan voor gecombineerde systemen 
tussen web en fysieke winkel. Als 
trouwe klant offline- en online-
privileges opbouwen in de vorm van 
korting, speciale aanbiedingen of 
spaarvormen - het zijn nieuwe vor-
men van oude loyaliteits-schemes die 
steeds vaker voorkomen. 

Permission based marketing

Mobiel internet en interactieve media 

bieden bijna onuitputtelijke mogelijkheden 

om de consument te informeren of 

beïnvloeden. Een voorbeeld: formules 

kunnen de consument realtime, via 

de mobiele telefoon, informeren over 

de meest nabije parkeerplaats. Als de 

consument die formule daarop beloont 

met een bezoek en een aankoop doet, 

krijgt hij ook nog het parkeerkaartje 

gratis. Permission based houdt in dat 

de consument zelf kan bepalen of hij 

aangesproken wil worden door dergelijke 

diensten. Formules die erin slagen hiermee 

de consument te lokken, kunnen ook 

makkelijker iets terug vragen: wat vond de 

klant van het aanbod, de winkelruimte en 

de service? Dergelijke informatie kan dan 

weer worden gebruikt om de consument 

de volgende keer nog beter te bedienen.  

die small willen zijn, moeten dit goed 
in de oren knopen. 

New tech on the block 

Afhankelijk van de sector en de
primaire doelgroep is de consument 
toenemend bereid om huidige of
toekomstige digitale hulpmiddelen te 
omarmen als hulpmiddel bij oriëntatie, 
beoordeling en aankoop. Bijvoorbeeld: 
18 maanden geleden zag slechts een 
derde van de consumenten heil in het 
gebruik van de mobiele telefoon als 
betaalsysteem in de supermarkt; in-
middels ziet bijna 50% het pinnen met 
de mobiele telefoon wel zitten. Ook 
hier geldt: zo lang het maar makkelijk, 
snel en veilig is, met behoud van over-
zicht en informatie. Dit geldt overi-
gens voor de qua digitale toepassingen 
ervaren consument in de leeftijd tot 
veertig jaar. 

De offline en online retail doen soms 
pogingen dichter naar elkaar op te 
schuiven, maar creëren in andere ge-
vallen juist afstand tot elkaar; in beide 
gevallen om de consument aan zich te 
committeren. Het uiteindelijke doel is 
het koopgedrag van de consument te 
beïnvloeden en qua aanbod zo dicht 
mogelijk op die consument te zitten. 
Binnen de fysieke winkel worden 
nieuwe e-normen toegepast zoals per-
mission based marketing (zie kader). 
Zo wordt de real world  binnen de 
fysieke retailomgeving gemixt met de 
virtuele wereld, om zo het product op 
een nieuwe, onconventionele manier 
aan te bieden. 

Apple biedt ook hier weer een goed 
voorbeeld. Steve Jobs van Apple 
bezwoer een aantal jaren geleden dat 
de retailomgeving voor hem verleden 
tijd was. Inmiddels lijkt hij van 
gedachten veranderd. Bricks als de 
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kan zijn voor aanbieder en andere 
consumenten. Het aanbod kan zo nog 
beter worden aangesloten op de 
behoefte.

Een aantal e-retailers heeft dat door en 
maakt het de traditionele retail er 
knap lastig mee. De retail heeft 
overigens niet als enige te kampen 
met dit probleem. Veel bedrijven en 
instanties zullen hun interface met de 
consument moeten herzien: met name 
de bankwereld, overheden, energie-
leveranciers en telecomleveranciers. Er 
bestaat vaak een (al dan niet bewust 
opgeworpen) drempel tussen de par-
tijen. De consument is terughoudend 
in het uitspreken van vertrouwen in 
het aangaan van de noodzakelijke dia-
loog. De huidige economische 
recessie draagt bij 
aan die 

Een goed voorbeeld in Nederland zijn 
de nog relatief nieuwe cashback-
systemen, waarbij de consument op 
basis van webaankopen beloond 
wordt voor zijn prestatie en loyaliteit. 
Deze kunnen door de retailers zelf 
worden vormgegeven, maar ook door 
intermediates die een kortingsdeel van 
de gedane webaankopen terugstorten 
op een ‘spaarrekening’. Voorbeelden 
hiervan zijn SplinQ en Handelszone.   

Zoeken is vinden

Zoekmachines zijn steeds beter in 
staat om de zoeker effectief en snel 
naar het doel te leiden. De belang-
rijkste toekomstige verschuivingen 
binnen het gebruik van internet zijn 
echter niet langer technologie-
afhankelijk, maar worden nadrukke-
lijk door de consument vormgegeven. 
Zelf content creëren, controle willen 
hebben over de mediaconsumptie en 
het personaliseren ervan nemen bin-
nen de informatierevolutie de hoogste 
plaats in. Zoeken naar informatie staat 
nog steeds op de eerste plaats, gevolgd 
door communicatie en het brede 
spectrum van e-commercie. Daarna 
volgen de sociale netwerken en enter-
tainment. Volgens zowel consument 
als zoekmachine-ontwikkelaars zoals 
Google zijn de laatste twee aan een 
explosieve inhaalslag bezig. 

De retail mist kansen, zo blijkt. Waar 
de zoekmachines behavioral targeting 
inzetten om interesseprofielen aan te 
leggen en deze vervolgens te gebruiken 
om gericht te kunnen adverteren, of 
deze dienst uiterst attractief aan te 
bieden aan de deelnemers en afnemers, 
blijven retailers achter. Ze ondernemen 
te weinig actie, zijn nog niet in staat 
om e-bronnen effectief in te zetten om 
een beter inzicht te krijgen in wat de 
consument wil. 

Dergelijke e-marketing heeft de toe-
komst. Zowel fabrikanten als retail 
handelen hier echter nog onvoldoende 
naar.  Ze onderschatten de moge-
lijkheden van de ideale mix tussen 
off- en online, zeker als het gaat om 
inzicht in de consument. Het web 
biedt ultrasnelle mogelijkheden om te 
kunnen acteren en te reageren, terwijl 
de response- en analyseperiode 
binnen de traditionele tools nog altijd 
relatief lang is. Het lijkt echter een 
kwestie van tijd voordat de adoptie 
van e- een feit is: de consument is 
immers wispelturiger dan ooit en zijn 
gedrag is simpelweg niet langer enkel 
af te meten aan zijn gedrag binnen de 
fysieke omgeving. 

Traditioneel onderzoek zal overigens 
niet van de aardbodem verdwijnen; de 
human factor en de daadwerkelijke 
een-op-een relatie blijven nodig om 
‘vlees op het bot’ te krijgen en ‘consu-
mentisme’ in real life te aanschouwen, 
te beleven en te analyseren.

De dialoog tussen consument 

en aanbieder

Zoals gezegd wil de consument 
betrokken worden, zelf deel uitmaken 
van aanbieding of propositie en graag 
‘aan de knoppen zitten’ als het gaat 
om de beste keus. Deze drijfveren 
vragen om aanpassingen binnen de 
informatierevolutie. Het draait hierbij 
om de behoefte aan kennis, communi-
catie en expressie, gekoppeld aan 
koopgedrag en de beïnvloeding daar-
van. De dialoog staat centraal. Volgens 
de laatste analyse is de consument van 
morgen niet enkel bereid te conver-
seren met de aanbieders, maar is zich 
toenemend bewust van dat naast 
‘halen’ ook ‘brengen’ tot de set be-
hoort. Deelnemen verplicht tot het 
achterlaten van informatie die relevant 

E-(in)motion & e-connect
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terughoudendheid, terwijl de consu-
ment verder wel openstaat voor nieu-
we en duidelijke interfaces en dialo-
gen. Sommige sectoren hebben het in 
de ogen van de consument ’verknald’; 
zij moeten om te beginnen hun bood-
schap flink herzien. Vertrouwen, 
transparantie en nadrukkelijke per-
soons- en situatiegerichte boodschap-
pen vormen daarbij de belangrijkste 
aspecten. Doen wat je belooft, blijft 
ook binnen de e-omgeving de sleutel.

Creatie, inhoud, context en 

boodschap

Design your own future in life lijkt een 
primaire levensbehoefte geworden 

binnen de e-consumptie. 
Liever de tv kwijt 

dan 

geen mobiel meer hebben en de 
webtoegang boven andere mediacon-
sumptie zetten - het is eerder regel 
dan uitzondering. 

Als retailer of merkenfabrikant is 
afwachten wat de nieuwe mogelijk-
heden bieden geen optie meer. Actief 
consumenten betrekken bij de formule 
of het merk is essentieel geworden. 
Daar is overigens in veel gevallen durf 
voor nodig, want binnen e-omgevin-
gen is de boodschap moeilijker te 
sturen dan in de traditioneel gehan-
teerde media. De consument de 
teugels te geven om vrijelijk zowel te 
creëren, de inhoud te bepalen en bin-
nen het geboden platform anders om 
te gaan met het merk of formule, kan 
user generated content doen verande-
ren in user negated content. In veel 
gevallen heeft dit in eerste aanleg een 
direct verband met de imagowaarden 
die aan de formule toegekend worden. 
‘Bezint eer ge begint’, het is actueler 
dan ooit. Laat de consument niet aan 
het roer als er een luchtje aan je for-
mule kleeft. Het succes staat of valt 
met de gezette waarden van de for-
mule of merk, plus de bijbehorende
perceptieset van de consument. 

Aan de consument van morgen en 
diens bereidheid nieuwe en nog on-
ontgonnen paden te betreden, zal het 
niet liggen. 

Future push & pull

Wie is wie in 2020? Hoe gaan we om 
met de e-commercevarianten in het 
tweede decennium van deze eeuw?  
Consumenten blijken zeer duaal om 
te gaan met projecties op de komende 
jaren. Zij geven aan dat trends sneller 
verouderen dan ze lief is, maar willen 
de stap naar nieuw wel zetten als deze 
daadwerkelijk aansluit op meer inter-

actieve mogelijkheden. Wat daarbij 
opvalt is dat het allemaal wel makke-
lijker moet worden. De consument 
van morgen eist een ‘ontmoeilijkt’ 
aanbod met meer transparantie, 
veiligheid en vooral controle.

De internetgoeroes delen die mening, 
zo viel in aanloop naar dit onderzoek 
op te tekenen uit interviews met 
Google, Twitter en Microsoft. Zij 
voorspellen nieuwe revoltes op het 
gebied van commerciële toepassingen 
in nieuwe omgevingen. Opvallend 
genoeg laten deze spelers zich hierbij 
niet enkel sturen door de technology 
push, maar veel meer door de con-
sumer pull. Ook hier is het blijkbaar 
de gebruiker die toenemend de macht 
opeist.

Google lanceert in 2010 een geheel 
gratis operating system, dat vooral 
informatie- en interactiegedreven is. 
Het is een ontwikkeling die kansen 
biedt voor retailers en fabrikanten; 
online zoeken, vinden en communi-
ceren zal namelijk nog centraler staan 
dan nu al het geval is. Microsoft en 
Yahoo lijken intussen de handen 
ineen te slaan met het zoekplatform 
Bing.

Nieuwe mogelijkheden, nieuwe vor-
men van virtuele intelligentie en meer 
digitale interactie - alles is vormge-
geven rond dezelfde, eeuwige vaste 
waarde: de mens. De human factor 
blijft de spil, hetzij fysiek, hetzij virtu-
eel. Voor zowel de traditionele spelers, 
de multichannelaars of de pure e-spe-
lers zal gelden dat de consument toe-
nemend zelf het merk wil zijn, eigen 
regels zal opstellen en eigen segmen-
ten gaat vormen rond consumptie. 
Brand-me en I am the brand zijn een 
tweede natuur geworden. 
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360° mvo

In de voorgaande twee edities van dit 
onderzoek bleek al dat de perceptie 
van de consument omtrent ‘eco’, 
‘groen’ en andere vormen van duur-
zaamheid en milieubewustheid is ver-
anderd. De consument denkt niet lan-
ger: ‘goed voor het milieu, maar niet 
voor mij’. Inmiddels is de keuze voor 
het eco-alternatief acceptabel gewor-
den, soms zelfs heel aantrekkelijk en 
hip en steeds vaker ook goed gefun-
deerd en onderbouwd door een con-
sument die een beter beeld heeft bij 
het duurzaamheidsbegrip. 

Eco is niet meer alleen voor het alter-
natieve publiek. Ecobewust, verant-
woordelijk gedrag is toenemend 
onderdeel geworden van de identiteit 
van de consument. De keuzes die hij 
binnen dat gedrag maakt zijn over-
tuigde keuzes. De consument is zelf-
bewuster en beter geïnformeerd dan 
ooit. Het ‘groene’ assortiment is ook 
groter dan ooit en binnen handbereik 
van iedere consument, maar met een 
mooie verpakking en juichende verha-
len alleen redt de retail het niet. Ook 
het simpele rekensommetje ‘eco = hip’ 
heeft ingeboet aan aantrekkingskracht. 
De consument is uitstekend in staat 
om platte claims op hun merites te 
waarderen. Voor de retail ligt de uit-
daging dus om te beantwoorden aan 
het 360˚-beeld dat de consument heeft 
ontwikkeld van ‘groen’. 

Dat de ecotrend meer body heeft ge-
kregen en sterkere, meer gefundeerde 
en gemotiveerde waarden binnen de 
perceptieset van de consument heeft, 
is geen verrassing. Die bewustheid uit 
zich echter anders dan verwacht. Bin-
nen de invulling van de dagbehoefte 
(de boodschappen bij de supermarkt 
bijvoorbeeld) is volgens de consument 
de rek er nog lang niet uit, zo blijkt 

uit de laatste analyse per juni 2009. 
Consumenten waarderen en accepte-
ren nieuwe impulsen die staan voor 
verantwoord en eco. We willen steeds 
maar meer en zolang we ons maar 
kunnen onderscheiden, doen we niet 
moeilijk over een wat hoger prijsni-
veau. Consumenten zijn best bereid 
om geld uit te geven of om soms zelfs 
wat meer uit te geven, als de keuze 
voor het groene alternatief gefundeerd 
gemaakt kan worden. Als de consu-
ment het aanbod als ondoorzichtig 
beschouwt, heeft de aanbieder echter 
een probleem: de consument heeft 
dan het idee meer of te veel geld uit te 
geven, zonder dat de voordelen dui-
delijk zijn. Het aanbod moet vooral 
aansluiten op de impuls te kunnen 
kiezen voor het beste alternatief, 
logisch zijn, assortimentsbreed inge-
vuld worden en binnen elke categorie 
herkenbaar zijn. Business as usual 
dus, met dien verstande dat de consu-
ment wel kritischer wordt. Er is meer 
behoefte aan duidelijkheid rond de 
‘claims’ die opgeworpen worden rond 
keurmerken, groene labels en pro-
ductinformatie. 

De fashionsector kan zich binnen het 
groene fenomeen onderscheiden met 
de inhaalslag die ingezet is. Zowel de 
‘merken’, als de ‘niet-merken’ ont-
komen er niet aan om het productie-
model en de bijhorende keten aan te 
passen. Consumenten blijken ook hier 
te willen kiezen voor de ecokeuze en 
zelfs de aanvankelijke niet-groene 
keus te willen heroverwegen. Boven-
dien staat de consument sterker open 
voor hippe en ‘kekke’ fashion-items 
die vanuit een 360° eco-gedachte zijn 
ontwikkeld, dus waarbij het design en 
de gekozen materialen duurzaam zijn 
en het hergebruik na de draagperiode 
gegarandeerd.

360° mvo
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Sectoren komen in de ogen van de 
consument niet meer weg met enkel 
het aanbieden van ecologische, duur-
zame of verantwoorde assortimenten. 
Ze moeten ook in eigen huis de zaken 
op orde hebben, overeenkomstig de 
propositie en belofte die beleden
worden. Nieuwe visies en mission 
statements schieten dan ook als pad-
denstoelen uit de grond, waarin het 
verantwoordelijkheidsbesef wordt 
beleden dat zijn beslag vindt (of zou 
moeten vinden) in elke uithoek van 
de onderneming.

Dergelijk gedrag wordt nog niet altijd 
volledig beleden op de winkelvloer. 
Verkopers adviseren hun klant graag 
een auto die minder dan 100 gram 
CO2 per kilometer uitstoot, maar 
vertellen tegelijkertijd met smaak over 
de meer verspillende topmodellen in 
het assortiment. Medewerkers advise-
ren hun klant nog te vaak dat het 
allemaal toch niets uitmaakt omdat 
alles uiteindelijk dezelfde herkomst 
heeft. Er zijn nog maar weinig verko-
pers die de klanten kunnen vertellen 
wat de werkelijke footprint van het 
assortiment is. Het zijn slechts voor-
beelden van de ‘vloer’ die de consu-
ment op z’n minst in verwarring 
brengen en waarbij de geloofwaardig-
heid ernstig wordt aangetast.  

De consument betrekt alle aspecten 
van de retailformule bij de rechtvaar-
diging van zijn keus en percepties. Of 
het nu gaat om energie en milieu, het 
gedrag van leveranciers in de keten of 
recyclebaarheid: de consument eist 
bijna 360° inzicht dat een-op-een her-
kend en erkend kan worden. Zowel 
voor de retail als de industrie liggen
er meer dan genoeg kansen, zolang er 
een goed begrip bestaat van het grilli-
ge, soms inconsequente gedrag van de 

consument en opperste transparantie 
geboden kan worden. En wat als de 
groene trend zwart gaat kleuren door 
minder gewenste of verplichte aanpas-
singen en de duurzaamheidseisen de 
adoptiesnelheid van de consument te 
boven gaat.

Eco versus de portemonnee

Het financiële aspect blijkt, als gevolg 
van de economische downturn, meer 
dan tevoren van invloed bij de keuze 
tussen duurzaam en niet-duurzaam. 
De consument heeft een groene basis-
houding, wil de trend die is ingezet 
sterk doorvoeren en omarmt deze 
vanuit zijn eigen behoefte om groen 
en verantwoord te zijn. De keuze voor 
‘eco’ kan echter ook ingevuld worden 
als een keuze voor besparing. 

Binnen retailsegmenten als automo-
tive, fashion of producten voor de 
‘thuisomgeving’ blijkt de shift richting 
groen grote gevolgen te hebben - 
zowel in negatieve als positieve zin. 
Opeens vormen financiële stimuli aan-
leiding om definitief te kiezen voor 
een auto met een A-label of een 
hybride, doordat de balans van het 
huishoudboekje er beter gaat uitzien 
vanwege lagere bijtelling, bpm en 
lagere brandstofkosten. Ter vergelij-
king: amper twaalf maanden geleden 
zorgde de hybride-push voor tegen-
overgesteld gedrag, was het econo-
misch en ecologisch onverantwoorde 
alternatief populairder dan ooit. Nu 
de consument beter op de hoogte is, 
zijn eigen standpunt heeft kunnen 
innemen en wordt beloond voor de 
ecokeuze, heeft hij die toch geaccep-
teerd. Dit wordt niet enkel terugge-
zien in de indrukwekkende verkoop-
cijfers van de zogenaamde A-labels of 
hybrides, maar ook zeker in de dalen-
de verkoop van de ‘benzineslurpers’.
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Ook in de thuisomgeving blijken de 
vormen van duurzaamheid een duide-
lijk andere perceptiewaardering mee-
gekregen te hebben, nu de hand wat 
sterker op de knip gehouden wordt. 
We willen nog wel en het besef dat 
het voor de toekomst overeenkomstig 
de gestelde doelen ‘wijs’ is om er 
anders en groener mee om te gaan, is 
nog steeds top-of-mind maar de porte-
monnee wil ook wat. Zo blijkt de con-
sument nadrukkelijker te willen bij-
dragen aan bronbesparing die direct 
resultaat oplevert, maar wordt het 
alweer lastiger nu te beslissen voor 
vervanging van een verwarmingsketel 
of investering in andere besparende 
maatregelen, als de ‘terugverdientijd’ 
ervan zich uitstrekt over een niet te 
overzien aantal jaren. 

Business as usual 

Gedreven door een grote mate van 
acceptatie, gebruik en bijhorende ver-
anderde waarden binnen de gedragset 
van de consument is eco-iconisatie 
binnen het nieuwe consumentisme 
verworden tot business as usual. In 
ongeveer de helft van de koopbeslis-
singen wordt een duidelijk, motiveer-
baar aspect ten aanzien van de ‘ver-
antwoordheid’ van de keuze in over-
weging genomen. De consument heeft 
het tussen de oren en handelt over-
eenkomstig het ingezette patroon. Je 
komt als retailer allang niet meer weg 
met het negeren van opinies, die inge-
geven worden door de media en aan-
gewakkerd worden door waren-
autoriteiten, politiek of instanties die 
zich sterk maken voor de bredere 
milieuaspecten. Bovendien wordt het 
‘opslingereffect’ steeds sterker door de 
toegenomen relevantie en de druk van 
de ingezette downturn. 

De consument ziet zich gedwongen 
zijn gedrag aan te passen op het nu en 
de nabije toekomst. Dit versterkt het 
verder exploreren van de ingezette 
trend. Opmerkelijk is dat ook de con-
sument vindt dat de veelheid van de 
keuzes die bijna afdwongen worden 
niet meer passen in het oude keuze-
model. De trend versterkt zich, maar 
middels nieuwe waarden. 

Shift komt (en gaat)

Dat de ecoshift naar ‘anders’ is ingezet 
en heeft plaatsgemaakt voor sterkere, 
meer gefundeerde waarden binnen de 
perceptieset is geen verrassing. Ook 
de maturiteit waarmee de consument 
zijn gedrag presenteert, lijkt een 
logisch gevolg daarvan. Op basis van 
de laatste analyse blijkt de consument 
op een kruispunt te staan: in de toe-
komst zal hij eco wellicht niet langer 
als alternatief beschouwen, maar als 
vanzelfsprekendheid. Nog sterker dan 
eerdere jaren (2006 - 2008) biedt dit 
voor de sector kansen om het verschil 
te kunnen maken. 

