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Januari 2022 

Rabobank Retail Update 

Na een onstuimig 2021 weer volop nieuwe kansen (en uitdagingen)! 

Het jaar 2021 is afgesloten zoals het is begonnen: met een lockdown. ‘Corona’ brengt de sector steeds nieuwe 
uitdagingen. We kijken nu terug op 2021 en vooruit naar 2022. Rabobank wenst iedereen binnen de detailhandel in 
2022 veel innovatie en succes toe! Ook afgelopen jaar was de groei van online ten koste van offline weer hoog, mede 
door de vrijwillige of gedwongen winkelsluitingen. Deze trend is al veel langer zichtbaar en wij verwachten dat deze 
verder zal versnellen. In een totale markt die hooguit beperkt groeit, is dat per definitie negatief voor fysieke winkels. Als 
je online op een makkelijke en veilige manier alles kan kopen wat je wilt, moet je goede redenen hebben om je kostbare 
tijd, moeite en geld te besteden aan een fysiek bezoek. Zowel retailers als groothandels moeten daarom snel 
digitaliseren waardoor ze niet alleen van een fysiek kanaal afhankelijk blijven. Daarbij krijgen ze een extra uitdaging: het 
aantrekkelijk, makkelijk én veilig maken van een bezoek aan de offline omgeving. Door versneld te investeren in 
digitalisering en data kan het MKB in Nederland toekomstbestendiger gemaakt worden. 

In Q1 2022 verwachten we nog een positief ‘Corona-effect’ voor de sectoren detail- en groothandel omdat veel ‘niet-
essentiële’ winkels in januari, februari en maart 2021 dicht of slechts beperkt geopend waren. Vanaf Q2 2022 kunnen de 
sectoren weer op hun normale groeiniveau komen. We zijn voorzichtig in onze prognoses omdat we rekening houden 
met diverse risico’s. De hoge inflatie zal niet volledig in de lonen worden gecompenseerd waardoor de koopkracht 
onder druk komt. Verder zullen de effecten van de coronapandemie zichtbaar blijven wat invloed heeft op onder meer 
de beschikbaarheid en de kostprijs van producten.  

Naast de enorme corona-impact zijn en blijven er binnen de sector structurele veranderingen die vragen om 
strategische heroverweging. Vanuit de macrotrends rondom mens, economie en technologie blijven vijf kernthema’s 
centraal staan in de structureel en fundamenteel veranderende retailsector: 1. Fusion (vervagende grenzen met kansen 
om formules te stretchen), 2. Verticale integratie & Smart data (regie voeren vanuit kennis), 3. Omnichannel & 
Technologie (klant altijd centraal, naadloos en ‘mobile first’), 4. Samenwerking (samen kom je horizontaal (sector), 
verticaal (keten) of via platforms verder) en 5. Markt & Concurrentiepositie (concurrentie neemt zowel in B2C, B2B, D2C 
als C2C toe, de shift naar online zet door, en onderscheidend vermogen en digitalisering blijven cruciaal).  

Ondernemers moeten inspelen op deze macro- en sectortrends door hun strategie aan te passen, te excelleren in de 
executie en slim te digitaliseren. De toekomst van retail is de naadloze digitale integratie van online en offline 
commercie, waarbij de klant volledig centraal staat. De sleutel is de mobiele telefoon, de cruciale verbinding tussen 
beide werelden. In onze maandelijkse Retail Update verzamelen wij recente ontwikkelingen rond de kernthema’s en 
voorzien deze van Rabobank commentaar om ondernemers hiermee te helpen, te inspireren en te activeren. In de 
bijlagen: (i) recente kerncijfers en (ii) onze kernvisie op de sectorontwikkelingen. 

Strategische Rabobank retail publicaties in 2021  

Het afgelopen jaar hebben we weer een stevig aantal uitgebreide artikelen gepubliceerd die aansluiten op onze 
kernvisie dat er minder, andere en betere winkels nodig zijn in winkelgebieden die kleiner, compacter en relevanter 
moeten worden. Deze artikelen zijn, naast onze maandelijkse Retail Update en onze 
KwartaalUpdates Detail- en Groothandel, zeer geschikt voor een strategische dialoog 
met de markt die wij graag op verschillende manieren voeren.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.webwinkelvakdagen.nl%2Fnl%2Fsponsoren%2Fmedia%2Fretailtrends&psig=AOvVaw2LmVlZoWEJiTHKRdIVl2X9&ust=1609412837949000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi2l6rI9e0CFQAAAAAdAAAAABAD
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Over het belang van digitalisering 

In het kader van het VEDIS New Retail Champion event 
schreven we het rapport 'Digitalisering is key' met een 
profiel van de kandidaten (naast de winnaar 
MR. MARVIS: FNGRPRNTS, Wundermart, Studio Pets en 
Yummygums) en enkele inzichten rond de onderling 
samenhangende thema's innovatie en digitalisering. 

De toekomst ligt daar waar online en offline commercie 
naadloos op elkaar aansluiten en waar de klant volledig 

centraal staat. Een goede website is voor iedereen die interactie heeft met consumenten de minimale eerste stap. 
Tijdens de Webwinkel Vakdagen is de samenwerking tussen Rabobank en Pagewize gelanceerd (Digitaliseer je winkel nu 

met Rabobank en Pagewize) waardoor nu iedere retailer binnen 5 minuten een goede website of webshop kan starten. 
Inclusief betaaloplossing om klanten soepel en veilig te laten afrekenen.  

