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Voorwoord 

Voor u ligt de afstudeerscriptie die ter afronding van mijn studie Bouwkunde, 

specialisatie Real Estate Management & Development, aan de Technische Universiteit 

Eindhoven dient. Het onderwerp van de scriptie betreft de invloed van de 

ontwikkeling van het gebruik van het online winkelkanaal op de vraag naar 

winkelvastgoed. Dit onderwerp stelde mij in staat vastgoed en in het bijzonder 

retailvastgoed in een breder maatschappelijk perspectief te plaatsen. Gedurende iets 

meer dan een jaar heb ik me zorgvuldig in het onderwerp verdiept waarbij interesse 

de meest belangrijke drijfveer was. 

Bij het tot stand komen van deze scriptie ben ik gedurende het proces intensief 

begeleid door lngrid Janssen aan de Technische Universiteit Eindhoven en Kristel van 

Dam en Bas Buvelöt van Corio Nederland. Hen wil ik hiervoor dan ook bijzonder 

bedanken. Daarnaast wil ik Corio Nederland bedanken voor de mogelijkheden die mij 

werden geboden om dit onderzoek uit te voeren. In het bijzonder wil ik ook de 

respondenten voor de interviews bedanken voor hun nuttige bijdragen en soms 

uitgesproken meningen over het onderwerp. 

Natuurlijk gaat mijn dank ook uit naar mijn andere begeleiders aan de TU/e en 

vrienden en familie die me gedurende het proces van feedback en steun hebben 

voorzien. 

Dan rest mij nog u als lezer veel plezier te wensen met het lezen van deze scriptie. 

Oscar Zijl mans, januari 2010 
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Samenvatting 

De laatste jaren heeft de markt voor online winkelen een enorme groei doorgemaakt. 

In de periode van 2000 tot 2008 groeide de online productbestedingen in Nederland 

per jaar met gemiddeld 3 5 procent. Inmiddels zijn de bestedingen goed voor 221 8 

miljoen euro. Dat is 4,6% van de totale non-food detailhandelbestedingen. De groei 

van de afgelopen jaren kan worden verklaard door de groei van het aantal 

internetverbindingen in Nederland . Hierdoor is het voor steeds meer consumenten 

mogelijk om online te winkelen. Maar niet alleen nieuwe klanten veroorzaken de 

groei van de online bestedingen. Ook consumenten die al eerder online hebben 

gewinkeld, doen dit vaker en bovendien besteden zij meer. Het online winkelkanaal 

sluit goed aan bij de wensen van de consument. Deze heeft de behoefte om zijn tijd 

efficiënt in te delen en geld en moeite te besparen. Voorlopig gaan de stijgende 

online productbestedingen vooral ten koste van andere thuiswinkelkanalen 

(postorder, tv of telefoon) en dus in mindere mate ten koste van het fysieke 

winkelkanaaL Het is echter de vraag op welke manier internet zich als winkelkanaal 

verder gaat ontwikkelen. 

De ontwikkeling van internet als winkelkanaal kan echter gevolgen hebben voor de 

vraag naar winkelvastgoed. Zo kan de vraag naar winkelvloeroppervlak bijvoorbeeld 

veranderen als gevolg van internet, maar ook veranderingen in het huurprijsniveau 

zijn denkbaar. In deze scriptie staat de volgende vraag centraal: 

Hoe zetten retailers het internet in als winkelkanaal en welke gevolgen heeft dit voor 
de vraag naar winkelvastgoed in de toekomst? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn na een literatuurstudie de websites van 331 

winkelformules onderzocht om het gebruik van internet en de ontwikkèling van dit 

gebruik in kaart te brengen. Daarnaast zijn 11 interviews gehouden met 

professionals werkzaam bij grote retailorganisaties om de achtergronden van het 

gebruik van internetstrategieën en het verband tussen het gebruik van internet en de 

vraag naar winkelvastgoed te bestuderen. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen dienen retailers een keuze te maken ten aanzien 

van het inzetten van verschillende winkelkanalen in de bedrijfsvoering. Internet kan 

als aanvullend of zelfs vervangend winkelkanaal worden ingezet om tegemoet te 

komen aan de wensen van de consument. Het inzetten van het online winkelkanaal 

vraagt echter wel enorme investeringen, terwijl de online bestedingen van 

consumenten vooralsnog slechts een klein deel van de totale omzet van 

retailorganisaties vertegenwoordigen. Bovendien kan het inzetten van het online 

winkelkanaal als verkoopkanaal vergaande gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, 

bijvoorbeeld in de logistiek. Daar staat tegenover dat het online winkelkanaal 
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gebruikt kan worden om de relatie met de klant te verbeteren. Retailers moeten het 

gebruik van het online winkelkanaal dan ook in een breder perspectief zien dan 

slechts als extra verkoopkanaaL De kosten/baten afweging die retailers dienen te 

maken, is afhankelijk van hun visie op de markt en de mate waarin zij concurrentie 

ervaren. Deze factoren zijn dan ook van invloed op de verandering van de vraag naar 

winkelvastgoed als gevolg van online winkelen. 

De visie op de markt die retailers hebben en de mate waarin zij concurrentie ervaren 

verschillen per branche. Hieraan liggen de wensen en behoeften van consumenten 

ten grondslag. De manier waarop consumenten winkelen is afhankelijk van de 

behoeften die zij op een bepaald moment hebben. Deze behoeften zijn per product 

verschillend. Internet heeft de consument met name betere mogelijkheden gegeven 

om producten te vergelijken. Als gevolg van de mogelijkheden van internet kunnen 

consumenten zich dus beter oriënteren, maar dit is meer van belang bij doelgerichte 

dan bij impulsgerichte aankopen. Om de impact van internet in verschillende 

branches te onderzoeken wordt in dit onderzoek een productindeling gebruikt die 

onder andere onderscheid maakt in de mate waarin het voor consumenten mogelijk 

is om zich voor het aankoopproces op het product te oriënteren. Producttypen in 

deze indeling verschillen op het gebied van frequentie van aankopen en de mate 

waarin het gebruiken van zintuigen van belang bij de oriëntatie op een product. Het 

online winkelkanaal presteert in vergelijking met het fysieke winkelkanaal goed op 

het gebied van gemak, maar minder op het gebied van beleving en ervaring en 

vertrouwen. 

Bij de branches "Levensmiddelen" en "Persoonlijke verzorging" is gemak belangrijker 

omdat deze dagelijkse producten frequenter worden gekocht. Bij bijzondere 

aankopen die niet frequent worden gedaan, zoals in de branches "Bruin- en witgoed" 

en "Juwelier & Optiek" is oriëntatie op producten van groter belang omdat deze 

producten veelal duur zijn. De prijs van producten speelt hier een belangrijke rol. In 

de mediabranche is het heel gemakkelijk om alle informatie over dvd's, cd's of 

games vooraf op internet te vinden. Bovendien kunnen deze producten digitaal 

worden verstuurd en speelt het gebruik van de zintuigen in de fysieke winkel geen 

belangrijke rol. Dit is in grotere mate het geval bij gebruiks- en verbruiksgoederen, 

zoals bijvoorbeeld respectievelijk in de huishoudelijke artikelen en "kleding & 

mode"-branche. Aankopen in deze en verwante branches zijn vaker impulsgericht en 

dus is beleving van groter belang dan bij andere producten. 

Op basis van de verschillen tussen branches en de eigenschappen van winkellocaties 

kan worden aangenomen dat bepaalde typen winkellocaties ook gevoeliger zijn voor 

de impact van internet als winkelkanaaL Branches zijn namelijk ongelijk over 

verschillende typen centra verdeeld. Bovendien zijn er verschillen tussen typen 

centra ten aanzien van het bieden van gemak en beleving en de mate waarin de 

typen aansluiten op de behoeften van de consument. Producttypen en branches die 

goed presteren op internet zijn de bijzondere, niet frequente aankopen, de 
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verbruiksgoederen en de mediaproducten. Deze producttypen zijn met name 

vertegenwoordigd in binnensteden, stadsdeelcentra en kernverzorgende centra. In 

deze typen centra kan dan ook verwacht worden dat de impact van online winkelen 

het grootst is. 

Om de impact van online winkelen op de vraag naar winkelruimte verder te 

onderzoeken zijn het gebruik van internetstrategieën door retailers en de 

ontwikkeling van dit gebruik in de praktijk onderzocht. In totaal zijn 331 

detailhandelformules onderzocht door websites te analyseren aan de hand van 

negen criteria. Zij vormen 42% van het totale aantal formules dat in Nederland 

aanwezig is. Bij 33% van deze formules werd een online verkoopstrategie, waarbij 

online producten worden verkocht, geconstateerd, in 63% van de gevallen werd een 

informatiestrategie, waarbij alleen informatie wordt geboden via de website, 

toegepast. Uit een vergelijking met andere onderzoeken die het gebruik van internet 

onder retailorganisaties hebben onderzocht, kan worden geconcludeerd dat 

detailhandelformules ten opzichte van zelfstandige ondernemers vaker een 

geavanceerdere internetstrategie gebruiken en dat het gebruik van 

internetstrategieën zich nog steeds aan het ontwikkelen is. 

Het gebruik van internet door retailers kan zowel positieve als negatieve invloed 

hebben op de vraag naar winkelvastgoed, omdat retailers verschillende effecten 

kunnen nastreven. Wanneer wordt gestuurd op versterking of het veroveren van 

marktaandeel van concurrenten kan dit positieve gevolgen hebben voor het 

marktaandeel en de vastgoedvraag van een onderneming, maar wanneer gestuurd 

wordt op efficiëntie en interne substitutie, waarbij producten meer en meer via 

internet worden verkocht, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de vastgoedvraag 

van een onderneming. Door interviews te houden onder 11 grote retailorganisaties, 

die samen verantwoordelijk zijn voor 44 winkelformules, is het verband tussen het 

gebruik van internetstrategieën en de vastgoedvraag vervolgens verder onderzocht. 

In de interviews stellen respondenten dat het consumentengedrag als gevolg van het 

gebruik van internet is veranderd, maar dat er wel verschillen zijn tussen producten 

en branches. Als gevolg van de opkomst van online winkelen geven zij ook aan dat 

de concurrentie binnen de Nederlandse detailhandel is toegenomen. Opvallend 

genoeg ervaren zij voor hun organisatie minder concurrentie. Het gebruik van 

internet in deze bedrijven heeft dus positieve gevolgen voor hun positie in de markt. 

Grote organisaties ervaren als gevolg van internet een concurrentievoordeel ten 

opzichte van kleinere organisaties. Wanneer de respondenten gevraagd werd naar de 

verandering van de vastgoedvraag als gevolg van de opkomst van internet als 

winkelkanaal ontstaat eenzelfde beeld. De respondenten stellen dat de vraag naar 

winkelvastgoed over het algemeen licht zal afnemen. Voor hun eigen organisatie zijn 

ze minder negatief. Zij stellen dan ook dat de vraag naar winkelvastgoed van hun 

organisaties neutraal blijft. 
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Uit de interviews waarin de relatie tussen het gebruik van internet en de vraag naar 

winkelruimte centraal stond kan worden geconcludeerd dat de kwantitatieve vraag 

naar winkelruimte onder grote ondernemingen vooralsnog niet zal veranderen. Grote 

retailondernemingen gebruiken internet om hun marktaandeel te vergroten. Hoewel 

een meerderheid van de respondenten aangeeft dat de functie van de winkel in de 

toekomst zal veranderen, verwachten zij ook geen afname van het aantal vierkante 

meters winkeloppervlak per winkelunit. Respondenten geven ook aan dat de 

toegevoegde waarde van internet en de synergie tussen de gebruikte winkelkanalen 

van groot belang is. Zij hanteren geen defensieve strategieën maar zoeken juist naar 

kansen om marktaandeel te vergroten. 

In dit onderzoek waren vooral grote detailhandelorganisaties onderwerp van studie, 

omdat zij ook voor het grootste deel van de vraag naar winkelvastgoed 

verantwoordelijk zijn. De gevolgen van de opkomst van online winkelen zullen echter 

voor kleinere ondernemingen naar verwachting groter zijn, wanneer zij geen plek 

weten te verwerven in het nieuwe spectrum van de consument, waarin beleving en 

ervaring, vertrouwen en gemak een belangrijke rol spelen. Grote ondernemingen 

hebben een relatief voordeel door het gebruik van internet omdat kleinere 

organisaties de middelen niet hebben om internet als winkelkanaal in te zetten op de 

manier zoals grote organisaties dat doen. Met name in branches en op winkellocaties 

die gevoelig zijn voor de impact van internet worden de positieve en negatieve 

eigenschappen van de fysieke winkel ten opzichte van het online winkelkanaal 

blootgelegd. Internet is als alternatief de nieuwste winkellocatie waar retailers zich 

blijvend zullen vestigen. De branches die verder onder druk zullen komen te staan in 

het fysieke winkellandschap zijn de bruin- en witgoed-branche, de mode-branche 

en de media-branche. Deze presteren nu al goed op internet en zullen in de 

toekomst meer online bestedingen moeten accepteren. Met name stadsdeelcentra en 

kernverzorgende centra zullen in de toekomst getroffen worden door de impact van 

online winkelen omdat zij niet kunnen concurreren met de voordelen voor de 

consument ten aanzien van beleving of gemak die door concurrerende winkellocaties 

wel worden geboden. 
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1 Inleiding 

l .l Aanleiding 

De laatste jaren heeft de markt voor online winkelen een enorme groei doorgemaakt. 

Gestuurd door geavanceerde technologische ontwikkelingen en het veranderende gedrag 

van doelgroepen die in de informatiemaatschappij zijn opgegroeid, is de procentuele groei 

van de omzet door online winkelen vele malen groter dan de omzetgroei gerealiseerd via 

het fysiek winkelen. (CBS, 2008; SSM, 2008) Inmiddels zijn de online bestedingen goed voor 

5% van de totale detailhandelsomzet in Nederland. Waar de groei van de fysieke detailhandel 

slechts met 2,6% groeide in 2008 (CBS, 2009), groeide de omzet van online winkelen met 

24% (Twinkle Magazine, 2009). Online winkelen wordt steeds meer aanvaard en 

geaccepteerd. Risico's die voorheen als barrière werden geïnterpreteerd, worden steeds 

minder als zodanig door consumenten ervaren. Voorbeelden hiervan zijn de toename van 

vertrouwen in betalingssystemen door de opkomst van iDeal, het steeds meer ingeburgerd 

raken van de creditcard in Nederland, maar ook de leveringsgarantie door het keurmerk van 

de Thuiswinkelorganisatie (Thuiswinkel.org, 2006; CBS, 2009). Ook wordt de groep die via 

het internet winkelt steeds groter. Aan de ene kant zijn jongeren steeds meer gewend om 

internet te gebruiken omdat zij hiermee opgroeien, aan de andere kant zien ook steeds 

meer ouderen het gemak van online winkelen in. (CBS, 2008; SSM, 2008) 

Het toenemende internetgebruik heeft niet alleen invloed op het online winkelen, door het 

gebruik van internet verandert het gedrag van de consument in brede zin. De ontwikkeling 

op het gebied van online winkelen is één van de belangrijkste trends die van invloed zijn op 

het winkellandschap in Nederland en de vraag naar winkelvastgoed. Onder online winkelen 

wordt het zoeken naar informatie over en/of het kopen van producten of diensten via 

internet verstaan. De consument heeft dankzij het internet: 

• de beschikking over een enorm aanbod van producten en diensten; 

• een enorme keuzevrijheid met betrekking tot aanbieders in een 24-uurs economie; 

• verbeterde mogelijkheden om producten en diensten te vergelijken en hierover 

ervaringen uit te wisselen (Europese commissie, 2009; Verdict, 2008). 

Dit alles leidt ertoe dat de concurrentie tussen de fysieke winkel en de online winkel 

toeneemt. Het fysieke winkelen komt enerzijds onder druk te staan als gevolg van online 

bestedingen die niet langer in de fysieke winkel worden gedaan. Anderzijds is de 

consument beter geïnformeerd en prijsbewuster. Er vindt een verschuiving plaats waar de 

macht niet bij de retailer ligt, zoals dat van oudsher het geval was, maar meer en meer in 

handen komt van de consument. Als gevolg hiervan komen de marges van winkeliers onder 

druk te staan. 

Het is na vele jaren onderzoek nog steeds niet precies duidelijk wat de effecten van dit 

veranderende gedrag van consumenten op het fysieke winkelen zijn. Wel is duidelijk 

geworden dat de effecten voor detailhandelbranches en winkellocaties verschillend zijn 

(Dixon & Marston, 2002; Weltevreden, 2007a; Weltevreden & van Rietbergen, 2009). Het 

keuzegedrag van consumenten ten aanzien van het winkelkanaal is verantwoordelijk voor 

deze verschillen. Voor deze kanaalkeuze zijn de eigenschappen van consumenten, de 

eigenschappen van producten, de eigenschappen van de winkelkanalen en de 
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eigenschappen van de retailer van belang. (Biack et al., 2002 in: Slack, Rowley & Coles, 

2008). Op basis van zijn behoeften op dat moment maakt de consument de afweging via 

een bepaald winkelkanaal informatie in te winnen over producten of diensten, producten en 

diensten te vergelijken of aankopen te doen. 

Zowel traditioneel vanuit fysieke winkels opererende retailers, als etailers (retailers die op 

internet opereren), beconcurreren elkaar om de keuze van de consument. Daarbij kunnen 

beide typen retailers verschillende winkelkanalen inzetten om de consument voor zich te 

winnen. De winkelruimte die retailers inzetten, is een van de middelen in de strijd om de 

bestedingen van de consument. Deze winkelruimte is veelal niet in het bezit van de retailer. 

Zij huren de winkelruimte bij eigenaren van winkelvastgoed. Voornamelijk traditioneel vanuit 

fysieke winkels opererende retailers bepalen de vraag naar winkelvastgoed, maar in 

toenemende mate zetten ook etailers fysieke winkels in om hun producten aan te bieden. 

Een voorbeeld daarvan is Coolblue, een bedrijf dat oorspronkelijk alleen webwinkels 

exploiteerde, maar anno 2009 verschillende fysieke vestigingen heeft geopend (Beernink, 

2008). 

De vraag naar winkelvastgoed is echter aan verandering onderhevig, aangezien internet de 

potentie heeft bestaande retailbedrijfsmodellen (deels) overbodig te maken (Weltevreden, 

2007b). In deze context zijn beleggers in winkelvastgoed, retailers en academici 

geïnteresseerd in de gevolgen van online winkelen en de implicaties voor winkellocaties en 

de levensvatbaarheid van deze locaties (Weltevreden, 2007b). Verschillende partijen in de 

vastgoedwereld publiceerden hier dan ook over op basis van eigen onderzoek. Zo stelt Jones 

Lang LaSalle (2009) dat zij als gevolg van online winkelen tot en met 2012 een daling van de 

vastgoedvraag in Nederland verwachten van 7% tot 9%. Op basis van onderzoek van Locatus 

naar de bezoekersaantallen van Nederlandse winkellocaties en een reactie daarop van de 

directeur van Locatus, publiceerde Trouw (2009), dat de afnemende bezoekersaantallen 

verklaard kunnen worden, onder andere, door de toename van het online winkelen. De FGH 

Bank (2009) bevestigt de toename van de online bestedingen in de toekomst, maar verbindt 

hieraan geen afnemende vraag naar winkelvastgoed. Wel stellen zij dat de vraag in bepaalde 

branches zal veranderen. Ook academici signaleren nauwelijks negatieve gevolgen voor de 

omzet en ruimtebehoefte van winkeliers als gevolg van online verkoop (Biyalogorsky & Naik 

2003, Worzala e.a. 2002, Dixon e.a. 2005 in : Weltevreden, 2007a). Hoewel al verschillende 

onderzoekers zijn ingegaan op de veranderende vastgoedvraag ten gevolge van online 

winkelen, zijn hierover dus nog geen eenduidige toekomstverwachtingen of conclusies over 

geformuleerd. 

Vanwege een afnemende vraag maar ook van vanwege een afnemend huurniveau, zouden 

de inkomsten voor verhuurders van winkelvastgoed kunnen afnemen. Online verkoop vormt 

een bedreiging voor de vraag naar winkelvastgoed, aangezien de online gerealiseerde omzet 

kan kannibaliseren op fysiek gerealiseerde omzet. (Hart et al., 2000; Worzala & McCarthy, 

2001; Dixon & Marston, 2002; Weltevreden, 2007 in Weltevreden & Boschma, 2008a). De 

gevolgen van online winkelen voor de omzet van retailers zijn voor verhuurders van 

winkelvastgoed van belang, omdat de vastgoedvraag en de hoogte van de huurinkomsten 

indirect gerelateerd zijn aan de omzet (Bolt, 2003). Voor zowel retailers als beleggers in 
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winkelvastgoed is het gedrag van de consument van belang, omdat deze door bestedingen 

te doen uiteindelijk de geldstroom naar retailers en beleggers op gang brengt (Buvelöt, 

2002). Als gevolg van de keuze van de consument om online te winkelen zouden de 

omzetmogelijkheden voor retailers op winkellocaties kunnen veranderen. Op deze manier 

zouden de huurinkomsten voor verhuurders van winkelvastgoed ook onder druk kunnen 

komen te staan. 

Om de invloed van online winkelen op de vraag naar winkelvastgoed te onderzoeken worden 

de internetstrategieën van retailers bestudeerd. In dit kader is ook de visie van retailers ten 

aanzien van internet als winkelkanaal van belang. Deze internetstrategieën worden 

vervolgens in relatie met de vastgoedstrategieën van retailers onderzocht. Dit verband is 

nog niet eerder in andere onderzoeken belicht. (Weltevreden, 2007a) 

Dit onderzoek draagt bij aan de kennis met betrekking tot de invloed van online winkelen 

op de vraag naar winkelvastgoed door: 

de relatie tussen internet- en vastgoedstrategieën van retailers te behandelen ; 

de ontwikkeling van het gebruik van internet door retailers inzichtelijk te maken; 

en hierbij onderscheid te maken tussen branches en winkellocaties. 
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1 .2 Probleembeschrijving 

In deze probleembeschrijving komt de centrale onderzoeksvraag en de doelstelling aan bod. 

Aan de hand van deze onderzoeksvraag zijn verschillende deelvragen geformuleerd die 

richting en invulling moeten geven aan het onderzoek. Het beantwoorden van de deelvragen 

moet leiden tot het beantwoorden van de hoofdvraag. 

De centrale onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: 

Hoe zetten retailers het internet in als winkelkanaal en welke gevolgen heeft dit voor de 
vraag naar winkelvastgoed in de toekomst? 

Hierbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1) Hoe heeft het online winkelen zich de afgelopen jaren ontwikkeld? 

2) Op welke manier kunnen retailers het internet als winkelkanaal inzetten? 

3) Welke producten lenen zich goed voor online winkelen door consumenten? 

4) In welke winkellocaties kan de impact van online winkelen het grootst zijn? 

5) Welke strategieën met betrekking tot online winkelen, passen retailers in de praktijk toe? 

6) Welke vastgoedstrategieën passen retailers als gevolg van online winkelen toe? 

7) Wat is de invloed van de internetstrategieën van retailers op hun vastgoedstrategieën? 

8) Wat zijn de gevolgen voor de vraag naar winkelvastgoed in Nederland? 

De doelstelling van het onderzoek luidt: 

Het in kaart brengen van de veranderende vraag naar winkelvastgoed ten gevolge van het 

gebruik door (r)etailers van internet als winkelkanaaL 

Oscar Zijlmans 10-02-10 10 



1.3 Onderzoeksaanpak 

In deze paragraaf wordt de onderzoeksaanpak behandeld. De onderzoeksaanpak, 

schematisch weergegeven in figuur 1 .1, moet in combinatie met de beschrijving een 

stappenplan vormen aan de hand waarvan het onderzoek kan worden uitgevoerd. 

In deze onderzoeksaanpak staan de strategieën van (r)etailers centraal, omdat juist hier 

onderzocht kan worden wat de impact van online winkelen op winkelvastgoed is. De 

literatuurstudie die vooraf gaat aan het praktijkonderzoek, dient ervoor inzicht te krijgen in 

deze strategieën. Uiteindelijk worden de conclusies getrokken aan de hand van de 

combinatie van de verzamelde gegevens uit de literatuurstudie en het veldwerk. 

In Hoofdstuk 2 worden de ontwikkelingen op het gebied van online winkelen in kaart 

gebracht. Aan de hand van een vergelijking tussen de online en offline retailbestedingen in 

Nederland wordt de impact van online winkelen op de fysieke detailhandel behandeld. 

In hoofdstuk 3 staat de rol van de retailer in de maatschappij centraal. De retailers 

genereren de vastgoedvraag waarin door verhuurders wordt voorzien. Hierbij komt het nut 

van het inzetten van het online winkelkanaal voor retailers aan bod. Ook het 

consumentengedrag komt in dit hoofdstuk aan bod. 

In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar de verschillen tussen producten en winkellocaties. Om 

deze verschillen in kaart te brengen wordt gekeken naar de eigenschappen van deze 

producten en locaties en de prestaties van het online winkelkanaaL Op basis van een 

vergelijking tussen de prestatie van het online winkelkanaal en de eigenschappen worden de 

gevoelige branches en locaties benoemd. 

In hoofdstuk 5 worden de internetstrategieën van retailers behandeld. Aan de hand van het 

bestuderen van de websites van 331 winkelformules die actief zijn in Nederland wordt het 

gebruik en de ontwikkeling van het gebruik van internet door retailers in kaart gebracht. 

In hoofdstuk 6 worden de vastgoedstrategieën van retailers in relatie tot hun 

internetstrategieën besproken. Aan de hand van interviews met professionals werkzaam bij 

grote retailorganisaties worden de achtergronden van het gebruik van internetstrategieën en 

het verband van deze strategieën met de vraag naar winkelvastgoed onderzocht. 

In hoofdstuk 7 worden tot slot de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek 

besproken . Er wordt hiervoor gereflecteerd op de centrale vraag- en doelstelling. Ook wordt 

in een overweging de centrale vraagstelling in een breder perspectief geplaatst. 
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2 De ontwikkeling van online winkelen 

2.1 Inleiding 

De afgelopen jaren heeft de markt voor online 1 winkelen een enorme groei doorgemaakt. 

Aan deze groei lijkt voorlopig geen einde te komen. Waar een aantal jaren geleden nog werd 

gegist naar de oorzaken van de groei, zijn deze nu breed aan bod gekomen in diverse 

onderzoeken door de jaren heen. Ondanks inzicht in de oorzaken van deze groei is het voor 

onderzoekers nog steeds nauwelijks mogelijk om voorspellingen te doen over de toename 

van het gebruik van internet als winkelkanaal in de toekomst. 

In dit hoofdstuk wordt het toenemende gebruik van het online winkelkanaal onder de loep 

genomen. Allereerst wordt hiervoor een begrippenkader beschreven dat nodig is om de 

ontwikkelingen rondom het online winkelen beter te kunnen begrijpen. Vervolgens wordt 

het online winkelen nader belicht, waarbij de groei en de oorzaken hiervan aan bod komen. 

Het hoofdstuk sluit af met een analyse van de mate waarin online bestedingen ten koste 

gaan van fysieke winkelbestedingen. 

2.2 Begrippen rondom online winkelen 

In deze paragraaf komen begrippen aan bod die van belang zijn om de markt voor online 

winkelen beter te kunnen begrijpen. Deze begrippen vormen een startpunt in het onderzoek 

naar de impact van internet als winkelkanaal op de vraag naar winkelvastgoed. Omdat 

allerlei invullingen voor begrippen bestaan, worden in deze rapportage de begrippen 

uitgelegd, zoals ze in het kader van dit onderzoek worden geïnterpreteerd. In de bijlagen 

van dit rapport (bijlage 1) worden de begrippen zoals ze in deze scriptie worden gebruikt, 

uiteengezet. 

2.2.1 Winkelen 

Winkelen wordt volgens van Dale (1 997) gedefinieerd als winkels bezoeken en etalages 

bekijken. Er wordt hierbij niet gesproken over de intentie tot kopen van producten en 

diensten bij een winkelbezoek. Het begrip "winkelen" heeft dan ook niet alleen betrekking 

op het doen van aankopen, maar ook op de oriëntatie van consumenten die vooraf gaat aan 

het doen van een aankoop of winkelen als tijdverdrijf. Hetzelfde geldt voor het online 

winkelen. Hoewel het al snel om de bestedingen via het online winkelkanaal gaat, beperkt 

deze scriptie zich niet tot de bestedingen van consumenten. Bovendien kunnen 

consumenten gedurende het winkelproces, van oriëntatie tot aankoop, gebruik maken van 

verschillende winkelkanalen. In deze context worden verschillende Engelstalige begrippen 

gebruikt, die, wanneer ze vertaald worden, voor zich spreken. "Research online, purchase 

offline" (RoPo) kan worden vertaald naar gedrag van de consument waarin hij informatie 

over producten of diensten op internet opzoekt, om de aankoop van een specifiek product 

of een specifieke dienst vervolgens in een fysieke winkel te doen. Dergelijk gedrag is in te 

1 Definitie "online"; wanneer in deze rapportage het woord "online" wordt gebruikt, wordt het gedrag op internet 

bedoeld. Zo zijn online bestedingen, bestedingen die via het internet worden gedaan. 
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delen onder het zogenaamde "cross-channel shopping", waarbij een consument 

verschillende kanalen gebruikt om te winkelen. 

2.2 .2 (R)etailers 

Een winkelier of "retailer" is gezien de brede definitie van retail iemand die, of een bedrijf 

dat, producten en/of diensten verkoopt in een winkel. Dit kan zowel in een fysieke winkel 

zijn als in een winkel die op het internet is gesitueerd (webwinkel 2). In deze rapportage 

wordt gesproken van een traditionele retailer, wanneer een bedrijf van oudsher haar 

producten of diensten verkoopt in een fysieke winkel. Om in te spelen op het "cross

channel"-winkelgedrag van consumenten kunnen retailers gebruik maken van "multichannel 

strategieën", waarbij een retailer de consument via verschillende verkoopkanalen benadert. 