Pas vanuit die vanzelfsprekendheid 
kan de volgende stap 
gezet worden. 
Niet 

eerder en niet later. Het is aan de 
industrie en de retail om hierin een 
voortrekkersrol in te nemen die na-
drukkelijk sterker afgepast wordt op 
de wensen en de sentimenten van 
vandaag. De shift is ingezet, nu komt 
het erop aan de trend duurzaam in te 
bedden in de perceptieset van de con-
sument. 

De economische omstandigheden heb-
ben hierbij een nuttige functie. Consu-
menten worden zich bewust van hun 
consumptie en hun besteedbare inko-
men en worden tot gefundeerde keu-
zes gedwongen. De ecotrend profiteert 
hiervan mee. Aan de andere kant heeft 
de downturn de innovatiebereidheid 
en de voorwaarts stuwende krachten 
van de industrie en de retail bijna 
tot stilstand gebracht. Voor over-
leven op langere termijn, ook 
nadat de bodem is bereikt
en er weer naar boven ge-
keken kan worden, is 
dat funest. 

360° mvo
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Van leeftijdloos naar mixed-up

De Nederlandse bevolking stevent de 
komende jaren af op een flinke veran-
dering als het gaat om samenstelling 
en leeftijdsverdeling. Nederland ver-
zilvert: het Centraal Plan Bureau 
(CPB) en het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) geven aan dat over 
enkele jaren de helft van de Neder-
landers vijftig jaar en ouder is. 

De verzilvering (die uiteenvalt in 
enkele verzilvering (de babyboomers 
van nu (45-65) die ouder worden) en 
dubbele verzilvering (de ouderen van 
nu (65 +) die nog ouder worden)) is 
structureel en onomkeerbaar. Tot 
2010 zal de verzilvering nog geleide-
lijk toenemen, maar daarna wordt een 
versnelling ingezet die de komende 
drie decennia grote gevolgen zal heb-
ben voor het consumptiegedrag van de 
Nederlander en daarmee voor de eisen 
die aan de retailsector worden gesteld. 

De retail zal gedwongen worden een 
nieuwe strategie te ontwikkelen op de 
veranderende bevolkingssamenstelling 
en de daaraan verbonden verandering 
van de waardenset van de consument. 
De verzilvering heeft ook op een 
ander front gevolgen. Volgens de 
Commissie Bakker zal de beroepsbe-
volking van Nederland krimpen. De 
retailsector krijgt te maken met krapte 
op de arbeidsmarkt, tenzij het lukt 
om in 2016 een arbeidsparticipatie 
van 80% te behalen - wat de commis-
sie zich tot doel heeft gesteld.

Identiteit

Dit onderzoek neemt sinds 2005 het 
onderzoeksaspect ‘leeftijdsbeleven’ 
binnen de brede consumentengroepen 
mee. Dat resulteert sindsdien in op-
vallende conclusies. Het blijkt dat de 
perceptie van leeftijd en het bijbe-
horende gedrag enorm aan verande-
ring onderhevig zijn. De statische, vast-
omlijnde doelgroep van weleer bestaat 
niet langer. Consumentengedrag laat 
zich niet meer aan de hand van model-
len voorspellen; dergelijke modellen 
zijn dus al helemaal niet bruikbaar om 
het gedrag van de consument voor de 
komende jaren te projecteren. 
Marketing en communicatie op basis 
van verwachtingen alleen voldoen 

niet. Er zal sterker rekening gehouden 
moeten worden met het werkelijke, 
dagelijkse gedrag van de consument. 
Ondertussen bestaat er een groeiend 
verschil tussen dit gedrag en de per-
ceptie van de retail. 

Mixed-up

Een deel van het probleem voor de 
retail ligt besloten in de veranderde 
perceptie die de consument heeft van 
zijn eigen leeftijd. Leeftijdsgroepen 
laten steeds minder afhangen van 
traditionele leeftijdsgebonden segmen-
taties. Werkelijke leeftijden vormen 
niet langer de meetlat van segmentatie 
binnen retailomgevingen. Of we nu de 
pre-teens vanaf een jaar of 10 be-
schouwen, of verder opschuiven in 
het leeftijdslandschap tot zo’n 25 jaar, 
of kijken naar de verzilverende consu-
ment van nu: consumenten laten hun 
gedrag toenemend  afhangen van een 
zogenaamde mix-up tussen hun wer-
kelijke leeftijd en de ‘aspirationele’ of 
gevoelde leeftijd (de in eerdere onder-
zoeken gesignaleerde ‘leeftijdsloze 
consument’). De laatste uitkomsten 
van het onderzoek maken nog eens 
duidelijk dat deze trend versterkt 
doorzet. Geënquêteerde consumenten 
antwoorden dat ze ‘meerdere leeftijden’ 
hebben en zich niet altijd gebonden 
voelen zich binnen een segment of 
groep te plaatsen. 

De mixed-up-trend heeft ook gevol-
gen voor het koopgedrag van de 
consument. Zo herkennen de oudere 
groepen van boven de vijftig zich niet 
echt in de posities die door de retail 
worden ingenomen als het gaat om 
reclame, promoties of andere media-
interfaces en blijken de jonge groepen 
van 18 tot 29 zich steeds lastiger te 
kunnen identificeren met opgeworpen 
vooroordelen rond ‘leeftijd’.
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Elke groep kent zijn eigen uitdagingen, 
zo blijkt: van de middengroepen met 
een eigen huis, de ouderengroepen 
die uitzien naar hun pensioen en de 
jongerengroepen die de uitdaging aan-
gaan om hun eigen footprint vorm en 
inhoud te geven. Die uitdagingen mis-
sen hun uitwerking niet op de gevoe-
ligheid van de trend. De mate van 
complexiteit neemt daarbij zeker niet 
af, maar wordt enkel groter. 
Meervoudige realiseerbaarheid en de 
maakbare omgeving van de generation 
now is zeker niet exclusief van toe-
passing op de jongerengroepen. Dat 
een oudere uitziet naar zijn pensioen 
betekent niet dat hij achter de gerani-
ums gaat zitten. De interface tussen de 
retail en de consument moet als nooit 
tevoren tailormade worden afgepast. 
De retail blijkt hier veelal helaas nog 
niet toe in staat - ondanks de toene-
mende dringendheid van een doeltref-
fend antwoord. 

Piramide

De bevolkingspiramide is de laatste 
jaren op zijn kop gezet, door de toene-
mende verzilvering en de veranderende 
samenstelling van de bevolking. Het 
sterftecijfer daalt, de ontgroening 
neemt toe, het geboortecijfer daalt en 
de bevolkingsgroei vlakt af of slaat 
zelfs om in bevolkingskrimp. Ook is 
het opvallend dat de verhouding 
tussen samenlevingsvormen sterker 
verandert dan enkele jaren geleden 
werd voorspeld. Dat is enerzijds een 
logisch gevolg van de veroudering, 
maar heeft ook alles in zich van een 
aanstormende trend. De verzilverende 
consument vormt weliswaar de belang-
rijkste doelgroep binnen de toekom-
stige retailomgevingen, maar ook de 
hard groeiende groep van een- en twee-
persoonshuishoudens en eenouder-
gezinnen laat zijn sporen na. Boven-

Agewise

Het is de nieuwe steen der wijzen van 

de marketeers: agewise. Een van de 

belangrijkste fenomenen waarmee de 

retailsector rekening moet houden is dat 

de werkelijke leeftijd van consumenten 

niet meer als leidraad genomen kan 

worden. ‘Gepercipieerde leeftijd’ en 

‘aspirationele leeftijd’ zijn ervoor in de 

plaats gekomen. Het is te makkelijk om 

te denken dat dit gelijk staat met het 

ideaal van de eeuwige jeugd. Sommige 

consumenten voelen zich juist ouder of 

doen zich graag juist ouder voor dan ze

zijn. Het gaat ook hier om de mix-up

tussen echte leeftijd en gevoelde leeftijd.

dien zijn, zo blijkt uit de laatste 
analyse, de jongerengroepen aan een 
spenderingsrevival bezig. Zij houden 
in de huidige situatie de hand niet op 
de knip en gaan over de grenzen van 
wat het huishoudboekje redelijkerwijs 
kan verdragen. Het is echter de 
oudere consument die voor de retail 
enorme kansen biedt, want hij verte-
genwoordigt binnenkort immers de 
grootste bevolkingsgroep. De initiatie-
ven rond de ‘platte’ ouderenmarketing 
van enkele jaren geleden hebben niet 
gewerkt; de benadering van ouderen 
als geïsoleerde groep treft geen doel. 
Als we Europa als ‘ouderencontinent’ 
beschouwen, zoals de EU dat ook 
doet, blijft Nederland qua retail-
marketing en de vormgeving van 
structurele formuleaanpassingen 
achter bij de ons omringende landen.

Proactief

De consument, of die nu net de leef-
tijd van tien heeft bereikt of uitzicht 
heeft op zijn pensioen, wil anders 
omgaan met consumeren. ‘Anders’ wil 
hier zeggen: niet langer louter ingege-
ven door leeftijd, maar ook door de 
perceptie daarvan en openstaand voor 
nieuwe ervaringen, zolang die maar 
appelleren aan de eigen identiteit en 
situatie van het moment. Dat heeft 
ook tot gevolg dat die consument niet 
altijd weet wat hij wil. Er is hierbij 
een belangrijk verschil tussen jonge-
ren en ouderen: waar jongeren (<30) 
zich niet langer laten leiden door
passieve media maar zelf de regie in 
handen hebben, blijft de ouderen-
groep nog sterk vasthouden aan het 
oude, alhoewel ze in overig gedrag 
wel mee willen bewegen. 

Voor de retailsector ligt hier een uit-
daging. De jongere consument kan 
zijn wensdoelen omschrijven maar 

Van leeftijdloos naar mixed-up

laat de invulling over aan het moment; 
de oudere consument is zelfbewuster 
dan ooit, maar mist de flexibiliteit om 
zich zomaar over te geven aan iets 
nieuws. De oudere acteert in principe 
vanuit een vaste waardenset, geba-
seerd op zijn ervaringen en gedrag 
van de afgelopen jaren. Deze set 
vormt het kader van zijn consumeren. 
De retail moet beide groepen anders 
behandelen, maar wel met een grote 
gemene deler: proactiviteit. Proactivi-
teit is nodig, want de reactie is al ach-
terhaald op het moment dat hij wordt 
uitgevoerd en is bovendien gebaseerd 
op een vastomlijnde en dus onvol-
ledige perceptie van leeftijd en bij-
behorend gedrag. 

Als de jonge consument weet wat hij 
zoekt, maar geen vorm kan geven aan 
de wens, dan moet de retailer de juis-
te vorm bieden. Als de oudere consu-
ment iets niet aandurft, dan moet de 
retailer uitleggen waarom datgene 
juist wél past bij de situatie van die 
consument. 
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Van probeer- naar ‘beslisconsumentisme’ 

De consument is actiever geworden in 
het maken van de beste keuze voordat 
de uiteindelijke koop gedaan wordt. 
Hij laat zich steeds minder beïnvloe-
den door verwarrende of diffuse 
mediaboodschappen en ondoorzich-
tige aanbiedingen. De consument 
wordt gedreven door een doel: de 
beste keuze maken als het aankoop-
moment is aangebroken. De shopper 
wil zichzelf bedienen. Aanbiedingen 
die gevraagd of ongevraagd langs-
komen, worden langs de meetlat van 
een toegenomen bewustzijn gelegd. 
De consument is goed in staat om zijn 
eigen basiswaarden te formuleren en 
komt goed beslagen ten ijs als er 
gekozen moet worden. De recessie 
heeft een belangrijke duit in het zakje 
gedaan om dat gedrag op scherp te 
zetten. 

Consumenten willen ‘spelen’ met het 
aanbod en ‘converseren’ om tot de 
juiste keuze te komen. Deelnemer 
worden en zelfcreatie nastreven om 
invloed te kunnen krijgen op het 
aanbod en de daarbinnen geboden 
alternatieven nemen snel in belang 
toe. Voor zowel de retail als de 
merkenfabrikanten is het essentieel 
geworden onderdeel uit te maken van 
die conversatie; of die nu online of 
offline gepresenteerd wordt.  

De consument is steeds minder ge-
bonden aan tijd, plaats en moment als 
het gaat om de ontvangst van bood-
schappen en de dialoog die opge-
bouwd kan worden omtrent het brede 
productenaanbod. Door de veelheid 
aan moderne communicatiemiddelen 
wordt de consument elk moment van 
de dag, ongevraagd of gevraagd, voor-
zien van informatie die van invloed is 
op zijn koopgedrag, of dat nu via de 
mobiele telefoon, pda, pc, laptop, tv 

of het internet-enabled navigatiesys-
teem in de auto is. Consumenten 
ervaren hierdoor de hele dag door 
probeerimpulsen, waar ze ook mogen 
zijn. Lezen van een fysieke krant of 
reclamefolder bij het ontbijt wordt als 
belangrijkste informatiemoment lang-
zaamaan weggedrukt. 

Offline aangezet worden tot de pro-
beerdeal, vervolgens die deal online 
checken op prijs, voorwaarden en 
kenmerken en dan tot de uiteindelijke 
transactie over gaan, en alle andere 
denkbare kruisbestuivingen tussen 
online en offline, zijn aan de orde van 
de dag. De consument bedient zich-
zelf, vindt zichzelf expert en laat zich 
steeds minder in verwarring brengen. 

De versnelling is enorm toegenomen, 
zo blijkt uit de analyse van het onder-
zoek. De consument acteert sneller 
dan de retail kan reageren. 

De beslisconsument

De consument is inmiddels al bijna 
weer een stapje verder. De consument 
van morgen is niet langer een probeer-
consument, maar een beslisconsument. 
Hij is op basis van eerder verkregen 
koopervaringen en de resultaten daar-
van wijs geworden en zal deze erva-
ring toepassen op de toekomstig te 
nemen beslissingen tot accepteren of 
negeren van proposities. De koper weet 
wat hij wil; aan de retailer de opgave 
erachter te komen wat dat dan is, om 
zo de interface te verstevigen en de 
consument het gevoel van cocreatie te 
geven. Er zijn voorbeelden te over om 
subtieler om te gaan met je eigen 
boodschap en daardoor de consument 
sterker te betrekken bij product of 
formule. PepsiCo bijvoorbeeld, dat 
consumenten vraagt wat zij van 
Obama vinden en daarbij de moge-
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lijkheid biedt om een YouTube-video 
op te nemen; een fabrikant die consu-
menten een onlinespel laat spelen en 
van iedereen een ‘winnaar’ maakt door 
een gratis product aan te bieden. 
Ondertussen worden de e-mailadres-
sen van deelnemers verzameld en 
kunnen de fabrikanten hun consu-
mentenprofielen weer wat verder aan-
scherpen. De conversatie breidt zich 
uit, beïnvloeding wordt geoptimali-
seerd en de betrokkenheid van de 
consument bij de boodschap leidt tot 
sterker gemotiveerde beslissingen. 
Genoemde voorbeelden hebben overi-
gens niets van doen met het product 
of de formule zelf, maar zijn subtiel 
vormgegeven om van proberen sneller 
tot beslissen te komen.

De zware wissel van de crisis

De beslissingstabel van de consument 
is in de afgelopen 12 tot 18 maanden 
veranderd. Zo zijn de condities, de 
voorwaarden en de logica die tot een 
aankoopbeslissing moeten leiden uit 
balans gebracht. Onzekerheden rond 
de doorzettende economische down-
turn en de toenemende complexiteit 
rond aanstormende omgevingsproble-
matiek als milieu, zorg en lastenver-
zwaringen hebben een zwaardere wis-
sel getrokken op de consumenten-
sentimenten dan verwacht. 

Indien we de set van alle beïnvloedende 
aspecten bijeenbrengen en beoordelen 
op de gedragswisselingen, kan gecon-
cludeerd worden dat de consument 
als het gaat om het doen van aan-
kopen beslisvaardiger is dan ooit - 
zowel in negatieve als positieve zin. 
De motivatieset om iets niet te doen is 
ondertussen even groot als die om iets 
wel te doen, of iets anders te doen.

Doolhof

De consument wil niet langer zijn weg 
hoeven te vinden in een doolhof van 
doodlopende gangen binnen het 
retailaanbod, of te dwalen tussen 
onduidelijke aanbiedingen en keuze-
modellen. Uit analyse blijkt dat dit 
transparantere, duidelijkere propo-
sities eist van de retailsector. De con-
sument wil het aanbod ‘ontmoeilijkt’ 
zien - of dat nu om financiële en tele-
comdiensten gaat, of om het reguliere 
retailaanbod binnen bijvoorbeeld 
supermarkt of kledingzaak. De aspec-
tenset waarop aanbod beoordeeld en 
gepercipieerd wordt, staat nadrukke-
lijker dan ooit in het teken van niet 
meer willen verdwalen en recht op het 
doel afgaan. Geen enkele aanbieder 
die met de consument communiceert 
om zijn aanbod ‘aan de man’ te bren-
gen, ontkomt aan de onomkeerbare 
trend van heldere en duidelijke for-
muleposities. 

Meten is weten

De ‘nieuwe’ consument zal steeds 
sterker zijn beslisgedrag aanpassen op 
nieuwe waarden en afrekenen met de 
bewusteloosheid van blind vertrouwen 
in het platte aanbod van diensten en 
producten. Uit de analyse blijkt dat 
die ‘beslismeetlat’ voor het doen van 
aankopen de afgelopen periode 
bewuster wordt neergelegd. De weg 
om van prikkel tot impuls en vervol-
gens tot transactie te komen is defini-
tief anders vormgegeven. Ook bij een 
toekomstige aantrekkende economie, 
een toenemend consumentenvertrou-
wen en groeiende koopbereidheid zal 
dit gedrag niet veranderen.

Consumenten blijven kritisch: niet 
enkel ten opzichte van de retailspelers 
en de merkenfabrikanten, maar ook 
ten opzichte van elkaar. De consu-

Van  probeer- naar ‘beslisconsumentisme’
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ment is zich bewust van de nieuwe 
autoriteit, waarbij consumentensites 
en fora op het internet de belangrijk-
ste media zijn. Een merk of formule 
kan zo maar op een enkel aspect of 
imagoattribuut naar de prullenbak 
verwezen worden door een kritische 
gebruiker. Consumenten bouwen 
nadrukkelijker verder op elkaar ver-
sterkende ervaringen die vanuit alle 
hoeken en gaten opgebouwd worden. 
Ze zullen een formule of merk niet 
zomaar laten vallen, maar het is toch 
opletten geblazen. 

De (inter)connectie

De aansluiting versterken daar waar 
de consument ‘het verschil’ kan erva-
ren, zal belangrijker worden dan ooit. 
Als we ervan uitgaan dat de markt in 
2017 en daarna gedicteerd wordt door 
de ‘vluchtige’ consument, de markt-
werking van nu ernstige bijstelling 
vereist, de online- en offlinewereld in 
elkaar overlopen en een duurzaam 
huwelijk hebben, kunnen we conclu-
deren dat hoge eisen worden gesteld 
aan de retailspelers. Innovatie staat 
daarbij centraal, maar ook de bereid-
heid strategie, bestuur- en organisatie-
vormen waar nodig te veranderen. 

Zoals blijkt uit de laatste analyse per 
2009, is bijna de helft van de retail-
spelers de connectie met de consu-
ment aan het verliezen. Op belang-
rijke en soms essentiële imagoaspec-
ten en waarden wordt nog steeds uit-
gegaan van een enkelzijdige push naar 
de markt. Retailers willen niet conver-
seren, maar acteren, willen wel bood-
schappen uitzenden maar zijn terug-
houdend in de connectie met de con-
sument. De mate van binding en de 
waarde en loyaliteit die worden toege-
kend aan een merk of formule nemen 
in absolute waarden sterker af dan de 

maanden hiervoor. De mate van poten-
tieel switchgedrag neemt toe. De retail-
spelers staan voor de uitdaging de 
connectie te versterken of te herstellen. 

Er zijn per medio juli 2009 drama-
tische voorbeelden zichtbaar waarbij 
de consument aanvankelijk ervoor 
openstaat de switch naar een merk of 
formule te maken, vervolgens teleur-
gesteld wordt en op basis daarvan een 
andere keuze maakt die vervolgens de 
beslissing blijkt te rechtvaardigen om 
wel een mate van loyaliteit en betrok-
kenheid te presenteren. Het zijn de 
partijen die weten in te spelen op de 
brede perceptieset van de connectie-
gevoelige consument, die uiteindelijk 
die loyaliteit en betrokkenheid zullen 
binnenslepen.  
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Small is beautiful, de nieuwe niche 

De moderne consument eist een retail-
aanbod dat op de maat is gesneden 
van de behoefte op het moment. De 
retail kan niet langer volstaan met een 
generiek massa-aanbod. Grote spelers 
hebben hier moeite mee. Ze weten de 
consument niet meer te boeien en te 
binden. Nichespelers maken dankbaar 
gebruik van de hierdoor ontstane gap. 
Er zijn natuurlijk uitzonderingen die 
de regel bevestigen. Een aantal 
volumespelers zoekt wel duidelijk 
naar manieren om de consument 
beter te kunnen bedienen, met 
customized producten en diensten die 
zijn vormgegeven rond het primaire 
doel of de primaire wens van het 
moment. Daarbij zijn ze niet bang om 
de niche op te zoeken en zich zo te 
onderscheiden van de concurrentie. 
Small is beautiful, zogezegd.

Dit hoofdstuk geeft een algemeen over
zicht van de bewegingen in de niche 
Maatwerk. 