Wat zijn de voordelen voor ondernemers als je de online en offline wereld samenvoegt? Wie nieuwsgierig is naar het 
antwoord moet naar Arnhem. Alles wat online al volstrekt normaal is, is daar in een fysieke omgeving samengebracht. In 
de locatie van de Future Store Arnhem | powered by Rabobank komen meer dan zeventig bestaande innovaties samen die 
ondernemers volop inspireren om te gaan digitaliseren. En dat op basis van innovaties die al bestaan, werken en te 
beleven zijn. Wil je graag met 8-15 personen naar een inspiratie en motivatie bijeenkomst in de Future Store en gebruik 
maken van het exclusieve aanbod voor Rabobank relaties? Neem direct contact op via olaf.zwijnenburg@rabobank.nl.  

Over de mediawaarde van winkels 

In samenwerking met expert Joost Driessen schreven we een serie van vier artikelen over de mediawaarde van winkels 
met de oproep aan retailers om te gaan leren denken als een mediamerk. Als ze hun content aan elkaar, hun klanten én 
de operatie verbinden, gaat de consumentenreis pas echt geld opleveren. En niet alleen in de koopfase. In deel1 ‘De 

winkel draait door’ en deel 2 ‘Waarom winkels waarde hebben’ is uitgewerkt dat de mediawaarde van winkels 
onvoldoende benut wordt. Online en offline winkels bereiken consumenten en hebben daarmee mediawaarde voor 
merken. Om deze vrijwel onontgonnen waarde te kunnen benutten, is het maken van content essentieel. In deel 3 ‘Zo 

maak je waardevolle content’ zijn concrete tips en adviezen uitgewerkt waarmee retailers het bereik van de winkel 
kunnen benutten via content en content-marketing. Met goede content veranderen retailers in uitgevers en kunnen ze 
de waarde van hun winkels nog beter verzilveren. Voor veel grote retailers zal dit geen probleem zijn. Voor kleinere 
retailers schreven we deel 4 met een aantal tips die zijn verdeeld in drie richtingen: Go Big, Go Niche, Go Smart. 

Over de kracht en kansen van platforms 

Ook over het toenemende belang van de platforms schreven we een serie artikelen. Online retail groeit al jarenlang veel 
harder dan fysieke retail. Twee belangrijke trends zijn tijdens de coronapandemie verder versterkt: de shift naar online 
oriënteren en winkelen en de (her)waardering voor lokale retailers. De combinatie ervan geeft een boost aan het 
fenomeen ‘lokale online platforms’. Die kunnen vanuit de gunfactor succesvol zijn en voordelen brengen. Welke? Lees 
‘Zo kun je de kracht van lokale online platforms beter benutten’.  

Retailers kunnen niet alleen eigen producten verkopen op platforms van anderen maar ook zelf een platform worden en 
daarop artikelen van anderen gaan verkopen. Het verkopen van producten op online platforms kan aantrekkelijk zijn 
voor retailers. Het levert een extra touchpoint op met klanten en kan nieuwe omzet brengen. De afweging om wel of 
niet met platforms te gaan samenwerken is maatwerk en vraagt om een strategische, operationele en financiële analyse. 
Lees daarover in deel 1: ‘Online platforms: meedoen of niet?’. Financiering kan daarbij een issue zijn. Zeker als de omzet op 
het platform sterk groeit, is extra werkkapitaal nodig. Voor financiering zijn verschillende opties, alleen of samen met 
anderen. Lees daarover deel 2: ‘Financieren van groei op online platforms: alleen of samen?’ Het ontwikkelen van een eigen 
platform biedt kansen voor ondernemers maar niet voor iedereen. Dat beschrijven we in deel 3: ‘De retailer als platform: 

vooral kansen in niches’. Om de kansen te kunnen benutten moet gewerkt worden aan organisatie en strategie. Hoe 
dan? Lees daarover het vierde artikel over de kracht en kansen van online platforms: 'De retailer als platform: gevolgen 

voor organisatie en strategie'.   

https://www.linkedin.com/posts/olafzwijnenburg_vedis-new-retail-champion-2021-activity-6861575499030765568-SiWy
https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/klanten-laten-betalen/rabo-omnikassa/rabo-onlinekassa/professionele-webshop-of-website
https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/klanten-laten-betalen/rabo-omnikassa/rabo-onlinekassa/professionele-webshop-of-website
https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/klanten-laten-betalen/rabo-omnikassa/online-en-offline-wereld-smelten-samen-in-future-store
https://lnkd.in/emXFzZF
https://lnkd.in/emXFzZF
https://lnkd.in/emXFzZF
https://lnkd.in/d9z6VHQ
https://lnkd.in/eX7Thzxs
https://lnkd.in/eX7Thzxs
https://raboweb-my.sharepoint.com/personal/jos_voss_rabobank_com/Documents/1-Non-food%20retail/Sector%20rapporten%20+%20pres/Rabobank%20Retail%20Update/a
https://retailtrends.nl/longread/65349/content-maken-voor-de-kleintjes
https://retailtrends.nl/longread/65349/content-maken-voor-de-kleintjes
https://retailtrends.nl/longread/65349/content-maken-voor-de-kleintjes
https://retailtrends.nl/item/65828/zo-kun-je-de-kracht-van-lokale-online-platforms-beter-benutten
https://retailtrends.nl/item/63412/online-platforms-meedoen-of-niet
https://retailtrends.nl/item/63823/financieren-van-groei-op-online-platforms-alleen-of-samen
https://retailtrends.nl/item/64181/de-retailer-als-platform-vooral-kansen-in-niches?
https://retailtrends.nl/item/64181/de-retailer-als-platform-vooral-kansen-in-niches?
https://retailtrends.nl/item/65096/de-retailer-als-platform-gevolgen-voor-organisatie-en-strategie
https://retailtrends.nl/item/65096/de-retailer-als-platform-gevolgen-voor-organisatie-en-strategie
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Over franchising 