De retailer hoeft zijn of haar producten overigens niet daadwerkelijk te verkopen via alle 

kanalen, alvorens er van een "multichannel" strategie gesproken wordt. Voor een retailer die 

zijn producten of diensten oorspronkelijk aanbiedt via het online winkelkanaal, ook wel een 

e-tailer genoemd, geldt hetzelfde. Ook deze e-tailer kan een "multichannel" strategie 

toepassen. 

2.2.3 E-commerce 

E-commerce kan worden gedefinieerd als "het online verkopen/kopen van producten" (Bolt, 

2003). Dit onderzoek beperkt zich tot één vorm van e-commerce, de "business-to

consumer (b2c) e-commerce" waarbij de activiteiten van bedrijven die consumenten via het 

internet van producten of diensten voorzien, worden bedoeld. De markt voor tweedehands 

goederen wordt niet tot deze b2c e-commerce gerekend wanneer goederen onderling 

tussen consumenten worden uitgewisseld. Men spreekt dan van de consumer-to-consumer 

(c2c) e-commerce. 

2.2.4 Detailhandel versus retail 

Het begrip "detailhandel" kan op basis van verschillende bronnen (CBS, 2009; HBD, 2009; 

van Dale, l 997) als volgt worden uitgelegd: 'Ve verkoop van goederen, zowel nieuw als 
tweedehands, aan consumenten (niet bedriffsmatige gebruikers) ': Wanneer gesproken wordt 

over de verkoop van zowel goederen als diensten is het begrip "retail" van toepassing. De 

detailhandelsector is dus een onderdeel van de retailsector. Dit is van belang voor de 

beoordeling van de cijfers van de online bestedingen, die de Thuiswinkelorganisatie 

halfjaarlijks voor Nederland publiceert. Wanneer wordt gesproken over de online 

bestedingen van consumenten betreft het meestal de retailsector, dus zowel bestedingen 

aan diensten als aan goederen worden meegerekend. De online bestedingen kunnen dus 

niet zomaar worden vergeleken met de cijfers met betrekking tot de detailhandel van het 

CBS en het HBD aangezien deze instellingen in dat geval alleen bestedingen aan goederen 

documenteren. Een scheve vergelijking zou het resultaat zijn. Meer dan de helft van de 

online bestedingen bestaat namelijk uit diensten, die niet tot de detailhandelbestedingen 

worden gerekend. Overigens wordt er ook van online bestedingen gesproken wanneer een 

consument een product heeft gekocht op internet, maar bijvoorbeeld bij aflevering of in de 

z Zie voor een toelichting van het begrip "webwinkel" de begrippenlijst 
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winkel heeft betaald. In deze scriptie staat de detailhandel in Nederland centraal, aangezien 

deze voor het grootste deel van de vraag naar winkelvastgoed verantwoordelijk is. 

Om de impact van het online winkelen op de vraag naar winkelvastgoed te kunnen 

onderzoeken wordt de markt voor online winkelen in de volgende paragraaf besproken. Met 

de behandelde begrippen in het achterhoofd wordt deze markt in de volgende paragrafen 

zorgvuldig besproken. 

2.3 Opkomst van het online winkelen 
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dat het aandeel van de online bestedingen nog steeds groter wordt en niet meer te negeren 

is. Het aandeel van de online productbestedingen ten opzichte van de totale non-food 

bestedingen is tot 2008 toegenomen tot 4,6% (HBD, 2009)3. De vergelijking geeft inzicht in 

het marktaandeel van het online winkelkanaal ten aanzien van de verkoop van goederen. 

Wanneer dit marktaandeel over de tijd wordt uitgezet, valt op dat het marktaandeel van het 

online winkelkanaal gestaag is toegenomen (zie figuur 2.1 ). Vanaf het jaar 2000 tot 2008 is 

deze markt namelijk meer dan tien keer zo groot geworden (zie figuur 2.1 ). (HBD, 2009) 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het online winkelkanaal niet alleen nieuw maar ook 

sterk in opkomst is. De vraag is hoe lang deze groeitrend zich in de toekomst nog voortzet. 

Om een goed beeld te schetsen van de ontwikkelingen van de online bestedingen ten 

opzichte van de totale retailbestedingen, dienen ook de diensten in kaart te worden 

gebracht. Hoewel dit onderzoek zich beperkt tot de Nederlandse detailhandel, schetsen 

cijfers met betrekkingen tot de groei van de totale online bestedingen een verkeerd beeld 

van het belang van het online winkelkanaal in de detailhandel. Verreweg het grootste deel, 

namelijk gemiddeld 82% in de periode 2000-2008, van deze online dienstenbestedingen 

3 De online bestedingen aan levensmiddelen worden meegerekend in de totale online bestedingen, terwijl deze niet 

tot de non-food detailhandelbestedingen behoren. Omdat de online bestedingen aan levensmiddelen echter nog 

zeer klein zijn , heeft de vergelijking tussen de online productbestedingen en de non-food detailhandel nog wel 

waarde . De manier waarop gegevens worden verzameld maakt echter geen betere vergelijking mogelijk . 
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valt binnen de categorie reizen. De online bestedingen aan reizen (€1.95 5 miljoen) zijn in 

2008 gelijk aan 88% van de totale online productbestedingen (€2.220 miljoen) . In 2008 is de 

dienstensector overigens online voor 54% van de totale online bestedingen verantwoordelijk 

(zie figuur 2.2). 
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Figuur 2.2: Online bestedingen; producten vs. diensten 

Om een indicatie te geven van het belang van het online winkelkanaal in verschillende 

categorieën worden in tabel 2.1 de omzetten in miljoenen euro's van producten en diensten 

die via internet verkocht worden gepresenteerd. 

Tabel2. 1: Online omzet per categorie producten in Nederland (bron: Thuiswinkel.org, 2009) 

*Behoort tot de diensten. 

Reizen* 

Consumenten elektronica 

Hardware 

Verzekeringen* 

Kleding 

Tickets* 

Boeken 

Levensmiddelen en persoonlijke verzorging 

Witgoed 

Huis- en tuinartikelen 

2008 (in miljoenen) 

€ 1.955 

€ 565 

€ 382 

€ 367 

€ 353 

€ 183 

€ 182 

€ 161 

€ 146 

€ 108 

Het is moeilijk om de groei van de online winkelmarkt te voorspellen. Daarom is het van 

belang de groeitrend beter te begrijpen aan de hand van de factoren die de groei tot nu toe 

kunnen verklaren. In de volgende paragrafen komen deze factoren dan ook aan bod. 

2.4 Internetpenetratie 

De gemiddelde groei van 35% over de periode 2000-2008 kan onder andere worden 

verklaard met de toename van de penetratie van het internet in Nederlandse huishoudens. 

Zo is in figuur 2.5 te zien dat het aantal huishoudens met toegang tot internet in 1\Jederland 

vanaf 1998 is toegenomen tot 86% van het totale aantal huishoudens. De penetratie van 

breedbandverbindingen is van 1 5% in 2002 toegenomen tot 74% in 2008 (factor 5). Het 

groeiende gebruik van internet maakt gebruik van het online winkelkanaal voor nieuwe 

klanten mogelijk. In de periode van 2000 tot 2008 zijn de online productbestedingen van 

Oscar Zijlmans 10-02-10 16 



212 miljoen euro gegroeid naar 221 8 miljoen euro (factor 1 0) (HBD, 2009; CBS, 2009). 

Hoewel de verspreiding van het gebruik van internet binnen Nederland afvlakt, groeit de 

markt voor online winkelen nog steeds door. (zie figuur 2.3) 
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Figuur 2.3: Internetpenetratie en online productbestedingen (bron: CBS, HBO, Thuiswinkel.org) 

2.4.1 Nederland ten opzichte van de rest van Europa 

Tot zover hebben we het gehad over de Nederlandse online bestedingen. Deze bestedingen 

geven een indicatie van de groeimogelijkheden van het online winkelkanaaL In dit kader kan 

ook een vergelijking met het buitenland worden gemaakt. Op basis van de groei tussen 

2004 en 2008 behoort Nederland volgens het CBS (2009) samen met het Verenigd 

Koninkrijk en Denemarken tot de landen waar online winkelen het meest ingeburgerd is. Dit 

staat in verband met een hoge internetpenetratie (zie figuur 2.4). In deze landen is de 

internetpenetratie ook hoog. Het gemiddelde online besteed bedrag blijft echter in 

Nederland nog achter bij andere Europese landen. Dit is toe te schrijven aan de frequentie 

waarmee Nederlandse consumenten online aankopen doen en de gemiddelde besteding per 

online aankoop. Gemiddeld doet een consument in het Verenigd Koninkrijk 1 8 aankopen 

per half jaar tegenover 7 in Nederland. Opvallend is dat consumenten in Noorwegen ook 

maar 7 producten per half jaar kopen, gezien het verschil in de gemiddelde uitgaven per 

half jaar ligt het gemiddeld besteed bedrag per aankoop hoger. Er zijn dus nog 

mogelijkheden voor de Nederlandse online winkelmarkt om te groeien op basis van de 
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relatief lage gemiddelde bestedingen per consument ten opzichte van andere Europese 

landen. 
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Figuur 2.4: Elektronisch winkelen in de EU (bron: Eurostat uit CBS, 2008) 

2.5 De online consument 

Het online winkelen staat anno 2009 nog in de kinderschoenen. Hoewel over alle lagen van 

de bevolking een toename van het gebruik van het online winkelkanaal is te signaleren, is 

deze ontwikkeling waarschijnlijk nog niet ten einde gekomen. Het online winkelkanaal is 

daarvoor nog niet breed genoeg geaccepteerd onder de bevolking. Dit wordt ondervangen 

door de theorie over de "diffusie van innovatie", waarin gesteld wordt dat een innovatie in 

stappen door de maatschappij wordt geaccepteerd. Online winkelen is volgens deze theorie 

in een stadium gekomen waar het breder wordt geaccepteerd, terwijl de groei nog niet 

langzamer lijkt te gaan. Daarmee is volgens de theorie het diffusiestadium bereikt. (Rogers, 

2003) 

De diffusie van het gebruik van het online winkelkanaal en de acceptatie daarvan kunnen 

worden verklaard door onder andere de demografische ontwikkeling. De gevleugelde 

uitspraak "de jeugd heeft de toekomst" speelt daarbij een belangrijke rol. In paragraaf 1.1 

werd al genoemd dat jongeren steeds meer gewend zijn internet te gebruiken en dat ze 

deze kennis over het gemak en gebruik van internet de rest van hun leven meenemen. Nu 

zijn het voornamelijk nog de jongere groepen die op internet winkelen, maar oudere 

groepen accepteren en gebruiken internet ook steeds meer. De jongeren zijn de 

zogenaamde "early adapters" naar het model van Rogers (2003) en hebben een 

bovengemiddelde interesse voor technologie. Daarbij groeien jongeren op in de huidige 

informatiemaatschappij 4 waarin internet een belangrijk medium is. Zij dragen voor de rest 

van hun leven deze kennis met zich mee. De samenleving raakt hierdoor ook steeds beter 

4 Samenleving waarin de informatievoorziening en het beheersen van de informatiestromen essentieel zijn. 

(van Dale, 1 997) 
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vertrouwd met het gebruik van internet als winkelkanaaL De toekomstige ouderen zullen 

internet dan ook in toenemende mate gaan accepteren en gebruiken, omdat zij hiermee in 

hun jeugd al in aanraking zijn gekomen. Ouderen zijn bovendien minder mobiel, wat ze in 

potentie tot ideale klanten voor het online winkelkanaal maakt. 

Het aantal consumenten dat internet als winkelkanaal gebruikt en daar ook daadwerkelijk 

aankopen doet, blijft nog achter bij de ontwikkeling van de internetpenetratie, maar wel 

geeft dit de verdere groeipotentie voor het internet als winkelkanaal weer. In 2009 5 had 75% 

van de internetgebruikers online producten of diensten gekocht. (CBS, 2009) Er zijn dus nog 

veel potentiële nieuwe klanten in de samenleving. 

In deze paragraaf werd tot nu toe gesproken over de demografische ontwikkeling als 

aanjager van de groei van de markt van het online winkelen. Vooralsnog kan een profiel van 

de online consument worden onderscheiden. Binnen dit profiel vallen de zogenaamde "early 

12-24jalr 
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adapters". 

De online consument 

is man, 2 5-44 jaar en 

hoog opgeleid (zie 

figuur 2.5). Ruim de 

helft van de frequente 

online consumenten in 

2008 was man. 

Vrouwen zijn minder 

goed 

vertegenwoordigd, 

terwijl dat in fysieke 

winkels andersom is. 

Ook bestaan er 

verschillen in gebruik 

van het online winkelkanaal op basis van leeftijd en opleidingsniveau. Juist dit laatste 

kenmerk profileert de online consument (CBS, 2008). In onderzoek van Bourlakis, 

Papagiannidis & Fox (2008) wordt een dergelijk beeld van de online consument bevestigd 

voor het Verenigd Koninkrijk. 

De relatief sterke vertegenwoordiging van mannen, personen in de leeftijdscategorie van 25 

tot en met 44 jaar en hoger opgeleiden kan worden verklaard aan de hand van de 

emotionele voldoening die bij mannen online hoger is dan bij vrouwen. Bovendien hebben 

mannen meer vertrouwen in het online winkelkanaal en hechten ze meer waarde aan het 

gemak waarmee ze kunnen winkelen. Tot slot hebben personen in de leeftijdscategorie 25-

44 jaar en hoger opgeleiden minder vrije tijd tot hun beschikking waarin het winkelen 

plaatsvindt. De druk op de vrije tijd van deze consumenten veroorzaakt dat zij het online 

s In dit hoofdstuk worden de meest recent beschikbare cijfers gebruikt. In sommige gevallen zijn de cijfers over 

2008 niet beschikbaar. In dat geval worden cijfers uit 2007 gebruikt. 
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winkelkanaal meer gebruiken omdat ze daarmee tijd kunnen besparen (zie ook bijlage 9). 

(Bourlakis et al., 2008; SSM, 2008, Weltevreden, 2007c) 

De demografische eigenschappen van de online consumenten gaan naar verwachting in een 

later stadium van acceptatie en gebruik een kleinere rol spelen in de keuze van 

winkelkanalen (Bourlakis et al., 2008). 

De groei van de online bestedingen wordt echter niet alleen toegerekend aan de nieuwe 

klanten, ook de frequentie waarmee men online producten koopt (HBD, 2009) en het bedrag 

dat gemiddeld door een consument online besteed wordt, nemen toe. In totaal zijn er in 

2007 33 miljoen online bestellingen gedaan wat een stijging van 3 7% ten opzichte van 2006 

betekent. Het gemiddeld besteedbedrag per consument is van €441 ,- in 2006 naar €61 8,

in 2008 gestegen. In deze cijfers over de frequentie en het gemiddelde bestede bedrag van 

online bestedingen worden diensten overigens meegerekend. (Thuiswinkel.org, 2008; 

Thuiswinkel.org, 2009) 

2.6 Tevredenheid 

Een deel van de groei is dus toe te schrijven aan nieuwe klanten, consumenten die voor het 

eerst via internet winkelen, het andere deel is toe te schrijven aan de toename van de 

internetbestedingen van consumenten die al eerder via internet winkelden. De tevredenheid 

van consumenten ten aanzien van het online winkelkanaal maakt verdere groei in de online 

bestedingen van consumenten mogelijk. Hoge tevredenheid leidt namelijk tot 

herhaalaankopen en tot het binden van meer klanten aan het online kanaal. 

De tevredenheid van consumenten met betrekking tot de verschillende winkelkanalen is 

afhankelijk van een aantal kenmerken gerelateerd aan persoonlijkheid, normen en waarden, 

houdingen, interesses en leefstijlen. Op basis van deze persoonskenmerken kennen 

consumenten verschillende waarden toe aan de aspecten die de keuze voor winkelkanalen 

kunnen beïnvloeden. Onder deze kenmerken vallen het prijsbewustzijn, het plezier dat aan 

winkelen beleefd wordt, de mate waarin consumenten innovatief zijn, de mate van 

goedkeuring door anderen, loyaliteit en tijdsdruk (Konus, Verhoef & Neslin, 2008; Slack et 

al., 2008). Uiteindelijk gaat het bij de kanaalkeuze om de perceptie van de consument over 

hoe een winkelkanaal op een bepaald aspect presteert (Chiang, Zhang & Zhou, 2006). Men is 

dan ook meer tevreden over het online winkelkanaal wanneer in vergelijking met fysieke 

winkelen beter wordt gedacht over gemak, productaanbiedingen, productinformatie, website 

design en de financiële beveiliging bij webwinkels. (Chiang et al., 2006) 

De vergelijkingsmogelijkheden zijn door het internetkanaal aanzienlijk verbeterd, tegen 

lagere kosten voor de consument (Hoffman & Novak, 1996 in: Konus et al., 2008). 

Daarnaast speelt de prijsperceptie van internet als winkelkanaal een belangrijke rol. Omdat 

internet wordt gezien als een goedkoop winkelkanaal vergeleken met de andere 

winkelkanalen, zal dit aantrekkelijk zijn voor consumenten die prijsvergelijken tijdens het 

winkelen nastreven. (Konus et al., 2008; Bourlakis et al., 2008) 
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Als voordelen en nadelen noemen consumenten zelf de aspecten in tabel 2.2. 
Tabel 2.2: Voor- en nadelen van online winkelen (bron: HBD, 2009) 

Voordelen 

Gemak van het thuis bestellen 

Lagere prijs 

Snelheid van bestellen 

Producten kunnen vergelijken 

Zoekmogelijkheid 

24-uurs bestelmogelijkheid 

Groot assortiment 

Nadelen 

Niet kunnen voelen en zien van product 

Verzendkosten 

Product niet direct in bezit 

Onzekerheid over levertijd 

Gebrek aan persoonlijk contact 

Geen bezit creditcard 

Onzekerheid over arantie 

Bovendien wijst onderzoek in opdracht van de Europese commissie (2009) uit dat de 

tevredenheid voor specifieke productgroepen voor het online winkelkanaal gemiddeld hoger 

is dan bij andere kanalen. In dit onderzoek is informatie verzameld over entertainment en 

vrijetijdsproducten en ICT producten. Bij de aankoop van deze producten waren 

consumenten die via het internet kochten in 85,9% van de gevallen tevreden met de retailer 

tegen 75,8% over alle verkoopkanalen. Zij waren bij het internetkanaal ook meer tevreden 

over de kwaliteit en prijs van de producten , 80,0% tegen 67,3% gemiddeld voor alle 

winkelkanalen. Dit onderzoek bevestigt ook de bevindingen van Chiang et al. (2006) dat 

consumenten tevreden zijn over het internet als winkelkanaal op basis van de 

mogelijkheden om prijzen te vergelijken, een breder scala van aanbiedingen, de 

betaaibaarheid van producten en de keuzemogelijkheden voor aanbieders. Echter, 

consumenten zijn bij het online winkelkanaal minder tevreden over aspecten zoals 

productinformatie, advertenties, de bescherming van privacy, de betrouwbaarheid van het 

personeel en de mogelijkheden om goederen te retourneren gedurende de afkoelperiode6. 

Slack et al. (2008) voegen aan deze aspecten voor tevredenheid ten aanzien van het online 

winkelkanaal ook de snelheid waarmee het interactieve systeem van een webwinkel reageert 

en personalisatie toe. Ook noemen ze de betrouwbaarheid en beveiliging van webwinkels 

belangrijk voor de tevredenheid. De tevredenheid van consumenten maakt het mogelijk dat 

de markt voor online winkelen verder kan groeien, wanneer het aantal nieuwe klanten verder 

zal afnemen. 

2.7 Kannibalisatie 

Nu inzichtelijk is gemaakt dat er de afgelopen jaren een aanzienlijke toename heeft 

plaatsgevonden van de online bestedingen, kan de vraag worden gesteld in hoeverre deze 

online bestedingen ten koste gaan van de bestedingen in fysieke winkels . Dit fenomeen 

wordt ook wel aangeduid met "kannibalisatie". De toename van de online bestedingen kan 

worden verklaard aan de hand van de stijgende consumentenbestedingen, maar slechts voor 

een deel. Een groot deel van de omzet die gerealiseerd wordt via het online winkelkanaal 

gaat ten koste van de omzet die binnen andere winkelkanalen gerealiseerd wordt. Deze 

kannibalisatie blijkt aanzienlijk te zijn voor de overige thuiswinkelkanalen (postorder, tv, 

telefoon, etc.). De online bestedingen nemen namelijk de laatste jaren een steeds groter 

aandeel van de totale thuiswinkelbestedingen voor hun rekening. In figuur 2.6 worden de 

6 Afkoel periode : periode na aankoop van een product waarin het mogelijk is om te retourneren 
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detailhandelbestedingen, gedaan via de overige thuiswinkelkanalen (postorder, tv, telefoon, 

etc.), afgezet tegen de online detailhandelbestedingen. 
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Figuur 2. 6: Detailhandelbestedingen; online vs. overige thuiswinkelkanalen 

In deze figuur is te zien dat de online bestedingen in 2008 voor 78% van de totale 

thuiswinkelbestedingen verantwoordelijk zijn. Er kan geconcludeerd worden dat een deel 

van de groei van de online detailhandelbestedingen wordt veroorzaakt door de 

kannibalisatie van de thuiswinkelbestedingen via andere kanalen dan het internet. De 

thuiswinkelmarkt is als geheel de afgelopen jaren overigens ook flink gegroeid. Deze groei 

is volledig toe te schrijven aan de online bestedingen. Deze kannibalisatie van de andere 

thuiswinkelkanalen is toe te schrijven aan de met internet vergelijkbare eigenschappen van 

deze winkelkanalen, waarin het internet de consument meer voordelen biedt. (HBD, 2009) 

Ook buitenlandse thuiswinkelkanalen, met in het bijzonder internet, kunnen kannibaliseren 

op de bestedingen in fysieke winkels in Nederland. Aangezien het online winkelkanaal niet 

locatie gebonden is en webwinkels overal ter wereld via internet bereikt kunnen worden, 

kunnen ook buitenlandse etailers kannibalisatie op de fysieke winkelomzetten in 1\Jederland 

teweegbrengen. De markt voor cross-border 7 shopping is echter nu nog beperkt doordat 

veel buitenlandse (r)etailers niet aan andere landen leveren en ook het vertrouwen in 

betalingsystemen nog achterblijft. Slechts 7% van de Europese consumenten heeft al wel 

eens een product of dienst over de grens gekocht. (Europese Commissie, 2009) 

7 Cross-border shopping: winkelen over de landsgrenzen via webwinkels van winkelformules uit het buitenland 
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2.8 Conclusie 

Hoewel de definities van de begrippen met betrekking winkelen en detailhandel niet 

eenduidig zijn, kunnen toch conclusies worden getrokken ten aanzien van online winkelen. 

De online bestedingen op het gebied van zowel producten als diensten zijn de laatste jaren 

aanzienlijk toegenomen en ondanks het feit dat het marktaandeel van het online 

winkelkanaal nog klein is, namelijk 4,6% in 2008, groeit dit marktaandeel snel. Het feit dat 

het aantal consumenten dat online bestedingen doet nog steeds toeneemt en dat 

consumenten gemiddeld per jaar meer online besteden, geeft een indicatie van de verdere 

groeipotentie van het online winkelkanaaL Daarbij valt op dat de groei van de online 

bestedingen aan diensten vooralsnog groter is dan de groei aan online productbestedingen. 

Nog steeds blijft het hierbij onduidelijk in hoeverre er kannibalisatie optreedt op de fysieke 

winkelbestedingen. Het aandeel van het online winkelkanaal neemt ten opzichte van de 

andere thuiswinkelkanalen wel duidelijk toe. De groei van de thuiswinkelmarkt wordt enkel 

veroorzaakt door online bestedingen. Kannibalisatie op de fysieke winkelomzetten blijft ten 

gevolge van het geringe aantal bestedingen dat over de landsgrenzen wordt gemaakt nog 

beperkt, maar ook hier kan een groei worden verwacht. 
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3 Retailers in het veranderende winkellandschap 

3.1 Inleiding 

Retailers hebben te maken met een veranderend winkellandschap, waarin internet als 

winkelkanaal een van de aanjagers van deze verandering is. De opkomst van het online 

winkelkanaal zorgt ervoor dat retailers anders over hun bedrijfsstrategieën na moeten 

denken. Met hun bedrijfsstrategie proberen retailers consumenten producten aan te bieden 

en te verkopen. Als onderdeel van deze bedrijfsstrategie worden in deze studie de 

internetstrategieën en de vastgoedstrategieën van retailers onderzocht. Onder de internet

en vastgoedstrategieën van retailers wordt verstaan op welke manier internet en vastgoed 

door retailers worden gebruikt om consumenten te benaderen. 

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de bedrijfsstrategieën van retailers. 

Vervolgens wordt de concurrerende omgeving van retailers in kaart gebracht. Vervolgens 

worden de drijfveren voor de kanaalkeuze van consumenten in kaart gebracht. Hierop 

volgend worden de mogelijke internetstrategieën voor retailers geïntroduceerd. Deze 

strategieën kunnen verschillende doelen hebben die als laatste onderdeel van dit hoofdstuk 

worden behandeld. De invloed van internet op de bedrijfsvoering van retailers staat dus in 

dit hoofdstuk centraal. Dit kan zijn weerslag op de vastgoedstrategieën van retailers 

hebben. In de conclusie van dit hoofdstuk wordt behandeld op welke manier de vraag naar 

winkelvastgoed door internet kan worden beïnvloed. 

3.2 Bedrijfsstrategieën van retailers 

Retailers vormen van oudsher de schakel tussen consument en producent. In dit kader 

ontplooien zij allerlei activiteiten om tegemoet te komen aan de wensen van de consument. 

Deze wensen van consumenten zijn in de maatschappij continu aan veranderingen 

onderhevig. Retailers passen hun strategieën en winkelconcepten aan om in te springen op 

de veranderende wensen van de consument. Daarmee proberen ze de consument voor zich 

te winnen. Het online winkelkanaal wordt daarbij ook steeds meer ingezet om de behoeften 

van de consument te kunnen bevredigen. Consumenten vertonen namelijk winkelgedrag 

waarbij meerdere kanalen gebruikt worden om de verschillende stadia van het winkelproces 

te doorlopen. Chiang et al. (2006) bevestigen dat het essentieel is om de houding van 

consumenten ten opzichte van het online winkelkanaal te begrijpen in de context van de 

business-to-consumer (b2c) e-commerce 8 • Hoewel verschillende retailers een aantal jaren 

geleden nog geen activiteiten ontplooiden op het internet beseffen zij nu dat het inzetten 

van het online winkelkanaal een vereiste is om te concurreren (Schoenbachler, D.D. & 

Cordon, L.L.; 2002). '~ .. e-commerce becomes lessof a novelty and more an imperative for 
competitive survival. .. "(Montoya-Weiss, Voss & Grewal, 2000) 

Allereerst komen in deze paragraaf de activiteiten en competenties van retailers aan bod. 

Vervolgens wordt de mogelijkheid van het inzetten van het online winkelkanaal voor deze 

activiteiten besproken. 

s Business-to-consumer e-commerce; Zie begrippenlijst 
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3.2.1 Activiteiten en competenties van (r)etailers 

Als onderdeel van de bedrijfsstrategie van retailers ontplooien retailers verschillende 

activiteiten. De volgende activiteiten kunnen worden onderscheiden: 

• Het aanbieden van een productassortiment (met de daarvoor benodigde inkoop); 

• Promoten van bedrijfsnaam en assortiment ten behoeve van o.a. productinformatie 

voor de consument; 

• Het binden en verwerven van klanten; 

• Het bieden van kwaliteit en service aan de consument gedurende het hele 

winkelproces; 

• Het afhandelen/leveren van het verkochte product; 

• Het bieden van garantie en reparatie; 

• Het bieden van concurrerende prijzen, bij de geleverde kwaliteit en service en 

• het inzetten van de strategische middelen die daarvoor nodig zijn zoals vastgoed, 

het online winkelkanaal en personeel. 

Om deze activiteiten te ontplooien, heeft een retailer een aantal competenties nodig. De 

belangrijkste worden hierop volgend genoemd. 

1) Aangezien de markt zich continu ontwikkelt, moet een retailer deze ontwikkelingen, 

mogelijke toekomstige trends en kansen voor het maken van strategische keuzes 

bestuderen om een goede (uitgangs)positie op de markt te verkrijgen/te behouden. 

2) Daarnaast moeten de (potentiële) klanten/afnemers, het (koop)gedrag van de 

doelgroepen en de concurrenten worden geanalyseerd. 

3) Ook moet de retailer ondernemend en commercieel handelen, wat onder andere 

inhoudt dat hij kansen voor klantenbinding, bijverkoop en serviceverlening 

signaleren en ontplooien. 

4) Tot slot moet hij bedrijfsmatig handelen, waarbij hij kostenbewust is en de kosten en 

baten zorgvuldig afweegt. (Kenniscentrum handel, 2009) 

In het ondernemingsplan neemt de retailer weloverwogen risico's en maakt duidelijke 

keuzes ten aanzien van de marketingmix, kernactiviteiten, doelstellingen en de 

winkelformule van de onderneming etc. Hierin zet de retailer strategieën uit waarbij hij 

verschillende winkelkanalen kan inzetten. 

3.2.2 Het online winkelkanaal als onderdeel van de bedrijfsstrategie 

De activiteiten van (r)etailers kunnen via de verschillende winkelkanalen worden ontplooid. 