De consument van morgen wil maat-
werk, eist een aanbod met meer con-
text, inhoud en betekenis. De grote 
spelers moeten daartoe de winstge-
vende niches opzoeken. Probleem 
daarbij is echter dat de volumespeler 
afhankelijk is van de loyaliteit en het 
commitment van de consument. Het 
is zeker niet ondenkbaar dat een retai-
ler blijft zitten met grote hoeveelheden 
nicheproducten, omdat de consument 
wat minder trouw is gebleken dan 
gehoopt. Het wordt steeds lastiger om 
als grote speler te downsizen, om zo 
beter aansluiting te kunnen krijgen 
met de kritische, zelfbewuste consu-
ment. De kracht van grote formules 
ligt in de ogen van de consument niet 
in ‘klein’, ‘op maat gemaakt’ en ‘voor 
een select publiek’; als grote spelers 
iets dergelijks toch proberen lopen ze 

daarom het gevaar slachtoffer te wor-
den van hun eigen brand equity.

One size fits all is uit. Size does matter 
is in en de consument bepaalt zelf de 
pasvorm. De volumeretail moet op 
zoek naar de aansluiting met de klant. 
In andere woorden: op zoek naar de 
juiste niche, met behoud van geloof-
waardigheid. Een lastige opgave.

Organische niches   

Binnen consumentenmarketing en de 
interconnectie tussen aanbod en vraag 
hebben de afgelopen twaalf maanden 
veel ingrijpende veranderingen plaats-
gevonden. Het standaardaanbod, dat 
zo lang voldeed, wordt genegeerd. De 
consument gaat massaal op zoek naar 
een beter, meer op maat gesneden 
alternatief. De retail kan dat niet of 
onvoldoende bieden; derhalve genoeg 
reden om in actie te komen. 

Retailers moeten de keuze maken
tussen mass en class. De keuze valt 
meestal automatisch op mass: het is 
nu eenmaal makkelijker om binnen 
de zekerheden van je primaire doel-
groep en markt te blijven. Toch is het 
vaak lonend om juist voor class te 
kiezen: om andere profielen aan je te 
binden en om met nieuwe waarden, 
producten en diensten een ‘opslinger-
effect’ te creëren. Je kiest voor een 
kleinere doelgroep, maar met een 
grotere kans op uitbouw van die doel-
groep (goed voorbeeld doet immers 
volgen) en met goed gevolg voor de 
merkwaarde van je formule, omdat je 
erin slaagt de consument in zowel 
hoofd als hart te raken. De consument 
waardeert retailers met een min of 
meer customized aanbod beduidend 
hoger dan spelers die zich houden bij 
de standaard bulkproducten.

Small is beautiful, de nieuwe niche 
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Grote spelers moeten beantwoorden 
aan de consumer pull door onder-
scheidende elementen in te bouwen. 
Ze moeten, kortom, de niche opzoe-
ken. We pretenderen overigens niet 
dat elke speler zijn eigen niche moet 
creëren; niet ieder product of iedere 
dienst leent zich daarvoor. Wat wel 
opgaat is dat de sector op zoek moet 
naar onderscheidend vermogen, om 
op die manier de connectie met de 
klant te behouden of terug te winnen. 
De consument moet de aanbieder in 
elk geval beleven als een niche. Dit 
gegeven vormt de rode draad van dit 
rapport.

Mass individualization

Veel ‘stenen’ retailers verliezen hun 
doelgroep. De intimiteit met de klant 
gaat verloren. Businessmodellen doen 
innovatie en de ontwikkeling van 
nieuwe interfaces en nieuwe niches de 
das om. De eens zo stevige klanten-
basis kalft af. 

Slechts een vijfde van de responden-
ten in dit onderzoek acht de fysieke 
retail in staat om de vraag naar niche-
creatie of nichebeleving goed in te 
vullen. In de onlineaanbieders bestaat 
meer fiducie: 60% van de ondervraag-
den denkt dat deze sector beter zal 
kunnen beantwoorden aan de behoef-
te. We hebben ons bij dit onderzoek 
beperkt tot qua assortiment vergelijk-
bare aanbieders. 

De trend van mass individualization
is onomkeerbaar en allang niet meer 
voorbehouden aan zogenaamde future 
shapers, de consumenten die het pad 
effenen voor grotere groepen adopters.  
Dat de klant openstaat voor niches 
blijkt wel uit de snelheid waarmee 
nieuwe niches worden gezocht en 
gevonden, of het nu om de chiquere 
assortimenten in de supermarkt gaat, 
de one-off binnen de high branded 
fashion, de custom built nieuwe 
sneaker of de tailormade vakantie-
experience. 

De oudere definitie van het begrip 
‘niche’ luidt als volgt: een specifiek, 
afgebakend en bewerkbaar deel van 
de markt waar de spelers minder
concurrentie voelen dan op de hoofd-
markten. De definitie van ‘niche-mar-
keting’ volgens Wikipedia: ‘het proces 
van het vinden en bedienen van klei-
ne, maar potentieel winstgevende 
marktsegmenten’. Daarbij zou vermeld 
moeten worden dat marktsegmenten 

niet zo makkelijk meer te identificeren 
en af te bakenen zijn dan voorheen.

Consumenten zijn niet langer in te 
delen volgens socio-economische ken-
merken; er ontstaan organische groe-
pen binnen bestaande omgevingen die 
zich weinig aantrekken van traditio-
nele indelingen. Ze staan echter open 
om nieuwe niches te adopteren, te 
creëren of te negeren. 

Selectief schaars

Toepassing van selectieve distributie 
en het ‘op is op’-principe blijkt een 
goede manier om producten aan-
trekkelijk te maken. Binnen niches 
met een wannahave-karakter blijkt 
schaarste de attractiviteit alleen maar 
verder te verhogen. Uit dit onderzoek 
blijkt dat dit in het merendeel van de 
retailsectoren van toepassing is. 

Robert B. Cialdini zei het al in zijn 
boek The Six Weapons of Influence: 
gecreëerde schaarste is een van de 
wapens die kan worden ingezet om 
toegang te forceren tot de top of mind 
van de doelgroep en van daaruit de 
virale opslingereffecten door de consu-
ment zelf te laten stimuleren. Dat 
geldt nu, en zal met de groeiende 
macht van de consument alleen maar 
relevanter worden. Het is echter wel 
oppassen geblazen binnen welke 
categorieën de retail of industrie de 
limited editions of de specials aanbiedt. 
De e-klant zal bij platte schaarste
massaal alternatieven opzoeken die 
ook de behoefte invullen. Slim vorm-
geven van afgepaste assortimenten of 
producten daarbinnen, selectieve dis-
tributie en release management kun-
nen, indien goed ingezet, optimale 
vraag creëren. Een overmatige schaars-
te werkt echter averechts. Het heeft 
een negatieve invloed op de perceptie 
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marktsegment waarin het aanbod 
toegesneden moet worden op de 
individuele wensen van de consu-
ment. Als die consument betrokken 
wordt en op gevoel, ervaring en
beleving wordt aangesproken, is het 
ultieme doel bereikt: commitment.

Jong & oud

De vetorechten binnen negeren of 
accepteren worden afgedwongen door 
de groepen die innovaties van welke 
aard dan ook als eerste beoordelen
en omzetten in actie. We spreken dan 
over de succesvolle jongeren en de 
groepen tot omstreeks het veertigste 

van de consument, die vervolgens zal 
weglopen. Voorbeelden van selectieve 
distributie zijn bij voorbeeld de intro-
ductie van de nieuwe iPhone van 
Apple en het release management rond 
de laatste Harry Potter-film. Minder 
geslaagde voorbeelden zijn te vinden 
bij formules die een push willen gene-
reren door een primeur of een revolu-
tionaire aanbieding te doen binnen 
een opgezochte doelgroep. Die doel-
groep wordt vervolgens teleurgesteld, 
omdat de verkrijgbaarheid zo mager is 
dat niet voldaan kan worden aan de 
minimale basisvraag. 

Alhoewel segmentgebonden en ook  
doelgroepspecifiek, blijkt ruim de 
helft van de consumenten (<40 jaar) 
sterk tot zeer sterk open te staan voor 
primeurs, nicheproducten of selectief 
gedistribueerd aanbod.

Premiumisatie 

In bijna elk segment is de zogenoemde 
‘premiumisatie’ aan het uitdijen. Food-
retailers poetsen huismerken op tot 
selecte en premium extensies binnen 
het aanbod. Automerken sporen de 
consument aan om vooral te kiezen 
voor de exclusive-uitvoering. De 
consument omarmt het allemaal 
sterker dan werd aangenomen. 

Uit de analyse blijkt bijvoorbeeld dat 
binnen de supermarktomgeving de 
consument zich sterker dan voorheen 
laat leiden door een afgewogen set van 
beleving, smaak, kwaliteit en attracti-
viteit; de absolute prijsperceptie komt 
op een lager plan. Prijs is nog steeds 
belangrijk, maar de consument wil 
ook producten die de aspecten van 
exclusiviteit verenigen met onder-
scheid en afstand nemen van het 
doorsnee-aanbod. In hun ongebrei-
delde ijver een exclusieve variant te 

presenteren komen veel mainstream-
retailers niet verder dan een beetje 
window dressing. Daaronder schuilt 
dan een product dat de middelmaat 
niet ontstijgt. De consument tuint er 
niet in, zodat dergelijke formules er 
maar lastig in slagen upmarket te 
gaan. Het blijkt dat de weg om van 
een dubbeltje een kwartje te maken 
nog steeds hobbeliger is dan verwacht. 

Retailers zoeken steeds meer de ‘rek’ 
op in de perceptie- en waardenset van 
de consument. Hoe houdbaar zijn 
merkwaarden? Consumenten blijken 
best mee te willen bewegen met 
retailers die het hogerop zoeken, maar 
zijn vaak bereid verder te gaan, of 
minder ver, dan de retailers vermoe-
den. Er bestaat dus nogal wat over-
en onderschatting van de eigen brand 
equity. Zo lijkt het de zogenoemde 
middenspelers niet makkelijk af te 
gaan om de marge-rijkere upgrading 
vorm en inhoud te geven, maar ook 
downgrading blijkt vaak lastiger dan 
gedacht. De premium middenspelers 
hebben juist steeds meer moeite om 
attractiviteit en daarmee hun marge 
overeind te houden. Op basis van de 
consumentenresponse lijkt ‘vinger aan 
de pols’ houden en heroverwegen van 
de ingezette paden van differentiatie 
in de assortimenten eerder noodzaak 
dan uitzondering. 

Het aanbod moet diversifiëren en het 
is aan de spelers om hier invulling aan 
te geven. Mass industry push kan 
veranderen in een mass niche pull, 
maar dan wel vanuit nieuwe perspec-
tieven. De retail moet sterker appel-
leren aan het verlangen naar een cus-
tomized premiumaanbod. Upmarket 
worden door de consument andere 
eisen aan het aanbod gesteld. Daaraan 
moet worden voldaan. Het is een 

Small is beautiful, de nieuwe niche 
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levensjaar die leven voor ‘nieuw’: de 
bewust bekwamen die nieuwe ont-
wikkelingen snel adopteren om iden-
titeit en stijl te benadrukken. Uit ana-
lyse in eerdere edities van Trends in 
Retail (Re-)Connect the Consumer 
bleek dat ook de andere en oudere 
groepen aan een zogenaamde revival 
bezig waren. Inmiddels blijkt ‘jong’ 
toch sneller te gaan dan ‘oud’. De 
kloof tussen beide groepen leek aan-
vankelijk kleiner te worden, maar 
wordt inmiddels weer groter. Deze 
overigens niet al te grote gedragswis-
sel is mede toe te schrijven aan de 
economische situatie van het moment. 

Maslow

De Nederlandse consument, en dan 
vooral de jongere consument, is op-
geklommen tot in het puntje van de 
piramide van Maslow. We hoeven ons 
geen zorgen meer te maken over de 
primaire levensbehoeften; zelfverwer-
kelijking verdient nu prioriteit. Het 
nastreven van zelfverwerkelijking om 
van daaruit verder te ontwikkelen, 
vormt in deze eeuw het nieuwe 
behaviorisme. We willen meer holis-
tisch omgaan met belevingen, kennen 
andere waarden toe aan koop en 
gebruik. De consument heeft de 
passiviteit achter zich gelaten en gaat 
actief op zoek naar vervulling van zijn 
wensen.

De theorie van de Third Force-
psychologie is relevanter dan ooit. 
De mens profileert zich als een uniek 
en gemotiveerd individu. Om die 
mens te kunnen bereiken is een op 
maat gemaakte benadering nodig. De 
traditionele kwantitatieve benadering 
van de retailsector voldoet niet meer. 
De sector moet op de huid van de 
consument gaan zitten en diens 
gedrag op de voet volgen. De retailer 

die de wens van zelfverwerkelijking 
het beste kan helpen invullen, kan het 
verschil maken.

Bij de worsteling van de volumeretail 
om de consument binnen handbereik 
te krijgen, worden hygiënefactoren 
steeds belangrijker. Een retailer wordt 
afgerekend op de mogelijkheden tot 
interactie en customisatie die worden 
geboden: fysiek contact, e-interfaces, 
het complex van beleving en invloed 
rond het productaanbod, de benade-
ring van de consument als uniek indi-
vidu. Waar laagvolumespelers erin 
slagen om die interface met de consu-
ment vorm te geven, verliezen de 
volumespelers steeds meer de con-
nectie en daarmee de loyaliteit van de 
consument.  

Oud & nieuw

De consument heeft door dat hij voor 
werkelijk nieuw en onderscheidend 
aanbod buiten de gebaande paden 
moet treden. De vroeger zo succes-
volle malls in de Verenigde Staten, 
ooit symbool van innovatie en gemak 
en als geen ander in staat om massa- 
en exclusief aanbod te combineren, 
zijn zo bijvoorbeeld uit de gratie 
geraakt. Wat zegt de future shaping 
consument tot 39 jaar oud? “Het leek 
echte liefde die eeuwig zou duren, 
maar we zijn op elkaar uitgekeken en 
uit elkaar gegroeid, dus kies ik voor 
andere alternatieven.” Trendsetters 
volgen hierbij een mix van ‘nieuw’ en 
‘oud’. De binnenstedelijke fysieke 
retail, lang verguisd, is in sommige 
gevallen bezig met een revival en 
wordt samen met nieuwe online-inter-
faces gebruikt bij de zoektocht naar 
het ultieme product. In andere geval-
len loopt de binnenstedelijke retail 
overigens nog steeds achter de feiten 
aan, zoals verderop in dit rapport zal 



 39

the way we see it

blijken in het hoofdstuk ‘Op weg
naar 2017’.

Retailers zullen nichebenaderingen 
moeten ontwikkelen om attractie- en 
volumeverzadiging te voorkomen en 
niet de weg te gaan van de Ameri-
kaanse malls. Men zal moeten leren
te beantwoorden aan de behoefte van 
de consument: het vertrouwde en het 
vernieuwende combineren tot iets 
nieuws en onderscheidends. Formule-
specifieke, door het publiek van ouds-
her gewaardeerde eigenschappen en 
assortimenten moeten sterker voor het 
voetlicht gebracht worden, vergezeld 
en versterkt door nieuwe, aan de 
trendgevoelige consument appelleren-
de producten en interfaces.

Blind spots

De spelers binnen de segmenten wor-
stelen met het maken van keuzes. De 
neiging bestaat om de economische 
crisis uit te zingen en daarna weer 
verder te gaan op de al zo lang ver-
trouwde weg. Dat is onverstandig.
De consument van morgen zal erva-
ringen van nu omzetten in nieuwe 
paden en nieuwe behoeften. De blinde 
vlekken van de Nederlandse retail-
spelers voor wat betreft innovatie en 
het opzoeken van nieuwe interfaces 
met de consument, worden in tijden 
van afnemende en wisselende presta-
ties extra duidelijk waarneembaar. 
Volgens die consument is de retail aan 
een revisie toe. Het aantal retailers 
met een attractieve multi format- of 
multichannel strategie is bepaald niet 
bovenmaats. Dat bleek al in het on-
derzoek van vorig jaar en er is sinds-
dien weinig verbetering te ontwaren.

Multichannel heeft van doen met 
vorm en inhoud van verschillende 
kanalen en mogelijke combinaties 

daarvan. Het gaat niet alleen over de 
kanaalkeuze, maar ook om de mate 
van differentiatie van benadering en 
aanbod binnen het specifieke kanaal. 
De gevestigde spelers blijken in de 
ogen van de consument sterk achter te 
lopen, terwijl de nieuwe spelers, vaak 
vanuit niches gedreven, succesvoller 
omgaan met de verhouding tussen 
online en offline. Naar nu blijkt, zijn 
succesvolle aanbieders in staat om 
onder de huid van de consumenten
te kruipen. Ze passen zich aan op de 
wensen en waarden van de doel-
groepen. 

Productproposities binnen dergelijke 
retailers versterken elkaar. De zoek-
machine van Google is bijvoorbeeld 
een waar beïnvloedingskanon gewor-
den, waarbij de andere diensten van 
het bedrijf wel varen. Bovendien 
gebruikt Google de zoekdata om dich-
ter op de consument te kruipen en 
nieuwe, nichegedreven diensten te 
ontwikkelen. De future shapers onder 
de consumenten staan ervoor open en 
willen graag aanhaken en deelnemen.

Toverwoorden

Volgens de consument blijft de retail 
achter op het wensen- en eisenpakket 
van nu. De top drie in de perceptieset 
van de consument bestaat uit: Ver-
nieuwing, Attractiviteit en Betrokken-
heid. Niche, premiumisatie, multi-
channel, interactie en zelfverwerke-
lijking zijn hierbij de toverwoorden. 
Toverwoorden die zich niet langer 
laten negeren. 

Small is beautiful, de nieuwe niche 
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Selectief en dissonant

Het is de rode draad van dit rapport: 
de consument gaat bewuster dan ooit 
om met zijn rol. Het is een ontwikke-
ling die wordt versterkt door de hui-
dige economische situatie en de 
milieu-alarmbellen die overal klinken. 
De consument wil duurzaamheid en 
spaarzaamheid en laat zich niet langer 
met een kluitje in het riet sturen. Hij 
is door alle moderne interactieve 
informatiebronnen beter geïnformeerd 
dan ooit en als nooit tevoren in staat 
om gefundeerde keuzes te maken. Hij 
laat zijn oren bovendien steeds min-
der hangen naar de enorme hoeveel-
heid door de retail gepushte informa-
tie. Alle informatie, elke boodschap 
wordt geanalyseerd en gefilterd. De 
consument baseert zijn gedrag op zijn 
eigen individuele selectie uit alle infor-
matiebronnen.

Een gevolg van dit alles is een toege-
nomen selectiviteit. De consument 
neemt selectief waar, communiceert 
selectief, neemt selectief kennis en 
aanvaardt selectief en neemt al deze 
input mee bij de invulling van zijn 
koopgedrag. 

Het is voor de retailsector lastig om 
hiermee om te springen. De consu-
ment vertoont namelijk niet altijd het 
gedrag dat je op grond van de huidige 
omstandigheden en bewegingen zou 
verwachten; het gedrag dat wordt ver-
toond is, in andere woorden, vaak 
dissonant. Dit heeft niet altijd een 
positieve invloed op de manier waar-
op retailspelers worden gewaardeerd. 
De consument kan er zomaar voor 
kiezen om retailspelers te negeren of 
af te keuren, gebaseerd op zelf ont-
wikkelde of geadopteerde argumenten 
die niet altijd steekhoudend zijn en 
voor de retailer zeker niet altijd voor-
spelbaar of beïnvloedbaar.

De consument baseert zijn attitude op 
de volgende elementen:
n Affectiviteit: gevoel en emotie, stem-

ming;
n Cognitiviteit: waarnemen, beoorde-

len en beslissen;
n Gedrag: de handelwijze (het doen en 

laten) en de som van dynamische en 
actieve kenmerken van de consument.

Een samenleving beschikt evenals een 
persoon over een veelheid van atti-
tudes. De balanstheorie van Heider 
(1946) leert dat het systeem van denk-
beelden, percepties en overtuigingen 
bij sterke wijzigingen direct de reactie 
uitlokt om te reageren op een afwij-
kende manier. De grote economische 
bewegingen van het moment hebben 
inderdaad dergelijk consumentenge-
drag tot gevolg. Aan de ene kant zien 
we acceptatie van de veranderende 
omstandigheden, maar aan de andere 
kant wordt die verandering genegeerd 
of omgezet in totaal (ogenschijnlijk) 
tegenstrijdig gedrag.

De onzekerheden voor de nabije toe-
komst en de doemscenario’s die dag 
in, dag uit door de media de wereld 
in worden gestuurd, zetten de consu-
ment aan om de hand op de knip te 
houden, omdat binnen de perceptie 
het tij gekeerd is en de opinie dat 
afgepaste gedrag vereist. Anderzijds 
spoort het de consument aan om voor 
‘koopjes’ te gaan en het onderste uit 
de kan te willen; derhalve een tegen-
gestelde reactie. 
Hieronder wordt beschreven in welke 
vormen selectief en dissonant gedrag 
kan optreden.

Het conflict

De Trends in Retail-onderzoeken van 
de afgelopen vier jaren (2006 tot 
2010) signaleerden een belangrijke 
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trend: conflictgedrag. Conflictgedrag 
ontstaat bij wijze van reactie op ver-
anderingen in de brede leefomgeving 
van de consument, verband houdend 
met economische, maatschappelijke of 
persoonsgebonden aspecten. Bij con-
flictgedrag treden gelijktijdig verschil-
lende gedragssystemen in werking. De 
consument kan de neiging hebben om 
bij een verandering in zijn omgeving 
op verschillende manieren tegelijk te 
reageren. Voorheen consistent gedrag 
wordt ingeruild voor iets totaal anders. 
Conflicten binnen gedrag versterken 
elkaar, veroorzaken ander gedrag 
waarbinnen weer nieuwe conflicten 
ontstaan.