De nieuwe franchisewetgeving vraagt om een 
heroverweging van de afspraken tussen 
franchisegever en -nemers. Samen met Ludwig & 
Van Dam Franchise-advocaten schreven we het 
rapport Make-over voor franchise - Strategie en 

organisatie herijken over veranderingen in de 
franchisewereld. Het gaat met name om de 
nieuwe Franchisewet en veranderingen in de 
markt. Herijking van de strategie is nodig om hierop in te spelen. Franchise is in de kern een krachtig businessmodel 
voor de retailsector. Indien goed toegepast, kunnen dezelfde samenwerkingsvoordelen worden gerealiseerd als binnen 
een filiaalbedrijf, waarbij de kracht van lokaal ondernemerschap een ‘bonus’ is. Ook Retailvakblad ERM schreef erover en 
publiceerde ‘Vijf ‘tips’ om als franchiseorganisatie succesvol te blijven’. 

Overige strategische publicaties over verticale integratie bij groothandels en de kracht van de warenmarkt 

Verticale integratie - het voeren van regie over de waardeketen en het dicht bij de klant komen - is een bekende 
strategie binnen retail. Ook groothandels kunnen dit model gebruiken om hun positie in de waardeketen te versterken. 
Daarmee transformeren ze van kwetsbare 'middle man' naar krachtige regisseur van de keten. Benieuwd hoe? 
Lees: Zo maakt verticale integratie ook groothandels sterker.  

In het vakblad voor de ambulante handel, Marktvisie, aandacht voor de kansen voor binnensteden: ‘Markten worden de 

redding van de binnensteden’. Een goed georganiseerde en aangestuurde warenmarkt kan de aantrekkelijkheid van 
binnensteden vergroten en daarmee een positieve impact hebben op de winkels en horeca in die binnensteden. Lees 
ook de eerdere blog ‘De kracht van de warenmarkt beter benutten’. 

Onze KwartaalUpdates Retail & Groothandel 

Om ondernemers in de sectoren te helpen en te inspireren, publiceren we regelmatig over de kernthema's en de 
gevolgen daarvan voor de strategie van retailers en groothandels. In aanvulling op de maandelijkse Retail Update die 
gericht is op actualiteiten in de retailsector, publiceren we ieder kwartaal een KwartaalUpdate waarin we ingaan op voor 
zowel retail als groothandel belangrijke thema’s. De markt voor groothandels en retailers blijft uitdagend. Niet alleen 
door corona maar vooral door structurele veranderingen die door corona worden versneld. Goed inspelen op deze 
veranderingen biedt kansen.  

In de 1e KwartaalUpdate: digitalisering is cruciaal gingen we in op: 1) verschuivende bestedingen en de verdere shift van 
offline naar online 2) het belang van het leveren van toegevoegde waarde door groothandels 3) eigendomsstructuren 
die de strategie kunnen ondersteunen, maar ook afremmen 4) diverse kansen in de uitbreiding van retail naar 
groothandel en 5) de oude barcode technologie die door de ‘Future Store Arnhem | powered by Rabobank’ is 
doorontwikkeld met belangrijke voordelen voor zowel de klant als de retailer. 

In de 2e KwartaalUpdate Retail & Groothandel: de markt verandert aandacht voor onze verwachtingen voor 2021, 
mediabereik, online platforms en de kansen die inspiratiecentra bieden voor groothandels.  

In de 3e KwartaalUpdate: kansen benutten in uitdagende markt’ stonden de volgende issues centraal: de kansen op het 
gebied van digitalisering, franchising, online platforms, niches, internationalisering en het werken aan toegevoegde 
waarde en de grenzen van het businessmodel. 

In de 4e KwartaalUpdate Retail & Groothandel: inspelen op trends creëert kansen lieten we zien welke dit zijn op het gebied 
van platforms, mediawaarde, het omgaan met prijsstijgingen, logistieke kosten en arbeidsmarkt, het bieden van 
toegevoegde waarde en verticale integratie.  

Voor Food (retail & groothandel) worden onze periodieke updates gedeeld via http://www.rabobank.nl/food. 

Onze maandelijkse Retail Updates 

De Rabobank Retail Update verschijnt 12 x per jaar en gaat in op actualiteiten in de retailsector, gekoppeld aan 
strategische thema's. Heb je suggesties voor een volgende uitgave of wil je graag op onze verzendlijst komen? Stuur 
een mail naar Jos.Voss@rabobank.com of olaf.zwijnenburg@rabobank.nl.   

https://www.linkedin.com/posts/olafzwijnenburg_make-over-voor-franchise-strategie-en-organisatie-activity-6790654005455446017-_w_A
https://www.linkedin.com/posts/olafzwijnenburg_make-over-voor-franchise-strategie-en-organisatie-activity-6790654005455446017-_w_A
https://www.linkedin.com/posts/olafzwijnenburg_make-over-voor-franchise-strategie-en-organisatie-activity-6829717695471079424-55Jy
https://retailtrends.nl/item/65581/zo-maakt-verticale-integratie-ook-groothandels-sterker
https://www.linkedin.com/posts/olafzwijnenburg_marktvisie-markten-worden-de-redding-van-activity-6770741234290966528-Ws5d
https://www.linkedin.com/posts/olafzwijnenburg_marktvisie-markten-worden-de-redding-van-activity-6770741234290966528-Ws5d
https://retailtrends.nl/item/61608/de-kracht-van-de-warenmarkt-beter-benutten
https://www.rabobank.nl/kennis/s011113295-detail-en-groothandel-digitalisering-is-cruciaal
https://lnkd.in/d3iPuyJ
https://www.rabobank.nl/kennis/d011160784-detail-en-groothandel-kansen-benutten-in-uitdagende-markt
https://www.rabobank.nl/kennis/d011160784-detail-en-groothandel-kansen-benutten-in-uitdagende-markt
https://www.rabobank.nl/kennis/d011195760-detail-en-groothandel-inspelen-op-trends-creeert-kansen
http://www.rabobank.nl/food
mailto:Jos.Voss@rabobank.nl
mailto:olaf.zwijnenburg@rabobank.nl
https://www.linkedin.com/posts/olafzwijnenburg_make-over-voor-franchise-strategie-en-organisatie-activity-6790654005455446017-_w_A
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1. Fusion (grenzeloos retailen)  