In deze subparagraaf wordt het online winkelkanaal als alternatief voor het fysieke 

winkelkanaal besproken. Winkelkanalen kunnen voor verschillende doelen worden ingezet, 

namelijk: 

• Als informatie of entertainmentvoorziening; 

• als instrument voor marketing communicatie; 

• om transacties als gevolg van aankopen mogelijk te maken; 

• om producten of diensten aan consumenten te leveren; 

• om klantrelaties te kunnen onderhouden; 

• om klanten te verwerven en te binden en; 

• om te bouwen aan vertrouwen en loyaliteit. 
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Het online winkelkanaal is interessant omdat het in tegenstelling tot andere kanalen die 

naast het fysieke winkelkanaal functioneren, voor al deze doelen kan worden ingezet. Dit 

betekent echter niet dat het voor alle doelen ook interessant is om internet als winkelkanaal 

in te zetten. Voor een aantal zaken is het bekend dat het van toegevoegde waarde kan zijn 

om meerdere kanalen in te zetten. Hiertoe kan het internet één van de additionele kanalen 

zijn voor traditionele retailers. Zo leidt het inzetten van meerdere kanalen tot een verhoogde 

klanttevredenheid, uiteindelijk verhoogde loyaliteit en een positiever bedrijfsresultaat. 

(Konus et al., 2008) Ook Slack et al. (2008) bevestigen dat multichannel strategieën kunnen 

bijdragen aan het opbouwen van loyaliteit van klanten, omdat de keuzemogelijkheden voor 

het bieden van service groter worden. 

Niet voor elke retailer is het online winkelkanaal even geschikt om de doelen die aan het 

begin van deze subparagraaf zijn beschreven na te streven. Consumenten kunnen het online 

winkelkanaal op verschillende niveaus accepteren en gebruiken (Brand & Huizingh, 2008). 

Zo zou het kunnen zijn dat consumenten het internet wel gebruiken om zich te informeren, 

maar niet om producten te kopen. Een retailer dient voor de keuze van een bedrijfsstrategie 

waarvan de internetstrategie en de vastgoedstrategie9 onderdeel uitmaken, een 

kosten/batenafweging te maken ten aanzien van het gebruik van winkelkanalen. De retailer 

laat zich in deze afweging onder andere leiden door de hoeveelheid potentiële klanten die 

hij via elk winkelkanaal kan bereiken en de omzet die hij met deze potentiële klanten kan 

genereren. 

3.3 De concurrerende omgeving voor retailers 

In de vorige paragraaf stonden de bedrijfsstrategieën van retailers centraal. Door middel van 

het toepassen van een bedrijfsstrategie maken zij een keuze om zich te positioneren in de 

detailhandelmarkt. Binnen deze markt hebben zij echter ook te maken met een 

veranderende concurrerende omgeving als gevolg van internet. Ook deze omgeving en de 

manier waarop de markt en concurrenten zich als gevolg van internet ontwikkelen is van 

belang om de impact op de vraag naar winkelvastgoed te onderzoeken. 

Internet en online winkelen veroorzaken een belangrijke verandering in de mate waarin 

retailers concurrentie ervaren. De impact van online winkelen op de concurrentie kan aan de 

hand van het model van Porter 10 in kaart worden gebracht. Met dit model waarin vijf 

factoren worden onderscheiden die van invloed zijn op de concurrentie binnen een markt 

kan de externe concurrentie in kaart worden gebracht. Voor de keuzes die retailers in de 

bedrijfsvoering maken is bovendien ook het "kanaalconflict" van belang. Het kanaalconflict 

kan worden uitgelegd als de concurrentie tussen verschillende winkelkanalen die door 

retailers worden ingezet in de bedrijfsvoering. Aan deze kanalen kunnen kosten en 

opbrengsten worden toegeschreven die van invloed zijn op de keuzes in de bedrijfsvoering 

van retailers. Het kanaalconflict kan daarom als interne concurrentie worden 

geïnterpreteerd. 

9 de manier waarop een retailer vastgoed inzet om consumenten te bereiken ten einde producten te verkopen . 
10 Het model van Porter onderscheid 5 krachten die van invloed zijn op de mate van concurrentie in een markt ; 1) 

de onderhandelingskracht van consumenten, 2) de onderhandelingskracht van producenten, 3) de bedreiging van 

vervangende producten, 4) de bedreiging van nieuwe toetreders en 5) de bedreiging van huidige concurrenten. 
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De uitwerking van het model van Porter (externe concurrentie) en de invloed van het 

kanaalconflict (interne concurrentie) is schematisch weergegeven in figuur 3.1. Hierin is te 

zien dat de externe concurrentie op alle aspecten is toegenomen. 

Interne concurrentie 

kanaalconflict 

-online 
- offline 

Retailer 

...................... 

! 

! 
I 
I 

.. 

.. 

.. 

.. 
. 

.. 

Externe concurrentie (model van Porter) 

de onderbaodeliog~kra~:bt van coosumeoteo 

- consument is beter geïnformeerd 

'* de ooderbaodeliog~kraçht ~ao producemen 

- mogelijkheid tot disintermediatie '* de bedreiging ~an ~ervaogende producteo 

- branchevervaging 

de bedreiging ~an oieuwe toetreders 

- verzorgingsgebied vervaagt (crossborder) 
- disintermediatie (producent, groothandel) 

de bedreiging ~ao buidige concuneoten 

- - internet wordt door de concurrent beter gebruikt 

Figuur 3.1: Schematische weergave van de concurrerende omgeving voor retailers 

De volgende vijf subparagrafen lichten de trends en ontwikkelingen die ten grondslag liggen 

aan de toegenomen externe concurrentie, toe. Subparagraaf 3.3.1 gaat in op de 

onderhandelingskracht van consumenten , subparagraaf 3.3.2 gaat in op de 

onderhandelingskracht van producenten, subparagraaf 3.3.3 op de bedreiging van 

vervangende producten, 3.3.4 gaat in op de bedreiging van nieuwe toetreders en 

subparagraaf 3.3.5 gaat tot slot in op de bedreiging van huidige concurrenten. 

3.3.1 Macht aan de consument 

Anno 2009 gedraagt de consument zich, onder andere door technologische ontwikkelingen, 

op een andere manier dan vroeger. De huidige consument is mondig en goed geïnformeerd 

(HDB, 2007). Internet werkt het prijsbewust zijn van consumenten in de hand wat leidt tot 

een betere onderhandelingspositie in de fysieke winkel (Weltevreden, 2007a; Konus et al., 

2008). (R)etailers moeten als gevolg hiervan beter op prijs concurreren, wat de consument 

uiteindelijk ten goede komt. Daarnaast is het bestaansrecht van de detailhandel, de brug die 

de detailhandel slaat tussen de fabrikanten die producten maken en consumenten die de 

producten kopen niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. ''Internet biedt niet alleen 
transparantie van prijzen, maar ook van aanbod, kwaliteit (meningen, aanbevelingen) en van 
serviceniveau (rondom een product enjof dienst). " (HBO, 2007) De 

vergelijkingsmogelijkheden voor consumenten zijn door de opkomst van internet dan ook 

enorm toegenomen. 
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Bovendien is ook de opkomst van het gebruik van mobiel internet een versterker voor de 

macht van de consument. Dezelfde mogelijkheden die de consument via de 

internetverbinding bijvoorbeeld thuis heeft (CBS, 2008), heeft hij of zij in toenemende mate 

ook in de fysieke winkel door gebruik te maken van mobiel internet. Dit maakt het mogelijk 

retailers nog sterker te confronteren met de prijzen waartegen concurrenten producten en 

diensten aanbieden. (Konus et al., 2008) Als gevolg van deze ontwikkeling komen de 

marges van retailers onder druk te staan. 

3.3.2 Retailer als intermediair 

De retailer heeft oorspronkelijk een rol als intermediair tussen producent en consument. 

Producenten en retailers zijn sinds het verdwijnen van de ambachtelijke productie 

wederzijds van elkaar afhankelijk. Onder andere door de komst van het internet kan de 

overbruggingsfunctie die door de detailhandel wordt ingevuld, door verschillende andere 

partijen worden ingevuld. De toegevoegde waarde van de detailhandel is dat zij de 

producten dicht bij de consument aan kan bieden. Omdat andere partijen de rol van de 

detailhandel op zich kunnen nemen, omdat de toetredingsbarrière door internet is verlaagd, 

neemt de concurrentie voor de detailhandel toe. (HBD, 2007) Producenten kunnen met 

behulp van internet hun producten rechtstreeks aan consumenten aanbieden, waardoor ook 

de onderhandelingskracht van producenten ten opzichte van retailers is toegenomen. In dit 

geval wordt er gesproken van disintermediatie (Weltevreden, 2007a). Bovendien behoren 

producenten steeds vaker tot de concurrenten van retailers. 

3.3.3 Etailers 

Etailers zijn retailers die van oorsprong geen fysieke winkel hebben, maar juist op internet 

zijn begonnen met het aanbieden van goederen of diensten. Juist deze etailers 

vertegenwoordigen een groot deel van de nieuwe concurrenten van de traditionele retailers. 

Beide typen ontdekken echter de voor hen onbekende wereld. Traditionele retailers 

ontdekken het online winkelkanaal terwijl enkele etailers ook het belang van een fysieke 

locatie inzien. Als nieuwe toetreders vormen etailers belangrijke concurrentie, omdat zij 

bijvoorbeeld op prijs zeer goed kunnen concurreren met de fysieke winkels. Daarnaast 

bieden zij een ruim aanbod en zijn ook de mogelijkheden om service aan te bieden 

aanwezig. Op dit laatste vlak presteren etailers echter lang niet altijd even goed (zie 

paragraaf 2.6). 

Op internet is het namelijk mogelijk om tegen relatief lage kosten een relatief groot publiek 

te bereiken. Het effect van internet als goedkoop medium voor startende retailers om 

reclame te maken mag echter niet worden overschat (Schoenbachler, D.D. & Gordon, L.L.; 

2002). 

3.3.4 Branchevervaging 

Eén van de andere trends die van invloed zijn op de concurrentie is de branchevervaging. 

Branchevervaging kan worden omschreven als "het economische verschijnsel dat takken van 

bedrijf en handel niet meer scherp af te bakenen zijn". De grenzen van het assortiment van 

de branche worden dus doorbroken. Dit betekent dat retailers waarvan het assortiment 

vervaagt, gaan concurreren op het aanbod van retailers uit andere branches. Retailers 
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hebben dan te maken met meer concurrenten. Deze branchevervaging draagt ook bij aan de 

filialisering 11 van het winkelaan bod. Vooral grotere bedrijven hebben namelijk meer 

vermogen om het assortiment uit te breiden, denk aan het benodigde kennisniveau, 

financiële veerkracht of het vermogen om risico's te ondervangen. Door de 

branchevervaging neemt niet alleen het aantal concurrenten binnen retailbranches toe, ook 

is het aanbod aan producten beter bereikbaar voor consumenten. 

Daarnaast is het vermogen van retailers om zich te onderscheiden steeds belangrijker in een 

markt waarin de concurrentie aan het toenemen is. Concurreren kan bijvoorbeeld op prijs, 

kwaliteit en service, maar het internet biedt ook betere mogelijkheden aan consumenten om 

retailers hierop te vergelijken. De markt wordt dus transparanter. Overigens draagt het 

toenemende aanbod als gevolg van internet niet bij aan de transparantie van de markt. 

Naast de concurrentiemogelijkheden als gevolg van internet, zijn er ook nog andere trends 

zoals schaalvergroting en branchevervaging die het concurrentiespectrum beïnvloeden. 

Deze trends worden in deze paragraaf besproken. 

3.3.5 Het gebruik van internet door concurrenten 

Het succes van internet als winkelkanaal wordt bepaald door de mate waarin haar sterke 

punten en tekortkomingen overeenkomen met het benodigde concurrerende vermogen 

(Chiang et al., 2006). Zowel de retailer zelf als de concurrent kan internet als winkelkanaal 

in meer of mindere mate succesvol inzetten. Op het moment dat concurrenten internet op 

een betere manier gebruiken dan de retailer zelf, zal een concurrerend voordeel voor de 

concurrenten ontstaan. 

3.4 Drijfveren van de kanaalkeuze van de consument 

Tot nu toe zijn in dit hoofdstuk de bedrijfsstrategieën van retailers en de concurrerende 

omgeving van retailers aan bod gekomen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de 

drijfveren van de kanaalkeuze van consumenten. Zoals ook de titel van subparagraaf 3.3.1 

al aangaf is de macht aan de consument. In deze paragraaf wordt dan ook als uitgangspunt 

genomen dat retailers zich steeds meer laten leiden door de wensen van de consument. 

Vanuit dit perspectief is het van belang om inzicht te krijgen in de drijfveren van de 

kanaalkeuze van consumenten. Chiang et al. (2006) bevestigen dat het essentieel is om de 

houding van consumenten ten opzichte van het online winkelkanaal te begrijpen in de 

context van de business-to-consumer (b2c) e-commerce 12. Om de consument te dienen 

kunnen retailers dan ook verschillende winkelkanalen inzetten om hun producten aan te 

bieden. Traditionele retailers zijn echter al actief in een bepaalde branche, op bepaalde 

winkellocaties en hun organisatie is daarop ook ingericht. Het vereist dus een omschakeling 

van deze retailers om naast het fysieke winkelkanaal ook het online winkelkanaal in te 

zetten. De consument heeft bepaalde voorkeuren en eigenschappen en heeft daarbij keuzes 

ten aanzien van zijn behoeften, het inrichten van het winkelproces wat verschillend is bij 

verschillende winkelmotieven (zie figuur 3.2). 

11 Filiasering duidt op een situatie waarin steeds meer winkels door grote retailorganisaties worden gerund. 
12 Business-to-consumer e-commerce; Zie begrippenlijst 
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Consument VS. 

- Eigenschappen 

r 
-Behoefte 

- Winkelproces 

- Winkelmotief 

Retailer 

- Branche 

- Organisatie 

-Locatie 

Consumenten vergelijken in het winkelproces 

de retailers en de kanalen waarin producten 

worden aangeboden . Bij het fysieke kanaal 

moet worden gedacht aan eigenschappen van 

winkelcentra, winkels en retailers. Op het 

gebied van winkelcentra moet worden gedacht 

aan de bereikbaarheid en de 

parkeergelegenheden van winkelcentra, 

alsmede aan de aantrekkingskracht van centra. 

Bij de eigenschappen van retailers moet 

Figuur 3.2: Kanaalkeuze van consumenten en retailers gedacht worden aan het productaanbod (of de 

branche), prijs/kwaliteitsverhouding, het 

serviceniveau en promotionele activiteiten van 

de retailer. De winkel weegt mee in de afweging van de consument met betrekking tot 

bijvoorbeeld de inrichting. Bovendien heeft de organisatie van de retailer een bepaalde 

grootte en een bepaalde samenwerkingsvorm waarbinnen de winkels worden geëxploiteerd. 

Bij het online winkelkanaal spelen de eigenschappen van de retailer, maar ook aspecten als 

levertijden, de gebruiksvriendelijkheid van de website, de betalingsmogelijkheden en het 

productaanbod een rol. 

Op basis van deze aspecten dient de consument, al dan niet rationeel, een afweging te 

maken. Als uitgangspunt wordt daarvoor in deze paragraaf genomen dat consumenten het 

kanaal kiezen waarbij de prestatie op de verschillende aspecten gedurende het hele 

winkelproces optimaal is. Bovendien verschilt het belang van deze aspecten per 

winkelmotief, wanneer een consument doelgericht of juist impulsgericht winkelt. De 

gewoonte om fysiek te winkelen en loyaliteit aan het online winkelkanaal speelt bij de 

kanaalkeuze ook een rol. Het kost een consument extra moeite om in het bijzonder de 

eerste keer van kanaal te wisselen. 

Door verschillende onderzoekers is onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed zijn 

op het winkelgedrag van consumenten specifiek met betrekking tot het online winkelkanaaL 

Daarbij worden verschillende indelingen gebruikt waarbij niet alle factoren in de literatuur 

eenduidig worden toegelicht. Om in een oplossing te voorzien bij dit probleem worden in 

deze subparagraaf aan de hand van de indeling van Beuriakis et al. (2008) de barrières en 

voordelen van winkelkanalen behandeld. Beuriakis et al. (2008) noemen emotie en 

vertrouwen als belangrijkste factoren die van invloed zijn op de houding en het gedrag van 

consumenten in een multichannel context. Op basis van literatuur (Chiang, 2006; Slack et 

al., 2008; Konus et al., 2008; Montoya-Weiss et al., 2000) wordt hieraan "gemak" als derde 

categorie toegevoegd. Deze indeling leidt echter niet tot een duidelijke afbakening van de 

drie categorieën, omdat vertrouwen vanuit de verschillende interpretaties onder emotie kan 

worden geschaard. Om dit te verhelpen wordt de categorie emotie, dan ook 

beleving/ervaring genoemd. 
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De drie categorieën voor factoren die van invloed zijn op het consumentengedrag in een 

multichannel context zijn dus : 

• Beleving/ervaring 

• Vertrouwen 

• Gemak 

Consument 

Gem;k ..l__.. Vertr~uwen j 

De factoren die van invloed zijn op het 

consumentengedrag kunnen worden toegekend aan 

de drie categorieën. Echter de factoren zijn wel met 

elkaar verbonden (zie figuur 3.3). Zo kan worden 

gesteld dat de consument een bepaald 

verwachtingspatroon van de prestaties van 

verschillende winkelkanalen heeft. De mate waarin het 

winkelkanaal aan deze verwachting voldoet kan zowel 

positief als negatief van invloed zijn op de ervaring. In 

deze indeling wordt dit verwachtingspatroon van de 

Figuur 3.3: Drijfveren voor kanaalkeuze van consument toebedeeld aan de categorie 
de consument "beleving/ervaring", maar ook aan de categorie 

"vertrouwen". 

Beleving/ ervaring 
De beleving of ervaring in het winkelproces van de consument kan worden omschreven als 

het gevoel dat de consument ervaart bij de verschillende stadia in dit proces. Onderdeel 

hiervan zijn de mate waarin consumenten in dit proces vermaakt worden, de mogelijkheden 

tot zelfexpressie en de mogelijkheden tot het opdoen van nieuwe ervaringen of het 

kennismaken met producten en merken et cetera (Konus et al., 2008). Aan de hand van 

Bourlakis et al. (2008) kan hier ook "loyaliteit" aan worden toegevoegd . Een betere prestatie 

op de vlakken "entertainment", "zelfexpressie" en "ontdekken" leidt tot een hogere 

waardering van een winkelkanaal door consumenten. Wanneer er echter gesproken wordt 

van risico's wordt deze waardering van de consument echter lager. In de categorie 

"beleving/ervaring" kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het risico op sociaal isolement, 

een sociaal risico dus. Wanneer dit risico toeneemt, wordt de waardering van de consument 

voor het kanaal waarop dit risico betrekking heeft lager. Een ander risico is de verwachte 

kans op teleurstelling, frustratie of schaamte. Dit is een psychologisch risico. (Bourlakis et 

al., 2008) 

Vertrouwen 
Het vertrouwen van consumenten in een winkelkanaal is gebaseerd op verschillende 

aspecten van het winkelen tijdens alle fasen van het winkelproces. Zo kan worden gedacht 

aan vertrouwen in een verkoopkanaal ten aanzien van het inwinnen van informatie en het 

zoeken, bestellen, betalen en de levering van de producten. Het gaat hierbij om de 

beveiliging tijdens deze verschillende fasen in het aankoopproces, maar ook om de 

garanties van de producten, de privacybescherming en de service die verleend wordt. Er is 

hierbij risico voor de consument op het financiële vlak en het vlak van de productprestatie. 

Bij het laatstgenoemde risico gaat het er ook over of het product presteert volgens de 
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verwachtingen. Overigens is vertrouwen bij consumenten nodig als tegenwicht bij de 

verschillende risico's die consumenten lopen in het winkelproces. 

Gemak 

Deze categorie verwijst naar de prestatie van verschillende winkelkanalen op onderdelen 

waarmee consumenten inspanning of moeite bespaard kan blijven. Gemak verwijst dus naar 

de functionele kant van een winkelkanaaL Hierbij kan worden gedacht besparingen van 

kosten of tijd (Konus et al., 2008) of de moeite die gepaard gaat met het wisselen van 

winkelkanalen door consumenten gedurende het gehele aankoopproces. Bourlakis et al. 

(2008) benoemen dit als het "time/convenience" risico. Het gaat bij dit risico om de snelheid 

van winkelen of vrij zijn van winkelproblemen. Daarnaast is ook de kwaliteit van de 

informatie die consumenten nodig hebben of wensen alvorens tot een aankoop over te 

gaan, van belang. Zo is er voor het online winkelkanaal het fysieke risico. Consumenten 

kunnen dan verschillende zintuigen niet gebruiken om informatie over producten te 

verkrijgen. Voor het verkrijgen van deze informatie is ook het vergelijken van producten 

voor consumenten van belang. Daarbij is de variëteit van aanbod en aanbieders in de 

verschillende winkelkanalen ook van belang. 

De factoren van invloed op de kanaalkeuze van consumenten betreffen drie categorieën, 

"Beleving/ervaring", "Vertrouwen" en "Gemak", die van invloed zijn op de keuze voor 

winkelkanalen. In het algemeen kan worden gesteld dat op het gebied van beleving/ervaring 

de fysieke winkel het beste presteert op de wensen van de consument in het algemeen. Ook 

op het gebied van vertrouwen presteert de fysieke winkel nog altijd beter. Op het gebied van 

gemak kan worden gesteld dat het online kanaal beter aansluit op de wensen van de 

consument. Het is echter moeilijk om aan te geven in welke mate de verschillende aspecten 

van belang zijn voor consumenten in het algemeen. Per winkelmotief, en per stap in het 

winkelproces, van oriëntatie tot aankoop en dus ook per productcategorie zullen deze 

aspecten voor consumenten in meer of mindere mate van belang zijn. Daarbij kunnen 

consumenten bovendien gedurende het winkelproces van kanaal wisselen en dus cross

channel gedrag vertonen. In bijlage 2 is een verdere uitwerking van deze aspecten gegeven. 

3.5 Internetstrategieën 

Om op de kanaalkeuze van consumenten in te springen kunnen retailers internet op 

verschillende manieren in de bedrijfsvoering inzetten. Om deze internetstrategieën van 

retailers in kaart te brengen wordt de indeling van Weltevreden, Atzema & Boschma (2005) 

gebruikt. Deze indeling biedt de mogelijkheid om de internetstrategieën van retailers te 

achterhalen zonder dat contact met de retailers wordt opgenomen. Op basis van het 

bekijken van de inhoud van de websites van retailers wordt de internetstrategie aan de 

retailformule toegekend 13. De twaalf strategieën sluiten elkaar uit en het onderscheid wordt 

gemaakt tussen pre-internet-, informatie- en online verkoopstrategieën. In totaal kunnen in 

deze categorieën twaalf internetstrategieën worden onderscheiden (zie tabel 3.1 ), waarvan 

13 Het toekennen van de internetstrategie geschiedt op basis van negen criteria. In bijlage X worden deze criteria 

nader toegelicht . 
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de meeste strategieën multichannel zijn. Dit betekent dat in deze strategieën internet in 

meer of mindere mate wordt gebruikt, maar dat dit naast het fysieke kanaal functioneert. In 

tabel 3.1 worden deze strategieën aangeduid met "(m)". De strategieën worden ook 

genoemd op volgorde van geavanceerdheid. De passieve strategie is het minst geavanceerd, 

gevolgd door de proactieve en ontwikkelende strategie. Hierop volgen de 

informatiestrategieën met de billboard-, brochure-, catalogus- en service strategie. De 

online verkoopstrategieën zijn het meest geavanceerd, waarbij de exportstrategie de minst 

geavanceerde strategie is gevolgd door de spiegel-, synergie-, anti-spiegel- en tot slot de 

virtuele strategie (zie figuur 3.4). 

Tabel 3.1: Twaalf Internetstrategieën 

Pre-internetstrategieën 

- Passief 

- Proactief 

- In ontwikkeling 

"0 ré-internet Informatie 
Q) g' 

.s:: ';i 
"E .>< 
Q) ~ ::! 

~ ~ d 
c V' ~ 

~i ~ ~ 
lJ _____. 

Strategieën 

Informatiestrategieën 

- Billboard (m) 

-Brochure (m) 

- Catalogus (m) 

- Service (m) 

Figuur 3.4: Geavanceerdheid van internetstrategieën 

3.5.1 Pre-internet strategieën 

Online verkoopstrategieën 

- Export (m) 

- Spiegel (m) 

- Synergie (m) 

-Anti-spiegel (m) 

- Virtueel (m) 

Het eerste onderscheid dat wordt gemaakt betreft de strategieën zonder website. Deze 

worden ook wel de pre-internet strategieën genoemd. Binnen deze categorie wordt 

onderscheid gemaakt tussen drie strategieën. De eerste strategie, de passieve strategie, is 

een strategie waarbij internet nergens voor wordt gebruikt, noch dat er rekening wordt 

gehouden met toekomstig gebruik. De tweede pre-internet strategie betreft de situatie 

waarin retailers pro-actief zijn. Ze zijn niet van plan op korte termijn internet als 

winkelkanaal in te gaan zetten, maar ze hebben wel een domeinnaam 14 geregistreerd. Dit 

kan als doel hebben om de merknaam van het bedrijf te beschermen. In de laatste pre

internet strategie is de website geregistreerd, maar nog niet actief. De retailer is in deze 

strategie al bezig met de ontwikkeling van het online winkelkanaal, maar wordt nog wel tot 

de pre-internetstrategieën gerekend. 

3.5.2 Informatiestrategieën 

Het tweede onderscheid dat wordt gemaakt betreft strategieën waarbij internet wordt 

ingezet als informatiekanaal voor consumenten, waarbij geen producten of diensten online 

worden verkocht. Overigens wordt het aanbieden van een fotoservice niet gerekend tot 

14 Een domeinnaam is een webadres, zie ook de begrippenlijst 
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verkopen van producten of diensten. Ook wanneer alleen bestellingen op een website 

worden geplaatst, maar de website de transactie niet ondersteunt of mogelijk maakt, wordt 

niet gesproken van online verkoop. In deze gevallen wordt dus gesproken van strategieën 

waarbij geen online verkoop plaatsvindt. Het verkopen van online producten of diensten 

betekent niet dat de consument online hoeft te betalen. Binnen deze categorie wordt 

onderscheid gemaakt tussen vier verschillende strategieën die zowel informatief als service 

georiënteerd of beide kunnen zijn. 

In de eerste strategie, de "billboard" strategie, gebruikt de retailer internet alleen om 

potentiële klanten bewust te maken van het bestaan van de retailer, ze bieden geen 

productinformatie en slechts beperkte aanvullende service . In de tweede informatiestrategie, 

de brochurestrategie, bieden retailers beperkte productinformatie bijvoorbeeld 

aanbiedingen en beperkte aanvullende diensten via internet. De catalogus strategie is de 

derde vorm van de informatiestrategieën. Retailers met deze strategie bieden uitgebreide 

productinformatie maar slechts beperkte aanvullende diensten via internet. In tegenstelling 

tot de overige informatiestrategieën biedt de retailer met de vierde strategie, de service 
strategie, consumenten aanvullende diensten zoals een fotoservice of de mogelijkheid tot 

het indienen van reparatieverzoeken om daarmee de relatie met de klant ook te verbeteren. 

De informatiestrategieën dienen hoofdzakelijk als marketing tooi om het bedrijf of merk te 

promoten, klanten te werven en te binden, en kwaliteit en service te bieden. Het internet 

biedt de consumenten als informatiekanaal toegevoegde waarde, wat de retailer in staat 

stelt beter te concurreren. 

3.5.3 Online verkoopstrategieën 

Tot slot zijn er de strategieën waarbij producten ook daadwerkelijk worden verkocht via 

internet. Bij deze geavanceerde strategieën is de potentiële verandering in vastgoedvraag 

dan ook het grootst. De eerste van de vijf online verkoopstrategieën is de export strategie. 

In deze strategie worden producten verkocht, maar deze activiteit is niet verbonden met de 

verkoop in fysieke winkels. Retailers met deze strategie willen hiermee vooral nieuwe 

geografische markten of consumentengroepen aanboren. In de tweede online 

verkoopstrategie, de spiegel strategie, is de website in tegenstelling tot de export strategie, 

vergelijkbaar met het fysieke winkelkanaaL Er zijn echter maar weinig verbanden met het 

fysieke winkelkanaal en er wordt slechts beperkt aanvullende service geboden. Het online 

winkelkanaal kan daarbij worden gezien als een extra vestiging naast de fysieke vestigingen 

van de retailer. De derde strategie is de synergie strategie waarbij er sterke verbanden zijn 

tussen de fysieke en online winkels van retailers. Binnen deze strategie bieden retailers 

online verschillende aanvullende diensten en service om de relatie met klanten te 

verbeteren. De vierde online verkoopstrategie is de anti-spiegel strategie. In deze strategie 

is de website het dominante kanaal geworden. Daarbij wordt het online kanaal echter nog 

wel ondersteund door het fysieke winkelkanaaL In de laatste strategie, de virtuele strategie, 

hebben retailers geen fysieke aanwezigheid meer in de vorm van een winkel. 

3.6 Effecten van internetstrategieën op de vraag naar winkelvastgoed 

Om verbanden te kunnen leggen tussen de internetstrategie en de vastgoedstrategie van 

retailers zijn de effecten van de internetactiviteit van retailers op hun bedrijfsvoering van 
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belang. Deze bepalen in belangrijke mate op welke manier de retailer zijn keuze ten aanzien 

van het inzetten van winkelkanalen maakt. Traditionele retailers die de fysieke winkel als 

belangrijkste kanaal zien, maar ook etailers met de website als belangrijkste kanaal kunnen 

op verschillende doelen aansturen, die impact kunnen hebben op de vastgoedvraag van de 

onderneming. In het kader van dit onderzoek wordt gesproken over de volgende effecten 

van internetstrategieën: 

• Neutraliteit 

• Modificatie 

• Complementariteit (versterking) 

• Complementariteit (efficiëntie) 

• Substitutie (intern) 

• Substitutie (extern) 

Bij "Neutraliteit" wordt er aangestuurd op dat er niks verandert als gevolg van internet in de 

samenleving. Sturen op dit effect zal de bedrijfsvoering en ook de vastgoedvraag niet direct 

positief of negatief beïnvloeden. Bij "Modificatie" wordt er gestuurd op een veranderende 

winkelomgeving voor de consument zonder dat deze verandering direct van invloed op de 

bedrijfsvoering van retailers. Retailers die op dit effect aansturen passen internet toe om in 

te springen op het veranderende gedrag van de consument. Hierbij kan worden gedacht aan 

bijvoorbeeld de oriëntatie door consumenten in het winkelproces met behulp van internet. 