De consument zoekt het conflict 
steeds vaker op. De bewustwording 
van de consument, als het bijvoor-
beeld gaat om spaarzaamheid en 
duurzaamheid, heeft dan juist afwij-
kend gedrag tot gevolg. Consumenten 
zetten zich af tegen de norm en de 
dominante trends en creëren daardoor 
een nieuw conflictgedrag, waarbij de 
conflictzoekers uiteenvallen tussen zij 
die het conflict creëren en zij die de 
aanstichters volgen. Conflictzoekers 
beschouwen algemene trends en mas-
sale overeenstemming tussen andere 
consumenten vaak als een bedreiging 
van hun eigen verworvenheden, een 
beperking van hun bewegingsruimte. 
Het conflict is zo een manier om de 
eigen individuele identiteit te bena-
drukken. 

Het statement

Sterk verbonden met conflictgedrag, 
maar ‘onschuldiger’ van aard is ‘state-
mentgedrag’. Consumenten willen 
zich onderscheiden. Een manier om 
dat te doen is statements maken in je 
koopgedrag. Voor veel mensen uitte 
zich dat voorheen in decadente aan-

kopen: grote SUV’s, haute couture, 
dure sieraden, alles zolang het maar 
anders en het liefst ook duur was. 
Daar waar de consument een state-
ment kon maken liet hij dat niet na.

Statementgedrag is nog steeds waar-
neembaar, maar de invulling ervan 
verandert. De eerder gememoreerde 
bewustwording van de consument 
betekent dat het over is met het grote 
gebaar, de geldverspilling, de desinte-
resse in duurzaamheid. De consument 
is selectief geworden. Zo wordt nog 
wel een statement gemaakt met de 
nieuwste iPhone, maar is de PC 
Hooft-tractor definitief uit de gratie. 
Mode is nog steeds belangrijk, maar 
hoeft niet meer per se van een exclu-
sief merk te zijn. Het onderscheid 
wordt gezocht in het kleine, het sub-
tiele. 

Consumenten laten zich sterker leiden 
door algemene trends, maar geven er 
wel een eigen draai aan. De moderne 
mogelijkheden tot (online) interactie 
met andere consumenten hebben als 
gevolg dat consumenten hun state-
ments sneller met elkaar delen en het 
aanbod van nu en de toekomst met 
elkaar bespreken. 

Ambivalent gedrag

De reactie op de veranderingen van 
nu manifesteert zich ook in nadrukke-
lijker ambivalent gedrag - van vechten 
naar vluchten en van loyaliteit naar 
disloyaliteit. Voor nu lijkt de spanning 
tussen actief handelen en passief con-
formeren de grootste uitdaging voor 
de retail. Hierbij komen de belangrijk-
ste drivers van de consument naar 
voren. Waar voelt de consument zich 
het best bij? De drie ‘G’s zijn hier 
essentieel: de consument zoekt nog 
steeds naar de invulling van Genot, 

Selectief en dissonant 
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Gewin en Gemak, waarbij opgemerkt 
moet worden dat het aspect ‘gewin’ 
nu wel op de eerste plaats staat. Pas 
daarna komen er meerdere ‘G’s om de 
hoek die het wat complexer maken: 
Gevoel, Geweten en Gewoonte of 
Gewenning. En daarna Gezond, Gezag 
en Gevaar. Treffend voorbeeld van 
ambivalent gedrag is de manier waar-
op de Nederlandse consument rea-
geert op het vertrouwen rond dien-
stensectoren zoals finance en telecom. 
Het vertrouwen in de sector daalt. De 
consument eist loyaliteit van de speler 
in plaats van die te geven. Ook binnen 
de traditionele retailsectoren tekent 
deze ontwikkeling zich af.   

Remmend gedrag

Veranderingen, in al hun veelheid, 
impact en belang, veroorzaken ook 
‘remmend’ consumentengedrag. 
Gedragsremmingen treden op als het 
actuele gedrag dat de consument van 
dag tot dag vertoont, geremd wordt 
door een tweede gedragssysteem met 
zijn eigen impulsen. Standaardgedrag 
zoals gewoonte, loyaliteit en ‘bewuste-
loosheid’ wordt geremd door switch-
gedrag, ambivalentie enzovoort. Genot, 
Gewin en Gemak, maar ook de nu actu-
ele en meest dominante trends hebben 
hierop een nadrukkelijke invloed.

De consument krijgt niet alleen meer 
veranderingen te verwerken dan hij 
gewend is, ook de omvang ervan en 
de ondoorzichtigheid van de uiteinde-
lijke gevolgen heeft remmend gedrag 
tot gevolg dat zich uit in onvoorspel-
baarheid. Kortom, de consument weet 
het ook niet meer precies. Als we con-
sumenten vragen hoe ze in 2012 den-
ken te consumeren, kunnen zij daar 
geen vastomlijnd beeld van geven. 
Wel kunnen ze in meer algemene zin 
aangeven wat hun wensdoelen zijn, 

maar plaatsen daar vanuit hun onze-
kerheid allerlei ‘mitsen en maren’ bij. 

Overspronggedrag

Het nieuwe consumentisme anno 
2009, maar ook de komende jaren, 
zal sterker onderhevig zijn aan over-
spronggedrag. Dit gedrag ontstaat als 
consumenten een sterke neiging heb-
ben om een bepaald, voorspelbaar, 
business as usual-gedrag te vertonen, 
maar dat dit om bepaalde redenen 
niet mogelijk is of als niet mogelijk 
wordt gezien. Als gevolg van die 
onmogelijkheid wordt een totaal 
ander, gezien de situatie inconsequent 
gedrag vertoond. Bijvoorbeeld: de 
doelaankoop voor een nieuwe auto in 
belang afzwakken, maar het belang 
van op vakantie te gaan versterken. 
Minder buiten de deur eten, maar wel 
duurdere boodschappen doen of 
ineens ‘anders’ willen eten. Anders 
omgaan met tijd en vrije tijd en vooral 
de bestedingen daarbinnen, maar dat 
vooral af laten hangen van de senti-
menten van het moment. Een groot 
aantal consumentengroepen heeft de 
overtuiging dat de media de sentimen-
ten op negatieve wijze beïnvloeden en 
zo aanzetten tot het nemen van beslis-
singen die binnen een neutralere en 
minder zwaar aangezette teneur 
anders zouden uitvallen. 

Alle voorspellingen dat het na 2011 of 
2012 allemaal beter gaat worden ten 
spijt, zullen perceptie en gedrag van 
de consument nooit meer hetzelfde 
zijn. Conflicten en statements vormen 
een belangrijk onderdeel van het 
moderne consumentisme. Dat geldt 
voor alle sectoren - telecom, finance - 
maar zeker ook voor de spelers in de 
retailsector. 



 43

the way we see it

New life 

Hoe definieert de consument zijn 
woon- en leefomgeving? En hoe vult 
hij het begrip ‘eigen huis’ in? Waaraan 
besteedt hij binnen dit kader zijn 
geld? Het zijn allemaal zaken die ern-
stig aan verandering onderhevig zijn. 
Energie- en milieuaspecten, de tech-
nologische vooruitgang en de econo-
mische crisis blijken hun uitwerking 
niet te missen. De consument voelt 
zich genoodzaakt om zijn manier van 
leven en besteden op een nieuwe 
manier in te vullen. 

Enkele jaren geleden bestond binnen 
een aantal consumentengroepen een 
hang naar het verleden. Melancholie 
en nostalgie waren in, maar inmiddels 
is het verleden definitief verleden tijd. 
Wat maar weinig verandert is de hang 
naar authenticiteit en geborgenheid, 
maar die wordt wel met de modernste 
middelen en volgens de laatste nor-
men en definities vormgegeven. De 
consument geeft vorm aan een new 
life dat draait om één ding: het maxi-
male halen uit wat beschikbaar en 
haalbaar is. Natuurlijke bronnen, fi-
nanciële bronnen en aankopen wor-
den optimaal ingezet. Of het nu gaat 
om de pc, de game console, de dage-
lijkse voedingsbehoefte of de andere 
producten en diensten, alle moeten 
vanuit hun functies optimaal bijdra-
gen aan ons Wohlempfinden. Er is 
geen ruimte meer voor verspilling, van 
welke soort dan ook. Het nieuwe 
leven vereist echter ook nogal wat van 
de consument: hij wordt gedwongen 
tot gefundeerde keuzes die veel 
dimensies hebben, moet zich een weg 
banen door een onafzienbaar oerwoud 
van producten en diensten. Is de con-
sument wel capabel genoeg?

Huishouden

Consumenten worden persoonlijk 
geraakt door de economische down-
turn, hetzij direct, hetzij indirect via 
de door de media verspreide doem-
scenario’s. De impuls om te ‘minde-
ren’ is daardoor opportuun geworden. 
‘Consuminderen’ houdt niet in dat de 
consument met minder tevreden is en 
dat ‘minder’ per definitie budgettair 
van aard is; in veel gevallen is tevre-
den met anders het motto geworden. 
Daarbij is de consument er inmiddels 
van doordrongen dat ook binnenshuis 
‘groen’, duurzaam en bewust een 
belangrijke plaats moeten innemen.

De consument gaat creatiever met 
consumptie om dan ooit. Hij wil er 
immers voor zorgen dat hij zijn levens-
standaard kan behouden, ondanks de 
eindigheid van de bronnen die voor-
handen zijn. De consument doet niet 
langer minder met meer, maar meer 
met minder. De tijd van impulsieve 
overdaad is voorbij. De manier waar-
op die consumptie wordt vormgege-
ven, verschilt echter van persoon tot 
persoon. De laatste analyse per juni 
2009 toont binnen de verschillende 
groepen niet eerder gemeten tegen-
stellingen. Er wordt anders besteed, 
om meer geld over te houden ‘voor 
leuke dingen’; er wordt minder 
gekocht om minder te hoeven weg-
gooien; er wordt toch een tweede auto 
gekocht, maar dan wel een ‘groene’. 

Consumenten stappen zonder duide-
lijke reden massaal over van de ene 
naar de andere energieleverancier. De 
ene autoverzekering of ziektenkosten-
verzekering wordt zomaar voor de 
andere ingeruild. Voorheen populaire 
aankoopdoelen worden opeens mas-
saal genegeerd. De consistentie in 
gedrag neemt af. Het onvoorspelbare, 

New life 
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Kahneman

Hoe die nieuwe vormen en stijlen van 
consumptie zich ook verder ontwik-
kelen, de retailsector moet duidelijk 
niet klakkeloos uitgaan van de beslis-
vaardigheid en rationaliteit van de 
consument. De consument wil anders, 
maar weet niet hoe, wat zich uit in 
wispelturig gedrag zoals hierboven 
beschreven. De Israëlische psycholoog 
Daniel Kahneman betoogde al eerder 
dat er niet zoiets bestaat als de homo 
economicus, het in veel economische 
modellen aangehangen mensbeeld dat 
ervan uitgaat dat mensen heel wel in 
staat zijn om op basis van ratio en 
berekening steevast de juiste keuzes te 
maken. Het is voor de consument dus 
moeilijk genoeg om keuzes te maken. 
De retail moet die keuzes faciliteren, 
of zelfs keuzes aandragen en moet het 
niet langer zoeken in het aanbieden 
van het breedste of beste assortiment. 
Daarmee maken ze het de consument 
alleen maar lastiger, met onvoorspel-
baar of onverstandig gedrag als 
gevolg. De sector moet het daarom 
zoeken in het meest toegepaste, hel-
dere assortiment. 

De consument heeft daar behoefte 
aan, want voor een succesvolle invul-
ling van het new life moeten belang-
rijke keuzes gemaakt worden. Op dit 
moment komt het vaak voor dat een 
consument een schijnbaar gefundeer-
de aankoopkeuze maakt, gebaseerd op 
goede bedoelingen en allerlei hulp-
bronnen, die achteraf toch niet de 
juiste keuze blijkt te zijn. Consumen-
ten kiezen blijkbaar vaak niet ver-
standig. Bijvoorbeeld: de beste deal 
gemaakt bij de autodealer, hoge
korting bedongen en toch de duurste 
uitvoering binnengesleept, echter
gefinancierd op een manier die voor 
narigheid zorgt omdat het inzicht 

soms inconsequente gedrag van de 
consument dwingt de sector tot actie. 
De sector zal een manier moeten vin-
den om tot de ziel van de consument 
door te dringen en inzicht te krijgen 
in de wisselende factoren waarop de 
consument zijn beslissingen baseert.  

ontbrak om uit het brede aanbod de 
juiste oplossing te halen. 

New life, nieuwe demografie

Het new life wordt ook gevormd door 
andere factoren. Eind juli 2009 voor-
spelde het CBS dat er straks meer een-
persoonshuishoudens zullen zijn dan 
ooit, als gevolg van de vergrijzing. Dat 
is niet het enige: zoals eerder in dit 
rapport aangehaald, zullen samen-
levingsvormen veranderen, met alle 
gevolgen van dien voor de leefomge-
ving, het huishouden en de daaraan 
verbonden consumptie.

De industrie en de retail lopen als het 
om dit aspect van de new life-behoefte 
gaat ook al niet voor op de ontwikke-
lingen. Ook al past de foodsector por-
ties en verpakkingen aan op het toe-
nemende aantal eenpersoonshuishou-
dens en probeert de hospitality-sector 
in te spelen op de veranderende leef-
tijdsopbouw van ons land, het over-
grote andere deel van de spelers wacht 
af en zegt zijn beleid pas te zullen 
aanpassen als de verandering voelbaar 
is geworden.

Dat de traditionele consument niet 
meer dezelfde is, gaat voor een 
belangrijk deel aan de sector voorbij, 
zo blijkt op basis van het onderzoek. 
De reactiesnelheid van de sector op 
sterke veranderingen neemt niet toe. 

Het nieuwe leven van de consument 
faciliteren, daar ligt de uitdaging. De 
retailer die beantwoordt aan de wen-
sen van de consument, hem helpt de 
juiste keuzes te maken en begrip heeft 
voor persoonlijke leefsituaties zal het 
verschil kunnen maken. ‘Go where the 
money & soul is’, lijkt de beste strate-
gie in het huidige economische veld.
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‘Nieuw schaars’

Nieuwe bronnen van schaarste blijken belangrijke oorzaken van het anders invullen van 

behoeften, handelingen en gedrag. Schaarste aan financiële middelen, schaarste aan 

natuurlijke bronnen, maar ook schaarste aan vertrouwen. De schaarste aan vertrouwen in 

de economie bijvoorbeeld, ingegeven door berichtgeving, maar ook door direct gevoelde 

gevolgen. Als zelfs de banken elkaar niet meer vertrouwen en de ene overheid de andere 

wantrouwt, rest er voor de consument nog maar een ding: slechts het vertrouwen in hemzelf. 

De eigen perceptie is de enige waarheid, of die nu waar is of niet. 

Ook de schaarste van tijd en tijdbeleven is belangrijker geworden. Met minder meer doen en 

met meer minder vormt de nieuwe balans waarmee gerekend wordt. De mens krijgt het steeds 

drukker, moet vele ballen in de lucht houden als het gaat om werk, recreatie, rust, enzovoort. 

Het blijkt steeds moeilijker om de scenario’s op elkaar aan te laten sluiten en een gezonde 

levensbalans in stand te houden. En er komen enkel meer activiteiten bij die qua interactie in 

veel gevallen niet sterker een fysieke sociale lading bevatten, maar meer uit plicht geboren zijn. 

De kwaliteit van leven staat onder druk, zo vindt de consument. Een ondervraagde consument 

omschreef het als volgt: “Mijn leven is als een routeplanner. Einddoel en route staan vast, maar 

de reisduur naar het doel hangt af van de hoeveelheid vertraging die ik onderweg oploop.”  

De uitdijende leefomgeving

De kaders van het nieuwe leven worden steeds vager. Werk is niet langer tijd- of plaats-

gebonden. Thuiswerken, in het weekend werken, op vakantie werken - het is allemaal 

mogelijk, met dank aan de toenemende communicatiemogelijkheden. Alle voorzieningen die 

tot resultaat leiden zijn continu aanwezig. De werk- en thuisomgeving worden zo steeds meer 

ook een virtuele omgeving, waarbinnen vrije tijd en werk naadloos aaneengeschakeld worden. 

Het new life omvat daarmee veel meer dan het huiselijke bestaan van vroeger. Ook hiermee 

zal de retailsector rekening moeten houden.  

New life 
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Consumentenelektronica (personal 
electronics, domotica & big ticket)

Marktomstandigheden

De sector van consumentenelektronica 
en overige technische consumenten-
producten ‘met een stekker’ is de eerste 
twee kwartalen flink door elkaar 
geschud. Over de volle breedte is de 
groei aan het verdwijnen, een trend 
die reeds in het vierde kwartaal van 
2008 zichtbaar werd. De prestatiever-
schillen binnen de sector zijn groot; 
de minder presterende formules lijken 
ervoor te zorgen dat de rek er voor-
lopig een beetje uit is. 

Volgens het CBS blijft binnen de sec-
tor de balans negatief ten opzichte van 
de situatie twaalf maanden geleden en 
wordt er soms tot 10% minder ver-
kocht. Voorlopig is ook nog geen licht 
aan het eind van de tunnel te ontwa-
ren. De zogenaamde Battle of the 
Channels is heviger geworden, niet 
alleen tussen de store en non-store 
aanbieders maar ook tussen de hoog- 
en laagvolume retailers.

De technologie-push heeft in de ogen 
van de consument aan kracht en 
attractiviteit ingeboet. Consumenten 
in Duitsland hamsteren op het 
moment van schrijven gloeilampen, 
omdat ze nog niet aan de led-verlich-
ting willen die overal in de winkels 
verschijnt. Uitzondering zijn de high-
tech communicatieproducten waarin 
steeds meer functies zijn geïntegreerd 
- de iPhone en andere smartphones 
bijvoorbeeld. De consument vindt de 
factor duurzaamheid en de verant-
woorde, verstandige keuze steeds 
belangrijker. Nut en noodzaak staan 
hoger op de lijst die de aankoopkeuze 
bepalen dan technologie-om-de-tech-
nologie. De sector beantwoordt onvol-
doende aan deze behoefte, wat de 
prestaties drukt. 

De grootste aanbieders voeren agres-
sieve campagnes om de prijsperceptie 
van de consument te beïnvloeden. In 
deze mindere tijden blijven aanbiedin-
gen en voordeel populair, mits er ook 
invulling wordt gegeven aan de kwali-
teitseisen van de consument. Inkoop-
kracht, innovatiestuwing, flexibele 
winkelomgevingen en gerichtere ser-
vice zowel op de vloer als daarbuiten 
zijn daarbij de belangrijkste aspecten. 
Deze sector heeft daarmee treffende 
gelijkenissen met de supermarkt-
sector.

In de consumentenelektronicasector 
zien we grote prestatieverschillen. De 
ene speler geeft beter gehoor aan de 
wensen van de consument dan de 
ander. De manier waarop de consu-
ment reageert op de formule loopt 
overeenkomstig sterk uiteen. De ‘klei-
nere’ spelers hebben moeite om pas-
sende antwoorden te ontwikkelen, om 
tussen de macht van de marktleiders 
en de succesvolle nichespelers de 
omzet op peil te kunnen houden. 
Stunten met prijs alleen is nog steeds 
effectief, maar wordt door de consu-
ment steeds kritischer bekeken. In de 
ogen van de consument zijn de spe-
lers sterker met elkaar in gevecht dan 
dat zij hun koers uitstippelen op de 
blijvende voorkeur van de consument. 
Ook hier worden de parallellen met 
andere high traffic-sectoren steeds 
duidelijker. 

Het winkelbestand is de afgelopen 
jaren sterk afgenomen en zeker de 
afgelopen periode van de nieuwe 
eeuw sterk gerationaliseerd. Het
volume aan verkoopmeters is groter 
geworden, terwijl het aantal aanbie-
ders ernstig is geslonken. Toch blijft 
consumentenelektronica een relatief 
complexe sector waarvan niet enkel 
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de webaanbieders een deel opeisen, 
maar ook de traditionele partijen. Er 
is sprake van een overweldigende ver-
dringingsmarkt. De mediawarenhui-
zen hebben, door vormgeving van 
krachtige rationele formules, kans 
gezien zich in een redelijk gesloten 
markt een flink marktaandeel toe te 
eigenen. De bestaande spelers hebben 
(te) lang vastgehouden aan de zoge-
noemde negen tot vijf principes van 
het klaarzetten van het aanbod, zon-
der naar de consumer pull te luisteren. 

De huidige marktomstandigheden 
hebben de e-spelers enerzijds een 
voorsprong gegeven en anderzijds op 
een achterstand geplaatst. Het gebruik 
van het internet ter oriëntatie, infor-
matievergaring en besluitneming 
groeit, maar binnen dit segment blijkt 
de touch and feel van producten toch 
erg belangrijk. En je weet pas echt 
hoe een product er uitziet als je het 
fysiek hebt kunnen zien en vasthou-
den. Prijsniveau is ook belangrijk en 
daar scoren de online-aanbieders dan 
vaak weer beter. De sweet spot tussen 
ervaring en beste prijs bepaalt voor de 
consument uiteindelijk de keuze tus-
sen online en offline kopen. 

Alhoewel de consument e-aanbod 
sterk omarmt, blijkt de huidige eco-
nomische situatie toch invloed te heb-
ben op de perceptieset tussen aanzet-
ten tot koop en het doen van de wer-
kelijke transactie. Het onlinekanaal 
groeit in andere sectoren - reizen en 
mediadiensten bijvoorbeeld - duide-
lijk, maar de consumentenelektronica-
sector laat een minder grote plus zien. 
De consument blijkt toch niet meer zo 
gecharmeerd van webhandelaars die 
met knalaanbiedingen de markt willen 
veroveren. Ook hier is service belang-
rijk geworden. ‘Stenen’ mediawaren-

huizen die de multichannel omgeving 
betreden, beginnen aan deze behoefte 
steeds beter te voldoen. 