Van D2C naar D2A  
Nu er steeds meer belangstelling ontstaat voor virtuele mode en de vraag explodeert, starten verschillende platforms 
waarmee gebruikers virtuele kleding kunnen maken zonder kennis van 3D-software. Daarmee kunnen merken, 
bedrijven en gebruikers virtuele producten rechtstreeks aan avatars verkopen en verkopen. Dit D2A of Direct-to-Avatar 
verkopen van fashion is een nieuw digitaal kanaal en een nieuwe kans voor sterke merken in de mode-economie. 
Tribute, een in Kroatië gevestigd bedrijf, is een voorbeeld van een digitaal modemerk dat toonaangevend is op het 
gebied van cybermode. 

Bugaboo: stretchen van verkoop naar verhuur 
Bugaboo lanceert Bugaboo Flex in Nederland: een concept waarbij 
consumenten producten kunnen leasen. Klanten kunnen uit verschillende 
kinderwagens kiezen en deze voor een periode van 6, 12 of 24 maanden 
huren. In plaats van een grotere eenmalige betaling hoeven klanten nu 

alleen maandelijks een kleiner bedrag over te maken. Zodra de overeenkomst afloopt kan de klant de kinderwagen 
inleveren, omruilen voor een andere of de overeenkomst verlengen. Eerder omruilen is ook mogelijk, maar dat kost dan 
wel EUR 49,99. Het bedrijf wil met Bugaboo Flex de levensduur van de producten verlengen doordat meerdere families 
gebruikmaken van 1 product en het gerepareerd wordt wanneer een onderdeel niet meer voldoet. “Wij geloven sterk in 
een duurzame deeleconomie en met het lanceren van Bugaboo Flex hebben wij een belangrijke eerste stap gezet om 
daar deel van uit te maken en dit mogelijk te maken voor onze klanten”, aldus CEO Adriaan Thierry. 

Farfetch breidt uit naar ‘tweedehands’ via de overname van een platform 
Met de overname van platform Luxclusif breidt de luxe mode speler Farfetch zijn activiteiten in wederverkoop uit. 
Luxclusif is een platform dat de in- en verkoop van tweedehandse goederen voor retailers faciliteert. Het platform is 
geen onbekende voor Farfetch; de twee werken al enkele jaren samen. Zo is Luxclusif partner voor Second Life, de 
wederverkoopdienst van Farfetch. Met de overname zal het team van Luxclusif het tweedehandsplatform van Farfetch 
volledig gaan exploiteren. Daarnaast wordt dat platform uitgebreid. “We streven ernaar om het toonaangevende 
wereldwijde platform voor tweedehands luxe-mode te worden”, stelt Giorgio Belloli, Chief Commercial & Sustainability 
Officer van Farfetch.  

Commentaar Rabobank: 
‘Fusion’ gaat over het steeds verder vervagen en verdwijnen van grenzen binnen en buiten de retailsector. Dat biedt 
nieuwe groeikansen bij het stretchen van de formule in het retail aanbod, markten, locaties en de waardeketen. 
Naarmate de digitale wereld onze sociale stratosfeer steeds meer gaat domineren, zullen nieuwe retail-modellen 
merken in staat stellen om in pure online omgevingen en met online handel nauwe banden met consumenten aan 
te gaan. Het verkopen van virtuele kleding is een nieuwe kans voor merken omdat wat in de ‘metaverse’ wordt 
gedragen, net zo belangrijk kan gaan worden als wat in het echte leven wordt gedragen. En in de metaverse hebben 
bedrijven geen supply chain-problemen of logistieke uitdagingen zoals met fysieke producten die op een winkelvloer 
moeten worden verkocht of bij de voordeur van een klant moeten worden afgeleverd. Bugaboo wordt naast het 
verkopen van kinderwagens ook actief in de verhuur ervan. Dit heeft verschillende voordelen waaronder meer keuze 
voor klanten, een terugkerende (‘recurring’) opbrengstenstroom, een meer continue relatie met klanten en 
duurzaamheid. Farfetch stretcht haar businessmodel op verschillende manieren: van nieuw naar tweedehands en van 
het verkopen van eigen producten naar een platform waarbij ook producten van anderen worden verkocht. Zie ook 
onze blog op RetailTrends De retailer als platform – kansen in niches 

2. Verticale integratie & Smart data 

Rivièra Maison neemt winkel over 
Rivièra Maison neemt interieurwinkel Lodgelife in Spijkenisse over. Lodgelife is al bijna acht jaar een belangrijk 
verkooppunt voor het merk. Tachtig procent van het assortiment bestond daar uit artikelen van Rivièra Maison. CEO en 
oprichter Henk Teunissen van Rivièra Maison noemt Lodgelife 'hét boegbeeld van de succesvolle woonboulevard in 
Spijkenisse'. Volgens hem kan Rivièra Maison dankzij de winkel van ruim duizend vierkante meter zijn positie in de 
Rotterdamse regio verder uitbouwen. Het merk heeft al ruim twintig jaar een flagshipstore in Het Polderhuis in 
Woonmall Alexandrium. 