Ook dit effect zal de bedrijfsvoering of vastgoedvraag niet direct positief of negatief 

beïnvloeden. 

Wanneer wordt gesproken over complementariteit door versterking, kan worden gesproken 

over een positief effect op de bedrijfsvoering van retailers. Door middel van het gebruik van 

internet door retailers kunnen zij cross-channel gedrag stimuleren waardoor zij beter aan 

de wensen van de consument tegemoet komen. Het positieve effect kan worden 

toegeschreven aan bijvoorbeeld een verbeterd imago, hogere omzet, of een grotere 

klantenkring. Dit positieve effect op de bedrijfsvoering kan tot een toename van de 

vastgoedvraag leiden. 

Bij complementariteit door efficiëntie wordt gestuurd op een toegevoegde waarde van 

internet in de bedrijfsvoering door kosten te besparen. Internet kan het bijvoorbeeld 

mogelijk maken om gerichter en goedkoper te adverteren en daarmee kosten te besparen 

op relatief dure gedrukte media. Maar ook zou kostenefficiëntie kunnen worden 

gerealiseerd door te besparen op relatief duur vastgoed. Zonder dat dit effect negatieve 

gevolgen voor de bedrijfsvoering heeft, kan het toch leiden tot een afname van de 

vastgoedvraag. 

Het substitutie-effect van internet als winkelkanaal kan worden omschreven als de situatie 

waarin retailers producten verkopen via het online winkelkanaal als vervanging voor het 

verkopen van producten in de fysieke winkel. Interne substitutie doelt erop om omzet 

binnen de organisatie van de retailer (deels) te realiseren via de online winkel in plaats van 

in de fysieke winkel. Het verwijst dus naar het kanaalconflict van retailers. Externe 

substitutie verwijst naar de situatie waarbij het marktaandeel van een retailer ten koste van 

concurrenten toeneemt omdat webwinkel-verkopen van deze retailer aankopen van 

consumenten bij concurrenten vervangt. Bij interne substitutie zouden de gevolgen voor de 
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vastgoedvraag van een retailer negatief kunnen zijn aangezien een deel van de omzet online 

wordt gerealiseerd en kosten kunnen worden bespaard op het winkelvastgoed dat niet direct 

meer nodig is om omzet te realiseren. Externe substitutie leidt tot een groter marktaandeel 

wat positief zou kunnen zijn voor de vraag naar winkelruimte van een onderneming. 

Gezien de eigenschappen van de internetstrategieën kan het verwacht worden dat de 

beoogde effecten van deze strategieën verschillend zijn. Aan de hand van interpretaties van 

de literatuur over zowel de effecten als de internetstrategieën kan deze verwachting in een 

schema worden weergegeven (zie tabel 3.2). 

b I h ffc ct b d "" d Ta e 3.2: Verwac tee ecten van internetstrateq1eën op e e rmsvoermq en vastqoe vraa~ 

Effecten van internetactiviteit op 
de bedrijfsvoering en de 

vastgoedvraag 

Internetstrategieën 
~ 

Cl 
Q) c: 

~ ..... c: '- c: 
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'- ..c ..... ..... ~ 
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'-..... ..- Q) 
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'- '- ..... ro ..... x Cl ro ro c: '-..... ..... .e Q) ro 
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Pre-internet Passief x 0 

Proactief x 0 

In ontwikkeling x x 0 

Informatiestrategieën Billboard x x 0/+ 

Brochure x x 0/+ 

Catalogus x x + 

Service x x x + 

Verkoopstrategieën Export x x x ++ 

Spiegel x x x x + 

Synergie x x x x x -10 
Anti-spiegel x x x x -

Virtueel x x x x --

In tabel 3.2 valt op dat alleen de pre-internetstrategieën op "neutraliteit" kunnen sturen en 

dat alleen de online verkoopstrategieën op substitutie zouden kunnen sturen. Met de 

internetstrategieën kunnen retailers meerdere effecten nastreven (Weltevreden, 2007b). 

Wanneer retailers met hun strategie sturen op een bepaald effect, willen ze daarmee hun 

concurrentiepositie versterken. Echter, gezien de betrekkelijk korte ervaring met internet 

onder retailers kan worden verwacht dat de beoogde effecten van de strategieën niet altijd 

overeenkomen met de daadwerkelijk gerealiseerde effecten van de strategieën. In het beleid 
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van de onderneming zouden de gevolgen ten aanzien van de vastgoedvraag dan ook anders 

kunnen zijn als daadwerkelijk gerealiseerde gevolgen van het gebruik van internet voor de 

vastgoedvraag. 

3. 7 Conclusie 

Retailers hebben te maken met een veranderd winkellandschap waarin zij keuzes moeten 

maken in de bedrijfsvoering. Zij kunnen daarbij het fysieke en online winkelkanaal 

gebruiken om consumenten te benaderen . Het online winkelkanaal kan daarbij voor alle 

activiteiten van retailers worden ingezet. Retailers hebben in dit spectrum te maken met 

toenemende concurrentie op alle fronten. De marges komen onder druk te staan als gevolg 

van internet, er zijn meer concurrenten en bovendien kunnen deze concurrenten internet 

gebruiken om hun marktpositie te verbeteren. Retailers baseren hun keuzes op de wensen 

van de consument. De consument deelt zijn winkelproces in aan de hand van zijn 

eigenschappen en voorkeuren, maar doet dit op verschillende manieren bij winkelmotieven, 

impuls of doelgericht winkelen, en bij verschillende behoeften. Drijfveren voor de 

kanaalkeuze van de consument zijn beleving/ervaring, vertrouwen en gemak. Het kanaal dat 

op dat moment het beste presteert op deze aspecten zal door de consument worden 

gebruikt om te winkelen. Retailers kunnen hierop inspringen met internetstrategieën waarin 

12 strategieën worden onderscheiden die behoren tot de pre-internet-, informatie- of 

online verkoopstrategieën. Met deze strategieën kunnen verschillende effecten worden 

nagestreefd die hun weerslag kunnen hebben op de vastgoedvraag en de vastgoedstrategie 

van de retailorganisatie. 
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4 Producten, branches en winkellocaties 

4.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken kwam naar voren dat het winkellandschap als gevolg van 

internet is veranderd. In hoofdstuk 3 kwam al naar voren dat de wensen van de consument 

leidend zijn voor de keuzes die retailers in hun bedrijfsvoering moeten maken. De impact 

van internet op de fysieke detailhandel en de vraag naar winkelruimte verschilt echter per 

branche en per winkellocatie . In dit hoofdstuk worden de producten, branches en 

winkellocaties nader belicht. 

Volgens Slack et al. (2008) zijn onder andere de eigenschappen van producten bepalend 

voor het consumentengedrag en dus ook voor de impact van internet op het fysieke 

winkelkanaaL Ook de eigenschappen van winkelkanalen zijn van belang voor deze impact. 

Aan de hand van de eigenschappen van branches en winkellocaties die in dit hoofdstuk 

worden behandeld wordt in dit hoofdstuk tot slot de gevoeligheid van branches en 

winkellocaties voor invloed van internet aan bod. Hiermee geeft dit hoofdstuk handvatten 

om de centrale vraag, "Hoe zetten retailers het internet in als winkelkanaal en welke 
gevolgen heeft dit voor de vraag naar winkelvastgoed in de toekomst?'; met behulp van 

onderzoek in de praktijk dat in de hoofdstukken 5 en 6 aan bod komt, te beantwoorden. 

4.2 Producteigenschappen 

In deze paragraaf wordt uiteengezet welke productcategorieën zich lenen voor de verkoop 

via internet. Hiervoor worden verschillende bronnen aangehaald om inzicht te krijgen in 

welke producten zich lenen voor de verkoop via internet. Vervolgens worden de 

beweegredenen van consumenten om via internet te winkelen naast de eigenschappen van 

de productgroepen gezet om te kijken of het beeld hiervan overeenkomt met de online 

aankopen tot nu toe. Aan de hand van deze analyses kan vervolgens worden geconcludeerd 

welke branches het meest gevoelig zijn voor concurrentie van internet als winkelkanaaL 

4.2.1 Producten en het online winkelkanaal 

In de literatuur is veel aandacht voor producten die via internet veel verkocht worden of veel 

verkocht zouden kunnen worden. De producten die in deze literatuur worden 

gepresenteerd, verschillen niet veel van elkaar. In dit onderzoek worden de bronnen 

gebruikt die over de Nederlandse of de Europese online winkelkanalen gaan. De 

gepresenteerde producten komen erg met elkaar overeen. In de rangorde voor welke 

producten het meest door consumenten online worden verkocht, verschillen de bronnen van 

uitkomst. In tabel 4.1 worden de verschillende bronnen met de producten die het meest 

gekocht worden volgens dat onderzoek vergeleken. 

Oscar Zijlmans 10-02-10 39 



Tabel 4.1: Meest gekochte producten via internet 

Weltevreden & van Rietbergen, 2009 Tweedehands goederen; Boeken; Cd's/dvd'sjVideo's; Reizen; Bovenkleding 

Europese Commissie, 2009 

EIAA, 2007, 2008 

CBS. 2008 

SSM, 2008 

Thuiswinkel.org , 2008 

Media producten, Kleding en schoenen, Consumentenelektronica 

Reistickets, Vakanties, Boeken, Concert/Theater /Festivaltickets, Kleding , 

Elektronische goederen 

Reizen, Vakanties en accommodaties; Literatuur; Kleding, sportartikelen; 

Kaartjes voor evenementen; Elektronische benodigdheden; Film, muziek; 

Software 

Boeken; Kleding; Entertainment; Reizen ; Computers en -accessoires 

Reizen, Consumenten elektronica, Hardware, Verzekeringen, Kleding, 

Tickets, Boeken, Levensmiddelen en persoonlijke verzorging, Witgoed, Huis

en tuinartikelen 

In deze tabel valt op dat Kleding (6x), boeken(Sx), reizen(Sx) en 

consumentenelektronica(Sx) het meest worden genoemd als categorie meest gekochte 

producten via internet. Vervolgens worden media producten (4x), zoals cd's of dvd's, tickets 

voor evenementen(3x) en hardware(2x) nog meerdere malen genoemd. Tot slot worden 

tweedehands artikelen, verzekeringen, software, levensmiddelen en huis- en tuinartikelen 

nog genoemd. Hoewel sommige categorieën minder vaak worden genoemd in onderzoeken, 

betekent dit nog niet dat zij minder via internet worden verkocht. Sommige producten, zoals 

tweedehands goederen, zijn namelijk niet bij elk onderzoek onderwerp van studie. 

Daarnaast worden van de verschillende onderzoeken alleen de hoogst genoteerde 

categorieën genoemd. 

4.2.2 Eigenschappen van producten die online worden gekocht 

In dit hoofdstuk is al besproken dat het doel van de consument meeweegt in de beslissing 

om online of offline te winkelen. Dit winkelmotief verschilt ook per product. Onderzoekers 

gaan in de literatuur dan ook in op de eigenschappen van producten die leiden tot de 

mogelijkheid tot het kopen van of zoeken naar producten online. Zo stellen Konus et al. 

(2008) in hun onderzoek dat productcategorieën onderzocht dienen te worden die 

verschillen in complexiteit, frequentie van kopen en tastbaarheid. Als uitkomst maakt hij 

gebruik van de begrippen "high- en low touch" goederen, die zich minder of juist meer 

lenen voor de verkoop via internet. Ook maken zij het onderscheid tussen producten waarbij 

persoonlijk advies een grotere rol speelt. Farag et al. (2006) maken een dergelijk 

onderscheid tussen producten die al dan niet tastbaar zijn en zogenaamde "search & 

experience goods". Dit onderscheid tussen zoekproducten en ervaringsproducten wordt in 

deze context beschreven door Klein (1998). Zoekproducten worden gedefinieerd als 

producten waarvan volledige informatie over de eigenschappen voor de aankoop kan 

worden verzameld door consumenten. Bij ervaringsproducten kan deze informatie voor de 

aankoop nog niet worden verkregen of is het zoeken naar deze informatie te duur of te 

moeilijk (Klein, 1998). Op basis van Klein (1998) en Weltevreden en Boschma (2008b) kan de 

classificatie van producten worden gemaakt zoals weergegeven in figuur 4.1. Deze 

classificatie van producten is relevant vanwege de verschillen in frequentie van kopen, 

aankoopbedrag en de mate waarin informatie over de producten kan worden verzameld. 
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"Convenience goods" zijn dagelijkse goederen die frequent worden gekocht. "Shopping 

goods" zijn de niet-dagelijkse aankopen die minder frequent dan de "convenience goods" 

worden gekocht maar wel frequenter dan de "speciality goods" die maar zelden worden 

gekocht. De indeling naar "Search" en "Experience 

ervaringsproducten, is dan ook vooral relevant 

ervaringsproducten kunnen tot slot nog worden 

verbruiksgoederen. 

Producten 

goods", respectievelijk zoek- en 

bij de "shopping goods". De 

ingedeeld naar gebruiks 1 s_ en 

1 .. .............................................................................. ...... .......... 

I I ! 

Convenience goods Shopping goods Speciality goods 

• Levensmiddelen (8) . Antiek & Kunst 
• Persoonlijke verzorging (8) . Auto & Fiets 

• Bruin- & Witgoed (2)(3)(9) 

I • Juwelier & Optiek 

Experience goods • Overig 
Search goods • Reizen (dienst) (1) . Media(?) • Verzekeringen (dienst)(4) . Tickets (dienst)(6) 

I 
Durable goods Non-durable goods 

• Doe-het-zelf • Kleding & Mode(S) 

• Hobby • Plant & Dier 

• Huishoudelijke & • Schoenen & Lederwaren 

Luxe artikelen (1 0) • Sport & Spel 
• Wonen • Warenhuis 

Figuur 4.1: Productclassificatie met hoofdbranches van Locatus en de drie best verkopende diensten 

4.2.3 Prestaties van het online winkelkanaal ten aanzien van verschillende producten 

Wanneer de productcategorieën uit tabel 2.1, de categorieën met de hoogste online omzet, 

worden vergeleken met de classificatie uit figuur 4.1 vallen een aantal zaken op. De eerste 

vier categoneen vallen onder de "speciality goods". Kleding valt onder de 

verbruiksgoederen, "non-durables". Vervolgens volgen twee "search goods" in de notering. 

Levensmiddelen en persoonlijke verzorging zorgen ervoor dat ook de dagelijkse goederen in 

de top 10 zijn vertegenwoordigd. Witgoed valt net zoals de eerste vier categorieën onder de 

"speciality goods". De huis- en tuinartikelen sluiten de lijst af en zorgen daarmee dat de 

gebruiksgoederen binnen de "experience goods" ook zijn vertegenwoordigd. 

De online prestaties kunnen worden verklaard met behulp van de beweegredenen van 

consumenten om online te winkelen (zie paragraaf 3.4). Wanneer consumenten de afweging 

maken om via internet aankopen te doen, presteren de "speciality goods" dus goed. Deze 

15 Gebruiksgoederen hebben volgens de economische definitie een levensduur van minder dan 3 jaar. (Wikipedia, 

2009) 
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goederen worden maar zelden gekocht en het vergelijken van producten kan in deze 

categorie om deze reden belangrijker zijn voor consumenten. Ook zijn de "speciality goods" 

veelal duurdere producten. Daarnaast leent het internet zich ook voor het vergelijken van 

deze producten. De mate waarin consumenten hun zintuigen nodig hebben om de 

producten goed te vergelijken is beperkt. Dit verwijst ook naar de tastbaarheid of 

"tangibility" zoals dit in de literatuur wordt genoemd (Konus et al., 2008; Chiang et al., 

2006). 

Een andere categorie die goed presteert via het online winkelkanaal zijn de zogenaamde 

zoekgoederen. Voor deze goederen is het relatief gemakkelijk, vergeleken met het fysieke 

winkelkanaal, om volledige informatie over de producten te verzamelen via internet. Ook 

kunnen deze producten gemakkelijker via de post verstuurd worden, is het aanbod op 

internet vele malen groter en/of kunnen de producten digitaal worden verstuurd; denk 

hierbij aan het kopen en downloaden van muziek. Deze goederen worden vaker gekocht 

(Weltevreden & van Rietbergen, 2009), maar de prijs per product is vele malen lager dan in 

het geval van de "speciality goods" waardoor de lagere notering in de omzet top 1 0 uit tabel 

2.1 mogelijk verklaard kan worden. 

Opvallend is de notering van de levensmiddelen en dagelijkse goederen. Consumenten 

beleven namelijk minder plezier aan het doen van dagelijkse boodschappen. Er is dus een 

behoefte aan gemak en om tijd te besparen, waarvoor internet zich goed leent. Op basis van 

deze beredenering zou deze productcategorie beter kunnen scoren. Dit kan allerlei 

oorzaken hebben. De voordelen van internet wegen dus nog niet zwaarder dan de nadelen 

van het fysieke winkelkanaaL Een van de oorzaken zou de nabijheid van supermarkten 

kunnen zijn. Consumenten zijn loyaal aan het fysieke kanaal en hechten waarde aan het 

sociale contact bij het doen van de dagelijkse boodschappen . Ook wordt het internetkanaal 

pas sinds een relatief korte tijd door retailers in de levensmiddelenbranche ingezet. 

Hierdoor blijft de acceptatie van internet in de dagelijkse aankopen nog achter bij de totale 

detailhandel. Ook de eigenschappen van verse producten en belang voor consumenten om 

deze producten te voelen en te ruiken zouden een rol kunnen spelen. 

Tot slot presteert de categorie "experience goods" naar verwachting minder op het gebied 

van online winkelen. Om producten in deze categorie te kunnen vergelijken willen 

consumenten hun zintuigen kunnen gebruiken of hebben ze behoefte aan persoonlijk 

advies. Factoren van invloed op de kanaalkeuze die wel kunnen leiden tot een online 

aankoop zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid om producten te retourneren. Daarnaast kunnen 

merken een belangrijke rol spelen. Wanneer een consument een merk producten vertrouwt 

en bekend is met de aspecten die hij/zij in een vergelijking zou willen ervaren, bijvoorbeeld 

het passen van kleding, kan dat ook leiden tot de afweging voor een online aankoop. In dit 

geval zouden merken een nog belangrijkere rol kunnen innemen in het winkellandschap 

aangezien deze merken het vertrouwen van de consument hebben. 

In deze analyse om de producttypen vast te stellen die gevoelig zijn voor de impact van 

internet zijn omzetcijfers gebruikt van de top 10 best verkopende producten op internet. 

Een analyse op basis van het marktaandeel van het online winkelkanaal ten opzichte van het 
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fysieke winkelkanaal zou nog beter inzicht geven in het belang van het online winkelkanaal 

in verschillende branches. Hiervoor zijn echter onvoldoende gegevens beschikbaar. Het 

praktijkonderzoek in hoofdstuk 5 kan worden gebruikt om te onderzoeken in welke mate 

verkoopstrategieën, een voorwaarde voor online omzet, door retailers in verschillende 

branches worden gebruikt. Dergelijk onderzoek in de praktijk kan het inzicht in de 

productcategorieën gevoelig voor internet dan ook versterken. 

4.3 Winkellocaties in Nederland 

Naast de producteigenschappen spelen ook winkellocaties waar retailers zijn gevestigd een 

rol in de kanaalkeuze van de consument. De verschillende typen winkellocaties in Nederland 

onderscheiden zich door aantrekkingskracht, bereikbaarheid en aanwezige branches. Deze 

eigenschappen zijn voor de consument van belang. Bovendien bevestigen verschillende 

onderzoeken (Weltevreden, 2007) dat de gevolgen van internet bij typen winkellocaties en 

branches verschillend zijn. Het vestigingsgedrag van retailers kan ook veranderen doordat 

de huidige locaties te hoge huren met zich meebrengen of niet meer aansluiten bij het 

verzorgingsgebied dat nodig is om de concurrentie aan te gaan. In dit kader is het 

interessant om te analyseren welke branches zich in welk type centrum bevinden om 

uitspraken te kunnen doen over de locaties waar de impact van het online winkelkanaal 

potentieel het grootst is. In deze studie wordt onderscheid gemaakt tussen binnensteden, 

kernverzorgende centra, stadsdeelcentra, wijkcentra, buurtcentra, grootschalige 

concentraties en overige winkellocaties. Deze typen worden in bijlage 3 nader belicht. 

Het locatiebeleid van de overheid heeft er aan bijgedragen dat er in Nederland sprake is van 

een fijnmazige detailhandelstructuur (VROM, 2009). Dit beleid van een functionele 

hiërarchie kan worden ondersteund met theorieën van onder andere Christalier en Nelson. 

In de praktijk zullen de verzorgingsgebieden van de verschillende typen winkelcentra wel 

enige overlap vertonen. (Bolt, 2003) Dit gaat gepaard met concurrentie tussen 

winkellocaties. Locaties die niet in de veranderende behoeften voorzien komen daarbij 

onder meer druk te staan als gevolg van internet. De filialisering van het winkelapparaat 

leidt bovendien tot een verschraling van het winkelaanbod. Deze toenemende eentonigheid 

van het winkelaanbod kan vervolgens ten koste gaan van de positieve beleving en het 

gemak van consumenten dat ze ervaren bij het fysieke winkelkanaaL 

4.3.1 Impact van internet op winkellocaties volgens de literatuur 

In de literatuur is veel aandacht voor de impact van online winkelen op verschillende typen 

winkellocaties. Zowel academici als beleidsmakers, eigenaars van winkelcentra en retailers 

zijn geïnteresseerd in de gevolgen voor verschillende winkellocaties (Weltevreden & van 

Rietbergen, 2009). Omdat voor de te onderscheiden branches de gevolgen van het online 

winkelen verschillend zijn (Weltevreden, 2007a) en deze branches niet gelijk verdeeld zijn 

over de typen winkellocaties, dienen de verschillen voor typen winkelcentra te worden 

onderzocht. 

Onderzoekers verschillen echter van mening over welke locaties het meest worden getroffen 

als gevolg van online winkelen aan de hand van hun empirische onderzoeken. Terwijl 

onderzoekers in de Verenigde Staten verwachten dat vooral de overdekte winkelcentra 
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getroffen zullen worden door de opkomst van online winkelen, verwachten Europese 

onderzoekers grotere gevolgen voor retailers in de binnenstad. Dit verschil kan worden 

verklaard aan de hand van de retailcontext in de verschillende landen (Weltevreden & van 

Rietbergen, 2009). In de Nederlandse situatie speelt de detailhandelstructuur vergeleken 

met landen zoals de Verenigde Staten en Frankrijk een grote rol. Nederland kenmerkt zich in 

haar detailhandelstructuur door een relatief groot aantal kleine winkels in stedelijke 

gebieden met daarnaast slechts enkele grote winkelcentra en hypermarkten aan de randen 

van de grote steden. Net als in het Verenigd Koninkrijk zijn in Nederland overdekte 

winkelcentra vooral in binnensteden ontwikkeld maar op een kleinere schaal (Evers, 2002 in: 

Weltevreden & van Rietbergen, 2009). Daarnaast is het bijzonder, vergeleken met al deze 

landen, dat in Nederland ongeveer de helft van de winkelverplaatsingen per langzaam 

vervoer, per fiets of te voet, worden gedaan. In de Nederlandse situatie kan dan ook worden 

gesproken van relatieve nabijheid van winkelvoorzieningen ten opzichte van andere landen. 

De effecten van online winkelen kunnen zowel positief als negatief zijn voor verschillende 

winkellocaties (Weltevreden, 2007a). Ondanks de afname van internetgevoelige branches 

stelt Stee Groep (2000 in: Weltevreden & van Rietbergen, 2009) dat verwacht wordt dat de 

aantrekkelijkheid van binnensteden als recreatieve winkelgebieden wordt vergroot. Ook voor 

buurt- en wijkcentra voorziet Stee Groep positieve gevolgen van internet, omdat zij 

uitstekende vestigingsplaatsen zijn voor afhaal- en bezorgpunten 16. Grotere locaties, in de 

Nederlandse hiërarchie van de detailhandelstructuur tussen de binnensteden en wijkcentra 

in, zullen beperkt negatieve gevolgen van internet ondervinden, omdat zij gebrek hebben 

aan sfeer, grootte en winkelvariëteit. Hierdoor kunnen deze locaties minder goed 

functioneren als recreatieve winkellocatie. Er wordt hier dus gesproken van een 

functieverschuiving van typen winkelcentra. 

In het Verenigd Koninkrijk schatten Gillepsie et al. (2001 in : Weltevreden & van Rietbergen, 

2009) in dat voor centra in kleinere steden waarschijnlijker is dat ze getroffen door internet 

winkelen. Centra in grotere steden zijn namelijk beter in staat de nadruk in het winkelgebied 

naar service en leisure functies te verschuiven. Onderzoek van Dixon en Marston (2002, 

2005) onder mensen uit de praktijk doet hen verwachten dat regionale winkelcentra buiten 

de stad het minste risico lopen te worden geraakt door online winkelen, gevolgd door wijk

en stadsdeelcentra. Het vergelijkend winkelen kan volgens hen het meest waarschijnlijk 

negatieve gevolgen van internet ondervinden. Duitse vakmensen denken juist dat het 

waarschijnlijk is dat centra aan de randen van steden, met name in plattelandgebieden te 

lijden hebben onder het online winkelen (Wengler, 2005 in : Weltevreden & van Rietbergen, 

2009). Voor de Verenigde Staten verwacht Hendershott (2000 in: Weltevreden & van 

Rietbergen, 2009) geen negatieve gevolgen voor winkelcentra, omdat internet aankopen 

vooral aankopen via catalogi vervangt. 

In onderzoek van Dixon en Marston (2002) geeft tweederde van de respondenten die wel 

eens op internet hebben gewinkeld aan dat online aankopen, aankopen in fysieke winkels 

hebben vervangen. Volgens resultaten van Hassenflug en Tegeder (2004 in: Weltevreden & 

16 In het Engels: Collection and delivery points (cdp's) 
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van Rietbergen, 2009) winkelen e-shoppers vaker dan niet e-shoppers in de binnenstad. 

Voor stadsdeelcentra en wijkcentra zien zij geen verschil. In onderzoek van Weltevreden 

(2007a) gaf echter slechts 22% van de e-shoppers aan minder aankopen te doen in of 

bezoeken te brengen aan binnensteden. 

4.3.2 Potentiële verandering in de vastgoedvraag van retailers 

Op basis van gegevens van Locatus (2009) over de winkellocaties in Nederland kan worden 

geanalyseerd welke branches gevestigd zijn in de verschillende typen winkelcentra. Dit is 

van belang om te onderzoeken in welk type centrum de potentiële verandering in 

vastgoedvraag het grootst is. Daarbij dient te worden gekeken naar het aantal retailers dat 

zich in deze typen centra heeft gevestigd en hoeveel verkoopvloeroppervlak zij in die centra 

gemiddeld afnemen. Op basis van de aanwezigheid van retailers in de branches die gevoelig 

zijn voor internet in deze typen centra kunnen uitspraken worden gedaan over de 

gevoeligheid van deze locaties voor internet als winkelkanaaL Daarbij dient dan wel 

rekening te worden gehouden met kenmerken van deze locaties die consumenten mee 

nemen in hun afweging in het winkelcentrum of juist online te gaan winkelen. Hierbij is de 

bereikbaarheid van winkellocaties en de mate waarin het winkelen op de specifieke locatie 

aantrekkelijk is van belang. Met name bij winkelverplaatsingen per auto is de bereikbaarheid 

van belang, terwijl bij andere vervoersmiddelen de aantrekkelijkheid belangrijker is 

(Weltevreden & van Rietbergen, 2009). 

Voor een analyse van de winkellocaties wordt de indeling gebruikt die door Locatus (2007) 

wordt gehanteerd (zie bijlage 3). Deze typen winkelcentra dienen elk een 

detailhandelsfunctie op een ander schaalniveau of in een ander verzorgingsgebied (Bolt, 

2003). Locatus maakt onderscheid tussen centrale winkelgebieden (vergelijkbaar met de 

hoofdwinkelgebieden in de indeling van Bolt (2003)), met binnensteden, 

hoofdwinkelgebieden, kernverzorgende winkelgebieden groot en kernverzorgende 

winkelgebieden klein. Binnen de ondersteunende winkelgebieden wordt onderscheid 

gemaakt tussen stadsdeelcentra, wijkcentra groot, wijkcentra klein en buurtcentra. De 

overige winkelgebieden zijn of grootschalige concentraties of speciale winkelgebieden of de 

restcategorie verspreide bewinkeling. 