Sectorprestaties

Oude indelingen dienen zeker voor 
het nieuwe decennium te worden los-
gelaten binnen deze sector. Nieuwe 
regels, nieuwe speelvelden en nieuwe 
handicaps zullen alle spelers dwingen 
anders om te gaan met de consument 
en het eigen functioneren. Mede door 
de concurrentiedruk is ondernemen 
in deze sector bepaald niet gemakke-
lijker geworden. Integendeel. Alle 
spelers worden gedwongen op te 
schuiven naar voren en nieuwe toe-
gevoegde waarden te creëren. 

Mede door de verregaande integratie 
en tegelijkertijd differentiatie van het 
praktisch nut en de bruikbaarheid van 
‘apparaten’ evolueert de consument 
gretig mee en vormt hij steeds meer 
de kritische factor. Producten die 
rond de consument zijn vormgegeven 
doen het goed. Dat het segment per-
sonal electronics goed blijft presteren 
mag dan ook geen verrassing heten. 
De mp3-speler, de mobiele telefoon, 
smartphone en digitale camera blijven 
populair. De omzetten blijven op 
niveau, mede door nieuwe varianten 
en innovatieve gebruiksmogelijkhe-
den. De fabrikanten varen overigens 
niet altijd wel: de moordende prijs-
druk en het (te) drukbevolkte concur-
rentieveld maakt het de makers van 
vooral mobiele telefoons lastig, met 
achterblijvende omzetten als resultaat. 

Binnen het segment ‘beeld en geluid’ 
bestaat een vergelijkbare situatie. Er 
worden nog steeds veel ‘platte’ tv’s 
verkocht, maar de boost die vanaf 
2006 werd ingezet en voortduurde tot 
in de eerste kwartalen van 2008 lijkt 

voorbij. Ook hier worden de marges 
steeds kleiner, waardoor onder de 
streep weinig winst overblijft. 

De consument heeft niet enkel gepro-
fiteerd van het rijke aanbod, maar is 
scherper gefocust op prijs en gaat 
makkelijker om met geboden product-
alternatieven van merken die lager in 
de markt gepositioneerd zijn. Ook 
hier vormt integratie van gebruik, de 
veelzijdigheid van apparaten, zoals de 
multi-inzetbaarheid van game con-
soles en andere sterk interactieve
producten, volgens de consument
een belangrijke beslissingsfactor
tussen kopen of negeren.

Ook het segment voor film- en mu-
ziekdvd’s, cd’s en games laat wisselen-
de resultaten zien. De ingezette neer-
waartse trend in bestedingen aan cd 
en dvd zet in het eerste halfjaar van 
2009 door. De universele uitwissel-
baarheid van bestanden, integratie van 
technologie binnen de eerder genoem-
de mediadevices en de beschikbaar-
heid en populariteit van downloads is 
hier de oorzaak. De consument neemt 
naar eigen zeggen bepaald niet minder 
muziek of films tot zich.

De games-markt vertoont een tegenge-
stelde tendens, maar daarbinnen teke-
nen zich wel grote verschillen af. De 
markt in totaal groeit, maar de ver-
koop van pc-games staat onder druk, 
terwijl die van games voor consoles 
juist groeit. Ook hier is echter het pla-
fond in zicht. De aanvankelijk door 
consument en sector immuun gewaan-
de productgroep blijkt door het uit-
blijven van nieuwe titels en bestsellers 
toch getroffen te worden. Ook de 
recessie is hier mede debet aan. De 
balans tussen de aankoopkanalen ver-
andert. Steeds meer worden games 

Consumentenelektronica (personal electronics, domotica & big ticket)
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voornamelijk is toegesneden op online 
informeren, interacteren en communi-
ceren. De lagere prijs van deze net-
books heeft echter ongunstige gevol-
gen voor de marges die kunnen wor-
den behaald.

Consumentenrespons

De snel wijzigende perceptieset van de 
consument ten opzichte van de con-
sumentenelektronicasector mist zijn 
uitwerking niet. Als we op basis van 
stellingen de consument per medio 
2009 vragen hoe de triggers liggen 
voor de aanschaf van nieuwe produc-
ten, blijkt dat aankoopbeslissingen 
ook uitgesteld worden. Daar waar de 
relatie tussen emotie en ratio definitief 
leek losgelaten, komt langzaam de 
ratio weer aan de oppervlakte, met 
een remmende werking op het 
enthousiaste impulsgedrag van weleer. 
Zo kan bijvoorbeeld de wasmachine 
nog wel even mee. We willen wel 
nieuwe apparaten kopen, als deze 
maar echt nieuwe mogelijkheden, 
integraties en interfaces bieden.  
De consument heeft nu ook tussen de 
oren dat als spelers het moeilijk heb-
ben, er ook ‘koopjes’ en onderhande-
lingsvoordeel te halen valt. Opvallend 
is dat bij het volgen van respondenten 
tijdens de oriëntatie en raadplegen 
van het specifieke aanbod, er ook 
sprake is van een spanningsveld tus-
sen de zogenaamde gevoelseigen prijs 
en de waardering van de werkelijke 
prijs. ‘Hier heb ik vorig jaar nog 40% 
meer voor betaald’, of ‘we wachten 
wel tot er een aanbieding voorbijkomt’ 
en ‘dat wordt binnen enkele maanden 
toch wel goedkoper’ zijn veelgehoorde 
opmerkingen. 

Ook de merkrelaties worden, zoals 
ook al uit eerdere onderzoeken bleek, 
losgelaten. Het hoeft niet langer ‘oud 

en vertrouwd’ te zijn. Zolang er maar 
een andere set aan dominerende attri-
buten aanwezig is (top design, veel 
features), of het geboden prijsvoordeel 
sterk en slim genoeg wordt neergezet 
om doorslaggevend te zijn. 

Outlook 2010 - 2017

Niet alleen de retailsector voelt de 
spanning van de nabije toekomst. 
Ook de industrie en de verwante 
dienstenaanbieders stemmen scena-
rio’s strakker af op het nu, dan zich 
stevig te binden aan voorspellingen. 
De technopush is niet meer te rem-
men, maar de consumer pull moet niet 
vergeten worden. Het einde van het 
bedrade apparaat is in zicht, en de 
gevechten om de content- en context-
macht zoals die geleverd worden door 
bijvoorbeeld Google en Mircrosoft 
zullen binnen de digitrends krachtige 
impulsen genereren. Integratie van 
toepassingen, gebruik en mogelijk-
heden blijken schier oneindig.

De boost van connected homes en per-
sonal devices zal in kracht toenemen, 
evenals de digitalisering van de consu-
ment. De snel opstomende groep 
jonge ouderen zorgt ook voor nieuwe 
impulsen binnen de ‘woonomgevin-
gen’. Zorg op afstand, e-zorg en virtu-
ele medische omgevingen geven de 
komende jaren een belangrijke impuls 
aan de ‘domotica’, alle apparaten en 
infrastructuren binnen de leefomge-
ving. Dat die intelligente woonomge-
vingen niet enkel gedreven worden 
door die ouderengroepen blijkt uit het 
laatste onderzoek. Ook de groepen tot 
zo’n veertig jaar, onafhankelijk van de 
woonvorm, voorzien en wensen na-
drukkelijke integratie van inhome toe-
passingen, of die nu met verwarmen, 
veiligheid, koken, koelen, media of 
andere toepassingen van doen hebben. 

online als downloads aangeschaft. De 
digitale distributie neemt toe. De 
populariteit van SteamPowered.com is 
hiervan een goed voorbeeld: een
online game store waarop je, nadat je 
hebt betaald met creditcard, de game 
direct kunt downloaden, installeren 
en spelen. Gemak dient te mens. 

In het computersegment is een ver-
schuiving gaande. De desktop verliest 
aan populariteit, in het voordeel van 
de laptop. Volgens de consument is 
de mobiele pc meer dan ooit een vol-
waardige opvolger van de desktop, 
wat terug te zien is in het verkoopvo-
lume. De laptop heeft per 2009 nog 
verder gewonnen aan populariteit 
door de intrede van het netbook, een 

lightversie van de laptop, die 
geheel in de geest 

van de tijd 
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Marktomstandigheden

Tot en met juni 2009 blijft de super-
marktsector als een van de weinige in 
de retailsector groei bijschrijven. Over 
de maanden mei en juni groeide de 
omzet zelfs met meer dan 5%; het 
tweede kwartaalgemiddelde komt 
daarmee uit op bijna 4,5% in de plus. 
Beeld en prestatie komen overeen met 
vorig jaar, toen in het eerste halfjaar 
ook een bijna 5% hogere omzet werd 
gemeten. Het is de verwachting dat de 
twee nog resterende kwartalen ook in 
de plus zullen eindigen. De groei zou 
echter wel wat kunnen afvlakken als 
de consument zijn manier van bood-
schappen doen verder aanpast aan de 
huidige economische situatie. 

In 2008 werd voor het eerst in vijf 
jaar de gemiddelde winstgrens van
2% van de omzet doorbroken. In 
2009 valt geen verdere verbetering te 
verwachten, zeker als we de prestaties 
van de grootste 23 formules in geza-
menlijkheid beschouwen. De presta-
tieverschillen zijn groot. 

Het koopvolume is niet eens zo sterk 
gestegen ten opzichte van de eerdere 
periode; de prijsontwikkeling heeft 
meer bijgedragen aan de toename in 
de totale bestedingen. Er wordt wel 
meer geconsumeerd, maar vooral ook 
anders. Sterkere imago- en actie-
pushes, aangepaste assortimenten en 
wisselingen daarbinnen blijken door 
de consument sterker gewaardeerd te 
worden.

Er is meer ‘budget’ en ‘huismerk’ 
geconsumeerd en binnen consumen-
tencategorieën ook anders gekocht in 
de supermarkt. Zoals nu blijkt is wel-
iswaar de prijs en voordeelbalans ster-
ker opgezocht, maar kan er niet lan-
ger gesproken worden van een vorm 

van prijzenoorlog; een oplaaiende 
imago-oorlog komt ervoor in de 
plaats. 

Nog steeds wordt sterk met het volu-
me aan winkeloppervlakte geschoven. 
Het aantal winkels neemt af, ten 
faveure van een kleiner aantal grotere 
winkels, om schaal-, volume- en effi-
ciëntievoordelen te bereiken. Deze 
ontwikkeling lijkt voorlopig door te 
zetten. Hier is echter een antitrend te 
bespeuren: de kleinere market boxes 
die met succes opgang doen in som-
mige binnenstedelijke omgevingen. 
Deze city formats worden, indien dui-
delijk gepositioneerd, positief gewaar-
deerd door de consument. 

Meer vierkante meters bieden meer 
mogelijkheden om te kunnen diffe-
rentiëren en op belangrijke onder-
scheidende categorieën een push te 
kunnen realiseren met assortiments-
aanpassingen en uitbreidingen, die 
direct aansluiten op de wens van de 
consument. Zo kan het verschil ten 
opzichte van de concurrent gemaakt 
worden. Belangrijkste onderscheidend 
vermogen wordt echter nog steeds 
gezocht in de prijsperceptie van de 
consument en de beïnvloeding daar-
van. 

Dit onderzoek toont aan dat innovatie 
aan de voorkant, daar waar de consu-
ment het verschil kan zien en maken, 
essentieel is. Helder en daadkrachtig 
strategisch en tactisch beleid, gericht 
op de nieuwe consument, verdient de 
opperste aandacht. De sector is zich 
daarvan bewust, maar toch bestaat in 
een groot aantal gevallen de hardnek-
kige neiging om sterker gefocust te 
zijn op de concurrent dan op de con-
sument.

Foodretail
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Ook in 2009 en 2010 zullen de pres-
tatieverschillen tussen de spelers bin-
nen de supermarktsector blijven toe-
nemen. Zoals uit het laatste onderzoek 
blijkt, is de consument steeds vaker 
geneigd tot ‘uitwisseling’ van formu-
les. Loyaliteit maakt minder dan voor-
heen deel uit van de perceptieset. De 
consument doet bij meer supermark-
ten zijn aankopen en stemt de behoef-
ten meer af op het moment. 

Dit gedrag zien we ook terug in de 
prestatiecijfers van de belangrijkste 
spelers binnen het segment. Daar waar 
de ene speler om en nabij het markt-
gemiddelde scoorde, zijn er ook par-
tijen die minder wisten te profiteren 
van de positieve markt. Dat terwijl 
medespelers zich van riante plussen 
hebben kunnen voorzien en daarmee 
de trekkers van de sector zijn gewor-
den.

Sectorprestaties

Machts- en krachtsverhoudingen tus-
sen de spelers veranderen, posities 
worden heroverwogen en de winkel-
trouw neemt weer af. Dat terwijl de 
wispelturige consument toch bewuster 
kiest dan ooit. Er worden meer win-
kelbezoeken gedaan. Die zijn niet 
enkel gemoeid met het aflopen van de 
aanbiedingen; er wordt nadrukkelijker 
gekocht op dagbehoefte of wensmo-
ment. 

Als het gaat over klantcommitment en 
klantloyaliteit zien we groeiende ver-
schillen tussen de formules. De ene 
speler blijkt sterker te kunnen reke-
nen op de voorkeur van de klant dan 
de andere. De klant staat open voor 
nieuw en anders; de spelers die bin-
nen het vergelijkbare aanbod het 
meest attractief voor de dag komen, 
trekken dan ook aan het langste eind. 

Voor de spelers die het landelijk en/of 
regionaal het beste doen, is de rek er 
nog niet uit. Bijna 40% heeft volgens 
dit onderzoek een future potential 
index van meer dan 100, waarbij 100 
het gemiddelde aanduidt. Er is dus 
ruimte genoeg om de concurrentie 
nog meer klanten te ontfutselen en 
verder te groeien.

Albert Heijn heeft vorig jaar de grens 
van 30% marktaandeel overschreden. 
De leden van de Superunie bereikten 
gezamenlijk dezelfde mijlpaal. Of zij 
de consument kunnen vasthouden is 
natuurlijk de vraag, maar de grootste 
strijd speelt zich af in de overgebleven 
40%. Daar wordt flink gestreden door 
een groot aantal formules - discoun-
ters als Aldi en Lidl, maar ook Service 
& Convenience-ketens als Super de 
Boer en C1000.

Hoe het ook zij, de gevechten komen 
terug. Een nieuwe rationalisatiegolf 
lijkt in de komende jaren onvermijde-
lijk. Ook de vlakke discounters voelen 
zich hierdoor genoopt om meer de 
servicekant op te schuiven en een 
selectie A-merken te bieden. Ze betre-
den daarmee het terrein van de tradi-
tionele, servicegerichte supermarkt, 
wat nog een aardige strijd zal gaan 
opleveren. 

De traditionele indelingen van flat dis-
count tot fullservice zijn snel vervaagd 
en lijken binnen de perceptie van de 
consument bijna losgelaten. Vanaf het 
onderste middensegment kruipen de 
formule-attributen naar elkaar toe. De 
consument ervaart de ogenschijnlijke 
tegenstellingen niet als conflict. Zo 
wordt de claim van een aantal spelers 
zowel de grootste als op alle aspecten 
de beste tegen de laagste prijs te zijn 
geaccepteerd.  
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Consumentenresponse 

Trends die zich bij het vorige onder-
zoek in 2008 al scherp aftekenden, 
blijken in 2009 en 2010 onvermin-
derd door te zetten. Het vertrouwen 
binnen de totale set waarop de consu-
ment de supermarkt beoordeelt, is 
relatief afgenomen. De service- en 
assortimentsspecifieke omgevingen en 
kwaliteitsaspecten zijn in belang en 
waardering over het algemeen in de 
plus geschoten. De consumentenres-
ponse blijkt ook in 2009 en de jaren 
daarna uiterst gevoelig voor optimali-
satie van de keus en de manier waar-
op het huishoudgeld wordt besteed. 
De sector beweegt op dit moment nog 
onvoldoende met die verandering 
mee.

De werkelijke prijs vormt niet langer 
uitsluitend de beïnvloedende factor 
van het switchgedrag en loyaliteit en 
commitment; de gevoelseigen prijs is 
inmiddels belangrijker geworden, 
zoals elders in dit rapport gememo-
reerd. Volgens de consument (geme-
ten per juli 2009) boezemt het tradi-
tionele ‘prijsvechten’ dat nog steeds 
wordt ingezet om klanten te trekken 
niet langer vertrouwen in en leidt het 
niet tot meer commitment. De consu-
ment zal niet langer worden overge-
haald om voor enkele centen bespa-
ring onder de streep zijn keus te ver-
anderen. Daar zijn meer attributen 
voor nodig. 

Die signalen worden overigens zo hier 
en daar wel opgevangen door de sec-
tor. Merken blijken ook te kunnen 
‘rekken’. De retail sluit steeds beter 
aan op de perceptie van de consument 
door producten binnen het prijsverge-
lijk te voorzien van een gouden ‘rand-
je’: goedkopere, of zelfs de goedkoop-
ste producten, maar wel met net wat 

extra’s. Op die manier probeert men 
het onderscheid te maken ten opzich-
te van de concurrent.

Opvallend zijn de effecten van cam-
pagnes op de consument. Wederom 
konden slimme acties de afgelopen 
periode de goedkeuring van de consu-
ment wegdragen, meer zelfs dan in de 
twaalf voorafgaande maanden. 
Blijkbaar verdient de slimste en best 
‘aangesloten’ retailer het in de ogen 
van de consument om de grootste 
punt van de taart naar zich toe te blij-
ven trekken en de gunsten van de 
consument om te zetten in klinkende 
munt. 

Outlook 2010 - 2017

Nieuwe verhoudingen zullen nadruk-
kelijk het toekomstige beeld bepalen 
en het spel vormgeven. De politiek 
roert zich aardig en wil een belangrij-
kere lepel in de pap als het gaat om 
de inkoopmacht. Meer en andere con-
currentie wordt in Den Haag welwil-
lend ontvangen. Verder heeft men 
zich voorgenomen ook de prijszetting 
te beïnvloeden. Het wordt onwense-
lijk geacht dat de resellers de leveran-
ciers in hun keten het mes op de keel 
zetten door producten en diensten 
onder de kostprijs te leveren, om zo 
de prijs in het schap laag te kunnen 
houden. De supermarkt kan door het 
hoge verkoopvolume blijven verdie-
nen, maar leveranciers worden onder 
spanning gezet.

(Milieu)verantwoord consumeren is 
geen nieuw thema, maar zal zeker een 
nadrukkelijker plek krijgen binnen 
het aanbod. Het is niet langer enkel 
de politiek die zich hiermee bezig-
houdt. Kansrijke nieuwe producten en 
foodretailers die 360˚ mvo tot basis 
maken van het speelveld kunnen, als 
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het aan de consument ligt, nu de kans 
grijpen om het verschil te maken.  

Indien we de uitkomsten van de in 
2009 aan de consument voorgelegde 
stellingen projecteren op 2010 en de 
jaren daarna, wordt duidelijk wat die 
consument verwacht van de super-
markt en wat hem drijft bij de keuze 
voor een supermarkt. Ook wordt dui-
delijk dat de consument een scherper, 
beter gefundeerd oordeel heeft dan 
ooit. De consument ziet de super-
markt als een toprestaurant, dat altijd 
in staat moet zijn om de behoefte van 
het moment in te vullen. Het aanbod 
moet makkelijker, lekkerder, meer 
verantwoord en qua prijs of prijsbele-
ving on par zijn. De uitbreiding van 
het aantal aspecten waarop de consu-
ment de supermarkt afrekent, is 
blijvend. Dat dit gegeven door veel
formules nog steeds wordt genegeerd
is opvallend - en onverstandig. 
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Fashionretail

Marktomstandigheden

In de periode van 2007 tot en met de 
eerste kwartalen van 2008 wist de 
fashionretailsector over de breedte 
nog een omzetstijging van 4% te rea-
liseren, maar het enthousiasme is in-
middels wel verdwenen. In de vorige 
editie van dit onderzoek (2008)
werden de eerste barsten zichtbaar. 
Het koopgedrag van de consument 
vertoonde al stevige ups en downs. 
Waar eerder de verkooppieken in 
weken, maanden en seizoenen goed
te voorspellen waren, bleek de consu-
ment grillig geworden. Nu, na de eer-
ste twee kwartalen van 2009, blijkt 
die volatiliteit groter dan ooit. 

Teruglopende verkopen vormen in-
middels de rode draad. De consument 
blijkt zijn gedrag aan te passen aan de 
moeilijke economische omstandig-
heden en de berichtgeving daarom-
trent. Hoewel er in deze sector ook 
spelers zijn die dwars tegen de trend 
ingaan. De prestatieverschillen tussen 
de productsegmenten en de spelers 
daarbinnen nemen toe als nooit tevo-
ren. Duidelijke proposities en consis-
tentie in formule- en merkbeeld zor-
gen, zo blijkt, voor betere prestaties.

In 2007 was nog sprake van een groei 
die sinds 2002 niet meer was voorge-
komen. Nu zien we een daling die 
sinds 2000 niet meer zo sterk is ge-
weest. De daling over de hele sector 
bedraagt meer dan 4%. Als we mei 
2009 vergelijken met een jaar eerder 
lopen we zelfs naar de 10%. Binnen 
de fashionsector bestaan overigens 
flinke verschillen. Het schoenenseg-
ment heeft het het zwaarst te verdu-
ren. Binnen de schoenmode is het dan 
weer met name het kinderschoenen-
segment, dat in mei tegen een overall 
krimp van 25 tot 30% aankeek. Ter 

vergelijking: de Nederlandse retailsec-
tor in zijn geheel kijkt tegen een 
krimp van 3% aan. De fashionsector 
heeft het dan relatief toch moeilijker. 
Het is overigens niet alleen maar kom-
mer en kwel: het upmarket jeansseg-
ment doet het bijvoorbeeld nog steeds 
uitstekend. Dat is dan ook een state-
ment-product.