https://retailtrends.nl/item/64181/de-retailer-als-platform-vooral-kansen-in-niches
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Boldking opent eerste fysieke winkel in Amsterdam 
Scheermerk Boldking heeft zijn eerste fysieke winkel geopend. Het gaat om een pop-up winkel op het Rokin in 
Amsterdam en betreft een samenwerking met Adyen. De winkel bevindt zich in het nieuwe kantoorpand van het 
betaalplatform. In de pop-up winkel wil Boldking samen met zijn klanten de ‘retailervaring van de toekomst’ tot leven 
brengen. Alle Boldking producten zijn beschikbaar in de winkel om te proberen. Daarnaast is er een ‘Change your shave 
bar’ waar klanten een scheermes van een ander merk kunnen inruilen voor een scheermes van Boldking en zijn er elke 
week kunstenaars, sprekers en muzikanten te gast. De opening gaat samen met de lancering van Boldking’s Grow Back 
Foundation, een stichting die zich richt op het bieden van gelijke kansen voor jonge mannen uit lagere 
sociaaleconomische klassen. “Voor ons is het een prachtige kans dat Adyen ons de mogelijkheid geeft de aftrap van 
deze foundation te doen op een A-locatie in Amsterdam”, aldus Rochdi Darrazi, CEO en oprichter van Boldking.  

BCC: retailer wordt merk en helpt klanten ook op andere manieren dan via de winkel 
Elektronicawinkel BCC is begonnen met het aanbieden van eigen 
merkartikelen. Het gaat om een selectie van klein huishoudelijke 
artikelen, zoals gourmetstellen, friteuses, broodroosters en 
waterkokers. Dit wordt de komende maanden verder uitgebreid. 
De keten maakt ook bekend dat het de komende tijd klanten laat videobellen met medewerkers voor advies. Ook 
kunnen ze een afspraak maken voor advies aan de deur. Dat doet het bedrijf omdat de winkels vanwege de lockdown 
dicht moeten en men klanten op deze manier tegemoet kan komen. Klanten kunnen ook bij de lokale BCC-vestiging 
bestellen; winkelmedewerkers bezorgen de bestellingen dezelfde dag nog bij hen thuis, als men voor twaalf uur ’s 
middags bestelt. Het gaat hierbij om filialen binnen tien kilometen van het afleveradres.  

Commentaar Rabobank:   
Verticale integratie – het voeren van regie over de keten en het dicht bij de klant komen – is een belangrijke trend in 
retail. Meerdere spelers azen op deze regierol waaronder retailers, maar ook merken zoals de voorbeelden van Rivièra 
Maison en Boldking laten zien. Woonmerk Rivièra Maison vergroot haar controle over de keten door de overname van 
een winkel waarin het merk al dominant is. De winkel kan gebruikt worden om verder aan het merk te bouwen en om 
direct informatie te krijgen over klantgedrag en koopvoorkeuren. Boldking opent een winkel om het merk nog meer 
onder de aandacht van klanten te brengen. Er is ook een ‘CSR invalshoek’ door de lancering van een stichting die een 
goed doel nastreeft. Retailer BCC wordt een merk door achterwaarts te integreren en private label producten aan te 
bieden. Dat heeft diverse voordelen waaronder meer keuze voor klanten en een hogere ketenmarge voor BCC. De 
retailer laat ook zien hoe je in een ‘lockdown’ situatie toch klanten op verschillende manieren kunt bedienen. 

3. Omnichannel & Technologie 

Bezorgrobot inzetten om klantreis te verbeteren 
SPAR University test een bezorgrobot op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met de pilot wil SPAR University ervaring 
opdoen en inzichten verkrijgen voor een toekomstige uitrol van bezorging op openbare plekken. Eerder testte het 
bedrijf al een zelfrijdende robot op de campus. Nu volgt dus een test met een nieuwe robot, genaamd Rosie: een 
afkorting ontstaan vanuit ‘Robot On Site Erasmus’. Studenten en medewerkers van de universiteit kunnen producten 
laten bezorgen door de robot. Zij kunnen een bestelling plaatsen in de SPAR University app. De robot bezorgt in eerste 
instantie op enkele plekken op de campus. Tijdens de pilot wordt gekeken of meer bezorgpunten mogelijk zijn. “Het is 
voor ons belangrijk te zien hoe onze klanten reageren op deze service. Daarnaast zullen we bekijken hoe we 
robotbezorging kunnen integreren in de dagelijkse winkeloperatie”, aldus het bedrijf. 

Douglas: parfumzoeker met kunstmatige intelligentie  
Parfumketen Douglas introduceert een zogenaamde Fragrance Finder. De digitale service, gebaseerd op kunstmatige 
intelligentie, helpt klanten door het geven van gepersonaliseerd parfumadvies. De parfumzoeker put zijn advies uit 
zoekcriteria van de klant en eerder gekochte parfums. "Tot voor kort was het niet makkelijk voor klanten om online een 
geur uit te kiezen, omdat ze de parfum niet konden ruiken", legt Chief Digital Office Vanessa Stützle uit. "De Fragrance 
Finder digitaliseert de service door parfums te selecteren en een virtuele geurbeleving voor de klant te maken." Als de 
klant het online-advies doorlopen heeft, kan hij met het advies naar de winkel om de geur daar te ervaren. De 
technologie is vooralsnog alleen beschikbaar in Duitsland. 
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Steppin’ Out: de winkel als ‘kijkshop’ via QR-codes 
Direct na het aankondigen van de harde lockdown is kledingretailer Steppin’ 
Out aan de slag gegaan om QR-codes te creëren voor alle items die leiden 
naar de webshop. Deze QR-codes worden bij de items in de in de etalage 
geplaatst, zodat mensen die de winkel voorbij lopen alsnog kunnen winkelen. 
“De winkel wordt een ‘kijkshop’,” vertelt CEO Enneking. Van elk item worden 
alle kleuren gepresenteerd, zodat de ‘windowshopper’ een duidelijk overzicht 

heeft van het assortiment. Het bedrijf heeft sinds de aankondiging van de lockdown een ‘aardige explosie’ van de 
webshop gezien, aldus Enneking. “Onze artikelen zijn altijd goed voor cadeaus, zoals bijvoorbeeld een lamswollen trui.”  