Weltevreden en van Rietbergen (2009) maken een zelfde analyse om te kijken welke 

winkelconcentraties hypothetisch het meest beïnvloed worden door online winkelen, 

wanneer gekeken wordt naar verschillen per branche. Hiervoor nemen ze de top 5 

producten die online gekocht zijn door respondenten in hun steekproef. Dit zijn 

tweedehands goederen, boeken, cd's/dvd's/video's, reizen en bovenkleding. Deze branches 

concentreren zich voornamelijk in binnensteden en dorpskernen. Deze producten met een 

hoog risico op negatieve invloed van online winkelen, zijn beduidend minder vaak 

gesitueerd in stadsdeelcentra, wijkcentra, buurtcentra en grootschalige detailhandellocaties. 
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Tabel 4.2: Gemiddeld percentage van het winkeloppervlak (wvo) per winkellocatie 
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Producttype 

Speciality goods 13% 10% 11% 9% 8% 4% 11% 10% 

Experience- Non durable goods 50% 31% 40% 17% 10% 8% 27% 30% 

Search goods 3% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 2% 

Convenience goods 17% 36% 28% 54% 63% 1% 10% 20% 

Experience- Durable goods 17% 21% 19% 18% 19% 87% 52% 38% 

Eindtotaal 100 100 100 100 100 100 100 100 

% % % % % % % % 

Wanneer gekeken wordt naar de prestaties van het online winkelkanaal ten aanzien van 

verschillende producten kan de volgende analyse worden gemaakt. In tabel 4.2 is het 

gemiddelde aandeel van het m2 winkelvloeroppervlak per type winkellocatie en per 

producttype gegeven. In subparagraaf 4.2.3 werd geconcludeerd dat de "Speciality goods" in 

het online winkelkanaal goed presteren . Hierop volgen de "Non-durables" of 

verbruiksgoederen, de "search goods", de "convenience goods" en tot slot de "Durables" of 

gebruiksgoederen. Nu is het moeilijk om aan te geven welke typen locaties nu het meest 

gevoelig zijn, omdat de rangorde en de onderlinge verschillen bij de verschillende 

producten discutabel zijn. De onderlinge verschillen tussen producttypen kunnen dan ook 

niet worden meegenomen in deze analyse. Wanneer een score voor de gevoeligheid wordt 

samengesteld op basis van de rangorde en het percentage van het winkelvloeroppervlak per 

locatie, komt de binnenstad als meest gevoelige locatie naar voren. De drie best presterende 

producttypen, speciality goods, non-durables en search goods zijn in de binnensteden met 

respectievelijk 1 3%, 50% en 3% het sterkst vertegenwoordigd. Ook in stadsdeelcentra zijn 

deze producttypen relatief sterk vertegenwoordigd. Met name op het gebied van de 

verbruiksgoederen valt het stadsdeelcentrum met 40% van het totale winkeloppervlak in dit 

type centrum op. Het derde type winkellocatie waar de producttypen die gevoelig zijn voor 

de impact van internet relatief sterk vertegenwoordigd zijn is het kernverzorgend centrum. 

Hoewel in dit type centrum een relatief groot deel, in relatie tot de binnensteden en 

stadsdeelcentra, van het winkelvloeroppervlak aan de convenience goods kan worden 

toegekend zijn de gevoelige producttypen met respectievelijk 10%, 31% en 2% ongeveer 

gemiddeld vertegenwoordigd. 
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4.4 Conclusie 

Dit hoofdstuk had als doel te onderzoeken welke branches en welke locaties gevoelig zijn 

voor het gebruik van internet als winkelkanaal door consumenten. Dit geeft namelijk inzicht 

in de manier waarop de vraag naar winkelvastgoed als gevolg van online winkelen zou 

kunnen veranderen. Wanneer gekeken wordt naar de verschillen tussen producten en dus 

tussen branches kan worden gesteld dat alle producten inmiddels in meer of mindere mate 

via internet worden verkocht. Daarbij worden met name producten die minder vaak door 

consumenten worden gekocht, maar waarbij het aankoopbedrag hoog is, "speciality goods", 

in verschillende onderzoeken als de meest verkopende producten via internet genoemd. 

Hierop volgen de verbruiksgoederen die behoren tot goederen die frequenter gekocht 

worden dan "speciality goods" en meer impulsgericht zijn. Het derde type product dat goed 

via internet wordt verkocht en daarom als gevoelig voor de impact van internet kan worden 

aangeduid is het "search good". Op dit type product kan de consument zich online het best 

oriënteren, maar het aankoopbedrag per product is veelal laag. 

Wanneer gekeken wordt naar verschillende winkellocaties, kan worden gesteld dat er veel 

aspecten zijn die van invloed zijn op de impact van online winkelen op de vraag naar 

winkelruimte in deze locaties. Op basis van de aanwezigheid van branches op de 

verschillende typen locaties, kan worden verwacht dat in de binnensteden, de 

kernverzorgende centra en stadsdeelcentra, de grootste impact van online winkelen zal 

ontstaan. De verschillen tussen de winkellocaties zijn echter klein, en specifieke 

eigenschappen, zoals de aantrekkelijkheid van een locatie of de bereikbaarheid hiervan 

zullen van grote invloed zijn op de impact van internet. Met name op het gebied van deze 

eigenschappen zal de concurrentie tussen winkellocaties dan ook toenemen. De 

winkellocaties die zich slecht weten aan te passen aan de veranderende wensen van de 

consument komen daarbij onder druk te staan. 
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5 Het gebruik van internetstrategieën door retailers 

5.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 werden al de verschillende internetstrategieën besproken die retailers 

kunnen inzetten . In dit hoofdstuk wordt het gebruik van deze strategieën onder retailers in 

de praktijk onderzocht om inzicht te krijgen in de keuzes die zij maken. Hiervoor worden de 

websites van 331 winkelformules onderzocht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 

branches waarin retailers actief zijn om verder te kunnen onderzoeken welke branches 

gevoelig zijn voor de impact van internet. De verzamelde gegevens over retailers worden 

tevens gebruikt voor de selectie van respondenten voor interviews, die inzicht dienen te 

geven in de achtergronden van de gebruikte internetstrategieën en de relatie van de 

internetstrategieën die retailers hanteren met hun vraag naar winkelvastgoed. In hoofdstuk 

6 worden deze interviews behandeld. Het doel van hoofdstuk 5 is om het gebruik van 

internet door retailers en de ontwikkeling daarvan over de jaren heen, in kaart te brengen. 

5.2 Data en methodologie 

Het eerste deel van het praktijkonderzoek van deze studie betreft het gebruik van 

internetstrategieën door retailers. Recente gegevens uit de praktijk omtrent het gebruik van 

internet door retailers als winkelkanaal zijn essentieel om bevindingen uit de literatuur met 

betrekking tot de impact van internet in het heden te kunnen plaatsen. De ontwikkelingen 

binnen het innovatieproces rondom het gebruik van internet om te winkelen gaan namelijk 

razend snel. Het in kaart brengen van het gebruik van internet door retailers geeft daarbij 

beter inzicht in de voor internet gevoelige branches. 

Om de gebruikte internetstrategieën in kaart te brengen zijn in totaal 331 

detailhandelformules onderzocht. Hiervoor is aan de hand van De Nationale Retailgids 

2008-2009 een willekeurige selectie gemaakt van detailhandelformules 17 met vijf of meer 

winkelvestigingen in Nederland. Deze winkelformules gebruiken namelijk aanzienlijk vaker 

geavanceerde internetstrategieën, waardoor de impact op de vraag naar winkelvastgoed 

beter kan worden onderzocht. Bovendien zijn deze winkelformules verantwoordelijk voor 

43% (Locatus, 2009) van het winkeloppervlak in Nederland. Van deze formules zijn tussen 

juni en augustus 2009 de websites geanalyseerd. Voor de internetstrategieën is de 

strategieclassificatie van Weltevreden et al. (2005) gebruikt (zie paragraaf 3.5). 

Deze selectie van 331 detailhandelformules kan op waarde worden geschat door deze 

formules te vergelijken met het totale aantal formules met vijf of meer winkels dat in 

Nederland aanwezig is. Deze vergelijking kan worden gemaakt met behulp van gegevens 

van Locatus (2009) (zie tabel 5.1). 

De hoofdbrancheindeling van Locatus, die in tabel 5.1 wordt gebruikt, omvat 1 7 

categoneen. Één categorie, Kunst & Antiek is echter niet vertegenwoordigd in 

winkelformules in Nederland en dus ook niet in dit onderzoek. 

17 Per definitie worden ketens met minder dan 5 winkels tot de zelfstandige retailers gerekend. 
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Tabel S.l : Winkelformules in onderzoek ten opzichte van Nederland 

Branches Aantal Aantal Percentage van 

formules in formules de formules 

dit in NL vertegenwoordigd 

onderzoek 

Auto & Fiets 4 14 29% 

Bruin- & Witgoed 30 50 60% 

Detailhandel Overig 5 33 15% 

Doe-het-zelf 1 5 30 50% 

Hobby 5 13 38% 

Huishoudelijke- & Luxe artikelen 11 17 65% 

Juwelier & Optiek 16 21 76% 

Kleding & Mode 83 187 44% 

Levensmiddelen 46 152 30% 

Media 21 33 64% 

Persoonlijke verzorging 14 34 41% 

Plant & Dier 11 29 38% 

Schoenen & Lederwaren 26 50 52% 

Sport & Spel 12 25 48% 

Warenhuis 3 3 100% 

Wonen 29 90 32% 

Totaal 331 781 42% 

In totaal is 42% van de 

Nederlandse 

winkelformules in dit 

onderzoek 

vertegenwoordigd. De 

onderzochte 

winkelformules 

variëren in grootte van 

5 tot 765 winkels. 

Per winkelformule werd de gebruikte internetstrategie toegekend door de website van de 

formule aan de hand van negen criteria te beoordelen. In bijlage 4 is de zelfgemaakte 

handleiding opgenomen die het mogelijk maakte om de websites te beoordelen. De 

beoorde I i ngscriteria zijn: 

(l) Aanwezigheid van een domeinnaam; 

(2) Aanwezigheid van een website ; 

(3) Mate waarin bedrijfsinformatie wordt aangeboden; 

(4) Mate waarin productinformatie wordt aangeboden; 

(5) Mate waarin diensten worden aangeboden, die een aanvulling zijn voor de 

fysieke winkel; 

(6) Aanwezigheid van online verkoopkanaal; 

(7) Aanwezigheid van fysieke winkel(s); 

(8) Mate waarin fysieke winkel en website gelijkenis vertonen; 

(9) Aanwezigheid van beperkte functionaliteit in de fysieke winkel(s). 

In bijlage 4 is te zien welke antwoordmogelijkheden voor de criteria leiden tot elke van de 

12 strategieën. 

Om de branche toe te kennen werd de indeling van 45 branches van het Hoofdbedrijfschap 

Detailhandel (2009) gebruikt. Deze indeling werd vervolgens vertaald naar de 1 7 

hoofdbranches van Locatus (zie tabel 5.2). Deze 17 branches werden vervolgens toebedeeld 

aan de productclassificatie zoals gepresenteerd in subparagraaf 4.2.2. 
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Tabel 5.2: Verdeling van producttypen en branches 

Type product Hoofdbranche Locatus (1 7) 

Convenience goods 

Experience - Durable goods 

Experience - Non durable goods 

Search goods 

Speciality goods 

Totaal 

Levensmiddelen 

Persoonlijke verzorging 

Doe-het-zelf 

Hobby 

Huishoudelijke & Luxe artikelen 

Wonen 

Kleding & Mode 

Plant & Dier 

Schoenen & Lederwaren 

Sport & Spel 

Warenhuis 

Media 

Auto & Fiets 

Bruin & Witgoed 

Juwelier & Optiek 

Over i 

Aantal Percentage 

formules 

46 14% 

14 4% 

1 5 5% 

5 2% 

11 3% 

29 9% 

83 25% 

1 1 3% 

26 8% 

12 4% 

3 1% 

21 6% 

4 1% 

30 9% 

16 5% 

5 2% 

331 10096 

Het grootste deel van onderzochte retailformules (41 %) bevindt zich in het 

producttypecategorie "Experience non-durable". Hierop volgen de categoneen 

"Convenience goods", "Experience - Durable goods" en "Speciality goods" met respectievelijk 

18%, 18% en 1 7%. Met slechts 21 formules in de media zijn de "Search goods" tot slot met 

6% vertegenwoordigd in dit onderzoek. De verdeling van formules over de producttypen 

nagenoeg overeen met diezelfde verdeling van formules in Nederland (zie tabel 5.3). 

Tabel S. 3: Verdeling van formules over producttypen 

Type product Zijlmans Locatus {2009} 

Convenience goods 18% 24% 

Experience - Durable goods 18% 19% 

Experience - Non durable goods 41% 38% 

Search goods 6% 4% 

Speciality goods 17% 15% 

Totaal 100% 100% 

Wanneer gekeken wordt naar de frequentie van branches in de dataset valt op dat een vierde 

van de onderzochte formules in de "Kleding & Mode"-branche actief is. De branche 

"Levensmiddelen is met 46 formules (14%) ook goed vertegenwoordigd. "Bruin & Witgoed" 

en "Wonen" zijn met respectievelijk 30 en 29 formules ook beide verantwoordelijk voor 9% 

van het totale aantal onderzochte formules. 
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5.3 Het gebruik van internet door retailers 

In deze paragraaf worden de internetstrategieën van de 331 onderzochte formules in kaart 

gebracht. Nu de herkomst van deze formules uit de verschillende branches bekend is kan 

hier in het kader van het gebruik van internet dieper op worden ingegaan. Bovendien komen 

in dit licht ook de grootte van winkelformules en de samenwerkingsvorm van de formule ter 

sprake. De paragraaf eindigt met een vergelijking met andere onderzoeken waarin het 

gebruik van internet door retailers werd onderzocht. Deze vergelijking maakt mogelijk dat 

de momentopname die dit onderzoek van het gebruik van internet door retailers is, kan 

worden gebruikt om de ontwikkeling van dit gebruik ook nader te onderzoeken. 

5.3.1 Internetstrategieën 

Het belangrijkste onderdeel van de dataverzameling is het toekennen van de verschillende 

internetstrategieën uit paragraaf (3.5) aan de verschillende winkelformules. Hiervoor werden 

31 7 websites bekeken. Negen formules hadden namelijk geen webadres geregistreerd of 

dat kon niet worden gevonden, in één geval was slechts de domeinnaam geregistreerd en in 

vier gevallen werd op het webadres een aanduiding gevonden waaruit bleek dat de website 

in ontwikkeling was. In tabel 5.4 is te zien hoe de strategieën over de database zijn 

verdeeld. 

Tabel 5.4: Het fi.ebruik van internetstratefi.ieën 

Internetstrategieën Aantal Percentage 

Passief 9 2,7% 

Proactief 0,3% 

Ontwikkelende 4 1,2% 

Subtotaal Pre-internetstrategieën 4,3% 

Billboard 22 6,6% 

Brochure 82 24,8% 

Catalogus 11 3,3% 

Service 93 28,1% 

Subtotaalinformatiestrategieën 62,8% 

Export 0 0,0% 

Spiegel 34 10,3% 

Synergie 75 22,7% 

Anti-spiegel 0 0,0% 

Virtueel 0 0,0% 

Subtotaallnformatiestrateg_ieën 33!0% 

Totaal 331 100 0% 

Slechts 14 retailformules hadden dus een Pre- internetstrategie. Dit is slechts 4% van het 

totaal. Juist dit resultaat is opvallend wanneer wordt gekeken naar andere onderzoeken over 

het gebruik van internet door retailers. Weltevreden et al. (2005) vonden namelijk 

aanzienlijk meer pre-internetstrategieën onder retailers in binnensteden. In de volgende 

paragraaf wordt hier dieper op ingegaan. In 63% van de gevallen neemt de 

detailhandelformule een informatiestrategie aan en in 33% van de gevallen wordt een online 

Oscar Zijlmans 10-02-10 52 



verkoopstrategie aangenomen. De meest gebruikte strategieën in de dataset zijn de 

servicestrategie (28%), de brochurestrateg ie (25%), de synergiestrategie (23%) en de 

spiegelstrategie (1 0%). Slechts 14% van de retailformules in dit onderzoek maakt gebruikt 

van andere dan de laatst genoemde vier strategieën. 

Opvallend bij de informatiestrategieën is dat het grootste deel van de retailers met dit type 

strategie een brochure of service strategie hanteert. Dit kan worden verklaard met de 

functionaliteit van de webpagina. Het onderscheid tussen de billboard- en brochure 

strategie is enkel het aanbieden van beperkte productinformatie. Blijkbaar ervaren retailers 

het als gemakkelijk en zinvol om de aanbiedingen of een beperkt deel van de producten ten 

toon te spreiden op de webpagina. De catalogus strategie wordt waarschijnlijk minder 

gebruikt omdat het relatief duur is om een uitgebreid, soms zelfs volledig 

productassortiment op de webpagina ten toon te spreiden wanneer deze producten 

bovendien ook niet online worden verkocht. Bovendien bieden retailers met een uitgebreid 

productassortiment al snel aanvullende diensten aan waarmee ze internet dus intensiever 

gebruiken en een servicestrategie adopteren. 

Bij de verkoopstrategieën komen enkel de spiegel en synergie strategie voor. Het uitblijven 

van de twee meest geavanceerde strategieën, anti-spiegel en virtuele strategie, is te 

verklaren met de achtergrond van de database. Hierin zitten namelijk slechts de formules 

met meerdere winkels, terwijl de virtuele strategie alleen het online winkelkanaal gebruikt 

en de virtuele strategie de winkel slechts als ondersteuning gebruikt. In het geval van de 

anti-spiegel strategie is het onwaarschijnlijk dat deze meer dan 5 winkels heeft omdat de 

fysieke winkel slechts als ondersteuning voor het online kanaal functioneert . De export 

strategie blijkt niet te worden gebruikt. Dit duidt op een sterke verbondenheid tussen het 

fysieke winkelkanaal en het bijbehorende klantenbestand of verzorgingsgebied en het 

online winkelkanaaL Puur om nieuwe markten aan te spreken zonder dat daarbij de fysieke 

winkel een rol speelt is dus geen doel. Het uitblijven van exportstrategieën betekent echter 

niet dat met geavanceerdere strategieën het doel van de exportstrategie niet wordt 

nagestreefd . In het volgende hoofdstuk wordt hierop verder ingegaan. 

5.3.2 Internetgebruik en branche 

Het verklaren van het gebruik van internet door retailers is interessant maar om een 

nauwkeurig beeld te krijgen van de impact van internet dienen de verschillende branches te 

worden onderzocht. In tabel 5.2 is dan ook te zien hoe de onderzochte formules over de 

branches verdeeld zijn. De branche zou van invloed kunnen zijn op het gebruik van 

internetstrategieën door retailers, omdat bepaalde producttypen zich beter lenen voor 

oriëntatie en aankopen van consumenten via het online winkelkanaal (zie ook paragraaf 

4.2). Bovendien kunnen de implicaties voor het implementeren van strategieën voor retailers 

verschillend zijn voor bepaalde typen producten. Een dienst, wat veelal bestaat uit een stuk 

informatie, leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor digitale distributie. Voor retailers in deze 

branches kan het dan ook gemakkelijker zijn om producten te verkopen. Ditzelfde is het 

geval bij muziek, die ook kan worden gedownload. In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op 

de achtergronden van dit verband. 
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Om het verband tussen de branche waarin retailers actief zijn, het gebruik van internet door 

retailers en de impact van internet op de bedrijfsvoering van retailers in het algemeen te 

kunnen onderzoeken wordt de vergelijking gemaakt tussen producttypen en typen 

strategieën. In figuur S.1 is te zien dat de online verkoopstrategie het meest gebruikt wordt 

in de "search goods" en dus de media branche (tabel S.2 in subparagraaf S.2.1 ). Hierop 

volgen de "speciality goods". Het volgende producttype waarin een online webwinkel het 

meest wordt gebruikt is de categorie Experience - non durables. De top-3 van branches 

waarbinnen retailformules het vaakst een online winkel gebruiken is weliswaar in een andere 

volgorde ook de top-3 van productcategorieën die het best online verkopen (zie hoofdstuk 

4). Hiermee kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de resultaten wat betreft het gebruik 

van internetstrategieën niet uit de toon vallen met de omvang van de omzet die online per 

branche wordt gerealiseerd. 

• Pre-internetstrategie 

• Informatiestrategie 

• Online verkoopstrategie 

Convenience Experience - Experience- Non Search goods Speciality goods 
goods Durebie goods durable goods 

Meer onderzoek is vereist naar de branches binnen de producttype indeling omdat ook 

binnen deze indeling grote verschillen zijn te signaleren. In tabel S.S wordt een tabel 

gegeven met de top-S branches in dit onderzoek met de meeste online verkoopstrategieën. 

Opvallend is dat "Kleding & Mode" als branche niet vertegenwoordigd is in deze top-S, 

terwijl dat wel zou worden verwacht op basis van de voorgaande analyse. De huishoudelijke 

en luxe artikelen springen anderzijds positief uit de toon. Hoewel de omzet in dit 

producttype, de gebruiksgoederen, zeer beperkt is vergeleken met andere categorieën, zijn 

er toch veel retailers in deze branche met een verkoopsite. Aangezien de online strategieën 

goed worden gebruikt is het dan ook goed mogelijk dat de omzet in deze branche die 

online wordt gerealiseerd zal stijgen. Enige voorzichtigheid ten aanzien van conclusies is op 

zijn plaats aangezien niet wordt gecorrigeerd voor de omzetpotentie die per branche zeer 

verschillend is. 
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basis van dit onderzoek 

Top-5 Branches Type Percentage Frequentie 
online 
verkoop-
strate ieën 

Warenhuis Experience - Non durable goods 100% 4 

Media Search goods 81% 21 

Bruin & Witgoed Speciality goods 73% 30 

Sport & Spel Experience- Non durable goods 50% 1 2 

Huishoudelijke & Luxe Experience - Durable goods 45% 11 

artikelen 

5.3.3 Internetgebruik en de kenmerken van de organisatie 

Nu het duidelijk is geworden dat de uiteenlopende strategieën in meer of mindere mate 

worden gebruikt kan worden gezocht naar oorzaken van het aannemen van deze 

strategieën. In dit onderzoek is gekeken naar de branche, maar ook naar de grootte van de 

organisatie, met als indicator het aantal vestigingen van een formule, en de 

samenwerkingsvorm. 

Ten aanzien van de grootte van de organisatie gemeten met het aantal winkels wordt in dit 

onderzoek bevestigd wat in de literatuur (Weltevreden & Boschma, 2008b) al naar voren 

kwam: naar mate een organisatie groter is, is het waarschijnlijker dat een geavanceerde 

internetstrategie wordt gebruikt. In figuur 5.2 zijn de resultaten voor de 331 onderzochte 

formules te zien. Om het verband inzichtelijk te maken zijn de 3 31 formules over drie 

groepen van gelijke grootte verdeeld. De groep met de grootste winkelformules gebruikt 

relatief vaker online verkoopstrategieën en relatief minder vaak informatiestrategieën dan 

kleinere winkelformules. Dit wordt toegeschreven aan het schaalvoordeel ten aanzien van de 

benodigde investeringen voor een online verkoopstrategie. 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% 

6 - 20 winkels (n = 1 05) 

• Pre-internetstrategie 

• Informatiestrategie 

Online verkoopstrategie 

21 - 73 winkels (n= 1 08) > 73 winkels (n= 11 2) 

Figuur 5.2: Organisatiegrootte vs. Type internetstrategieën (n=325) 
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Het onderscheid tussen de samenwerkingsvormen bleek na onderzoek niet te leiden tot 

duidelijke verschillen met betrekking tot het gebruik van internet. In figuur 5.3 is te zien 

hoe de onderzochte formules op basis van de samenwerkingsvorm zijn verdeeld over 

groepen met betrekking tot de invloed van de organisatie. 

90,00% ,--------------

80.00% 
.Informatiestrategie 

• Online veri< oops trategie 
70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

Klein (n-34) Gemiddeld (n-15) Groot (n= 76) leer groot (n-156) 

Invloed van de organisatie 

Figuur 5.3: Type organisatie en de inv/oed van de organisatie 

5.4 De ontwikkeling van het gebruik van internetstrategieen 

Uit de database kan niet worden afgeleid hoe het gebruik van internetstrategieen zich de 

afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Er zijn echter twee onderzoeken die voor deze vergelijking 

kunnen worden gebruikt. Het onderzoek van Weltevreden et al. (2005) onderzocht de 

strategieen van retailers in acht Nederlandse binnensteden. Voor dit onderzoek werden 

3366 retailers geanalyseerd. Winkelformules met meerdere vestigingen zitten ook meerdere 

malen in de database. Onderzoek (Weltevreden & Boschma, 2008b) heeft aangetoond dat de 

grootte van retailers met als indicatie daarvoor onder andere het aantal filialen van belang is 

voor het aannemen van internetstrategieen. Bovendien worden in het onderzoek ook 

zelfstandige retailers als respondenten gebruikt. Om de vergelijking te kunnen maken 

tussen de verschillende onderzoeken dient met deze specifieke eigenschappen van de 

datasets rekening te worden gehouden. Voor de interpretatie van de resultaten is het van 

belang om de invloed van de hiervoor genoemde eigenschappen toe te lichten. 

Rekening houdend met de bovenstaande overweging worden slechts de 

frequentiepercentages van de onderzoeken ten aanzien van de typen internetstrategieen 

vergeleken. Een aanzienlijk groter deel van de retailers uit het onderzoek van Weltevreden et 

al. in 2005 adopteert een pre-internet strategie (43% versus 4%). Ais gevolg hiervan zijn de 

informatiestrategieen en online verkoopstrategieen minder vertegenwoordigd. Ook wanneer 

in de vergelijking de pre-internetstrategieen worden uitgesloten is er nog een verschil. In 

het onderzoek van Weltevreden et al. (2005) behoort 73% dan tot de informatiestrategieen 

en 27% tot de verkoopstrategieen. In de dataset ligt deze verhouding dan respectievelijk op 

66% en 34% procent. Bovendien mag worden verwacht dat bij het uitsluiten van de pre

internetstrategieen in de dataset van Weltevreden et al. (2005) veel zelfstandige 
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ondernemers uit de vergelijking zijn verdwenen (paragraaf 5.2). Het sterker aanwezig zijn 

van "dubbele" data, namelijk de aanwezigheid van meerdere winkels van eenzelfde formule 

met dezelfde internetstrategie, versterkt de verschillen in de verhouding tussen informatie

en online verkoopstrategieën. Deze verschillen geven uiteindelijk het gewenste resultaat uit 

de vergelijking, inzicht in de ontwikkeling van het gebruik van internet, maar beperkt weer. 

Internetstrategieën 

Passief 

Proactief 

Ontwikkelende 

Subtotaal Pre-internetstrategieën 
Billboard 

Brochure 

Catalogus 

Service 

Subtotaalinformatiestrategieën 
Export 

Spiegel 

Synergie 

Anti-spiegel 

Weltevreden, Atzema & Boschma 2005 Zijlmans 

77% 64% 

14% 7% 

9% 29% 

100% 100% 

12% 11% 

41% 39% 

5% 5% 

41% 45% 

100% 100% 

7% 0% 

27% 31% 

67% 69% 

0% 0% 

0% 0% 

100% 100% 

Wanneer wordt gekeken naar de verdeling binnen de categorieën in de twee verschillende 

onderzoeken komen zij echter nagenoeg overeen. In tabel 5.6 is de verdeling van de 

strategieën per subcategorie voor respectievelijk de pre-internetstrategieën, de 

informatiestrategieën en de verkoopstrategieën te zien voor de twee onderzoeken. Dit kan 

erop duiden dat innovatie onder retailers ten aanzien van het gebruik van 

internetstrategieën zich sterker op het gebied van de verschillende typen strategieën 

afspeelt dan binnen deze typen op het niveau van de 12 individuele strategieën. Om deze 

conclusie te kunnen trekken is echter meer onderzoek vereist naar de ontwikkeling van de 

strategieën van retailers over de jaren heen. Deze gegevens doen ook vermoeden dat de 

mate van geavanceerdheid in de strategie categorisering niet lineair is, zoals wel wordt 

aangenomen. Dit kan schematisch worden weergegeven zoals in figuur 5.2. 

Het vermoeden dat het gebruik van internetstrategieën zich de afgelopen jaren verder heeft 

""C 
~ 
~ 
""C .... 
~ 
~ 
u 
c::: .. 

~i ~ ~ 
LJ____. 

Strategieën 

Informatie 

Figuur 5.4: Schematische weergave van de ontwikkeling 
van het gebruik van internetstrategieën 

ontwikkeld, kan aan de hand van de 

vergelijking met het onderzoek van 

Weltevreden et al. (2005) worden bevestigd. 

Deze ontwikkeling vond echter eerder 

plaats tussen de typen strategieën dan 

binnen deze typen op het niveau van de 1 2 

strategieën (zie figuur 5.4). 
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Het tweede onderzoek dat inzicht geeft in de ontwikkeling van het gebruik van het online 

winkelkanaal door retailers is de HBD Monitor ICT 2008. In deze monitor werden retailers 

gevraagd naar de website en de functionaliteit daarvan . In dit jaarlijkse onderzoek wordt 

onderscheid gemaakt tussen verschillende branches. Omdat dit onderzoek meer recent 

namelijk in 2008 werd uitgevoerd is dit onderzoek nuttig om te kijken naar het verschil 

tussen zelfstandige en gedigitaliseerde retailers. In figuur 5.3 zijn de verschillen met het 

onderzoek van het HBD te zien. In vergelijking met het de Monitor ICT hebben relatief veel 

retailformules in de database van dit onderzoek een website, 96% versus 63% bij het HBD. 

Ook wordt er relatief vaak bedrijfsinformatie en productinformatie via de website 

gecommuniceerd, hoewel dit verschil slechts 4% is in het geval van de bedrijfsinformatie. Bij 

de productinformatie is dit verschil ongeveer 26%. Voor het aanbieden van klantenservice via 

de website is het verschil zelfs nog groter. Op 88% van alle websites van retailers in dit 

onderzoek versus slechts 30% van de websites van retailers in de HBD Monitor ICT wordt 

klantenservice via de website geboden. Aan dit grote verschil kan de manier van 

dataverzameling ten grondslag liggen. In dit onderzoek werden namelijk de aanvullende 

diensten gedocumenteerd, terwijl in de Monitor ICT klantenservice werd gedocumenteerd. 