De koopbereidheid verschilt per doel-
groep en de verschillen daarbinnen 
zijn groter dan ooit. Dit uit zich
overigens niet uitsluitend in een con-
sument die minder of meer wil beste-
den. Consumenten geven vooral aan 
dat ze bewuster kopen dan ooit. Dat 
geldt ook voor de consumentengroe-
pen die zich eerder niet stoorden aan 
prijs en gerelateerde aspecten. Hun 
nieuwe bewustzijn heeft zeker gevol-
gen voor de segmenten waarin zij het 
zoeken: het premiumsegment, de high 
fashion en de mass class-merken 
(merken die appelleren aan de happy 
few, maar voor de massa toegankelijk 
zijn). De P.C. Hooftstraat zal niet 
direct in verval raken, maar voelt wel 
dat de consument minder vanzelfspre-
kend geld uitgeeft.

Sectorprestaties

Net als in andere sectoren vervagen
de afbakeningen tussen de segmenten 
van de fashionretail. Dat blijkt uit 
analyse van de assortimenten, maar 
ook uit de reactie van de consument.
De vervlakking van het aanbod is 
daaraan debet, maar ook het gebrek 
aan onderscheidend vermogen van de 
formules. Het ontbreekt aan durf om 
de eigen formule origineel en met een 
eigen, onvervreemdbare stijl neer te 
zetten. Formules zouden er verstandig 
aan doen de eigen identiteit en posi-
tionering te herzien. De consument 
staat immers open voor vernieuwing 
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en is vatbaar voor onderscheidende 
alternatieven. Kiezen voor veiligheid is 
kiezen voor een afhakende consument. 

Onderscheidend vermogen moet 
gevonden worden in convenience, 
super specialty en experience. Dit 
blijkt overigens ook voor de merken-
fabrikanten een steeds grotere uitda-
ging te zijn. Het wordt duidelijk dat 
de single branded formules het toch 
beter doen dan de overige. Zij zijn 
blijkbaar beter in staat om te gaan met 
de interface tussen de consument, 
kunnen anders en directer collecteren 
en daardoor ook sneller reageren en 
acteren op veranderingen.

Segmenten die voorheen niet tot de 
fashionspelers werden gerekend, maar 
alleen het basisaanbod verzorgden, 
blijken toch wat te moeten opschui-
ven naar een attractiever, meer onder-
scheidend assortiment. Mede omdat 
de spelers in het middensegment ook 
in staat blijken tegen een vergelijkbare 
prijs de basics op de plank te kunnen 
leggen. De consument heeft haar-
scherp in beeld wat er binnen zijn 
prijsperceptie mogelijk is. Hij is sterk 
budgetgedreven, wil meer voor min-
der. Als hij voor minder geld een toch 
enigszins fashionable kledingstuk kan 
kopen, zal hij dat niet nalaten. 
Aanbieders van het absolute basisas-
sortiment, tegen vergelijkbare prijzen, 
maar zonder sjeu, hebben dan het 
nakijken. Het hoofdstuk over de dis-
count-textielsector, dat later in dit 
rapport volgt, gaat hier dieper op in. 

Ook de fashiongerelateerde segmenten 
zoals lederwaren en modeaccessoires 
zullen de komende periode gedwon-
gen worden keuzes te maken over 
hun positie. 

Eerder in dit rapport wordt beschre-
ven hoe de zogenaamde hybridetrends 
aan een opmars bezig zijn. Dit geldt 
zeker ook voor het hoogste midden-
segment en het premiumsegment
binnen de fashionsector. Zo houden 
de bezettingsgraad van luxe hotels en 
niveau van uitgaven in horecagelegen-
heden direct verband met de presta-
ties in dit segment van de modemarkt. 
Ook de upmarket spelers ontkomen 
niet aan een heroriëntatie. De alarm-
bellen klinken nog niet overal, maar 
de verkopen binnen dit aanvankelijk 
als relatief buiten de gevarenzone 
geplaatste segment nemen wel af. Het 
premiumsegment kan niet langer 
meer enkel vertrouwen op de ultieme 
exclusiviteit op basis van push, maar 
krijgt steeds meer te maken met een 
consumer pull die versobering en 
(prijs)bewustheid predikt. De luxe 
minnende, trendsettende consument 
versobert in de zin dat het steeds min-
der done is om te pronken met ver-
gaarde status. Terughoudendheid 
blijkt dus ook in het uiterlijk vertoon 
aan de orde van de dag. Dit is overi-
gens niet alleen maar negatief. Er wor-
den nieuwe statuspatronen zichtbaar, 
maar de nieuwe soberheid betekent 
niet per se dat er minder geld wordt 
uitgegeven. Het wannahave-product is 
echter veranderd en het is aan het 
marktsegment om het te aan te bie-
den. De nichespelers en de op imago 
en class drijvende aanbieders blijken 
hier nog niet helemaal op voorbereid. 

Fashion, footwear en de daaraan 
gebonden en verbonden accessoires, 
maar ook aanpalende segmenten rond 
geur, kleur en verzorging: ze ont-
komen geen van alle aan de spende-
rings- en gedragsveranderingen van
de trendsettende consumentengroep. 
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Ook de onlinespelers strijden mee om 
de gunst van de consument. Ze heb-
ben belangrijke posities verworven 
binnen de fashionsector en gerelateer-
de segmenten. Online zal offline niet 
snel vervangen, want de fysieke
winkelbeleving blijft belangrijk: veel 
mensen zoeken de winkel op om het 
aanbod te kunnen zien en voelen, 
vanwege de sociale functie en het see 
and be seen-fenomeen. Inmiddels is 
echter wel duidelijk dat het om de 
ideale mix tussen off- en online gaat. 

In 2007 zagen veel fashionretailers 
nog geen reden om invulling te geven 
aan de e-component. De angst 
bestond zelfs dat de on- en offline-
kanalen zouden conflicteren, dat de 
consument de twee nooit als integraal 
geheel zou kunnen zien en dat online 
kleding kopen onmogelijk zou zijn. 
Wat blijkt: het niet kunnen passen, 
afstemmen, voelen en het gemis van 
de shopping experience is voor de con-
sument geen enkel probleem. Inmid-
dels blijkt meer dan de helft van de 
spelers ervan doordrongen dat de 
ultieme mix zowel online als offline- 
componenten heeft. De dialoog tussen 
formule, merk en consument kan pas 
echt gevoerd worden als ook de
online-interactie wordt aangegaan. 

Re-branding en de-branding blijken 
binnen de dynamiek van het segment 
nog steeds van groot belang. Midden-
spelers proberen zich te onderschei-
den door andere waarden aan de for-
mule of het merk te verbinden en zo 
de perceptieset van de consument te 
beïnvloeden: H&M, C&A, V&D en 
HEMA bijvoorbeeld. Het gaat verder 
dan een andere pui, nieuw logo of een 
assortimentsverschuiving: het gaat 
over daadwerkelijke identiteitswijzi-
gingen van formules, waarbij soms 

ook de complete set imagoattributen 
op de schop gaat.

Met de-branding proberen spelers de 
consument een bereikbaarder alterna-
tief met dezelfde eigenschappen als 
het merkproduct te bieden, om zo 
voor extra verkoopvolume te zorgen. 
Voorbeelden zijn de zogenoemde 
white labels. De consument staat er 
best open voor en is bereid iets los te 
laten van een voorheen onbereikbaar 
doel, om toch de feel te kunnen erva-
ren met het alternatief dat wordt 
geboden. Outlets van formules zijn 
een bekende vorm van de-branding, 
maar ook merken die budgetversies 
van hun producten uitbrengen, zodat 
ook de budgettair beperkte consu-
ment kan profiteren. Dat gebeurt 
soms onder de eigen merknaam, maar 
vaak ook onder een andere titel, met 
het bijvoegsel made by. 

Consumentenrespons

De consument reageert wisselend op 
het aanbod van de fashionsector. 
Consumenten zijn bewuster dan ooit 
en zoeken steeds kritischer naar de 
beste keus - waaraan dan wel een 
randje van onderscheidendheid moet 
zitten. Consumenten willen nog steeds 
geld uitgeven, maar doen dat minder 
vanzelfsprekend dan voorheen. De 
aankoop moet verantwoord kunnen 
worden. 

De fashionretailsector wordt nadruk-
kelijk gedwongen met de consument 
mee te veranderen. De socio-economi-
sche indelingen van weleer gaan 
steeds minder op. Ook consumenten 
met een modaal inkomen willen luxe 
en onderscheiding, terwijl de rijkeren 
gaan voor kwalititatief hoogstaande, 
exclusieve merken en producten. 
Ondanks de economische crisis neemt 
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de groep wealthy singles nog steeds in 
aantal toe. Zij zijn de trendsetters, die 
hechten aan het individuele statement. 
Daarbij hoort natuurlijk een bijpas-
sende garderobe. Hun koopgedrag 
straalt af op andere groepen, van 
ouderen die zich jonger willen mani-
festeren tot jongeren die zich ouder 
willen manifesteren.

De eerder in dit rapport beschreven 
demografische veranderingen spelen 
ook een belangrijke rol. We krijgen 
later kinderen, we ondernemen ande-
re activiteiten, hebben andere samen-
levingsvormen en passen ons kleedge-
drag ook sterker af op deze fases. De 
huidige spelers binnen de sector die 
zich richten op specifieke doelgroepen 
verliezen dan ook aansluiting, omdat 
slechts beperkt lijn te trekken valt op 
vormen van leeftijds- en socio-demo-
grafische principes.

De ‘beste keus’ staat steeds meer in 
verband met verantwoord, groen, 
gezond en sexe-neutrale elementen. 
Ecotrends binnen fashion worden 
door de consument als positief erva-
ren en opgepakt. De retailer die de 
ecotrend invult door vertrouwde 
waarden te combineren met ‘verant-
woorde’ proposities, kan groei bij-
schrijven. Dat lukt echter alleen als 
het eco-element in alle geledingen van 
formule, merk en product is geïnte-
greerd. De consument prikt genade-
loos door platte claims heen. 

Outlook 2010 - 2017 

Voor de retail zijn positieve ontwikke-
lingen te ontwaren. Als we op basis 
van stellingen de consument het zoge-
naamde wensgedrag laten invullen, 
blijkt dat meer dan driekwart per juli 
2009 aangeeft nu terughoudend te 
zijn, maar wel bereid nieuwe fashion-

trends te accepteren en ook het bud-
get daarvoor in de toekomst te willen 
verruimen. Aangezien we mogen aan-
nemen dat de economische situatie 
ten goede zal veranderen, lijkt deze 
sector met de juiste maatregelen qua 
innovatie en verandering een stijgende 
lijn te kunnen gaan volgen.

Nu de seizoenen en periodieken bin-
nen die seizoenen zijn losgelaten en 
plaatsmaken voor floating impulses, 
die per week nieuwe items hot kun-
nen maken, kleedstijlen veranderen 
en de consument zich steeds meer wil 
onderscheiden, heeft one size fits all 
zijn langste tijd gehad. Net als in 
andere sectoren moeten spelers inno-
veren en opschuiven richting de klant. 
Customized, personalized, co-created 
aanbod wordt belangrijker dan ooit. 

Aan de designers ligt het niet. Of we 
nu de catwalk van de Amsterdam 
International Fashion Week beschou-
wen of die van New York of Parijs, de 
push naar voren wordt gemaakt. Zij 
appelleren aan de future shapers en 
dat zal de fashionretailsector ook 
moeten doen. Meer bieden van het-
zelfde is geen optie meer. De consu-
ment wil nieuw.
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Doe-het-zelf en tuin (home & garden)

Marktomstandigheden

De doe-het-zelfsector is zowel in pres-
tatie als groei ernstig afgeremd. Dit 
tekende zich al af in 2008 en is in het 
eerste halfjaar van 2009 onvermin-
derd van kracht gebleken. Groei is in 
achttien maanden via stilstand omge-
slagen in achteruitgang. Met een 
omzetkrimp van rond de 7% kan ook 
dit ooit blakende segment niet ontko-
men aan de gevolgen van een terug-
houdende consument. De sector wordt 
niet zozeer genegeerd, maar wordt 
ook niet omarmd in kooplustigheid. 
Dat is even schrikken voor een sector 
die op basis van eerdere resultaten 
dacht dat de bomen tot in de hemel 
zouden blijven groeien. De populari-
teit van de binnen- en buitenhuisom-
geving om geld aan te spenderen 
blijkt eindig. Pleister op de wonde: de 
bouwmarkt is nog steeds de favoriet 
als het gaat om oriëntatie en aanschaf 
van een groot aantal producten. 

De doe-het-zelfsector richt zijn pijlen 
van oudsher op mensen die een nieuw 
huis kopen of hun huidige huis reno-
veren of aanpassen. Ook nieuwbouw 
is een goede bron van inkomsten. Dat 
de huizenmarkt op slot zit, betekent 
dus een fikse streep door de rekening. 
Consumenten stellen beslissingen 
rondom de (her)inrichting van hun 
huis of het kopen van een ander huis 
uit. Dat heeft nogal wat gevolgen voor 
de bouwmarkten.  

Alhoewel enige compensatie in aan-
tocht is omdat de knip wel wat meer 
openstaat voor het doen van renova-
tiewerk is de consument, zo blijkt uit 
dit onderzoek, toch terughoudend als 
het om ingrijpende verbouwingen 
gaat. 

De afnemende transacties binnen de 
verhuismarkt, de terughoudendheid 
bij het doen van grote bestedingen en 
consumenten die langer doen met wat 
ze hebben - het zijn ontwikkelingen 
die hun uitwerking niet missen. Als 
we daarbij optellen dat de algehele 
renovatiesector het volume volgens 
onderzoeksbureau Euroconstruct weer 
ziet dalen naar het niveau van 2005, 
wordt de ernst van de zaak helder. 
Toch schat de consument de situatie 
positiever in. Hij wil best geld uitge-
ven voor de leefomgeving, maar dan 
zal de doe-het-zelfsector wel moeten 
komen met een aanbod dat, ook hier, 
optimaal aansluit op de wensen van 
het moment. Alles wat aan klussen 
kan worden uitgesteld, wordt uitge-
steld, terwijl alles om het met weinig 
middelen toch gezelliger in huis te 
kunnen maken grif wordt aangeschaft. 
De ene formule springt hier beter op 
in dan de andere. 

De sector beantwoordt de moeilijke 
omstandigheden vaak met het prijs-
instrument. Er wordt naar hartenlust 
gestunt en de altijd-laag-beloften vlie-
gen je om de oren. Nu nog met suc-
ces, maar de vraag is hoe lang die 
strategie houdbaar is. Zoals we ook uit 
de response van de mediawarenhui-
zen en supermarkten hebben kunnen 
destilleren, is de bouwmarkt van de 
toekomst onderhevig aan de verande-
rende percepties en waarden van de 
consument. De balans binnen de per-
ceptieset van de consument slaat door 
naar factoren als gemak, het op maat 
gesneden aanbod en de flexibiliteit 
van dat aanbod. Het moet aansluiten 
op het seizoen, de tijdgeest, de trends 
en de individuele grillen van de klant 
ten aanzien van nut, noodzaak, doel-
matigheid of juist luxe.  

Doe-het-zelf en tuin (home & garden)
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Dan de tuincentra. Deze beleefden een 
relatief goed 2008, waarin wel flinke 
schommelingen te zien waren. 2009 
begon matig, maar de zomermaanden 
- traditioneel goed voor extra omzet - 
hebben voor een positieve impuls 
gezorgd. Planten, meubelen en barbe-
cueproducten scoorden goed. 

Het devies luidt, net als in andere sec-
toren: meer met minder. De consu-
ment maakt het gezellig met relatief 
weinig euro’s. Hij ziet tuin en terras 
nog steeds als een verlengstuk van de 
woonkamer, maar past het budget wel 
aan op de economische omstandighe-
den. Het upmarket tuinmeubelenseg-
ment plukt hier de zure vruchten van. 
Spelers zoals deze die het niet van 
aanbiedingen moeten hebben, worden 
nu toch gedwongen tot flinke prijs-
stunts. 

Doe-het-zelf is een sector waarin volu-
me heel belangrijk is. Kleinere spelers 
en speciaalzaken moeten het toch 
vaak hebben van duurdere producten 
en zijn minder goed in staat om ver-
koopdips op te vangen. Sluiten of 
doorgaan is een veel gehoorde uit-
spraak. Consumentengroepen veran-
deren sterker dan ooit in hun gedrag 
en weten ook beter dan ooit de keuze 
te maken tussen accepteren en nege-
ren. Dit eist veel van de sector. De 
gehele sector - of het nu gaat om de 
binnen- of de buitenomgeving - zal 
moeten vernieuwen om te kunnen 
beantwoorden aan de behoefte van de 
moderne consument.

Sectorprestaties 

Het tuinsegment toont minder riante 
plussen dan voorzien, maar weet zich 
aardig in stand te houden. Overigens 
zijn niet zozeer de harde waren in 
zwang, maar meer de levende zaken 

zoals planten en aanverwante assorti-
menten, buitenkeukens, haarden en 
gezelligheidsbrengers in het algemeen. 
Ook de huisdierbehoeften vertegen-
woordigen een aardig deel in de 
omzet. Belangrijke constatering: de 
buitenomgeving blijkt nog steeds 
sexy, maar moet nu toch met meer 
sustainable, verantwoorde ingrediën-
ten worden ingericht. 

De bouwmarkt doet het relatief aar-
dig, maar de rek is er binnen de hui-
dige formuleopzet uit. Het is nog 
steeds de favoriete aanbieder als het 
gaat om sanitair, bouwmaterialen, 
gereedschappen en dergelijke en 
wordt in sommige gevallen zelfs 
gezien als een goed alternatief voor de 
vakzaak. Aan de andere kant wordt 
het assortiment als te generiek erva-
ren, te veel gericht op functie en te 
weinig op emotie en te weinig toege-
spitst op de individuele smaak van de 
consument.

Bovendien wordt de bouwmarkt nog 
steeds gezien als een ‘mannending’, 
hoewel dit wel lijkt te veranderen. 

Er is weinig ruimte voor nog meer 
vierkante meters. De consument zit 
ook niet te wachten op meer aanbod, 
maar zou het wel waarderen als de 
bouwmarkt dichterbij is. De markt 
lijkt qua vierkante meters verzadigd; 
er is dan ook weinig ruimte voor 
nieuwe toetreders. De breedpakket-
zaken slagen er al een tijdje in om 
dicht op de klant te kruipen. Net als 
in 2008 deden ze het de eerste helft 
van 2009 goed en worden ze hogelijk 
gewaardeerd door de consument. Ook 
in dit segment bestaan overigens pres-
tatieverschillen. De home decoration-
formules die zich op de welgesteldere 
consument richten - vanaf het mid-
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densegment en daarboven - blijken 
flexibel genoeg in hun assortiment om 
te kunnen scoren. 

We kunnen maar één conclusie trek-
ken: of de consument dwingt de her-
definitie af of de spelers nemen het 
initiatief tot verandering en innoveren 
dusdanig dat ze de consument van 
morgen beter kunnen bedienen of, 
beter nog, diens behoeften kunnen 
bepalen. 

Consumentenrespons 

De doe-het-zelfsector wordt nog 
steeds gewaardeerd. De consument 
stelt echter wel nadrukkelijk andere 
toekomsteisen aan die bouwmarkt. 
De sector moet de middelen leveren 
om invulling te geven aan de indivi-
duele woonwensen van de klant. Dat 
vereist dus een aanbod dat de consu-
ment kan helpen zijn eigen droom-
huis te verwezenlijken. 

De sector en met name de grote
spelers hebben de afgelopen periode 
van 12-24 maanden grote stappen 
gemaakt om die consument anders 
aan te spreken. Uit dit onderzoek 
blijkt dat dat wordt gewaardeerd. De 
attractiviteit, service en toegankelijk-
heid worden hoger ingeschaald dan 
ooit. Hoewel er tussen de marktlei-
dende formules verschillen bestaan, 
blijken de spelers aan elkaar gewaagd. 

De spelers lijken overigens sterk op 
elkaar en dat hoeft van de consument 
nu ook weer niet. Ook hier blijkt dat 
eenvormigheid of uitwisselbaarheid 
tot dissonantie kan leiden: “Als alles 
op elkaar lijkt en er bijna geen ver-
schil meer is, koop je toch wat het 
meest dichtbij, het goedkoopst of het 
gemakkelijkst is”, is een veelgehoorde 
quote. Ook de bouwmarkten blijken 

soms meer gericht op de concurrent 
dan op de consument. Deze heeft dat 
blijkbaar goed in de gaten en wisselt, 
net als supermarkten, de verschillende 
formules steeds vaker uit. 

Er is ook een antitrend waarneembaar. 
Doe-het-zelven is niet voor elke con-
sument zaligmakend. Sommige consu-
menten willen weliswaar de regie heb-
ben, maar geven (een deel van) het 
werk graag uit handen. Niet in elke 
‘klusser’ gaat een vakman schuil en de 
vergrijzende bevolkingsgroep heeft zo 
zijn eigen wensen als het om doe-het-
zelf gaat. De bouwmarkten en woon-
warenhuizen passen hun service-
modellen hierop aan en bieden steeds 
vaker een fullservice-oplossing, van 
product tot montage en afwerking. 

Opnieuw vormen duidelijkheid, trans-
parantie en vooral onderscheidende 
attributen  voor de consument de 
belangrijkste aspecten. Uitwisselbaar-
heid verkleinen en impulsen creëren 
op basis van behoefte en emotie, daar 
ligt de sleutel tot de consument. Het 
enkel op basis van push ‘klaarzetten’ 
van assortimenten wordt minder 
gewaardeerd en minder begrepen. 