Commentaar Rabobank:  
De klant staat centraal in de trend ‘Omnichannel& Technologie’ en niet de technologie of de kanalen. Retailers en 
merken kunnen via ‘omnichannel’ en ‘digitalisering’ meer en betere touchpoints met klanten creëren. De combinatie 
van winkels en online is enorm sterk. Juist de combinatie van online en offline biedt retailers kansen om een krachtig 
businessmodel neer te zetten waarmee de klant een propositie krijgt die ‘online pure players’ niet kunnen matchen. 
De voorbeelden sluiten hierop aan. SPAR University – de ‘grab and go’ variant van SPAR – experimenteert met een 
bezorgrobot om de klantreis te verbeteren. Douglas zet kunstmatige intelligentie in om haar klanten meer service en 
gemak te bieden. Daarbij zoekt de retailer nadrukkelijk naar de combinatie van technologie en fysieke winkels. 
Steppin’ Out heeft een creatieve manier gevonden om verder te digitaliseren: QR-codes op de etalage die verwijzen 
naar de webshop. 

4. Samenwerking 

HEMA+100%NL+War Child = bijzonder product en marketing 
Kinderen in oorlog leven voortdurend in hun grootste nachtmerrie. Daarom hebben HEMA, radiostation 100% NL en 
War Child de handen ineen geslagen om bij deze kinderen hun angsten weg te nemen en ze weer rustig te laten 
slapen. Onder het motto ‘Laat Kinderen Weer Dromen’ introduceerde HEMA een speciale War Child-pyjama, verkrijgbaar 
in alle HEMA-filialen en online. 25% van de opbrengst gaat naar War Child. De actie is ondersteund door radiostation 
100% NL. DJ Koen Hansen heeft in het programma Goedemorgen 100% NL de eerste pyjama aan bassist Jan Derks en 
drummer Wouter Prudon van de band Chef’Special overhandigd. Om dit speciale moment te vieren, is er een ‘drive-thru 
pyjama party’ bij de studio van 100% NL georganiseerd, waar luisteraars de eerste exemplaren konden kopen. Verder 
heeft 100% NL een week lang aandacht besteed aan deze actie en iedereen opgeroepen om deze unieke pyjama te 
kopen en zo kinderen in oorlog te steunen. War Child ambassadeurs Vivianne Miedema, Quinty Misiedjan en Britt 
Scholte hebben de actie, net als vele andere vrienden van War Child, onder de aandacht gebracht op sociale media. 

Samen met Gorillas supersnel bezorgen 
Flitsbezorger Gorillas heeft een samenwerking aangekondigd met een non-food speler. Het bedrijf doet een proef met 
parfumerie Douglas in Duitsland. De afgelopen tijd werden steeds meer samenwerkingen tussen retailers en Gorillas 
bekendgemaakt. Zo werkt het bedrijf al samen met de Casino Group en Tesco in food. Nu komt daar dus ook een non-
food speler bij. Chief Digital Officer Vanessa Stützle van Douglas zegt dat het bedrijf de rest van het jaar in Hamburg een 
proef doet met de flitsbezorger. Gorillas bezorgt een selectie beauty en lifestyle producten binnen minuten bij klanten 
thuis. “Met de huidige ontwikkeling en toenemende vraag naar snelle leveringsdiensten is dit voor ons het ideale 
moment om beauty producten via ‘quick commerce’ aan onze klanten te bieden”, stelt zij. 

Hans Anders en Team DSM: marketing en productontwikkeling 
Hans Anders Retail Group wordt de officiële partner van World Tour Cycling Team DSM. De partners focussen zich op 
het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op het gebied van oogzorg en -bescherming, scherp zicht, de nieuwste 
technologieën en duurzame materialen. Team DSM zal vanaf het nieuwe seizoen brillen gaan dragen, die de specialisten 
van de partners hebben ontwikkeld. Bart van den Nieuwenhof, CEO Hans Anders Retail Group ziet veel overeenkomsten: 
“Team DSM en onze optiekketens Hans Anders en eyes + more vullen elkaar perfect aan: als wielerploeg weten ze hoe 
belangrijk goed zicht is bij het leveren van topprestaties en wij, als brillenexperts, weten wat er nodig is om 
hoogwaardige brillen te ontwikkelen. We kijken uit naar de samenwerking met Team DSM voor de komende drie jaar.” 
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Commentaar Rabobank:  
Een groot voordeel van samenwerking is dat de zelfstandigheid in stand blijft terwijl diverse strategische doelen 
bereikt kunnen worden. Daarbij worden de risico’s van andere groeistrategieën vermeden. De voorbeelden laten 
verschillende doelen van samenwerking zien. HEMA maakt door de samenwerking met War Child een bijzonder 
product dat ook een sociale invalshoek heeft. Mediapartner 100% NL zorgt voor marketing-ondersteuning. Ook 
partners van War Child worden daarvoor ingezet. De samenwerking is een mooie combinatie van 
productontwikkeling, marketing en ‘CSR’. Douglas zoekt de samenwerking met een flitsbezorger om klanten ook de 
optie van supersnelle bezorging te bieden. De samenwerking tussen Hans Anders en Team DSM gaat verder dan 
marketing en reclame. Nieuwe producten van de optiekketen worden door de samenwerking met een topsportteam 
in een sterk prestatieve omgeving getest. Vervolgens kunnen de producten naar de ‘gewone’ consument worden 
uitgerold, rekening houdend met de ervaringen van de topsporters. 