Het bieden van online klantenservice werd dus aanzienlijk minder vastgesteld dan andere 

diensten. Het verschil is tot slot kleiner wanneer het online verkoop betreft. Bij 34% van de 

websites versus 22% van de websites bij de Monitor ICT worden ook online producten 

verkocht. In het algemeen zijn de websites in de database van dit onderzoek dus vaker 

aanwezig en bovendien geavanceerder. Hoewel tussen het verzamelen van de data één jaar 

zit, kan een deel van het verschil ook verklaard worden vanuit de eigenschappen van de 

retailers in de onderzoeksdatabases. In bijlage 5 zijn de verschillen per productcategorie te 

zien. Over het algemeen zijn bij deze onderverdeling de websites van retailers in de Monitor 

ICT minder geavanceerd. Slechts in de categorieën "food speciaal" en "Overige non-food" 

hebben retailers uit het onderzoek van het HBD gemiddeld vaker een online winkel dan de 

retailformules in de database van dit onderzoek. 

Een vergelijking met dit onderzoek (HDB, 2008), geeft nogmaals het belang van de 

zelfstandige ondernemers versus de niet-zelfstandige retailers weer. Zelfstandige 

ondernemers hebben minder vaak een website en wanneer zij een website hebben, zijn deze 

bovendien minder geavanceerd. Overigens wordt een groot deel van de zelfstandige 

retailers in dit onderzoek uit de resultaten op het gebied van bedrijfsinformatie, 

productinformatie, klantenservice en online verkoop gefilterd, omdat in deze 

antwoordcategorieën slechts de retailers met website mee worden gerekend. Ook uit deze 

vergelijking met de Monitor ICT (HBD, 2008) levert het resultaat op dat verwacht mag 

worden dat het gebruik van internet door retailers zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. 

(zie figuur 5.5) 
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Retailers met online winkel op de website* 

Online Verkoop* .... 

Klantenservice·· 

-+-HBD2008 

Bedrjfsinforrretie~ 

De snelheid van de 

ontwikkeling van het 

gebruik van internet 

door retailers loopt 

echter ogenschijnlijk 

achter op de 

ontwikkeling van het 

gebruik van internet 

door consumenten, en 

de online 

bestedingen. Dit kan 

worden toegeschreven 

aan de complicaties 

die toenemend 

gebruik van internet 

door 

detailhandelorganisaties om consumenten te bedienen met zich meebrengt. In hoofdstuk 6 

wordt verder op dit onderwerp ingegaan. 

5.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is het gebruik en de ontwikkeling van het gebruik van internetstrategieën 

door retailers onderzocht. Hiervoor werd van 331 detailhandelformules aan de hand van 

negen criteria de internetstrategie bepaald door de websites van de formules te bestuderen. 

Bij de interpretatie van de resultaten werd bovendien gekeken naar de branche, de grootte 

van de organisatie en de samenwerkingsvorm van de detailhandelformules. 

Uit dit onderzoek blijkt dat detailhandelformules in 63% van de gevallen een 

informatiestrategie hanteren en in 33% van de gevallen wordt een online verkoopstrategie 

aangenomen. De meest gebruikte strategieën in de dataset zijn de servicestrategie (28%), de 

brochurestrategie (25%), de synergiestrategie (23%) en de spiegelstrategie (1 0%). 

De branche lijkt van invloed te zijn op het gebruik van geavanceerdere internetstrategieën. 

In branches waar producten goed via internet worden verkocht, gebruiken retailformules in 

de dataset van dit onderzoek vaker online verkoopstrategieën. Daarmee wordt in dit 

hoofdstuk het beeld over de gevoelige productcategorieën dat in hoofdstuk 4 werd gegeven 

bevestigd. Opvallend is wel dat de Kleding & Mode-branche achter blijft in het gebruik van 

online verkoopstrategieën terwijl wel relatief veel omzet online wordt gerealiseerd in deze 

branche. Een relatief klein aantal retailers in deze branche is dus verantwoordelijk voor een 

groot deel van de omzet. Andere spelers in de markt, zoals etailers, kunnen hiervan 

profiteren (zie ook paragraaf 3.3). 

De kenmerken van detailhandelorganisaties kunnen het gebruik van geavanceerdere 

internetstrategieën voor een deel verklaren. Grotere organisaties nemen relatief vaak een 

geavanceerdere strategie aan dan kleinere organisatie. Schaalvoordeel ligt aan dit verband 
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ten grondslag. Met betrekking tot de samenwerkingsvorm kan geen duidelijk verband 

worden gevonden met betrekking tot het gebruiken van internetstrategieën. 

Het vermoeden dat het gebruik van internetstrategieën zich de afgelopen jaren verder heeft 

ontwikkeld, kan aan de hand van de vergelijking met het onderzoek van Weltevreden et al. 

(2005) en HBO (2008) worden bevestigd. Deze ontwikkeling vond vooral plaats tussen de 

drie typen strategieën, bijvoorbeeld van informatiestrategie naar online verkoopstrategie en 

niet zozeer binnen deze typen strategieën, bijvoorbeeld van een minder geavanceerde 

informatiestrategie (bijv. Brochurestrategie) naar een geavanceerdere informatiestrategie 

(bijv. Servicestrategie). 

De conclusies die aan de hand van het onderzoeken van internetstrategieën zijn getrokken 

dienen echter met meer diepgang te worden onderzocht. In hoofdstuk 6 komen de 

achtergronden van het toepassen van internetstrategieën en vastgoedstrategieën dan ook 

weer aan bod . De onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 5 worden ten behoeve van verder 

onderzoek in hoofdstuk 6 gebruikt voor de selectie van interviewrespondenten 
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6 Vastgoedstrategieën als gevolg van het gebruik van internet 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de kern van dit afstudeeronderzoek behandeld. Aan de hand van het 

gebruik van internet door retailers worden de gevolgen van online winkelen voor de 

vastgoedvraag nader onderzocht. Hiervoor werden in de tweede helft van 2009 11 

interviews gehouden met professionals werkzaam bij grote retailorganisaties. De interviews 

hebben als hoofddoel om de vastgoedstrategieën van retailorganisaties in relatie tot 

internetstrategieën te onderzoeken. Onder een vastgoedstrategie wordt hier de manier 

verstaan waarop een retailer vastgoed inzet om consumenten te bereiken ten einde 

producten te verkopen. Bovendien komen door middel van de interviews specifieke 

achtergronden van het gebruik van internetstrategieën ter sprake. Dit leidt tot beter inzicht 

in de oorzaken van het gebruik van verschillende internetstrategieën. 

Allereerst wordt de methodologie besproken. Vervolgens wordt aan de hand van de 

onderwerpen in de vragenlijst de literatuur besproken. Hierbij worden ook de verwachtingen 

ten aanzien van de verbanden tussen de internetstrategieën en de vastgoedstrategieën 

besproken, evenals de achtergronden daarvan. In paragraaf 6.4 worden deze resultaten 

nader toegelicht en geïnterpreteerd. 

6.2 Methodologie 

Voor dit deel van het onderzoek zal data uit de praktijk worden verzameld met behulp van 

semigestructureerde interviews. Interviews lenen zich goed voor het verzamelen van de 

benodigde data omdat de achtergronden van de internetstrategieën zich moeilijk laten 

beschrijven door antwoorden op algemene vragen. Juist de mogelijkheid om in een interview 

door te vragen na een aantal opgestelde vragen kan dieper op de specifieke situatie van het 

bedrijf van de respondent worden ingegaan. 

6.2.1 De selectie van respondenten 

Voor de selectie van respondenten werd gebruik gemaakt van de informatie over de 

internetstrategieën van 331 detailhandelformules die in hoofdstuk 5 werden besproken. 

Aangezien de vragen in het interview gericht waren op zowel de vastgoedstrategieën als de 

internetstrategieën van detailhandelsondernemingen werd gezocht naar respondenten met 

inzicht in de strategische keuzes op beide gebieden van de organisaties. 

Om te ondervangen dat de disciplines vastgoed en internet binnen veel organisaties niet 

onder één functie vallen, werden respondenten geselecteerd op het niveau van algemene 

directie, professionals op het gebied van vastgoed en professionals op het gebied van 

internet, marketing en communicatie. In tabel 6.1 worden de respondenten met hun 

organisatie en de functie die zij daarin bekleden benoemd. Het betreffen tien 

retailondernemingen en één bedrijf, Retail Property Management, dat het vastgoed van 

verschillende formules in beheer heeft. 
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Tabel 6. 1: De respondenten en hun functies 

Organisatie Functie 

Boekenvoordeel Adjunct Directeur 

Coolcat Directeur 

Free Record Shop Algemeen Directeur 

Retail Property Management Directeur 

Ahold New Business Manager E- commerce 

Macintosh Directeur Marketing & E- commerce 

Miss Etam (Etam Groep) Marketing- & Communicatiemanager 

Hem a Hoofd Vastgoed 

In tres Manager Vastgoedadvisering 

The Sting Director Real Estate Management & Development 

Van Haren Vastgoedmanager 
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Met het zicht op de analyse van de resultaten uit de interviews en de verbanden waarnaar 

werd gezocht met behulp van dit praktijkonderzoek, diende ook een spreiding van de 

respondenten over verschillende typen producten en verschillende internetstrategieën in 

acht te worden genomen. Aan de hand van de hoofdbranche die in hoofdstuk 5 werd 

toegekend aan verschillende winkelformules zijn de formules van de organisaties waar de 

respondenten werkzaam zijn verdeeld over de verschillende producttypen (zie paragraaf 

4.2) zoals te zien is in tabel 6.2. Door de winkelformules in te delen op basis van hun 

hoofdbranche wordt het grootste deel van het productassortiment van een formule 

vertegenwoordigd. De vastgoedvraag van een onderneming is overigens in theorie 

afhankelijk van het gehele productassortiment, waardoor de hoofdbranche slechts een 

indicator vormt voor het verband tussen producttypen en de impact van online winkelen. 

Om praktische redenen zijn de twaalf internetstrategieën gereduceerd tot vijf groepen 

waarbinnen de verwachte verschillen ten aanzien van de vraag naar winkelvastgoed 

minimaal zijn. Dit kan worden verondersteld omdat de eigenschappen van de strategieën 

die binnen de groepen verschillen weinig gerelateerd zijn aan verschil in vraag naar 

winkelruimte. Bovendien komen een aantal internetstrategieën niet of nauwelijks voor in de 

dataset van detailhandelformules. De twaalf strategieën zijn in de nieuwe categorisering 

ingedeeld zoals te zien in tabel 6.2. 
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Tabel 6.2: Onderzochte winkelformules verdeeld over 11 van de 20 selectieqroepen 

Producttypen 

Convenience 

goods 

Search goods 

Experience -

Durable goods 

Experience -

Non durable 

goods 

Speciality goods 

Eenvoudige 
informatiestrategieën 

Billboard 

Brochure 

Burmann 

Morgana 

Lin-o-lux 

Sting 

Lindes sa 

Witteveen mode 

Geavanceerde Eenvoudige online 
informatiestrategieën verkoopstrategieën 

Catalogus Export 

Service Spiegel 

Game Mania 

Boekenvoordeel 

Live ra 

Coach 

Coolcat 

Wonder wo man 

America Today 

Van Haren 

Promiss 

Intersport 

Perry Sport 

PRO Sport 

Dolcis 

Manfield 

Lucardi Juwelier 

Telefoonkopen.nl 

Geavanceerde 
online 
verkoopstrategieën 

Synergie 

Anti-spiegel 

Virtueel 

Albert Heijn 

AH-to-go 

Albert Heijn XL 

Etos 

Gall & Gall 

Free Record Shop 

Van Leest 

Blz. 

Libris 

Kijkshop 

Kwantum 

Prenatal 

Scapino 

lnvito 

lkzoekeentas.nl 

Miss etam 

Hem a 

Siebel Juweliers 

KPN 

Halfords 

Belcompany 

De indeling op basis van producttype die werd gebruikt voor de selectie van respondenten 

behoeft geen verdere toelichting op deze plaats. Het belang van de verschillende 

producttypen met betrekking tot internet is in paragrafen 4.2 en 5.3.2 reeds uiteengezet. 

De groepering van formules op basis van producttype en internetstrategieën maakt het 

mogelijk de 331 formules uit hoofdstuk 5 te verdelen over 2 5 selectiegroepen. Omdat de 

vragen met betrekking tot de relatie tussen internetstrategieën en vastgoedstrategieën voor 

de pre-internetstrategieën niet relevant zijn, wordt deze categorie uitgesloten, zodat 20 

selectiegroepen overblijven. Om de kwaliteit van de informatie uit de interviews te 

waarborgen moesten de interviews over zoveel mogelijk selectiegroepen worden verspreid. 

De 11 interviews hebben uiteindelijk gezorgd voor informatie over 44 winkelformules, 

waarbij 11 selectiegroepen waren vertegenwoordigd. 

6.2.2 Interviewopzet 

In deze subparagraaf worden een enige aandachtspunten benoemd die een rol hebben 

gespeeld bij de opzet van de interviews. Het resultaat was een interviewprotocol dat voor elk 

interview kon worden gebruikt. Er werd gekozen voor een semigestructureerde opzet 

waarbij een vragenlijst gedurende het interview een leidraad moest bieden voor een bredere 

discussie. Omdat de respondenten in verschillende werkgebieden, internet- en 

communicatie of juist vastgoed, werkzaam konden zijn werden alle onderwerpen wanneer 
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dat nodig was, ingeleid. In de interviews werden de vragen erop ingesteld dat de 

respondenten met meerdere formules van hun organisatie in gedachten konden 

antwoorden. Deze formules kunnen in dezelfde of verschillende branches actief zijn. 

Ook de volgorde van de vragen is in het interview van belang. Het uitgangspunt voor het 

interviewprotocol (zie bijlage 6) is om het respondenten mogelijk te maken zoveel mogelijk 

na te denken over het onderwerp. Wanneer de vervolgvragen bij de respondenten bekend 

zijn kunnen deze de antwoorden op vragen beïnvloeden. Om de respondent de mogelijkheid 

te bieden zich voor te bereiden op het interview, worden voorafgaand aan het interview 

alleen de onderwerpen (zie bijlage 7) en dus niet de vragen gecommuniceerd. In bijlage 8 is 

een uitgebreide bespreking van de vragen uit het interviewprotocol opgenomen. 

De inhoud van het interview werd verdeeld over vier onderwerpen, te weten: 

Kenmerken van de organisatie 

Visie op de markt 

Internetactiviteit 

Veranderende vastgoedvraag 

Van de respondenten werd aan het begin van het interview de naam, de naam van het 

bedrijf waar zij werkzaam zijn, hun functie binnen dat bedrijf en de winkelformules die in 

het interview worden besproken gedocumenteerd. Vervolgens werden verschillende 

kenmerken van de winkelformules doorgesproken, die voorafgaand aan het interview al 

zoveel mogelijk werden verzameld met behulp van de data die in hoofdstuk 5 werd 

besproken . Aanvullend werd gevraagd naar bijvoorbeeld de winkellocaties waar de 

winkelformules van de organisatie actief zijn. 

Het tweede onderwerp van het interview werd benoemd als de visie op de markt van de 

respondent. Daarbij werd gevraagd naar de perceptie van concurrentie en het beeld van het 

consumentengedrag met betrekking tot internet. Hiervoor werden de drijfveren van de 

kanaalkeuze van consumenten, beleving/ervaring, vertrouwen en gemak die in paragraaf 

3.4 werden besproken, gebruikt. Deze visie op de markt is van belang omdat deze een rol 

speelt in de strategische keuze ten aanzien van het gebruik van internet en winkelvastgoed 

in de bedrijfsvoering. 

Voor het derde onderwerp van het interview werd wederom gebruikt gemaakt van de 

informatie over de internetstrategieën uit hoofdstuk 5. Omdat de internetstrategieën 

voorafgaand aan het interview voor de verschillende formules was bepaald kon hier 

specifiek en dieper op worden ingegaan in het interview. Dit was één van de redenen 

waarom de methode van interviews voor de verzameling van data in dit stadium het meest 

zinvol was. 

Door middel van het vierde onderwerp van het interview werd tot de kern van dit 

afstudeeronderzoek gekomen. Dit onderwerp werd benoemd als de veranderende 

vastgoedvraag. Niet alleen richt dit onderwerp zich op de relatie tussen 

internetontwikkelingen en vraag naar winkelvastgoed in het algemeen, ook koppelt het de 
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vastgoedstrategieën van retailorganisaties aan de gebruikte internetstrategie door die 

organisatie. 

1: Kenmerken 2: Visie 3: Internetactiviteit 4: Vastgoedvraag 

I Organisatiestructuur _J] Perceptie van Middelen en Vraag naar 

concurrentie Mogelijkheden I winkelvastgoed 
Grootte van 

de organisatie ~ !I Internetstrategie 'j r---
Branche ~ r Beeld van het 

L~~~ti~-IJ consumentengedrag 

Figuur 6. 1: Schematische weergave van de opzet van het interview 

De interviews dragen zodoende op drie manieren bij aan het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag en de bijbehorende deelvragen. Ze gaan allereerst dieper in op de 

achtergronden van het gebruik van internetstrategieën, die in hoofdstuk 5 al werden 

besproken, aan de hand van de visie op de markt en de kenmerken van retailorganisaties. 

Ten tweede wordt de relatie tussen de vastgoedstrategieën van organisaties en online 

winkelen in het algemeen besproken. Tot slot wordt ook de relatie tussen de gebruikte 

vastgoed- en internetstrategieën binnen organisaties onderzocht. In figuur 6.1 is de opzet 

van dit deel van het onderzoek schematisch weergegeven. 

6.3 De resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten besproken van ll interviews besproken die werden 

gehouden van medio juli 2009 tot eind september 2009. De onderzoeksresultaten worden 

besproken per onderwerp in het interview. Hierbij worden vanzelfsprekend ook de 

verbanden gelegd tussen de verschillende onderwerpen, die in de bespreking vooraf gingen 

aan het betreffende onderwerp. De resultaten worden besproken aan de hand van de vragen 

die aan de respondenten werden gesteld, maar ook aan de hand van relevante opmerkingen 

van de respondenten die gedurende de interviews naar voren kwamen. 

6.3; 1 Kenmerken van de organisatie 

De bedrijven van de respondenten zijn verantwoordelijk voor in totaal 44 winkelformules. 

De helft van de formules die onder de bedrijven van de ondervraagde respondenten vallen is 

op basis van de branche in te delen onder het producttype "Experience - Non durable 

goods". Het gaat hierbij om formules in modezaken, schoenenzaken, lederwarenzaken, 

sport- en kampeerzaken en warenhuizen. Van de overige 22 formules zijn er 5 

verantwoordelijk in de "Convenience goods", 6 in de "Search goods", 5 in de Experience -

Durable goods" en 6 in de "Speciality goods" (zie ook tabel 6.2). 

De formules zijn redelijk verdeeld over de 1 7 hoofdbranches van Locatus, waarbij Antiek & 

Kunst, Doe-het-zelf, Hobby, Plant & Dier en Overig niet zijn vertegenwoordigd (zie tabel 

6.3). Het aantal formules per samenwerkingsvorm is minder goed verdeeld. De formules die 

in de interviews worden behandeld zijn in meer dan de helft van de gevallen filiaalbedrijven. 

(zie tabel 6.4) 
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Tabel 6.3: Aantal formules per branche 

Productype - Branche 

Convenience goods 

Levensmiddelen 

Persoonlijke verzorging 

Experience - Durable goods 

Huishoudelijke & Luxe artikelen 

Wonen 

Experience - Non durable goods 

Kleding & Mode 

Schoenen & Lederwaren 

Sport & Spel 

Warenhuis 

Search goods 

Media 

Speciality goods 

Auto & Fiets 

Bruin & Witgoed 

Juwelier & Optiek 

Totaal 

Aantal 

formules 

4 

4 

10 

8 

3 

6 

1 

3 

2 

44 

Tabel 6.4: Aantal formules per samenwerkingsvorm 

Samenwerkingsvorm Aantal 

formules 

Filiaalbedrijf 23 

Hard franchise 7 

Samenwerkend 4 

ondernemersverband 

Franchise en filiaalbedrijf 3 

Franchise 2 

Soft franchise 

Full franchise 1 

N.v.t. I Onbekend 3 

Eindtotaal 44 

Wanneer gekeken wordt naar de verdeling van de formules over verschillende winkellocaties 

wordt in de meeste gevallen aangegeven dat de formules winkels de binnensteden en 

stadsdeelcentra hebben. Overigens kunnen formules op meerdere locaties actief zijn 

waardoor de frequenties in figuur 6.2 niet optellen tot 44. 

0 5 JO 15 20 25 30 35 40 

Binnensh.d 

Kernverzorgend centrum 

Stads deelcentrum 

Wijkcentrum 

Buurtcentrum • Grootschalige concentratie 

Overige locaties • 
Figuur 6.2: Aantal formules per winkellocatie 

Ten aanzien van het aantal winkels en dus de grootte van de organisatie kan worden gesteld 

dat de respondenten allemaal bij grote bedrijven werkzaam zijn. Gemiddeld wordt er per 

interview gesproken over 136 winkels, al dan niet van verschillende formules. Per formule 

varieert het aantal winkels van 0 tot 71 6. Één formule heeft namelijk geen fysieke 

vestigingen, maar wordt tot nu toe slechts als online formule in de markt gezet. Om een 

indicatie te geven van de grootte van de organisaties kan het totale winkelvloeroppervlak 

van de formules aan de hand van het gemiddelde en het aantal winkels per formule worden 

berekend. Wanneer respondenten een marge gaven van het formaat van de formules wordt 

hiervan het gemiddelde genomen. De formules die onderwerp van gesprek zijn in de 

interviews zijn in totaal verantwoordelijk voor 11 ,4% van het totale winkelvloeroppervlak in 

Nederland (Locatus, 2009). 
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De behandelde factoren, branche, samenwerkingsvorm, locatie en grootte zullen in de 

volgende subparagrafen in verband worden gebracht met de visie op de markt, de 

internetactiviteit en de veranderende vastgoedvraag. 

6.3.2 Visie op de markt 

Concurrentieperceptie 
Om de visie op de markt van de respondenten te onderzoeken werd eerst de perceptie van 

de concurrentie onder de loep genomen. Hierbij werd respondenten gevraagd naar hun visie 

op de mate waarin de organisatie waarin zij werkzaam zijn concurrentie ervaart als gevolg 

van internet. De concurrentieperceptie als gevolg van internet staat in verband met de keuze 

ten aanzien van het inzetten van het fysieke en het online winkelkanaal door 

retailorganisaties. 

De respondenten geven hierin gemiddeld aan dat ze tussen neutraal en meer concurrentie 

ervaren als gevolg van internet. Ten aanzien van de Nederlandse detailhandel in het 

algemeen geven zij aan dat de concurrentie sterker is toegenomen. Zij geven daarbij 

namelijk aan dat de concurrentie tussen meer en veel meer concurrentie in ligt (zie tabel 

6.5). 

Eigen organisatie 

Nederlandse detailhandel 

Minder concurrentie r> IJ X X o Meer concurrentie 

Minder concurrentie o 0 o X X Meer concurrentie 

Bovendien veronderstelt iedere respondent dat de concurrentie in het algemeen groter is 

dan de concurrentie die zijn organisatie ervaart. Alle respondenten hebben dus een positief 

beeld van het bedrijf waar zij werkzaam zijn ten opzichte van de detailhandel in zijn geheel. 

Dit is opvallend aangezien sommige bedrijven actief zijn in branches die eerder in deze 

scriptie (hoofdstuk 4) werden aangeduid als gevoelig voor de impact van internet. De 

grootte van de organisaties zou de concurrentieperceptie aanzienlijk kunnen beïnvloeden. 

Zo geeft één van de respondenten aan dat de ''naambekendheid van 96%"belangrijk is om in 

een markt met internet als winkelkanaal te kunnen opereren. 

Om het verband tussen producttype en concurrentieperceptie te onderzoeken wordt het 

antwoord van de respondent als gemiddelde voor alle formules binnen zijn organisatie 

geïnterpreteerd. Wanneer deze nuancering wordt aangebracht zijn verschillen aan te duiden 

tussen producttypen. Bij de "convenience goods" wordt de mate van concurrentie het laagst 

ervaren. De mate waarin concurrentie wordt ervaren is het hoogst bij de "search goods". De 

drie producttypen waarbij de concurrentie het hoogst werd ervaren zijn tevens de 

categorieën waarvan in hoofdstuk 4 werd aangeduid dat de gevoeligheid voor internet het 

grootst was (zie tabel 6.6). 
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Search goods 

Experience - Non durable goods 

Speciality goods 

Experience - Durable goods 

Convenience oods 

tie (veel minder tot veel meer concurrentie) 

Neutraal I Meer concurrentie 01 + 
Neutraal I Meer concurrentie 0/ + 
Neutraal I Meer concurrentie 0 I+ 

Neutraal 0 

Minder concurrentie/Neutraal -/0 

Bovendien geven de respondenten aan dat de eigenschappen van producten van belang zijn. 

Een greep uit de opmerkingen hierover: 

• "Het is een product dat zich makkelijk laat vergelijken in prijs. Het laat zich ook 
makkelijk distribueren via post, uit Nederland of buitenland." ''Product is 
gelijkvormig." 

• ''Basisdingen waarvan consumenten weten wat ze kunnen verwachten, dingen die je 
niet hoeft te proeven. voelen of te passen, die dingen worden met name via Internet 
gekocht,· Gemaksartikelen ': 

• "Consumenten kopen, ook schoenen, online zodra er sprake is van direct 
vergelijkbare maatvoering. " 

• ''Bij een bedrag van €3,00-3,50 gaat het veelal om impulsaankopen. Voor deze prijs 
winkelen consumenten (nog) niet zo snel op internet. " 

• ''De mate waarin concurrentie wordt ervaren is verschillend over het assortiment." 
• ''De invloed van internet in branches waar vergelijken heel makkelijk is, is groot." 

Deze opmerkingen geven de beperking aan van het toekennen van een formule aan een 

hoofdbranche om vervolgens een conclusie te kunnen trekken voor de gevolgen van internet 

in deze branche. Producten uit het assortiment van een formule die niet onderhevig zijn aan 

gevoeligheid voor gevolgen van online winkelen kunnen onder de hoofdbranche worden 

geschaard die wel gevolgen van online winkelen ondervindt. Toch zijn dergelijke conclusies 

nuttig om een algemene indruk te krijgen van de impact van internet in een branche, mits 

men in gedachten rekening houdt met specifieke situaties als gevolg van het 

productassortiment. 

Wanneer het verband tussen winkellocaties en concurrentieperceptie wordt onderzocht is de 

perceptie over de concurrentie als gevolg van internet verdeeld zoals in tabel 6.7 te zien is. 

Het zijn de stadsdeelcentra, kernverzorgende centra en binnensteden die het meest 

concurrentie gevoelig worden geacht aan de hand van perceptie van concurrentie binnen 

formules die op deze locaties actief zijn. Deze drie typen winkellocaties herbergen relatief 

veel internetgevoelige branches. Met de conclusies van hoofdstuk 4 in het achterhoofd is 

het dan ook niet raar om te zien dat op deze locaties de concurrentieperceptie als gevolg 

van internet het grootst is. Het stadsdeelcentrum kan als zeer gevoelig voor de invloed van 

internet worden beschouwd. Los van de branches die er gevestigd zijn spelen overigens ook 

andere factoren, zoals de bereikbaarheid van een winkelcentrum en de 

parkeermogelijkheden een rol in de perceptie van concurrentie. 

Oscar Zijlmans 10-02-10 68 



Winkellocatie tie (veel minder tot veel meer concurrentie) 

Stadsdeelcentrum Neutraal I Meer concurrentie 0/+ 
Kernverzorgend centrum Neutraal I Meer concurrentie 0/+ 
Binnenstad Neutraal I Meer concurrentie 0/+ 
Overige locaties Neutraal 0 
Grootschalige concentratie Neutraal 0 
Wijkcentrum Neutraal 0 
Buurtcentrum Minder concurrentie I Neutraal -/0 

Retailers en het beeld van het consumentengedrag 
Ten tweede werd het beeld van het consumentengedrag onder de loep genomen omdat het 

vermoeden bestaat dat het beeld van het consumentengedrag bij retailorganisaties in 

verband staat met de keuze ten aanzien van het inzetten van het fysieke en het online 

winkelkanaaL Doordat dit onderwerp werd onderzocht aan de hand van een open vraag is 

het moeilijk om het verband met de kenmerken van de organisatie van retailers te 

onderzoeken. In dit kader worden verwacht dat de grootte en branche van de retailers van 

invloed kunnen zijn. Het verband tussen de grootte van de organisatie en het beeld van het 

consumentengedrag is in de interviews niet naar voren gekomen. Grote organisaties zouden 

met meer kennis een ander beeld van de consument kunnen hebben. De antwoorden op de 

vraag in het interview sluiten wel aan op het veronderstelde verband tussen branche en het 

beeld van het consumentengedrag. Bovendien bevestigen de reacties de veronderstelde 

verschillen ten aanzien van de keuzes van de consument. Denk aan de behoeften van 

consumenten, het winkelproces en winkelmotief. Een greep uit de reacties van de 

respondenten: 

• 'Ve consument is beter geïnformeerd." 
• "Barrières voor fysieke winkels, zoals parkeertarieven, zijn ook van belang. De 

drempel van verzendkosten wordt steeds kleiner omdat de kosten om de fysieke 
winkel te bezoeken hoger worden." 

• ''Het zit niet alleen in het product maar ook in het proces. Het winkelproces verschilt 
namelijk nogal per type product (tijdstip). Er wordt vanuit gegaan dat winkelen een 
rationeel proces is waarbij mensen weten wat ze willen kopen, maar dit is een 
onjuiste aanname. Bij heel veel aankopen wisten consumenten van tevoren helemaal 
niet dat ze de aankopen gingen doen. (Impulsaankoop) Een heel groot deel van de 
aankopen, ook op internet, is impulsgericht." 