Outlook 2010 - 2017

De doe-het-zelfsector is onderhevig 
aan allerlei ontwikkelingen die ook de 
komende jaren hun invloed zullen 
doen gelden: de instortende huizen-
markt, de veranderende bevolkingssa-
menstelling, de veranderende percep-
tie van leeftijd, de crisis. Maar vooral: 
het nieuwe zelfbewustzijn van de con-
sument. De bestaande spelers in deze 
zeer gesloten sector zullen innovatief 
moeten omgaan met hun potentieel; 
zo niet, dan loopt de consument net 
zo makkelijk over naar de concurren-
tie. De verschillende spelers lijken 

Doe-het-zelf en tuin (home & garden)



60

elkaar te gaan verdringen binnen deze 
sector en zullen worden gedwongen 
om hun businessmodellen aan te pas-
sen. Of het nu gaat om de invulling 
van de meters of de differentiatie bin-
nen de assortimenten, de consument 
van morgen wil een ander en beter 
toegespitst aanbod. 

Als we de consument vragen waar het 
met de sector naartoe moet en waar 
de kansen liggen, geeft hij aan dat hij 
geholpen wil worden bij de zoektocht 
naar anders en nieuw. Er moet meer 
onderscheid gemaakt worden tussen 
het functionele aanbod en het aanbod 
dat appelleert aan de emotie. Vooral 
dat laatste moet meer ruimte krijgen. 
Het functionele gedeelte voert nu te 
vaak de boventoon, waardoor het 
voor de consument moeilijk wordt 
herkenning en erkenning te vinden. 
Ook de ecotrend wordt volgens de 
consument niet of onvoldoende opge-
pakt. Vaklieden mogen zich dan nog 
weinig zorgen maken over de duur-
zaamheid van hun werk en materia-
len, de doe-het-zelfconsument doet 

dat wel. De consument wil recycle-
bare bouwmaterialen en 

een thuisom-

geving die in alle opzichten energie-
zuinig is. 

Het valt op dat in dit segment de rol 
van online nog betrekkelijk gering is. 
De spelers voelen daarom nog geen 
druk om hier invulling aan te geven. 
Dat zal als het aan de consument ligt, 
moeten veranderen. Consumenten 
zullen de online-interface steeds meer 
gaan gebruiken voor informatie, com-
municatie en interactie en zullen ook 
steeds meer - online gaan kopen - 
waarbij vooral bulkproducten het 
goed zullen doen. 

In het tuinsegment zijn vergelijkbare 
ontwikkelingen te verwachten. Hier 
wordt steeds nadrukkelijker de inte-
gratie van ‘binnen’ met ‘buiten’ 
gezocht. De binnenomgeving wordt 
immers nadrukkelijker als verlengstuk 
van buiten ervaren en andersom.

Er is ruimte voor nieuwe vormen in 
het aanbod van doe-het-zelf. De con-
sument staat open voor image stores 
en city formats, waar deelassortimen-
ten worden gepresenteerd en waar de 
formule zichzelf neerzet. Deze kunnen 
als satelliet fungeren voor de grote 
vestigingen buiten de stad.  

Volgens de consument zijn de grotere 
spelers te afwachtend in hun reactie. 
Ook binnen deze sector is afwachten 
echter geen optie meer. 
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Woonwinkels 

Marktomstandigheden

De woonwinkels hebben het over de 
hele breedte lastig. In 2007 en de
eerste kwartalen van 2008 bleek de 
balans nog positief, maar inmiddels 
heeft de sector te maken met krimp. 
Daarbij valt op dat het specialtyseg-
ment de grootste klappen krijgt, ter-
wijl dit segment er in de ‘vette jaren’ 
2007 en 2008 nog het meest bovenuit 
stak. Ook het middensegment, dat er 
weer bovenop aan het krabbelen was 
na jaren van armoede, doet het weer 
minder goed. Het blijkt dat de consu-
ment vaak pas naar de woonwinkel 
tijgt als er iets vervangen moet wor-
den en niet langer proactief op zoek 
gaat naar wat nieuws. De economische 
downturn maakt de consument voor-
zichtig. Het zal in dit licht bezien nie-
mand verbazen dat het budgetseg-
ment er nog relatief goed vanaf komt. 
Dit segment heeft in de ogen van de 
consument wellicht niet het beste 
assortiment en oefent niet de meeste 
aantrekkingskracht uit, maar weet wel 
te profiteren van de budgetterings-
drang. 

Sommige spelers zijn in de eerste 
kwartalen van 2009 met 10 tot 15% 
in de min beland. Die tol wordt zwaar 
betaald, getuige het aantal al dan niet 
gedwongen sluitingen van vestigingen. 
Ondertussen blijft het aantal vierkante 
winkelmeters toch toenemen, wat de 
druk op de marges ook al niet kleiner 
maakt. 

Sectorprestaties

De sector raakt de gunsten van de 
consument kwijt. Dat komt niet alleen 
omdat de hand op de knip wordt ge-
houden, maar vooral omdat de sector 
er niet in slaagt gevolg te geven aan de 
wensen van de consument. Innovatie 
en klantgerichtheid hebben klaarblij-

kelijk niet genoeg prioriteit gekregen. 
Ook in 2009 blijft het onderscheidend 
vermogen van de formules afnemen. 
Rationalisatie, differentiatie en innova-
tie blijven belangrijke fenomenen om 
dit tij te kunnen keren.
 
De traditionele woonwinkelsector 
heeft ook te kampen met branchever-
vaging. Formules die in principe wei-
nig met inrichting te maken hebben, 
bieden tegenwoordig ook woonartike-
len: bouwmarkten, supermarkten, 
tuincentra en discounters bijvoor-
beeld. Aangezien de consument mak-
kelijk de ene formule voor de ander 
inwisselt, koopt hij zijn producten 
waar dat het meest convenient is. De 
traditionele meubelboulevards, de 
sanitairwinkels en de keukenexperts: 
de consument beschouwt ze niet meer 
als partijen met een meerwaarde. Alles 
voor het huis is immers overal te krij-
gen. De woonwinkel zal zich dus 
opnieuw moeten definiëren, om voor 
de consument herkenbaar te blijven 
als unieke propositie binnen dat ver-
vagende landschap. 

Dat vereist een heldere boodschap. 
Daarbij moet niet de fout gemaakt 
worden om alleen maar de goedkoop-
ste te willen zijn. Dat is op de korte 
termijn wellicht een goede tactiek, 
maar de consument hecht uiteindelijk 
veel waarde aan de inrichting van zijn 
huis. Als de tijd rijp is voor iets 
nieuws, moet de woonbranche dat 
wel kunnen bieden. De consument 
knapt snel af op dertien-in-een-do-
zijn-aanbiedingen. Woonwinkels 
moeten dan ook niet proberen om 
mee te doen in de strijd om het goed-
koopste aanbod; dat kan beter worden 
overgelaten aan de discounters. De 
consument wordt er bovendien niet 
vrolijk van als het bed dat hij recent 

Woonwinkels
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voor veel geld kocht opeens voor de 
helft van de prijs in dezelfde winkel 
verkrijgbaar is. Dat wekt slechts irri-
tatie op en veroorzaakt imagoschade. 

Uiteraard kent deze sector, als alle 
andere, ook positieve uitzonderingen. 
Spelers die woontrends als simplicity, 
eco, back to basics en metropole styles 
hebben geïntegreerd, plukken daar de 
vruchten van. De consument waar-
deert duurzaamheid, soberheid en 
bewustheid als nooit tevoren. Daarvan 
plukken deze formules de vruchten. 
Zij hoeven geen toevlucht te nemen 
tot het prijsinstrument. De branche in 
zijn algemeenheid anticipeert echter 
onvoldoende op nieuwe trends en de 
veranderende perceptie van de consu-
ment. 

Consumentenrespons

De gemeten trends en projecties dui-
den erop dat de woon- en leefomge-
ving van de consument in diens ogen 
alleen maar belangrijker wordt, maar 
ook aan grote waardeveranderingen 
onderhevig is. De consument wil ver-
antwoord omgaan met bronnen van 
energie, wil natuurlijke, recyclebare 
materialen verwerkt zien, maar wil 
ook dat de leefomgeving invulling kan 
geven aan de toegenomen complexi-
teit van het leven van alledag (zie voor 
meer hierover het hoofdstuk Op weg 
naar 2017). Dat bij de toekomstver-
wachtingen ook hier weer budget-
gerelateerde issues en economische 
overwegingen opdoemen, is geen ver-
rassing. Inmiddels nemen dergelijke 
factoren bij meer van de helft van de 
consumenten een dominante plek in. 

Op al deze aspecten zal de sector een 
antwoord moeten formuleren. De 
vlucht naar voren moet worden inge-
zet. 

Outlook 2010 - 2017

Het belang van een geborgen thuis 
blijft kaarsrecht overeind staan. Geen 
haar op ons hoofd die eraan denkt de 
binnenshuis verworven attributen op 
te geven of afstand te doen van de 
persoonlijke stijl of het comfort en de 
gezelligheid die daaraan verwant zijn. 
De knip is bovendien niet helemaal 
gesloten. Hij blijft op een kier staan 
als het gaat om aanpassing van de 
woonomgeving. De future shaping 
consument is meer dan ooit geïnteres-
seerd in nieuwe stijlen en nieuwe ont-
werpen. De designers en hun kopieer-
ders zullen dus ook de komende jaren 
aan het werk kunnen blijven. De con-
sument is echter wel kritischer; het 
nieuwe moet wel passen binnen de 
eigen perceptieset. Ook binnenshuis 
wil de consument een eenduidig aan-
bod, dat tegelijkertijd mondain is, 
duurzaam in alle betekenissen van het 
woord, maar toch ook gezellig.

Ook deze sector blijft nog enigszins 
verschoond van de noodzaak van een 
onlinekanaal. Als het aan de consu-
ment ligt, komt daar echter verande-
ring in. Bijna de helft van de respon-
denten geeft aan ook binnen de 
inhome omgevingen open te staan 
voor de mogelijkheid om sfeer, ratio-
nele gebruiksartikelen en decoratieve 
wannahaves via het web te leren ken-
nen. De kasten, stoelen en tafels moe-
ten nog steeds fysiek bekeken worden 
voordat tot koop wordt overgegaan, 
maar het internet heeft zeker een 
functie ter oriëntatie en informatie. 
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Drogmetica (drogisterij, geur, kleur
& verzorging)

Marktomstandigheden

De drogmeticasector kan niet spreken 
van een positieve dynamiek. De totale 
markt is aardig op peil gebleven, maar 
de winkelomzetten zijn met 5% 
gedaald. Dat heeft ook de gemiddelde 
prijsstijging van 3% niet kunnen 
goedmaken. Over het geheel genomen 
zijn de marktprestaties weinig veran-
derd, maar binnen en tussen markt-
segmenten zijn toch wel grote ver-
schillen ontstaan. 

De traditionele drogisterijen hebben 
het moeilijk. Ze worden dwarsgezeten 
door de supermarkten, die een steeds 
groter assortiment bieden aan basis-
producten. Bovendien blijken de dro-
gisterijen zich maar weinig van elkaar 
te kunnen onderscheiden. Dat is een 
doorn in het oog van de consument, 
die juist veel waarde hecht aan helde-
re proposities en een onderscheidend 
assortiment.

Op basis van dit onderzoek kan voor-
zichtig worden geconcludeerd dat het 
fenomeen ‘drogist’ zijn beste tijd heeft 
gehad. Vooral de jongere consument 
denkt in formules. Hij kent namen als 
Etos, Kruidvat of DA, maar weet niet 
tot welk segment die winkels behoren. 
De ‘drogist’ als segment raakt dus zijn 
definitie kwijt. Aangezien de waarden 
van de sector niet meer helder op het 
netvlies van de consument staan, valt 
het met diens loyaliteit ook niet mee. 
Formuleloyaliteit zou de enige reden 
zijn om voor een bepaalde winkel te 
kiezen, zeker als het om het uitwissel-
bare basisassortiment van de drogis-
terij gaat. Als die loyaliteit niet bestaat, 
maakt het dus niet meer uit waar je 
dat basisassortiment koopt - het is 
immers uiteindelijk overal hetzelfde. 

De foodretailsector plukt hiervan de 
vruchten. Die biedt immers het gemak 
van one stop shopping. Als het om 
makkelijk uitwisselbare producten 
gaat, blijken de huismerken van het 
supermarktkanaal goed te scoren. De 
generieke paracetamol en de dagelijks 
gebruikte producten die niet zozeer 
met uiterlijk vertoon te maken heb-
ben, lopen bij de foodretailers goed. 
Ook het rebuy-gedrag van de consu-
ment verandert. Het advies wordt bij-
voorbeeld ingewonnen bij de speciaal-
zaak, parallel aan de initiële koop, en 
de rebuy wordt vervolgens bij budget-
vriendelijke formules of de super-
markt gedaan. De drogisterij trekt uit-
eindelijk aan het kortste eind. Daarbij 
komt dat de consument het zou toe-
juichen als de supermarkten hun dro-
gisterij-aanbod uitbreiden met meer 
gespecialiseerde producten. De rek is 
er dus nog niet uit en de concurrentie 
voor de traditionele drogist zal verder 
toenemen. 

Consumenten gaan voor advies en 
speciale producten nog wel naar de 
gespecialiseerde drogisterij. Ook hier 
wreekt het gebrek aan onderschei-
dend vermogen zich echter. De con-
sument kiest daarom steeds vaker 
andere routes, ook voor upmarket-
producten. De e-interface wint ook
in deze sector aan populariteit. 

Niet de hele sector lijdt aan vervaging. 
Er zijn ook spelers die wel invulling 
weten te geven aan de trend- en 
modegevoeligheid van de consument. 
Consumenten die op uiterlijk en ver-
zorging zijn gefocust, vinden hier wat 
ze zoeken: exclusieve, trendy geur-, 
kleur- en verzorgingsproducten die 
beantwoorden aan de individuele 
wensen van de klant. 

Drogmetica (drogisterij, geur, kleur & verzorging)
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De sector blijft over het algemeen 
redelijk stabiel presteren. De recessie 
dringt minder hard door en de con-
current is minder geneigd de hand op 
de knip te houden dan in andere sec-
toren. Dat geldt dan met name voor 
de vrouw. Zij past het budget voor 
uiterlijke verzorging niet naar bene-
den aan, maar wil met hetzelfde bud-
get meer en andere, innovatieve pro-
ducten kopen. 

Geuren en kleuren, cosmetica en 
huidverzorgingsproducten doen het 
bij de drogisterijen nog steeds goed. 
De vroegere honkvaste en productge-
bonden gebruiker staat open voor 
alternatieven, maar het uitgavenpa-
troon is niet significant anders of 
negatiever. Je moet er immers goed uit 
blijven zien, wat er ook gebeurt. Dit 
gedrag is overigens anders bij de min-
der persoonsgebonden of meer uitwis-
selbare assortimenten. Daar is de con-
sument gevoeliger geworden voor 
prijs en prijsgerelateerde aspecten en 
wordt, als gezegd, de ‘vakzaak’ vaker 
ingewisseld voor een alternatief. 

Ook het apotheeksegment wil graag 
een partijtje meeblazen in deze retail-
sector. Het is van nature sterk per-
soons- en servicegericht en wil dat 
imago verder uitbuiten. De consument 
hecht steeds meer belang aan gezond-
heid en wellness; dat biedt voor dit 
segment kansen om een nieuwe dia-
loog aan te gaan, die afstand neemt 
van zowel de traditionele apotheek als 
de traditionele drogist. 

Het enige probleem is dat dit segment 
voornamelijk wordt gezien als ver-
lengstuk van de huisarts. De apotheek 
staat voor ‘zorg en medicatie’, niet 
voor ‘emotie en new life’. De apotheek 
moet dus een nieuwe manier vinden 

om de klant te benaderen. Ook klan-
ten die geen receptje hebben, moeten 
de impuls krijgen om eens binnen te 
stappen.

Dit is zeker niet onmogelijk, getuige 
een formule als Mediq. Deze speler 
presenteert zich nadrukkelijk als een 
retailer die niet alleen Prescriptive 
Only Medicines biedt, maar ook Over 
The Counter in het assortiment heeft. 
Mediq voorziet in lifestyle-producten 
en wil met advies en assortiment een 
bijdrage leveren aan een gezonde en 
verantwoorde levensstijl. 

De drogmeticasector heeft nog wel 
wat werk te verzetten. Er moet een 
antwoord gevonden worden op de 
uitwisselbaarheid en de vervlakking
in assortimenten. De consument heeft 
immers behoefte aan meer. Door de 
nimmer aflatende druk op marge en 
winkelresultaat gaan de juist zo 
belangrijke en onderscheidende ser-
viceaspecten vaak verloren. Dat is 
jammer.

Sectorprestaties

Indien we de analyse van de onder-
zoeken vanaf 2006 tot de laatste in 
2009 nader beschouwen, is de drog-
meticasector van alle in dit rapport 
besproken sectoren het minst veran-
derd. Als we de consumentenrespons 
projecteren op het aanbod van de sec-
tor, blijkt ook hier dat versneld van 
de traditionele indelingen moet wor-
den afgestapt. De consument staat 
open voor nieuw. Meer van hetzelfde 
verdraagt de markt niet langer. Er zijn 
wat positieve uitzonderingen te mel-
den: de emotiegerichte wellness-for-
mules bijvoorbeeld, zoals Rituals, die 
verzorging koppelen aan lifestyle, 
technologie, design en een mate van 
exclusiviteit en verfrissing brengen 
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binnen het aanbod. Zij brengen hun 
assortiment in aanraking met de bele-
vingswereld van de consument. 

De in dit rapport gesignaleerde ont-
wikkeling van de consument rondom 
interactie, informatie en innovatie is 
ook hier zichtbaar. De sector had, zo 
bleek ook uit Trends in Retail 2008 - 
2009, te kampen met een onvoldoen-
de ontwikkelde consumenteninterface. 
Media en e-omgeving werden nog te 
veel gebruikt voor eenrichtingsverkeer 
vanuit de formules. De e-component 
is in deze sector echter aan een inhaal-
slag bezig. In de afgelopen periode 
zijn diverse multichannel initiatieven 
ontwikkeld. De consument staat 
ervoor open. Hij acht het e-kanaal 
vooral geschikt voor upmarket pro-
ducten, cadeaus, wannahaves en de 
dagelijkse rebuys. Als de consument 
in de winkel is overtuigd van de waar-
de van het product, is hij bereid het 
vervolgens online aan te schaffen. 
Bovendien verschaft de e-interactie 
hem de mogelijkheid een bijdrage te 
leveren aan de dialoog. Gemak is een 
goede reden, of prijsvoordeel, maar 
ook gevoelens van schaamte als het 
gaat over bijvoorbeeld verjongings-
producten. Die ontvangt de consu-
ment liever door de brievenbus. Ook 
hier blijkt dat offline en online pas 
echt kunnen floreren als ze een ver-
sterkende werking hebben op elkaar. 

Dat deze sector zich aardig weet te 
handhaven, is in belangrijke mate 
toch toe te schrijven aan het produc-
tenaanbod en het vaak unieke gebruik 
ervan door de consument. De consu-
ment is trouw aan producten en mer-
ken: eenmaal opgedane goede ervarin-
gen met een merk vormen nog steeds 
de basis om de herhaalaankoop dan 
ook maar te doen. De spelers moeten 

daarom uitkijken met prijsstunten: als 
bijvoorbeeld het huismerk qua prijs 
aantrekkelijk wordt, kan de consu-
ment ertoe geneigd zijn om af te stap-
pen van zijn eigen vertrouwde merk. 
Dat leidt ten eerste tot margeverval 
(op merkproducten zit meestal meer 
marge) en kan ten tweede een reden 
zijn voor de klant om weer een klein 
stukje loyaliteit richting de formule te 
laten varen. 

Consumentenrespons 

De consument gaat ongeveer 2,5 keer 
per maand naar de drogist en 1,5 keer 
naar de spelers in het hogere segment. 
Dat houdt niet over en geeft aan dat 
het met de attractiviteit binnen deze 
vervaagde branche niet zo goed is 
gesteld. 

De consument wil, geheel volgens de 
veranderde perceptieset, verantwoorde 
producten, nieuwe stijlen en nieuwe, 
verrassende accenten. De hand blijft 
in deze sector grotendeels van de 
knip. Blijkbaar ziet de consument een 
aankoop in de sfeer van persoonlijke 
verzorging als een manier om zichzelf 
een hart onder de riem te steken of 
zichzelf te belonen nu anderen dat 
niet doen. Deze zoektocht naar welbe-
vinden en de cocreatie van een uniek 
individueel uiterlijk zien we ook terug 
in de fashionsector.   

Uiterlijk als levensstijl en als uiting 
van levensvreugde en een goed gevoel 
is van alle leeftijdsgroepen. Ook is het 
een belangrijk hulpmiddel om uiting 
te geven aan de gevoelsleeftijd. Dat 
geldt al voor de echt jongeren van een 
jaar of veertien. Bij hen zit merkge-
richtheid goed tussen de oren. Ze doen 
zich volwassener voor dan ze zijn 
door gebruik te maken van luxe, ex-
clusieve producten. Vrouwen lopen 

Drogmetica (drogisterij, geur, kleur & verzorging)
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hierin voorop, maar ook steeds meer 
mannen achten dit belangrijk.  

Ook de ouderen van veertig jaar zet-
ten drogmetica in bij de strijd om het 
uiterlijk aan te passen op de gevoels-
leeftijd. Zo blijkt de roep om de ver-
schijnselen van ouder worden terug te 
dringen groter te worden. Bijna de 
helft zegt daadwerkelijk actie te willen 
ondernemen om middels verzorgings-
producten een rem te zetten op de 
veroudering. Hier vertegenwoordigen 
vrouwen de grootste groep, maar 
bedienen ook mannen zich steeds 
vaker van dit soort producten.

Outlook 2010 - 2017

Eén ding is zeker: de consument wil 
anders omgaan met lichaam, geest en 
ziel. De aspecten gezondheid, welbe-
vinden en een mooi uiterlijk worden 
steeds belangrijker. Dat geldt voor de 
verzilverende generatie die valt voor 
de age healers, maar ook voor al die 
mensen die meedoen aan de trendge-
dreven zoektocht naar een ‘bewuster 
leven’ en daarbij de producten willen 
kunnen afstemmen op de eigen 
behoefte. 