5. Markt & Concurrentiepositie  

Markt voor tweedehandskleding groter dan fastfashion in 2030 
Een studie, uitgevoerd door Cross-Border Commerce Europe, laat zien dat de markt voor 
tweedehandsmode in Europa elf keer sneller groeit dan de traditionele detailhandel. De 
verwachting is dat de markt voor tweedehandsmode in Europa de komende vier jaar zal 
verdubbelen. Er gaat dan 34 miljard euro in om. Tegen 2030 zal de resalemarkt zelfs twee 
keer groter zijn dan de fastfashionmarkt. Dit jaar hebben zo’n negentig miljoen mensen 
voor het eerst via onlineplatform Vinted tweedehandskleding doorverkocht. Een enorme 
groei in vergelijking met vorig jaar waarin dit aantal op zestien miljoen lag. Van alle Europese resaleplatformen zijn dit de 
grootste drie: Vinted (Litouwen, verreweg het grootste Europese resaleplatform), Vestiaire Collective (Frankrijk) en 
Depop (Verenigd Koninkrijk). 

Wetsvoorstel voor verantwoord en duurzaam ondernemen 
Demissionair minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft ingestemd met de 
invoering van een Nederlandse wet voor verantwoord en duurzaam ondernemen. Het kabinet had gehoopt dat de 
Europese Commissie met een voorstel zou komen voor EU-regels. Nu dat (opnieuw) voor onbepaalde tijd is uitgesteld, 
neemt Nederland het heft in eigen hand. De wet moet zorgen voor het voorkomen van misstanden in ketens, zoals 
ontbossing, landroof en kinderarbeid. 

Minder traffic in Europese winkelstraten 
Corona heeft nog steeds een duidelijk effect op de traffic in winkelstraten. Daarbij zijn er duidelijke verschillen te zien 
tussen Europese steden. In de periode na de hele strenge corona restricties, heeft Locatus in de zomer en het vroege 
najaar (september en oktober) - toen weer redelijk wat mogelijk was - 121 tellingen gedaan in 96 verschillende 
winkelgebieden verspreid door Europa. Deze waren vrijwel allemaal ook in 2018 en 2019 geteld waardoor de resultaten 
kunnen worden vergeleken met de situatie voor corona. Vrijwel zonder uitzondering liggen de passantenaantallen in 
2021 op de helft tot twee derde van wat voor corona geteld werd. Dat geldt voor Nederland en België, maar ook voor 
andere grote Europese steden. 

In het algemeen doen de Duitse en de Scandinavische steden het veel beter dan de andere steden. De 5 steden met de 
kleinste afname liggen allemaal daar. Het gaat hier om landen waar corona de laatste tijd relatief beperkt impact heeft 
gehad. In Denemarken en Zweden golden op het moment van tellen nauwelijks beperkingen. Deze steden zijn relatief 
beperkt afhankelijk van internationale toeristen en sterk op hun regionale markt gericht.  In Duitsland speelt mogelijk 
ook mee dat Duitsers relatief slecht toegang hebben tot internet en daardoor minder makkelijk online shoppen dan 
consumenten in andere Europese landen. Vooral steden die zeer afhankelijk zijn van buitenlandse toeristen, zeker ook 
van buiten Europa, laten de grootste impact zien. Amsterdam heeft de grootste terugval in passanten, veroorzaakt door 
het wegvallen van internationale toeristen. Amsterdam scoort slechter dan andere toeristensteden als Barcelona en 
Wenen. Waarschijnlijk omdat voor bezoekers uit de eigen regio steden zoals Alkmaar, Haarlem en Utrecht makkelijker 
bereikbaar zijn en in corona-tijd eerder bezocht worden dan Amsterdam.  
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Ook alle Nederlandse en Belgische steden hebben minder 
passanten dan voor corona, maar de situatie is wel verbeterd ten 

opzichte van 2020. Ten opzichte van vorig jaar ziet Locatus in de 
meeste steden een lichte verbetering. Er zijn ook centra 

(bijvoorbeeld Roermond en Almelo) die alweer een derde meer passanten hebben dan in 2020. Echter ook in deze 
steden liggen de aantallen nog steeds lager dan in 2019. Kortom: de impact van corona blijft groot en met het oplopen 
van de besmettingen en de opkomst van de omicron variant zal dit voorlopig nog niet afgelopen zijn. Consumenten 
zullen dus voorlopig nog niet in dezelfde aantallen naar de winkelstraten gaan als voor de coronacrisis. Het goede 
nieuws is dat mensen die gaan shoppen dat veel gerichter doen dan voorheen waardoor zowel de conversie als het 
gemiddelde bonbedrag en het aantal artikelen per klant toeneemt. De omzet valt dus minder hard terug dan de traffic. 