• 'Ve basis wordt via internet verkocht. Bijkopen doe je in de winkel." 
• 'Ve consument went steeds meer aan het gebruik van internet als winkelkanaal. 

Door gewenning en positieve ervaring op het gebied van betalingen en 
betrouwbaarheid (eerdere barrières die voor terughoudendheid onder consumenten 
zorgde) en doordat de consument wel leuk vindt, om het via internet te winkelen, is 
dit gedrag veranderd. Bovendien spelen bereikbaarheid en parkeermogelijkheden als 
barrières om de fysieke winkels te bezoeken een negatieve rol voor de fysieke 
winkel." 

• "Mensen zijn veel beter geïnformeerd over producten, met name bij duurzame en 
luxe goederen. Mensen komen dan ook soms op internet tot de koopbeslissing. 
Prijsvergelijken valt ook onder de beter geïnformeerde consument." 
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• "Er zullen altijd grote groepen consumenten blijven die de binnenstad blijven 
bezoeken." 

Wanneer het consumentengedrag ter sprake komt noemen de respondenten de 

mogelijkheden voor consumenten om producten te vergelijken en het belang van het naar 

wens inrichten van het koopproces. Bovendien verandert het gedrag van de consument 

omdat de voor- en nadelen van verschillende winkelkanalen zich ontwikkelen. Aan de hand 

van de volgende vraag in het interview over beleving/ervaring, vertrouwen en gemak, kan 

verder worden onderzocht welke verschillen in het verband tussen producten en het beeld 

van het consumentengedrag bij de respondenten te onderscheiden zijn. 

In tabel 6.8 is te zien dat respondenten vinden dat internet redelijk slecht presteert op het 

gebied van beleving, goed op het gebied van vertrouwen en goed tot zeer goed op het 

gebied van gemak. 

Tabe/6.8: De drilveren van consumenten en de restatie van internet 

Prestatie van internet op 
het ebied van ... 

Beleving I ervaring: Slecht [i x x u IJ Goed 

Vertrouwen: Slecht 0 c c x 0 Goed 

Gemak: Slecht n [j n x x Goed 

Wanneer gekeken wordt naar de verschillen tussen de respondenten actief in branches met 

verschillende producttypen vallen een aantal zaken op. Respondenten in de "Search goods" 

geven aan dat de prestatie van internet op het gebied van beleving zeer slecht is. Dit geeft 

een indicatie van het belang dat retailers die hoofdzakelijk "Search goods" verkopen, in de 

mediabranche (zie tabel 6.3), hechten aan de fysieke winkel om deze beleving te bieden. 

Ook bij de "Experience - Durable goods" en de "Convenience goods" wordt de prestatie van 

internet op het gebied van beleving en ervaring als slecht aangeduid (zie tabel 6.9). 

Ook is het opvallend dat de "Experience - Non durables" minder slecht en de "Speciality 

goods" zelfs goed presteren op het gebied van het bieden van beleving op internet. Juist 

deze categorieën zijn succesvol op internet. Een greep uit de reacties van respondenten: 

• "Internet kan niet eenvoudig worden gebruikt om emotie over te brengen. Voor het 
aanraken van een product moet men echt naar de winkel toe." 

• ''Bij gebruiksartikelen, zoals bij Kijkshop, daar is "look & fee/" minder belangrijk 
geworden." 

• 'Ve consument wil geïnspireerd worden. jongeren weten wel wat ze ongeveer willen, 
maar niet exact. Op internet kledingshoppen is dan ook heel tijdrovend." 

• ''Bij versproducten is beleving (voelen/zien) belangrijker dan bij een pak koffie. De 
winkel kan meer beleving bieden." 
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Producttype Prestatie online winkelkanaal 
(zeer slecht tot zeer oed) 

Search goods Zeer slecht 1 Slecht 

Slecht 

Slecht 

Slecht I Neutraal 

Goed 

--1 -
Experience - Durable goods 

Convenience goods 

Experience - Non durable goods 

oods 

Beleving is dus van groot belang ten aanzien van de keuze van de consument om online of 

offline te winkelen. Ook ten aanzien van de prestatie van internet op het gebied van 

vertrouwen zijn er verschillen aan te wijzen voor de verschillende producttypen (zie tabel 

6.1 0). 

Tabel 6. 10: Prestatie van het online winkelkanaal o 

Producttype Prestatie online winkelkanaal 
Vertrouwen (zeer slecht tot zeer oed) 

Geen respons 

-10 
+ 

Convenience goods 

Experience - Durable goods 

Search goods 

Neutraal 1 Goed OI + 
Neutraal 1 Goed 01+ 

Experience - Non durable goods Goed 

oods Zeer oed 

De "Search goods" vallen uit de toon als producttype dat zich goed leent om via internet te 

worden verkocht. De bijbehorende respondenten vinden dat internet op het gebied van 

vertrouwen relatief minder goed presteert. Wederom geven respondenten in de "Experience 

- Non durables" en "Speciality goods" aan dat internet op het gebied van vertrouwen goed 

tot zeer goed presteert. Een greep uit de reacties van respondenten ten aanzien van 

vertrouwen : 

• ''Het is een basis van Internet datje weet van tevoren watje koopt." 
• "Men kan gemakkelijker zaken nakijken of controleren." 
• "Vertrouwen in product en merk is heel belangrijk. Het vertrouwen wordt, enkele 

uitzonderingen daar gelaten, gemaakt in de fysieke winkel en doorvertaald naar het 
online winkelkanaal. " 

• ''Hema heeft een hele grote naamsbekendheid en Hema heeft het blinde vertrouwen 
van de klant.'~ .. "Op basis daarvan ben je in staat veel gemakkelijker via internet te 
verkopen." 

Vertrouwen van consumenten vormt vooral een voorwaarde voor retailers om online 

producten te verkopen. Het vertrouwen van consumenten uit zich onder andere in 

naamsbekendheid van een winkelformule en het vertrouwen in de kwaliteit van producten 

die worden verkocht. 
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Internet presteert volgens deze respondenten in de categorieën "Experience- Non durables" 

en "Speciality goods" op het gebied van gemak het beste (zie tabel 6.11 ). 

Producttype Prestatie online winkelkanaal 
Gemak (zeer slecht tot zeer oed) 

Experience - Durable goods 

Convenience goods 

Neutraal I Goed 01+ 
Goed + 

Search goods Goed + 
Experience - Non durable goods Goed I Zeer goed +I++ 

oods Zeer oed 

Twee van de reacties van respondenten ten aanzien van gemak: 

• 'Ve huidige generatie is in tijdsnood Er is zoveel te doen dat men de tijd efficiënter 

gaat indelen. In dit kader gaat de consument internet gebruiken voor zaken die 
efficiënt kunnen. " 

• "Mensen met weinig tijd kunnen beter terecht online. Denk aan de openingstijden." 

Het afleveren vindt vaak nog wel plaats gedurende werktijden. 

De resultaten ten aanzien van het verband tussen producttype of branche en het beeld van 

het consumentengedrag bij retailers leggen de succesfactoren van goedpresterende 

producttypen op internet aan. Internet presteert namelijk vooral in deze productcategorieën 

goed op het gebied van de drijfveren voor de kanaalkeuze van de consument, 

beleving/ervaring, vertrouwen en gemak. Alleen op het gebied van beleving presteert 

internet als winkelkanaal slecht bij de "Search goods". Aan de hand hiervan kan dus ook 

worden geconcludeerd dat verder onderzoek op basis van deze factoren zinvol is. Dit is 

mede van belang omdat de respondenten aangeven dat de prestaties van internet zich op 

deze aspecten zal blijven ontwikkelen. Bovendien is de indeling op producttypen op deze 

manier in deze vergelijking ook relevant. Er dient hierbij wel rekening te worden gehouden 

met het feit dat het aantal respondenten per categorie verschilt en erg laag is. Daarentegen 

gaat het om professionals van een aantal van de grootste retailorganisaties in Nederland, 

waarvan verwacht kan worden dat zij een waarheidgetrouw beeld van de situatie in hun 

branche kunnen schetsen. 
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6.3.3 Internetactiviteit 

Binnen het onderwerp "lnternetactiviteit" worden de internetstrategieën, de doelen van deze 

strategieën en de middelen en mogelijkheden van retailers onderzocht. Ten eerste zal 

worden ingegaan op de internetstrategieën van de organisaties van retailers. Zoals eerder in 

dit hoofdstuk, in subparagraaf 6.2.1, al werd vermeld zijn de internetstrategieën van 

organisaties gebruikt om respondenten te selecteren voor interviews. De verdeling van de in 

dit hoofdstuk onderzochte formules is weergegeven in tabel 6.12. 

Tabel 6. 12: Aantal onderzochte formules per internetstrategieën 

Strategie Aantal van Formules In deze tabel is te zien dat bijna twee keer 

Billboard l zoveel online verkoopstrategieën als 

Brochure 5 informatiestrategieën zijn onderzocht. Het 
Catalogus 3 

Service 

Informatiestrategie 

Spiegel 

Synergie 

Virtueel 

Online verkoopstrategie 

Eindtotaal 

6 

(subtotaal) 15 

7 

21 

(subtotaal) 29 

44 

grootste deel van de strategieën die zijn 

onderzocht behoort tot de 

synergiestrategieën. Dit is de meest 

geavanceerde strategie voor retailers 

waarbij het online winkelkanaal een 

ondergeschikte rol heeft. Voor het 

beantwoorden van de hoofdvraag van dit 

onderzoek (zie hoofdstuk 1) zijn geavanceerdere strategieën het meest interessant, omdat 

kan worden verwacht dat de impact van het gebruik van geavanceerdere internetstrategieën 

door retailers op de vraag naar winkelvastgoed, in positieve dan wel negatieve zin, het 

grootst is. 

Internetstra te 

Billboard Minder concurrentie L x [ c Meer concurrentie 

Catalogus Minder concurrentie 0 L 0 x c Meer concurrentie 

Service Minder concurrentie IJ L: [ x c Meer concurrentie 

Synergie Minder concurrentie n I x x LJ Meer concurrentie 

Virtueel Minder concurrentie IJ x x 0 0 Meer concurrentie 

Wanneer gekeken wordt naar het verband tussen internetstrategie en concurrentieperceptie 

vallen een aantal zaken op. Hoewel aan de hand van interviews niet kan worden onderzocht 

hoe de concurrentieperceptie tot het gebruik van internet heeft geleid, kunnen de huidige 

verbanden tussen concurrentieperceptie en de geadopteerde internetstrategie wel 

inzichtelijk worden gemaakt. Het zou zo kunnen zijn dat naar mate retailers meer 

concurrentie ervaren als gevolg van internet, zij ook een geavanceerdere strategie wensen 

toe te toepassen. De resultaten uit de interviews wijzen echter uit dat naar mate een 

geavanceerdere strategie wordt toegepast, respondenten juist minder concurrentie ervaren 

als gevolg van internet. Niet alleen is de concurrentieperceptie van belang bij het gebruiken 

van internet, ook is het gebruik van internet dus bepalend voor de mate waarin concurrentie 

wordt ervaren (zie tabel 6.13). Overigens stellen respondenten dat de defensieve benadering 

om internet meer en meer in te zetten als gevolg van toenemende concurrentie niet per 

definitie van toepassing is. Samenvattend verwoord een respondent het als volgt : "Ons 
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bedrijf is nu actief als innovator in de markt'; door internet te gebruiken , ''en gedurende de 
tijd dat concurrenten nog niet online zijn (voor verkoop en oriëntatie) zal ons bedrijf minder 

concurrentie ervaren. " 

Stellingen met betrekking tot internetgebruik 

De stellingen behorend bij de eerste vraag in het interview over dit onderwerp, maken het 

mogelijk de toegekende strategieën op basis van het bekijken van de websites (zie 

hoofdstuk 5), te vergelijken met de functionaliteit van de websites van de formules, zoals 

deze door de respondenten wordt gezien. De vergelijking kan echter niet per formule 

worden gemaakt aangezien respondenten de stellingen beantwoordden op basis van de 

gehele organisatie. Om dit te ondervangen wordt voor de vergelijking van de antwoorden de 

meest geavanceerde strategie die binnen de organisatie waar de respondent werkzaam is, 

vermeld. De opmerkingen van respondenten worden gebruikt om het beeld dat hierbij 

ontstaat te ondersteunen. 

Tabel 6. 14: Resultaten van vier stellingen over het gebruik van internet 

Stelling 

1; Via de website worden nieuwe markten (geografisch of klantsegmenten) bereikt. 

2; De website wordt gezien als extra vestiging, heeft vergelijkbare eigenschappen als de 

fysieke winkel (denk aan kleurstell ingen / huisstijl), maar is weinig verbonden aan deze fysieke 

w inkels . 

3; Website en fysieke winkel zijn sterk met elkaar verbonden . Er worden verschillende 

diensten en service geboden om de relatie met de klant te verbeteren. 

4 ; De fysieke winkel is ondergeschikt aan de website . De fysieke winkel vervult slechts een 

ondersteunende functie. 

"l 
t::: 
~ 

6 

7 

0 

........ 
~ "l 
~ t::: 
...... q, 
:::s q, 

~ es 
1 3 

0 9 

0 3 

0 10 

De eerste stelling gaat in op het exportprincipe, de mogelijkheid om nieuwe markten aan te 

spreken met behulp van internet. Zes van de tien respondenten bevestigen dat het mogelijk 

is om met internet nieuwe markten aan te spreken (zie tabel 6.14). De overige reacties 

geven echter ook aan dat het niet vanzelfsprekend lukt hoewel het wel mogelijk is. Één van 

de respondenten over dit onderwerp : "Dit effect is heel klein. Merk en naamsbekendheid zijn 

hiervoor te belangrijk." Een ander vat het als volgt samen : "Ten dele eens , omdat mensen je 

eerst op internet moeten opzoeken. Als mensen je niet kennen, waarom zouden je ze dan 

opzoeken. Het contact moet hebben plaatsgevonden. Internet als middel om het contact te 

leggen, daar geloof ik niet in ." Het exportprincipe vormt de basis van de meest eenvoudige 

online verkoopstrategie, de exportstrategie. Deze strategie komt echter in dit onderzoek 

niet, maar ook in andere onderzoeken (Weltevreden et al., 2005) nauwelijks voor. Het 

beoogde effect, en daarmee ook deze strategie, is toch zeer relevant, zo blijkt uit de 

reacties van respondenten. De organisaties van de respondenten gebruiken dit principe 

echter in andere, zowel geavanceerdere als minder geavanceerde, strategieën. 

De tweede stelling (zie tabel 6.14) gaat in op connectie tussen de online en fysieke winkel. 

Respondenten geven bijna allemaal aan dat de website sterk verbonden is met de fysieke 

winkel. Één respondent geeft echter aan dat de fysieke winkel vooralsnog wel los staat van 

de fysieke winkel. De respondent die het met de stelling oneens is stelt dat "de 
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onderscheidende elementen moeten worden vertaald naar online". Vooralsnog is dat volgens 

hem nog niet het geval. 

De derde stelling gaat in op synergie tussen de online en fysieke winkel. Zeven 

respondenten zijn het eens met de stelling dat er verschillende aanvullende diensten via de 

website worden geboden om de relatie met de klant te verbeteren (zie tabel 6.14). Drie 

respondenten zijn het niet eens met de stelling dat hun organisatie synergie realiseert met 

de huidige internetstrategie van de winkelformules van het bedrijf. "In de praktijk is de 
verbondenheid maar beperkt. Het winkelbeeld van de winkels binnen formules is niet eens 
eenduidig. De fysieke omgeving in de winkel is lang nog niet overal op het gewenste 
niveau'; aldus één van de respondenten. "Internet is notjust another store. Mensen zijn niet 
meer offline of online. Dit loopt naadloos is elkaar over. Website en winkel moeten hierop 
aansluiten '; aldus één van de positieve reacties op de stelling. 

Tot slot geven alle respondenten bij de vierde stelling, "Fysieke winkel is ondergeschikt", 

aan dat de fysieke winkel geen ondergeschikte rol vervult ten opzichte van de onl ine winkel. 

Uit de reacties van de respondenten blijkt dat de stellingen zowel voor geavanceerde als 

minder geavanceerde strategieën veelal hetzelfde worden beantwoord. De resultaten 

ondersteunen dat de rangorde binnen de typologie van strategieën niet afdoende is om 

synergie bij de informatiestrategieën uit te sluiten. Dit bevestigt de conclusie uit hoofdstuk 

5 (zie ook figuur 5.4) dat de rangorde die in de internetstrategie-typologie wordt gebruikt 

niet vanzelfsprekend moet worden geacht. Ook de geavanceerde informatiestrategieën 

geven namelijk aan dat er sprake is van synergie. Deze synergie kan zeker in het kader van 

de impact op de vraag naar vastgoed zeker van belang zijn. 

De effecten van het gebruik van internet 
De tweede vraag in het interview binnen het onderwerp "lnternetactiviteit" geeft inzicht in de 

beoogde effecten van de internetstrategieën van retailers. Deze effecten worden niet alleen 

verwacht per strategie verschillend te zijn, ook zullen ze leidend zijn voor de veranderende 

vastgoedvraag van organisaties als gevolg van het gebruik van internet (zoals eerder 

besproken in paragraaf 3.6). De effecten van de gebruikte internetstrategieën door de 

geïnterviewde retailorganisaties worden gemeten aan de hand van zes stellingen, waarvan 

de resultaten achtereenvolgens in tabel 6.1 5 te zien zijn. 

Tabel 6. 15: Resultaten van zes stellingen over de effecten van het gebruik van internet 

Stelling Effect 

1; De website dient geen specifiek doel. Internet heeft geen positieve "Neutraliteit"' 

of negatieve invloed op mijn organisatie. 

2; Internet verandert de manier waarop consumenten winkelen, maar "Modificatie" 

heeft geen gevolgen voor de omzet van mijn organisatie. 

3; Het hebben van een website als winkelkanaal voor consumenten "Complementarteit-

(oriëntatie, verkoop en service) vormt een aanvulling op de Versterking " 

bestaande activiteiten , versterkt de concurrentiepositie en leidt dus 

tot hogere omzet . 
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4; Het ontplooien van activiteiten via internet door middel van een "Complementariteit -

website bespaart kosten in de bedrijfsvoering en leidt tot efficiëntie . Efficiëntie" 

S; Via internet wordt een deel van de omzet van mijn bedrijf "Substitutie - Intern" 

gerealiseerd. 

6 · Online activiteit van concurrenten gaat ten koste van het "Substitutie - Extern" 

marktaandeel en de omzet van mijn organisatie. 

2 

6 

s 

2 6 

0 4 

0 s 

Acht van de 1 0 respondenten is het ermee oneens dat de website geen specifiek doel dient 

(zie tabel 6.1 5). De respondenten die het oneens waren met deze stelling uitten hiermee 

hun visie op het nut van de gebruikte internetstrategie op dit moment. Het merendeel van 

de respondenten is het er ook mee oneens dat internet het gedrag van consumenten 

verandert, maar geen gevolgen heeft voor de omzet van zijn organisatie (zie tabel 6.1 5). De 

respondenten die het eens zijn met de stelling benadrukken dat "wanneer internet goed 
wordt toegepast dit positieve gevolgen hebben voor de omzet van de organisatie." Zij 

signaleren geen negatieve gevolgen 18. De derde stelling gaat verder in op de toegevoegde 

waarde van internetstrategieën door het effect "Complementariteit" te meten. Opvallend is 

dat juist de respondenten met de minst geavanceerde strategieën hun vraagtekens hebben 

bij de toegevoegde waarde van het gebruik van internet als winkelkanaal in hun bedrijf. 

Voor de informatiestrategieën houden de respondenten in het midden of een dergelijke 

strategie toegevoegde waarde heeft. Het onderscheidend vermogen van een bedrijf dat een 

informatiestrategie gebruikt is in een markt waarin bijna elke retailorganisatie minstens een 

informatiestrategie gebruikt misschien al niet meer zo groot. 

De toegevoegde waarde van internetstrategieën door kosten te besparen wordt door het . 

grootste deel van de respondenten niet erkend (zie tabel 6.1 5). Een veel gehoord geluid is 

dat het toch vooral grote investeringen vraagt om een succesvolle internetstrategie in te 

zetten. Één van de respondenten zegt echter: "Er zijn nog heel veel extra mogelijkheden, die 
wel bekend zijn, maar nog niet worden gebruikt. Klanten kunnen bijvoorbeeld met 
persoonlijke aanbiedingen worden benaderd. Aanbiedingen kunnen dienen voor loyaliteit 
maar ook om meer bestedingen of meer klanten te lokken." De stelling verwijst direct naar 

de aanleiding voor dit onderzoek. Omdat vastgoed relatief duur is in vergelijking met 

internet zouden de kostenbesparingen zich kunnen vertalen naar de vraag naar vastgoed. 

Het feit dat respondenten dit effect in de huidige situatie niet erkend, vertelt dan ook iets 

over de positie van de respondenten ten aanzien van de vraag naar vastgoed. In 

subparagraaf 6.3.4 wordt hierop ingegaan. 

Op de vraag of een deel van de omzet via de website wordt gerealiseerd reageren de 

respondenten ten aanzien van online verkoopstrategieën logischerwijs dat dit het geval is. 

De respondenten reageren ten aanzien van de informatiestrategieën logischerwijs dat dit 

niet het geval is. De strategie worden op basis van dit gegeven niet voor niets 

onderscheiden 19• Tot slot rest het externe substitutie-effect (zie tabel 6.15). De 

respondenten zijn hierover allerminst eensgezind. De operationalisatie van dit effect in de 

18 Dit heeft te maken met interpretatie van de stelling. In de stelling werd onvoldoende benadrukt dat het zowel om 

positieve als negatieve invloed kon gaan . Dit bracht echter wel een nuttige discussie op gang in de interviews. 
19 Toch wordt ook via informatiestrategieën omzet gerealiseerd, weliswaar indirect. De respondenten 

interpreteerden deze stelling echter niet zo, wat ten goede komt aan de resultaten. 
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vragenlijst speelde hierin ook een rol. De stelling was prikkelend: "Online activiteit van 

concurrenten gaat ten koste van het marktaandeel en de omzet van mijn organisatie." Een 

greep uit de reacties van respondenten : 

• "Als concurrentie toeneemt, kan dat ten koste gaan van de eigen organisatie." 
• "Elke extra concurrent gaat ten koste van de eigen organisatie. Het is de kunst om 

het net iets beter te doen dan de ander. " 
• "Als ook concurrenten op dezelfde manier actief zouden zün op internet zou het 

geen gevolgen hebben voor de omzet, maar als First-mover (innovator) heeft het 
invloed op je omzet. Mensen gaan niet substantieel meer besteden aan 
boodschappen. Als First mover gaat het ten koste van de concurrent. Er zal wel een 
verschuiving van offline naar online gaan. ''2o 

Als samenvatting van het verhaal over de effecten gaan we terug naar de verwachtingen 

omtrent de effecten van het gebruik van internetstrategieën zoals beschreven in paragraaf 

3.6, tabel 3.2. Wanneer de resultaten worden vergeleken met de verwachte effecten blijkt 

deze niet altijd overeenkomen. De specifieke situaties bij en de persoonlijke interpretaties 

van de respondenten kunnen de verschillen en overeenkomsten voor een groot deel 

verklaren. Dit maakt het meten van deze effecten niet minder nuttig, omdat het uiteindelijk 

wederom om de perceptie van de retailer gaat wanneer hij de keuze maakt om verschillende 

winkelkanalen in te zetten. Deze effecten en doelen van internetstrategieën dienen dan ook 

op grotere schaal te worden onderzocht, om hierin beter inzicht te verkrijgen. 

Online omzet 
De derde vraag binnen dit onderwerp betreft het aandeel van de omzet dat online wordt 

gerealiseerd. De respondenten wensen hierop vaak niet te antwoorden, ook vanwege de 

beursnotering van sommige organisaties waar respondenten werkzaam zijn. Wel geven zij 

vaak een indicatie van de omzet door deze te relateren aan de omzet die fysieke winkels 

wordt gerealiseerd. Deze vraag is bovendien alleen van toepassing wanneer een online 

verkoopstrategie wordt gebruikt. Gerealiseerde omzet als gevolg van RoPo-gedrag2 1 van 

consumenten is namelijk zeer moeilijk meetbaar. De indicaties van de respondenten lopen 

uiteen van "de online omzet is ongeveer gelijk aan de omzet gerealiseerd in één grote 
winkel" tot "de online omzet is ongeveer gelük aan S-6 winkels" of "de grootste fysieke 
winkel': Bovendien signaleren alle respondenten hierin een sterke groei of in de woorden 

van één van hen een groei in "dubbele cüfers ': Bovendien geven zij te kennen dat ze 

verwachten dat de online bestedingen verder zullen groeien. Inschattingen hiervan lopen 

uiteen van 10% tot 40% van de totale Nederlandse detailhandelbestedingen. 

Middelen en mogelükheden van retailers 
De laatste twee vragen in het interview omtrent het onderwerp "lnternetactiviteit" gaan over 

de middelen en mogelijkheden van retailers, die naar verwachting een belemmering kunnen 

vormen voor het al dan niet adopteren van een (geavanceerdere) internetstrategie of het 

2o Wederom een stelling die open stond voor interpretatie. De discussie die dit opleverde was echter zeer nuttig 

voor het onderzoek, getuige de begeleidende reacties. 
21 Consumentengedrag waarbij online informatie wordt gezocht over producten, maar aankopen worden gedaan in 

de fysieke winkel. 
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veranderen van de vastgoedvraag. De respondenten werd gevraagd of hun organisatie op dit 

moment de meest gewenste internetstrategie gebruikt. Zo nee, waarom niet? 

Van de respondenten geven er acht aan dat op dit moment nog niet de meest gewenste 

internetstrategie wordt toegepast. Velen zeggen ook dat de website continu in ontwikkeling 

is. Zij geven hiervoor veelal andere redenen dan de voorgestelde redenen in het interview. 

Dit kan worden toegeschreven aan de grootte van de organisatie. De grote bedrijven die 

onderwerp van studie zijn in dit hoofdstuk ondervinden weinig beperkingen door te weinig 

tijd, geld of arbeidscapaciteit. Zo wordt de tactische uitwerking binnen het bedrijf als 

ondergeschikt aan de strategische keuzes ten aanzien van het gebruik van internet 

aangeduid. Deze tactische uitwerking zorgt er echter wel voor dat de tijd die nodig is om de 

organisatie in te richten op bijvoorbeeld het verkopen van de producten online aanzienlijk 

is. ''Er zijn al plannen voor de nieuwe website, die dit jaar online komt'; gaf een respondent 

te kennen. Bovendien zijn de meningen over de impact van online winkelen binnen sommige 

bedrijven verdeeld. Bovendien worden sommige ideeën om strategische redenen nog niet 

uitgewerkt omdat de markt er naar de mening van sommige respondenten nog niet klaar 

voor is. De twee respondenten die aangeven dat op dit moment wel de juiste 

internetstrategie wordt gehanteerd, geven hiervan ook de reden dat de markt op dit 

moment juist deze specifieke strategie vereist . Bij ledenorganisaties gelden alle benoemde 

redenen, omdat de leden meedenken over de internetstrategie. 

• ''Beperking van ledenorganisatie (1200 meebeslissers)': 
Bovendien is de ervaring van het moederbedrijf of andere formules binnen de organisatie, 

zo blijkt uit één van de reacties van de respondenten. Kennis kan worden toegepast om de 

website zijn doel beter te laten dienen. 

• 'Veichmann is al in alle valkuilen getrapt." (Deichmann is het moederbedrijf van "van 
Haren':) 

Hoewel binnen een organisatie de kennis en middelen in huis zijn om bij elke formule de 

meest geavanceerde internetstrategie toe te passen, gebeurt dit lang niet altijd. Zo wordt 

bijvoorbeeld als reden gegeven dat een franchise ten opzichte van een filiaalbedrijf met 

weerstand onder de franchisenemers te maken krijgt. Hiermee wordt het verband tussen de 

samenwerkingsvorm en internetstrategie dus bevestigd, terwijl dit verband niet naar voren 

kwam bij de analyse in hoofdstuk 5. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat er 

beloningsstructuren zijn om franchisenemers aan te moedigen om door te verwijzen naar de 

website. Bovendien zouden online aankopen kunnen worden toegeschreven aan 

postcodegebieden. 

• "Franchisenemers zijn niet gelukkig met een verkoopsite. De ontwikkeling verschuift. 
De focus op uitbreiding ligt nu in het fysieke winkelkanaal, maar een verkopende 
strategie wordt niet uitgesloten voor de toekomst. Oplossingen: afkomst van de 
klant naar postcode gebied (toerekening aan franchisenemers). " 

Ook speelt het een rol dat de formules binnen één organisatie in verschillende markten of 

marktsegmenten actief zijn. Hierin speelt ook de vergelijkbaarheid van de formule in de 

fysieke en online winkel een rol. Om optimale synergie te bereiken dient de fysieke formule 

te worden doorvertaald naar de online omgeving. Een formule waarin service centraal staat, 

moet een zelfde mate van service online kunnen bieden. Een formule die zich veel minder 
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op service focust moet dat ook online niet doen. Het beeld van de formule is als het gevolg 

hiervan duidelijker. 

De middelen en mogelijkheden van organisaties kunnen worden gebruikt om de verschillen 

tussen het gebruik van internetstrategieën te verklaren. De middelen en mogelijkheden die 

per bedrijf verschillen leidden ertoe dat er niet kan worden gesproken van algemeen 

geldende situatie. De specifieke context van de organisatie ten aanzien van de visie van het 

management, de manier waarop de organisatie is ingericht, met daarvan als onderdeel ook 

de grootte van de organisatie en de samenwerkingsvorm, is van wezenlijk belang. 