De consument zal dus overeenkomstig 
aangesproken willen worden door de 
retailsector. Hij is op zoek naar indivi-
dualisme, schoonheid, comfort, ont-
spanning, verwenning, intimiteit. De 
consument wil met raad, daad en pro-
duct geholpen worden bij de zoek-
tocht naar het opperste leefgenot. Juist 
daar kan de drogmeticasector het ver-
schil maken; juist daar kan deze zich 
onderscheiden van de massa- en dis-
countaanbieders. 

In eerder onderzoek leek het alsof die 
zoektocht naar zelfvervulling conjunc-
tuurgevoelig was. Nu blijkt dat de 
consument, ook bij een neergaande 
economische trend, graag op zijn 
wenken bediend wil worden door de 
sector en best bereid is daar een flinke 
financiële tegenprestatie tegenover te 
zetten. De consument is echter wel 
kritischer en zelfbewuster dan ooit. 
De sector zal dus echt zijn best moe-
ten doen om de individuele consu-
ment op maat te kunnen blijven 
bedienen. 



 67

the way we see it

Discount textiel/footwear 

Marktomstandigheden

Het fenomeen ‘discounter’ is te om-
schrijven als een winkel waar tegen 
gereduceerde prijzen, maar met min-
der service aankopen gedaan kunnen 
worden, of waar prijsbederf omgezet 
wordt in voordeel voor de consument.

De sector wist dit gegeven altijd uit te 
nutten door de beste deals en snel 
wisselende assortimenten te bieden. 
De formules kunnen hierin nog steeds 
op het vertrouwen van de consument 
rekenen. De prijsrelatie tot hetgeen 
geboden is, blijft het best scorende 
attribuut op de perceptieladder en is 
een dominerende reden voor de con-
sument om de formule met een 
bezoek en aankoop te vereren. 

Het prijsniveau is dan ook meteen het 
enige waarin de sector zich onder-
scheidt van de niet-discountsector. Als 
het gaat om creatieve, aansprekende 
en innovatieve impulsen loopt de dis-
counter achter. Tussen de verschillen-
de discountformules bestaat dan ook 
erg weinig onderscheidend vermogen, 
zo vindt ook de consument. 

Helaas voor de discountsector zijn 
ook de spelers die traditioneel niet tot 
de discounters behoren aan het stun-
ten geslagen. Als we per juli 2009 een 
ronde langs de velden maken en het 
beschikbare aanbod bekijken, blijken 
letterlijk alle spelers het discountas-
pect te benaderen. De discountsector 
moet ermee leren leven: met het aan-
bieden van budget & value als voor-
naamste differentiatiestrategie red je 
het niet meer. Dat betekent niet dat 
de consument niet meer geïnteres-
seerd is in prijsniveaus, maar inmid-
dels zal de discountsector het meer 
moeten zoeken in een heldere propo-

sitie en een consistent aanbod. Daar 
ligt ruimte om onderscheid te maken. 

Of het nu om woonwinkels, autodea-
lers of supermarkten gaat, de shift 
naar discount is door (bijna) alle retail-
sectoren ingezet. In deze moeilijke
tijden moet het omzetpeil immers op 
niveau gehouden worden. Overigens 
kan eraan getwijfeld worden of de
discountstrategie voor de niet-dis-
counters houdbaar is. De consument 
staat er niet onverdeeld positief tegen-
over en voelt zich regelmatig in de 
maling genomen. Opeens zijn produc-
ten in de aanbieding waar de consu-
ment enkele maanden nog het volle 
pond voor betaalde. Het heeft een 
negatieve invloed op de prijsperceptie 
van de consument en op diens waar-
dering van de retailers. Gevolg is ook 
dat de consument gaat zitten wachten, 
‘want dat product komt toch wel een 
keer in de aanbieding’.

Sectorprestaties

Terug naar de traditionele textiel- en 
footweardiscounter. Het prijsattribuut 
heeft als gezegd zijn beste tijd gehad. 
Formules die blijven vasthouden aan 
het enkel op- en doorverkopen van 
grote partijen massaproducten zullen 
op termijn het contact met de consu-
ment verliezen. Het begrip ‘discount’ 
zal een andere invulling moeten krij-
gen, gebaseerd op onderscheidend 
vermogen. Formules die uitgaan van 
een zorgvuldig opgebouwde merk-
identiteit en de consument bedienen 
met innovatie, zonder de budget-roots 
uit het oog te verliezen, zullen kun-
nen rekenen op de loyaliteit en het 
commitment van de primaire klant. 
Het is de kunst om kosteneffectief te 
blijven, maar toch attractief te zijn.  

Discount textiel/footwear 
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Discounten lijkt uiteindelijk toch 
voorbehouden aan spelers die er hun 
bestaan van hebben gemaakt en hun 
formules erop hebben vormgegeven. 
Binnen dat kader bestaan allerlei
varianten en mogelijkheden. Ook de 
prijsgeoriënteerde discounter kan ser-
vice bieden en de merkendiscounter 
komt ermee weg om alle add-ons weg 
te laten, in ruil voor de beste prijs. In 
alle gevallen zal de belofte van de 
laagste prijs echter vergezeld moeten 
worden van een extra onderscheiden-
de factor. 

Consumentenrespons

De consument vertoont steeds meer 
ambivalentie ten opzichte van de dis-
countaanbieders. In opkomst zijn de 
consumentengroepen die ook van de 
discounter verwachten dat die een op 
het individu toegesneden assortiment 
kan bieden. Hier komt weer het idee 
van ‘meer voor minder’ om de hoek 
kijken. De consument wil weinig geld 
uitgeven, maar verwacht daar wel veel 
voor terug; hij wil exclusiviteit tegen 
de laagste prijs. Als dat niet kan, 
haakt de consument af. 

Alle spelers binnen dit segment heb-
ben de uitdaging op te boksen tegen 
de aanvallen van andere spelers die 
ook kunnen stunten. Discounten kun-
nen ze blijkbaar allemaal, van premi-
um, mass-class tot de verhandelaars 
van zogenoemde flat products zonder 
meerwaarde in de vorm van status, 
esthetiek, emotie of trendiness. 

De discounters moeten ook leren 
omgaan met de veranderde perceptie 
van de consument. Zo hanteert de 
consument gepercipieerde prijzen in 
plaats van de prijzen die op het kaart-
je staan. Het kan en moet in de ogen 
van de consument altijd goedkoper; 

als de sector niet weet te voldoen aan 
die perceptie is de keus tussen accep-
teren en negeren snel gemaakt.   

Outlook 2010 - 2017

De consument is bereid om gebruik te 
maken van het gehele retailspectrum. 
Daar hoort de discount dus ook bij. 
De beste keus is immers ultiem en 
soms valt de beste keus uit in het 
voordeel van de discounter. Soms 
wordt de sector echter ook genegeerd, 
omdat het aanbod niet meebeweegt 
met de wensen van de consument, of 
omdat juist de budget-roots uit het 
oog worden verloren. 

Als we de behoefte van de consument 
om budgetvriendelijke producten te 
kopen beoordelen, blijkt dat er nog 
wel rek in zit. De kritische consument 
weet duidelijk aan te geven voor 
welke toepassing, draagduur, tijdelijk-
heid en tegen welke kwaliteitseis iets 
aangeschaft zal worden. 

Nadrukkelijk upmarket gaan is geen 
oplossing. Discounters krijgen dan 
direct de hete adem van de gevestigde 
orde in hun nek. De bewegingsvrij-
heid is beperkt. De discountspelers 
zullen alle zeilen bij moeten zetten om 
binnen dit segment een eigen, unieke 
plek te veroveren - met de blijvende 
goedkeuring van de consument. 



 69

the way we see it

Het nieuwe decennium staat voor de 
deur. Maar wat dat nieuwe decennium 
gaat brengen? Dat is lastig te voorspel-
len. De economische volatiliteit geeft 
weinig houvast voor projecties op de 
toekomst. Ook de retailsector blijkt 
hiermee moeite te hebben. 

De huidige marktomstandigheden en
de onvoorspelbare toekomst leiden tot 
onzekerheid en lokken verschillende 
reacties uit. De crisis zorgt niet alleen 
voor verslechterde prestaties, maar 
heeft ook tot gevolg dat retailers inves-
teringen in innovatie terugdraaien. 
Dergelijke investeringen zijn immers 
voor de langere termijn, terwijl de 
korte termijn al alle aandacht opeist. 
Het is een begrijpelijke handelwijze, 
maar het kan ook een gevaarlijke zijn. 

Als we de prestaties van de huidige 
individuele spelers nader beschouwen, 
valt op dat juist de formules die 
gerichte innovatie hebben vormgege-
ven en nadrukkelijker posities hebben 
ontwikkeld, veel beter presteren dan 
andere die hun beleid te weinig naar 
voren hebben gericht. De hele sector 
lijkt het er intussen over eens dat 
overleven in de toekomst alleen moge-
lijk is als men dichter op de huid van 
de consument gaat zitten en de flexi-
biliteit heeft om snel en adequaat te 
reageren op nieuwe trends en nieuwe 
trendbreuken. 

Hiervoor is nou juist die innovatie-
kracht nodig. En die blijft, net als de 
afgelopen jaren uit. Uit dit onderzoek 
blijkt dat de Nederlandse retail niet 
bepaald tot de meest innovatieve van 
de ons omringende zes landen 
behoort. 

De consument herkent zich steeds 
minder in het aanbod van de retailsec-

tor. Dat heeft een vertrouwensbreuk 
tot gevolg gehad. Vergelijk het met de 
slechte naam van de financiële sector 
of de telecomaanbieders, waarin klan-
ten ook teleurgesteld raakten omdat 
ze het idee hadden niet gehoord te 
worden. Dergelijk beschaamd vertrou-
wen vereist dringende aanpassing van 
de interfaces tussen vraag en aanbod. 
Voor de slecht presterende partijen, 
maar ook voor de goed presterende 
partijen die hun voorsprong willen 
behouden of uitbouwen geldt dan 
ook: Re-Connect the Consumer!

De consument was al onzeker door de 
economische omstandigheden en 
daardoor sterker geneigd om de hand 
op de knip te houden. Terwijl de 
daadwerkelijke koopkracht in feite 
nauwelijks is gedaald. Consumenten 
willen nog wel geld uitgeven, maar 
dan wel aan nieuwe, betere, meer ver-
antwoorde, op maat gesneden produc-
ten en diensten. De consument wil 
gehoord worden; als we consumenten 
vragen naar hun visie op het consu-
mentisme van de toekomst, voorspel-
len zij dat de macht verschuift naar de 
consument. Het retailaanbod van 
2020 zal niet langer een retail-driven 
geheel zijn, maar veel meer het resul-
taat van een sociale interface tussen 
consumenten onderling en tussen 
consument en retailspelers. 

De wegen naar Rome

De consument laat zich niet meer in 
de luren leggen door platte claims, 
maar weet precies wat hij wil, wan-
neer hij het wil en waar hij het kopen 
wil. Het is aan de sector om inzicht in 
de veranderende percepties van de 
consument te verkrijgen en eraan te 
beantwoorden. De consument moet 
zich herkennen in de merkidentiteit 
en de karakteristieken van de formule. 

Op weg naar 2017

Op weg naar 2017
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Zoals uit de analyse blijkt, zal de con-
sument van morgen nadrukkelijk afre-
kenen met formules die in traditionele 
concepten en fysieke dimensies blij-
ven denken. Het aanbod moet aan-
sluiten op de verwachting en de be-
hoefte van de consument, moet op elk 
moment van de dag toegankelijk zijn 
en moet zich bovendien snel kunnen 
aanpassen als de consument zijn 
behoeften bijstelt.

De consument van morgen bewandelt 
meerdere winkelstraten. De fysieke 
straat is nog steeds gewild en gewaar-
deerd, maar de perceptie van het 
fysieke winkellandschap verandert. De 
consument kan dat winkellandschap 
wel dromen. Onderscheidend vermo-
gen is ver te zoeken, zowel qua merk-
waarden als qua aanbod. De consu-
ment wordt er niet door geprikkeld
en gaat er steeds meer aan voorbij.

Het is geen nieuwe ontwikkeling; al
in 2006 signaleerde dit onderzoek dat 
het zogenaamde omslagpunt voor die 
consument bereikt was en dat een-
vormigheid voor het eerst leidde tot 
irritatie. 

De ‘verdwenen formules’ liggen wat 
dat betreft vers in het geheugen: de 
soms unieke spelers binnen het aan-
bod die overeenkomstig door de con-
sument bejegend werden en zeker in 
economisch opzicht niet beneden-
maats presteerden, maar toch de meet 
niet hebben gehaald. Jammer? Als we 
het de consumenten voorleggen, rea-
geren zij nogal laconiek. Ja, jammer 
dat het Edah-rood van de straat is, en 
natuurlijk was Megapool best een fijne 
winkel, maar eigenlijk geeft de consu-
ment niet meer zo om de formule op 
zich. Het gaat om de mogelijkheden 
die de formule biedt. En kennelijk 

wisten de ‘verdwenen formules’ niet 
voldoende het verschil te maken en in 
te spelen op de wensen van de klant, 
die dus weinig reden tot treuren heeft. 

De consument voelt zich niet gebon-
den aan de traditionele ‘lichtbakken’ 
die het merk of het logo aan de bui-
tenkant doen oplichten. Hij wil 
nadrukkelijk meegenomen worden in 
alles wat achter de gevel aan ‘lekkers’ 
aanwezig is en presenteert duidelijke 
loyaliteit en commitment aan die spe-
lers die weten te boeien en te binden. 
De ‘toonbank’ is verdwenen en heeft 
plaatsgemaakt voor vitrines die door 
de consument zelf vormgegeven wor-
den. De formules die daarop willen 
aansluiten, dienen zich nu te her-
oriënteren en gedateerde waarden om 
te zetten in nieuwe. 

De consument van na 2010 hecht 
kennelijk niet zo aan de traditionele 
vestigingen van fysieke winkels. Hij 
waardeert de mooie gevel, de ver-
trouwdheid van de plek, het merk en 
de klantgerichtheid, maar kan ook 
best zonder als zich een goed alterna-
tief aandient. Als een andere formule 
op een andere plek de behoefte van 
het moment beter kan invullen, is het 
vrij snel gedaan met de loyaliteit. Dat 
geeft te denken voor de binnenstede-
lijke winkels, aangezien de concurren-
tie van buitenaf toeneemt. Aan de 
andere kant: als de binnenstedelijke 
winkel besluit te verplaatsen vanwege 
ruimtegebrek, is de klant bereid te 
volgen. Meer ruimte geeft de retailer 
meer mogelijkheden en de klant meer 
keuze. En daar draait het om.

Moving spaces

Per 2010 percipieert  de consument 
de fysieke winkelstraat nog steeds niet 
als volledig aansluitend op zijn wen-
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sen. De irritaties zijn gebleven en er 
wordt hard gezocht naar alternatieven, 
zowel binnen de bestaande koopstro-
men als de nieuwe. Er is overigens 
wel verbetering te bespeuren: de con-
sument vindt de binnenstedelijke 
omgevingen in sommige gevallen aan-
trekkelijker en toegankelijker dan 
voorheen. De fysieke aankoopplek is 
ook nog steeds de belangrijkste aan-
koopplek, de belangrijkste plek om 
inspiratie op te doen, het aanbod te 
zien en te voelen.

De binnenstedelijke omgeving zal zich 
echter moeten blijven ontwikkelen, 
want de concurrentie van andere 
kooplocaties neemt toe. De binnen-
stad is traditioneel de omgeving waar 
aanbod, gezelligheid, sociale interactie 
en genot in de vorm van eten en drin-
ken samenkomen, maar ook buiten
de stad ontstaan echter steeds vaker 
plekken die op een zelfde manier zijn 
vormgegeven. Woonwarenhuizen 
worden gecombineerd met media-
warenhuizen en gecompleteerd met 
horeca- en recreatiegelegenheden. Zo 
worden nieuwe en alternatieve win-
kelstraten gevormd. Dat moet ook, 
want de kritische consument wil full-
service, altijd en overal. 

Er treedt als zodanig een vervaging op 
tussen de plekken van aankoop. In 
plaats daarvan is het kunnen aanbie-
den van een attractief en onderschei-
dend aanbod maatgevend geworden. 

De virtuele winkelstraat

De belangrijkste uiting hiervan is de 
opkomst van de virtuele winkelstraat. 
De moderne consument ervaart het 
nieuwe aanbod en de nieuwe moge-
lijkheden zeer positief. De virtuele 
weg is als volwaardig alternatief toege-
voegd aan het kooppatroon. Die zorgt 

voor concurrentie, maar biedt het 
fysieke winkelaanbod ook kansen. 
Formules die bijvoorbeeld tegen fysie-
ke barrières oplopen, hebben zo een 
goede reden een virtuele ervaring aan 
de traditionele winkel te koppelen. 
Voor de consument zijn fysiek en vir-
tueel immers even belangrijk. Het gaat 
echter nog verder dan dat. In het jaar 
2020 moeten oude, fysieke koop-
stromen en nieuwe, virtuele vormen 
daarvan samengesmolten zijn tot een 
totaalervaring, waarvan de elementen 
elkaar versterken. Kopen moet een 
ervaring worden die thuis vanachter 
de computer wordt ingezet, onderweg 
verder gaat middels mobiele techno-
logie en eenmaal uit auto of trein 
gestapt naadloos overgaat in een fysie-
ke ervaring, waarbinnen het virtuele 
ook weer een rol zal spelen. 

Voor de consument is die vloeibaar-
heid een vereiste. Veel projectontwik-
kelaars gaan echter voor veiligheid, 
voor de continuïteit op korte termijn, 
wat tot gevolg heeft dat veel nieuwe 
winkelconcepten, hetzij on- of offline, 
bij verschijnen al gedateerd zullen 
zijn.

De retailsector is aan vervanging toe. 
Mooi symbool daarvan is Hoog 
Catharijne in Utrecht dat in 1973 als 
toonbeeld van een ‘kruispunt’ werd 
ontwikkeld en inmiddels tot de 
belangrijkste, grootste omgevingen 
behoort als het om retail traffic gaat. 
Het nieuwe Hoog Catharijne, dat rond 
2016 klaar moet zijn, zal meer dan 50 
miljoen klanten per jaar moeten trek-
ken. De grote vraag is of het daarbij 
invulling zal kunnen geven aan het 
moderne consumentisme.

De aanbieders en de ontwikkelaars 
van de winkelcentra zitten met krom-
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me tenen de toekomstige koopstro-
men af te wachten en te beoordelen of 
wel de juiste keuzes gemaakt zijn met 
het zicht op houdbaarheid op de lan-
gere termijn. Aan die houdbaarheid 
kan worden getwijfeld. Zoals gezegd 
heeft de crisis de horizon van veel 
spelers beperkt: eerst maar eens zor-
gen voor de business as usual, zo is
de begrijpelijke maar onverstandige 
gedachte. Innovatie blijkt in alle 
gevallen en elke situatie voor de retail 
essentieel in welk klimaat dan ook.

Shift hits

De consument zal de verworven rech-
ten binnen de machtspatronen van 
het nieuwe consumentisme niet meer 
willen loslaten. Toch blijkt een groot 
aantal retailspelers, maar ook over-
heden en brancheorganisaties, nog 
steeds passief om te gaan met het 
groeiende zelfbewustzijn van de con-
sument. De kans op connectie wordt 
daarmee allengs kleiner. 

Niet dat alles binnen de korte termijn 
aan een totale revisie toe is, maar de 
meters op het retail-dashboard staan 
niet langer in het ‘groen’. De economi-
sche situatie van het moment speelt 
daar zeker een voorname rol in. Als 
we het de consumenten zelf laten pro-
jecteren, zien zij zich geconfronteerd 
met tegenstellingen. Zij delen de nei-
ging van de retailsector om niet te ver 
vooruit te kunnen of willen kijken, 
maar geven wel aan voor de toekomst 
nadrukkelijk anders te willen omgaan 
met producten en diensten. Waarden 
en perceptie van de consument zijn 
definitief veranderd. 

Alle spelers bewegen mee op de gol-
ven van de ingezette bewegingen en 
binnen de sectoren stijgt de spanning. 
Deze spanning wordt als het aan de 

consument ligt alleen maar groter. De 
consument van nu geeft aan dat hij er 
best mee kan leven als formules ten 
onder gaan, zolang het totaalaanbod 
aan producten, diensten en verkoop-
kanalen maar groter wordt en, vooral, 
differentieert. De huidige retail lijkt 
dat niet helemaal in te zien. Het voert 
hier te ver om nieuwe slachtoffers te 
voorspellen, maar duidelijk is dat de 
sector moeilijke tijden tegemoet gaat 
als niet kan worden voldaan aan de 
nieuwe eisen van de consument. Of 
retailers dat nou willen of niet, er zal 
worden afgerekend met het oude, dus 
ook met vertegenwoordigers van het 
oude.
Nieuw - nieuw consumentisme, nieu-
we producten, nieuwe diensten, nieu-
we interfaces, nieuwe combinaties van 
off- en online - heeft de toekomst. 

Straks zijn we bijna altijd of in elk 
geval zo vaak mogelijk online. De 
fysieke winkel zal voornamelijk een 
rol hebben als sociale interface en 
touch & feel-mogelijkheid die naad-
loos aansluit op de totaalervaring die 
consumeren zal worden. Het ‘oude’ 
e-commerce maakt plaats voor virtual 
commerce waarbij interactiviteit, de 
winkelervaring en de koopinvulling 
zeker in elkaar zullen overvloeien. 
Wherever, whenever, whatever worden 
de toverwoorden van het nieuwe con-
sumentisme. 
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