Commentaar Rabobank: 
Het imago van tweedehands kleding is drastisch veranderd. Het kopen van tweedehands kleding is steeds meer 
sociaal geaccepteerd en sluit helemaal aan bij het idee van duurzame consumptie. Consumenten hechten steeds 
meer belang aan duurzaamheid, retailers beginnen wederverkoop te omarmen en er is zowel bij banken als 
overheden erg veel focus op duurzaamheid en de circulaire economie. De verwachte groei van ‘wederverkoop’ wordt 
aangejaagd door een groter aanbod in combinatie met techniek die het makkelijk maakt om te kopen en te 
verkopen. Hoe makkelijker het is, hoe eerder consumenten hun kast gaan opruimen. Ongeveer driekwart van de 
mensen heeft nog nooit kleding doorverkocht maar wil wat best gaan proberen. Gen Z heeft een totaal nieuwe 
mindset over kledingconsumptie en deze generatie shoppers heeft meer circulaire modegewoonten. Vooral 
vervuilende industrieën, waar fashion er zeker een van is, hebben de kracht om snel te transformeren als 
technologische innovatie botst met de motivaties van consumenten, bedrijven en overheid. Het MVO Platform pleit 
al sinds de oprichting in 2002 voor een verplichting voor bedrijven om misstanden in hun ketens aan te pakken en 
om te zorgen voor een gelijkwaardiger speelveld voor bedrijven die koploper zijn op het gebied van verantwoord 
ondernemen. Onderzoek en beleidsevaluaties hebben uitgewezen dat vrijwillige beleidsmaatregelen alleen 
onvoldoende zijn om bedrijven aan te zetten tot verantwoord ondernemen. Met het wetsvoorstel voor verantwoord 
en duurzaam ondernemen zet Nederland een grote stap om de mensenrechten en het milieu in wereldwijde 
waardeketens te beschermen. De wet heeft daarbij ook een duidelijke signaalfunctie naar de Europese Commissie. In 
onder andere Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is er al wetgeving voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor retailers vanuit meerdere gezichtspunten waaronder 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, relaties met klanten en stakeholders en businesskansen. We beschreven 
eerder De drie grote kansen die duurzaamheid retailers biedt: de license to operate, de noodzaak van transparantie en 
het benutten van kansen. Wij denken dat het niet afleggen van verantwoording over keuzes op het gebied van 
duurzaamheid een gemiste kans is. Maar we zien ook risico’s dat bedrijven beticht worden van ‘greenwashing’ (jezelf 
of de onderneming groener voordoen dan die is). De reputatie en betrouwbaarheid van een merk kunnen op het 
spel staan. Het onderzoek van Locatus illustreert de impact van ‘Corona’ op de traffic in Europese winkelstraten. 

Bronnen voor deze uitgave zijn: AD.nl, Adformatie, BI intelligence, Bloomberg, BoF-businessoffashion.com, Business Insider, CBS Statline, Charged Retail, Crossmarks, 
De Standaard, Digiday.com, Distilnfo.com, Distrifood, EFMI, Emerce.nl, Fashionunited.nl, Fonkonline.nl, Franchise+, FD.nl, Future-of-commerce.com, GfK, Handelsblatt, 
Inct.nl, INretail, Interieurjournaal.com, L2inc.com, Levensmiddelkrant, Locatus.nl, Logistiekprofs.nl, Maaltijdbox.com, Marketingfuel.nl, Marketing Tribune, 
McKinsey.com, Missethoreca.nl, Mytotalretail.com, Nu.nl, Omroepflevoland.nl, Parool, productnieuws.nl, Retaildive.com, Retailgazette.com, Retaildetail.be, 
Retailnews.nl, Retailtrends.nl, RTL Z, Sprout.nl, Shoppermarketing-update.nl, Shoppingtomorrow.nl, Statista.com, Techcrunch.com, Textilia, De Telegraaf, 
Thuiswinkel.org, Twinklemagazine.nl, Vastgoedjournaal.nl. 
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Bijlage 1 - Onze kernvisie op de retailsector: de markt wacht op niemand… 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

Pagina 10 van 10 

Bijlage 2 - Kerncijfers december 2021 

Vertrouwensindicatoren  

 

Het consumentenvertrouwen 
vertoont al enkele maanden een 
dalende lijn. In december zette deze 
trend door en daalde de indicator 
verder naar -25 (november: -19). 
 

Ook de voor de detailhandel 
belangrijke koopbereidheid 
verslechterde verder: van -14 in 
november naar -17 in december. 

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

 

De omzet van food retail bleef gelijk 
in november ten opzichte van een 
vrij hoge vergelijkingsbasis (nov. 
2020: +6,1%). De groei van non-food 
in november was fors (7,4%), waarbij 
de groei per subsector nogal 
verschilde. In november viel de groei 
van online (gemiddeld ca. 5%) flink 
terug ten opzichte van enkele 
maanden daarvoor, mede door het 
herstel van de winkelverkopen en de 
hoge vergelijkingsbasis (nov. 2020: 
+57%). 

Non-food winkels – groei per sector in 2021 (in %, j-o-j)  

 

Binnen non-food laten vooral de 
sectoren die het in 2020 moeilijk 
hadden (mode en schoenen) een 
stevig herstel zien in 2021. De 
sectoren die het in 2020 goed 
hebben gedaan (DHZ, wonen, CE) 
zitten nu onder het – hoge - niveau 
van 2020, vooral door de lockdown 
maatregelen in de eerste maanden. 
Drogisten zijn behoorlijk stabiel door 
hun ‘need to have’ karakter en 
doordat de winkels gewoon open 
zijn gebleven. 

Bron: Rabobank, gebaseerd op cijfers CBS 

Deze publicatie is een uitgave van de Rabobank. De in deze publicatie gepresenteerde visie is gebaseerd op gegevens uit door ons betrouwbaar 
geachte bronnen die worden genoemd in de bronvermelding. Deze bronnen zijn op zorgvuldige wijze in onze analyse verwerkt. De Rabobank 
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de in deze publicatie neergelegde gegevens of prognoses onjuistheden 
bevatten noch voor eventuele (zet-)fouten en onvolledigheden. Het betreft algemene informatie die aan veranderingen onderhevig is. Aan de 
verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst is afgesloten op 31 december 2021. 
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