6.3.4 Veranderende vastgoedvraag 

Het laatste onderwerp van het interview betreft de veranderende vastgoedvraag . Met dit 

onderwerp wordt de kern van dit onderzoek behandeld. De drie vragen in het interview gaan 

in op de visie van de respondenten ten aanzien van de vraag naar winkelvastgoed voor de . 

gehele detailhandel en van de organisatie waar de respondenten werkzaam zijn. Door deze 

opzet werd het onderwerp breed bediscussieerd, met de voorgaande onderwerpen uit het 

interview in gedachten. 

De respondenten waren weinig uitgesproken in hun visie op de veranderende vastgoedvraag 

als gevolg van internet. Zij gaven ook te kennen dat het moeilijk is om de 

internetontwikkelingen los te zien van de andere ontwikkelingen. Voor het onderzoek was 

dit echter wel essentieel. Gemiddeld geven de respondenten aan dat ze denken dat de vraag 

naar winkelvastgoed licht zal gaan afnemen als gevolg van de opkomst van internet (zie 

tabel 6.16). Wat betreft de vastgoedvraag binnen hun organisaties zijn respondenten echter 

van mening dat de vraag naar winkelvastgoed binnen hun onderneming als gevolg van 

internet niet aan verandering onderhevig is. 

Tabel 6. 16: Visie van respondenten op de veranderende vastqoedvraaq als qevolq van internet 
Visie op de vastgoedvraag Detailhandel Algemeen Eigen Organisatie 

Binnenstad Lichte afname I Neutraal (-10) Neutraal (0) 

Kernverzorgend centrum Lichte afname I Neutraal (-10) Neutraal I Lichte toename (OI+) 

Stadsdeelcentrum Lichte afname I Neutraal (-10) Neutraal (0) 

Wijkcentrum Lichte afname(-) Neutraal (0) 

Buurtcentrum Lichte afname(-) Lichte afname I Neutraal ( -10) 

Grootschalige concentratie Lichte afname I Neutraal (-10) Neutraal (0) 

Overiqe locaties Lichte afname(-) Neutraal (0) 

Totaal Lichte afname I Neutraal ( -10) Neutraal (0) 

Wanneer dieper op de meningen van respondenten wat betreft de vastgoedvraag wordt 

ingegaan, zijn er wel kleine verschillen aan te wijzen. Zo zijn respondenten voor de gehele 

detailhandel negatiever over wijkcentra, buurtcentra en overige locaties. Wijk- en 

buurtcentra richten zich namelijk meer op gemak, waarop internet erg goed presteert. Een 

aantal reacties van de respondenten : 

• "De vraag naar winkelruimte zal zich stabiliseren en afnemen. Binnenstad blijft sterk, 
en zal zich altijd handhaven. Het ''leisure"-element blijft daarbij heel belangrijk. Er is 

Oscar Zijlmans 10-02-10 79 



met name bedreiging voor BIC locaties, en winkelcentra die in de jaren 60 zijn 
ontwikkeld. 

• 'Vaar waar grote barrières zün zal internet een grotere negatieve invloed hebben. 
Denk aan bereikbaarheid en parkeermogelijkheden." 

• "'nternet is niet direct de reden van de leegstand op B-locaties, maar internet is wel 
een reden dat bepaalde sectoren, zoals media, minder winkels openen. " 

• "Als de aantrekkelükheid van de binnenstad als winkellocatie gaat afnemen, komen 
andere locaties in beeld. Betere bereikbaarheid van stadsdeelcentra en in de 
toekomst ook de grootschalige concentraties kunnen hierop inspelen." 

Respondenten verwijzen ook naar de markt voor winkelvastgoed als een vervangingsmarkt, 

waarbij winkelpanden op goede locaties altijd verhuurd zullen worden. Één van de 

respondenten stelt ook dat de Nederlandse winkelvastgoedmarkt niet zomaar kan worden 

vergeleken met de vastgoedmarkten in andere landen: "We moeten ons ontzettend goed 
realiseren dat internet en de enorme hoge bevolkingsdichtheid, met andere woorden de 
nabüheid van voorzieningen een hele belangrüke factor is. Wat dat betreft is de invloed van 
internet op vastgoed en consumentengedrag een hele andere is dan in een land met een 
lagere urbanisatiegraad. " De fysieke winkelvoorzieningen in Nederland zijn in vergelijking 

met andere landen relatief gemakkelijk bereikbaar. 

Over de eigen organisatie en de vastgoedvraag zijn respondenten minder negatief. Voor het 

type "kernverzorgend centrum" geven respondenten zelfs aan een lichte stijging te 

verwachten in de vastgoedvraag. Er bestaat weinig onderscheid tussen de meningen van 

respondenten . Er is dan ook geen verband te signaleren tussen de geadopteerde 

internetstrategie en de visie op de vraag naar winkelvastgoed. De specifieke situaties 

binnen bedrijven, met als voorbeeld de branche waarin zij actief zijn, speelt hierin een 

grotere rol. De volgende reacties geven inzicht in specifieke situaties binnen de 

organisaties: 

• 'Ve snelheid van wisselende collecties is in het voordeel het fysieke retailkanaal. In 
het logistieke kanaal is het veel lastiger, onder andere omdat je de website moet 
blijven updaten." 

• "Voor fysieke ervaring van versproducten en inspiratie blüft het naar de winkel toe 
gaan belangrük. Producten die online worden verkocht moeten voor het beeld van de 
consument toch in de winkel staan. " 

Het neutrale beeld ten aanzien van de eigen vastgoedvraag ten opzichte van de 

vastgoedvraag voor de gehele Nederlandse detailhandel sluit ook aan bij de reacties van 

respondenten op de perceptie van concurrentie en de effecten waarop de internetstrategieën 

volgens de respondenten sturen . Zo gaven de respondenten aan meer concurrentie voor 

gehele detailhandel te signaleren dan voor hun eigen organisatie (zie paragraaf 6.3.2) en 

waren respondenten het gemiddeld oneens met de stelling dat de gebruikte 

internetstrategie leidde tot efficiëntie, wat zich in kostenbesparing op het gebied van 

vastgoed zou kunnen uiten. 
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Hoewel ook tussen producttypen voor alle interviews geen verschillen zijn aan te wijzen ten 

aanzien van de visie op de vastgoedvraag van retailorganisaties, gaat één respondent wel 

specifiek op dit verband in. Zo stelt hij dat de vraag naar winkelvastgoed in de Kleding & 

Mode-branche gelijk zal blijven voor zijn organisatie. In de Media- en Sport & Spel-Branche 

zal de vraag naar winkelvastgoed van de organisatie gematigd afnemen en in de Wonen

branche zal deze vraag zelfs sterk afnemen. Nog een reactie die ingaat op verschillen tussen 

branches: 

• "Er wordt snel gedacht aan hoeveel online verkopen zijn er nu en hoeveel gaat er dan 
af van de winkelruimte. Als je alleen daaraan denkt dan gebeurt er in de komende 
tijd in veel branches niet heel veel. De online marktaandelen zijn heel beperkt. Alleen 
in de branches waar het marktaandeel substantieel is zie je vervanging." 

De grote retailondernemingen die in dit hoofdstuk onderwerp van studie zijn, ervaren 

internet niet als bedreiging maar als een kans om hun positie in de markt te verbeteren en 

het marktaandeel te vergroten. Zij zijn van mening dat internet juist ten koste gaat van de 

kleinere ondernemingen in de branche. Schaalvoordelen van grote organisaties die door 

internet zelfs kunnen worden versterkt, blijven een belangrijke aanleiding voor de 

veranderende vastgoedvraag. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat filialisering door de 

ontwikkelingen omtrent internet wordt versterkt. Een reactie van één van de respondenten 

kan deze conclusie bevestigen: 

• 'Ve omzet neemt in de bestaande winkel in retailbedrijven af. Als je niet aan de 
omzetknop kunt draaien, kun je omzet op een andere manier genereren. Internet is 
één van die manieren. "Volumebuying''22 is ontzettend belangrijk, dit doet dit bedrijf 
ook. Door enorme expansie kan wel een enorme omzetgroei worden doorgemaakt. 
Goedkoper inkopen leidt tot betere marges. 

• ''Met name bij kleinere winkels kan een 'shakeout' plaatsvinden. Dit is ook te wijten 
aan het beperkte vermogen om te innoveren." 

Bovendien ontwikkelen de internetstrategieën zich in de richting van een duidelijke 

verwevenheid van zowel het fysieke als het online winkelkanaal om de klant optimaal te 

kunnen bedienen. Als afsluiting werd de respondenten in het interview gevraagd naar de 

functie van de winkel in de toekomst. Acht van de reacties op de vraag of de functie van de 

fysieke winkel in de toekomst zal veranderen als gevolg van internet waren positief. De 

reacties van respondenten verklaren dit nader: 

• 'Ve winkel als inspiratiepunt, zoals Apple dat doet. Barrières tussen de online en 
fysieke winkel moeten worden geslecht. De kanalen zijn onderdeel van het 
koopproces. Het aantal m2 wordt niet minder, omdat producten toch in de winkel 
moeten worden aangeboden. Sommige producten zijn een noodzakelijk kwaad voor 
fysieke winkeliers. Het is niet de fabrikant of de retailer die dit bepaalt maar de 
consument." 

• ''lmpulsinkopen blijven belangrijk en internet leent zich er minder voor. Er wordt 
alles aan gedaan om de consument in de winkel gunstig te stemmen voor een 
aankoop. De winkel als rustpunt." 

22 Volumebuying verwijst naar het voordeel om producten op grote schaal in te kopen. 

Oscar Zijlmans 10-02-10 81 



• "Winkelunits worden niet kleiner. Er komt wel een afhaal en servicepunt voor afhalen 
en retour. Depot voor het hele winkelcentrum is ook een mogelijkheid. Logistiek is 
het alleen centraal te regelen. Het leveren van goederen aan winkels gaat ook steeds 
vaker via een depot. Het veranderende assortiment is niet van invloed op de 
winkelunit." 

• "Mensen willen dingen zien en voelen en bovendien is de kick van het kopen van 
belang. Deze kick is wezenlijk anders op internet." 

Deze reacties van de respondenten wijzen op verandering in de functie van de winkel die de 

vloerproductiviteit van winkelpanden niet ten goede komt. Voor retailorganisaties maakt het 

echter niet uit waar de producten worden verkocht, als ze maar worden verkocht. Zo zegt 

één van de respondenten: "Het isoleren van de invloed van internet is niet van belang." 

Retailorganisaties zullen het fysieke en online winkelkanaal dan ook niet meer als 

afzonderlijk behandelen. De internet- en vastgoedstrategieën zijn slechts een manier om 

producten aan consumenten te verkopen. Opvallend is juist de respondenten die denken dat 

de functie van de fysieke winkel in de toekomst niet zal veranderen, in vergelijking met de 

overige respondenten een afname verwachten van de vraag naar winkelruimte binnen hun 

organisatie. De vraag naar winkelvastgoed zal in de toekomst juist niet afnemen als gevolg 

van online winkelen, wanneer de functie van de fysieke winkel verder door retailorganisaties 

wordt ontwikkeld. 

6.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk werden door middel van ll interviews met professionals uit grote 

retailorganisaties de achtergronden van het gebruik van internetstrategieën en de 

verandering van de vraag naar winkelvastgoed als gevolg van online winkelen, onderzocht. 

Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor ll ,4% van het winkelvloeroppervlak in 

Nederland. Dit praktijkonderzoek was er specifiek op gericht het verband te onderzoeken 

tussen het gebruik van internet en de vraag naar vastgoed. 

De winkelformules die besproken zijn, zijn voor een groot deel op basis van de branche in 

te delen onder het producttype "Experience goods - Non durables". Voor het grootste deel 

zijn het bovendien filiaalbedrijven. De synergiestrategie is de meest gebruikte 

internetstrategie onder de onderzochte retailorganisaties. In vergelijking met de gegevens 

uit hoofdstuk 5 wordt relatief vaak een online verkoopstrategie gebruikt ten opzichte van de 

gehele Nederlandse detailhandel. 

De kenmerken van de organisatie zijn dan ook van invloed op de visie van de respondenten 

op de markt waarin zijn als retailorganisatie actief zijn. Deze grote organisaties signaleren 

minder concurrentie voor hun eigen organisatie dan voor de gehele Nederlandse 

detailhandel. In de branches die gevoelig zijn voor internet (zie ook hoofdstuk 4), de "search 

goods", "experience goods - non durables" en de "speciality goods" wordt relatief meer 

concurrentie ervaren. Bovendien erkennen de respondenten dat het gedrag van 

consumenten als gevolg van internet is veranderd . Consumenten gebruiken internet om zich 

beter te oriënteren en kiezen het winkelkanaal dat het beste past bij hun voorkeuren op dat 

moment. 
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Er bestaat een verband tussen de visie op de markt en het gebruik van internet door 

retailorganisaties. Bij formules waarvoor een geavanceerdere internetstrategie, zoals een 

synergie- of zelfs virtuele strategie, wordt gebruikt, wordt relatief minder concurrentie 

ervaren in vergelijking tot formules die minder geavanceerde internetstrategieën gebruiken. 

Gebrek aan middelen en mogelijkheden vormt bij de onderzochte retailorganisaties geen 

barrière om de internetstrategie verder te ontwikkelen. Dit is meer een strategische keuze 

op basis van de verhouding tussen de benodigde investeringen en de verwachte 

opbrengsten. 

De grote organisaties zien onder andere vanwege schaalvoordelen internet meer als kans 

om de positie in de markt te verbeteren, dan als een bedreiging voor het marktaandeel. 

Hoewel zij gematigd negatief zijn over de ontwikkeling van de vraag naar winkelvastgoed in 

Nederland, zien zij de vraag naar winkelvastgoed binnen hun organisatie als gevolg van 

internet neutraal blijven. De respondenten geven wijk- en buurtcentra en overige locaties 

aan als typen winkelcentra waarbij de vraag naar winkelvastgoed voor de gehele 

detailhandel licht zal afnemen. De respondenten bevestigen het beeld over de 

vastgoedvraag nogmaals op basis van hun reacties ten aanzien van de effecten van de door 

hun organisaties gebruikte internetstrategieën. Zij denken dat de efficiëntievoordelen van 

het toepassen van internet beperkt zijn en zich niet vertalen naar een afnemende 

vastgoedvraag. Over het substitutie-effect van online winkelen, waarbij online bestedingen 

de bestedingen in de fysieke winkels vervangen zijn zij verdeeld. Wel geven zij duidelijk aan 

dat internetactiviteit een aanvulling vormt op de fysieke winkels. Internet biedt consumenten 

vooral gemak en niet zozeer beleving. Het feit dat deze beleving hoofdzakelijk in de fysieke 

winkel wordt geboden, ondersteunt hun visie over het neutraal blijven van hun 

vastgoedvraag onder invloed van de ontwikkelingen op het gebied van online winkelen. 

De fysieke winkel zal in de toekomst volgens het grootste deel van de respondenten ook 

veranderen, waarbij gedacht kan worden aan de winkel als afhaal- of servicepunt en als 

showroom om beleving te bieden. Deze functieverandering zal echter een verdere daling van 

de vloerproductiviteit tot gevolg hebben, omdat de winkelunits niet kleiner worden. Het 

winkeloppervlak wordt alleen op een andere manier gebruikt. 
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7 Conclusie en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek naar de invloed van online 

winkelen op de vraag naar winkelvastgoed geformuleerd. Als leidraad wordt hiervoor de 

centrale onderzoeksvraag met bijbehorende deelvragen gebruikt. Aan de hand van de 

onderzoeksresultaten wordt gereflecteerd op de doelstelling van dit onderzoek : "Het in 

kaart brengen van de veranderende vraag naar winkelvastgoed ten gevolge van het gebruik 

door (r)etailers van internet als winkelkanaaL 

Het hoofdstuk is ingedeeld in drie paragrafen. In de eerste paragraaf worden de conclusies 

van het onderzoek over de relatie tussen het gebruik van internet en vastgoed besproken, 

waarbij de verschillen tussen branches en winkellocaties in ogenschouw worden genomen. 

In de tweede paragraaf wordt een overweging behandeld met betrekking tot de gevolgen 

voor de verhuurders van winkelvastgoed. Tot slot worden in de derde paragraaf de 

aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. 

7.1 Conclusie 

In dit afstudeeronderzoek stond de volgende vraag centraal : 

Hoe zetten retailers het internet in als winkelkanaal en welke gevolgen heeft dit voor de 
vraag naar winkelvastgoed in de toekomst? 

Hiervoor werd allereerst de ontwikkeling van het online winkelen in beeld gebracht. De 

afgelopen jaren heeft de markt voor online winkelen een enorme groei doorgemaakt. 

Inmiddels zijn de online bestedingen aan producten goed voor bijna 5% van de totale non

food detailhandelbestedingen. Deze groei kan worden verklaard met de groei van het aantal 

internetverbindingen in Nederland, maar ook kopen consumenten die al eerder op internet 

winkelden vaker online en besteden zij meer. De eigenschappen van het online winkelkanaal 

sluiten bovendien goed aan op de wensen van de consument. De groei van de online 

bestedingen gaat vooralsnog vooral ten koste van andere winkelkanalen, zoals postorder, tv 

en telefoon. 

Als gevolg van de groei van het online winkelen maken ook steeds meer retailers gebruik 

van het online winkelkanaaL Zij kunnen dit doen om producten te verkopen, maar ook om 

de relatie met de klant te verbeteren. Retailers kunnen hiervoor verschillende 

internetstrategieën inzetten om de toegenomen concurrentie als gevolg van internet te lijf te 

gaan. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de indeling van Weltevreden et al. 

(2005). Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen, de pre-internetstrategieën, 

informatiestrategieën en online verkoopstrategieën. De twaalf mogelijke strategieën (zie 

tabel 7.1) zijn binnen deze typen te ordenen naar mate via de website bedrijfsinformatie, 

productinformatie en aanvullende diensten worden aangeboden. Voor de online 

verkoopstrategieën wordt daarnaast ook gekeken naar de gelijkenis met het fysieke 

winkelkanaal en de rol die het fysieke kanaal vervult. 
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Tabel 7.1: Twaalf Internetstrategieën 

Pre-internetstrategieën Informatiestrategieën Online verkoopstrategieën 

- Passief - Billboard (m) - Export (m) 

- Proactief - Brochure (m) - Spiegel (m) 

- In ontwikkeling - Catalogus (m) - Synergie (m) 

- Service (m) - Anti-spiegel (m) 

- Virtueel (m) 

Met deze internetstrategieën kunnen retailers verschillende effecten nastreven. In het kader 

van het onderzoek naar de veranderende vastgoedvraag als gevolg van het gebruik van 

internet wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende effecten: 

• Neutraliteit 

• Modificatie 

• Complementariteit (versterking) 

• Complementariteit (efficiëntie) 

• Substitutie (intern) 

• Substitutie (extern) 

Van deze effecten zouden complementariteit door efficiëntie, en interne en externe 

substitutie direct kunnen leiden tot een afname van de vraag naar winkelvastgoed. Door te 

sturen op complementariteit door versterking hebben retailers juist de mogelijkheid hun 

positie in de markt te versterken. Aan de hand van deze effecten kan de verandering van de 

vraag naar winkelvastgoed worden onderzocht. 

Tabel 7.2: Producttypen en de hoofdbranches van Locatus 

Convenience goods Levensmiddelen 

Persoonlijke verzorging 

Experience - Durable goods Doe-het-zelf 

Experience - Non durable 

goods 

Search goods 

Speciality goods 
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Hobby 

Huishoudelijke & Luxe 

artikelen 

Wonen 

Kleding & Mode 

Plant & Dier 

Schoenen & Lederwaren 

Sport & Spel 

Warenhuis 

Media 

Antiek & Kunst 

Auto & Fiets 

Bruin & Witgoed 

Juwelier & Optiek 

Overig 

10-02-10 

De verandering van de 

vastgoedvraag kan bovendien 

verschillen per branche en per 

winkellocatie. Op basis van de 

eigenschappen van producten 

en locaties en de voorkeuren 

van consumenten wordt het 

online winkelkanaal al dan 

niet gebruikt om te winkelen. 

Om de gevoeligheid van 

branches in kaart te brengen, 

werd gebruik gemaakt van 

een indeling waarin 

onderscheid gemaakt wordt 

tussen producten op basis van 

complexiteit, frequentie van 

kopen en de mate waarin 

producten "tastbaar" (de 

behoefte om zintuigen te 

gebruiken is van belang) zijn. 
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De indeling onderscheidt vijf producttypen "convenience goods", "search goods", 

"experience goods - non durables" of verbruiksgoederen, "experience goods - durables" of 

gebruiksgoederen en "speciality goods" (Klein, 1998). De 17 hoofdbranches van Locatus 

(2009) kunnen zoals te zien is in tabel 7.2 over deze producttypen worden verdeeld. 

Vooral de "speciality goods" worden vooralsnog goed via het online winkelkanaal verkocht. 

Het aankoopbedrag is bij deze relatief hoog en ze worden minder vaak verkocht. Het loont 

voor consumenten om deze producten online te vergelijken en te kopen. Daarop volgend 

worden ook de "search goods", waarop consumenten zich via internet zeer goed kunnen 

oriënteren, goed via het online winkelkanaal verkocht. Tot slot verkopen ook de 

gebruiksgoederen goed online. 

Zoals gezegd kan dus ook de impact per winkellocatie verschillen. De aantrekkelijkheid en 

bereikbaarheid van winkellocaties speelt hierbij een belangrijke rol. Om de gevoeligheid van 

locaties te onderzoeken werd gekeken naar de branches die in de verschillende typen centra 

gevestigd zijn. Deze gevoelige branches zijn voornamelijk aanwezig in binnensteden, 

stadsdeelcentra en kernverzorgende centra. Met name op het gebied van bereikbaarheid en 

aantrekkelijkheid zal de concurrentie tussen winkellocaties toenemen. Met name locaties die 

zich niet aan weten te passen aan de veranderende wensen van de consumenten zullen de 

negatieve gevolgen van online winkelen ondervinden. 

Om de gevolgen van het gebruik van internet door retailers voor de vraag naar 

winkelvastgoed verder te onderzoeken werd in de praktijk het gebruik van internet bij 

detailhandelformules onderzocht. Hiervoor werden de websites van 331 winkelformules aan 

de hand van negen criteria bestudeerd. Zij vormen 42% van de detailhandelformules is 

Nederland. Uit dit onderzoek bleek dat bijna 63% van de onderzochte formules een 

informatiestrategie en 33% een online verkoopstrategie gebruikte. De meest gebruikte 

strategieën zijn de servicestrategie (28%), de brochurestrategie (25%), de synergiestrategie 

(23%) en de spiegelstrategie (1 0%). Slechts 14% van de retailformules in dit onderzoek maakt 

gebruikt van andere dan de laatst genoemde vier strategieën. 

Uit dit deel van het onderzoek blijkt verder dat grote organisaties relatief vaker een online 

verkoopstrategie gebruiken. Verder is er geen duidelijk verband tussen het gebruik van 

bepaalde samenwerkingsvormen en het gebruik van internetstrategieën door formules. Het 

beeld van de gevoelige branches kan op het aandeel van de verkoopstrategieën in deze 

branches worden bevestigd. In de branches die gevoelig zijn voor de impact van internet 

wordt door relatief veel retailformules gebruik gemaakt van een online verkoopstrategie. Tot 

slot werd uit dit deel van het onderzoek op basis van een vergelijking met twee andere 

onderzoeken duidelijk dat het gebruik van internetstrategieën zich nog steeds aan het 

ontwikkelen is. Deze ontwikkeling vond vooral plaats tussen de drie typen strategieën, 

bijvoorbeeld van informatiestrategie naar online verkoopstrategie en niet zozeer binnen 

deze typen strategieën, bijvoorbeeld van een minder geavanceerde informatiestrategie (bijv. 

Brochurestrategie) naar een geavanceerdere informatiestrategie (bijv. Servicestrategie). 
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Met dit eerste onderzoek in de praktijk werd antwoord gegeven op het eerste deel van de 

centrale vraag in dit afstudeeronderzoek. Nu is het echter de vraag hoe dit gebruik van 

internet de vraag naar winkelvastgoed beïnvloed. Om antwoord te geven op deze vraag 

werden 11 interviews gehouden onder professionals op het gebied van vastgoed en 

marketing- en communicatie. Deze respondenten zijn werkzaam bij grote retailorganisaties 

die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 44 winkelformules die volgens Locatus (2009) 

verantwoordelijk zijn voor 11 ,4% van het winkelvloeroppervlak in Nederland. In de interviews 

werden vragen gesteld over vier onderwerpen, te weten de kenmerken van de organisatie, 

de visie op de markt, internetactiviteit en de veranderende vastgoedvraag. 

Met betrekking tot de visie op de markt gaven de respondenten aan voor de gehele 

detailhandel meer tot veel meer concurrentie te ervaren als gevolg van internet. Voor hun 

eigen organisatie ervaren zij slechts iets meer concurrentie als gevolg van internet. Ook bij 

de respondenten van organisaties die actief zijn in een gevoelige branche voor internet, 

zoals de mediabranche, is de concurrentieperceptie voor de eigen organisatie positiever dan 

voor de Nederlandse detailhandel in zijn geheel. Daarnaast erkennen de respondenten dat 

het gedrag van consumenten als gevolg van internet is veranderd. De fysieke winkel is 

volgens de respondenten nog steeds het belangrijkste kanaal om beleving aan de 

consument te bieden. Internet presteert op het gebied van het bieden van gemak goed tot 

zeer goed. Bovendien wordt binnen het onderwerp "Visie op de markt" het beeld over de 

gevoelige producttypen en winkellocaties bevestigd. Zo is de concurrentie in perceptie bij 

respondenten actief in de "search goods", de verbruiksgoederen en de "speciality goods" en 

in de stadsdeelcentra, kernverzorgende centra en binnensteden het meest toegenomen. 

Wanneer gekeken wordt naar het gebruik van internet binnen de winkelformules die 

onderwerp van studie zijn valt op dat relatief veel online verkoopstrategieën en meer precies 

synergiestrategieën worden gebruikt. Dit zijn de meest geavanceerde strategieën waarbij de 

fysieke winkels geen ondergeschikte rol vervullen. Juist de formules met de meest 

geavanceerde strategieën ervaren minder concurrentie als gevolg van internet. In dit kader 

is het ook van belang om te kijken naar de effecten waar de strategieën op aansturen. 

Respondenten erkennen het effect van complementariteit door versterking maar ontkennen 

de mogelijkheid van complementariteit door efficiëntie. Bovendien zijn zij verdeeld over het 

externe substitutie effect. De helft van de respondenten denkt slechts dat online activiteit 

van concurrenten ten koste gaat van het eigen marktaandeel. Online winkelen wordt dus 

niet per definitie als een bedreiging gezien ook omdat retailorganisaties er zelf van kunnen 

profiteren. 

De respondenten denken dan ook dat de vraag naar vastgoed van hun organisatie als gevolg 

van internet nagenoeg niet zal veranderen. Gemiddeld genomen zijn de respondenten wel 

gematigd negatief over de ontwikkeling van de vraag naar winkelvastgoed voor de gehele 

detailhandel. Wel geeft het grootste deel van de respondenten aan dat de functie van de 

winkel zich als gevolg van internet ontwikkelt. De grote organisaties zien onder andere 

vanwege schaalvoordelen internet meer als kans om de positie in de markt (ten koste van 

kleinere retailers) te verbeteren, dan als een bedreiging voor het marktaandeel. Hoewel zij 
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een kleine afname verwachten van de vraag naar winkelvastgoed in Nederland, zien zij de 

vraag naar winkelvastgoed van hun organisatie als gevolg van internet neutraal blijven. 

Internet is als alternatief de nieuwste winkellocatie waar retailers zich blijvend zullen 

vestigen. De branches die verder onder druk zullen komen te staan in het fysieke 

winkellandschap zijn de bruin- en witgoed-branche, de mode-branche en de media

branche. Deze presteren nu al goed op internet en zullen in de toekomst meer online 

bestedingen moeten accepteren. Met name stadsdeelcentra en kernverzorgende centra 

zullen in de toekomst getroffen worden door de impact van online winkelen omdat zij niet 

kunnen concurreren met de voordelen voor de consument ten aanzien van beleving of 

gemak die door concurrerende winkellocaties wel worden geboden. 

7.2 Aanbevelingen 

Met de conclusies die in paragraaf 7.1 werden geformuleerd kunnen aanbevelingen worden 

geformuleerd voor verder onderzoek, maar ook voor de sector en voor Corio. 

7.2.1 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Allereerst is het zinvol om te reflecteren op het praktijkonderzoek en de resultaten die dit 

ten aanzien van de centrale onderzoeksvraag heeft opgeleverd. De internetstrategie

typologie en met name de categorisering van de effecten van deze strategieën maakten het 

mogelijk om deze neutrale houding ten opzichte van de vastgoedvraag beter te begrijpen. 

Aan de hand van dit onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden geformuleerd 

voor verder onderzoek naar de impact van internet op de vraag naar winkelvastgoed en in 

het bijzonder als gevolg van het gebruik van internet door retailers: 

• Om de gevolgen van het gebruik van internet voor de vraag naar winkelvastgoed 

verder in kaart te brengen is het nuttig om op grotere schaal onderzoek te doen 

onder zowel grote als kleine retailorganisaties. 

• Voor verder onderzoek is het nuttig om gebruik te maken van de internetstrategie

typologie van Weltevreden et al. (2005). Naarmate het gebruik van internet door 

retailers zich verder ontwikkelt zal de behoefte ontstaan om meer onderscheid te 

maken in de functionaliteit van geavanceerde internetstrategieën. Ook de aanname 

ten aanzien van de rangorde van de strategieën dient daarbij onder de loep te 

worden genomen, aanzien het gebruik van de strategieën zich met name ontwikkelt 

tussen de typen strategieën. 

Een nieuwe indeling of onderverdeling van internetstrategieën zou aan moeten 

sluiten op de in dit onderzoek geformuleerde mogelijke effecten van het gebruik van 

vastgoed. Door de effecten van internetstrategieën met behulp van onderzoek op 

grotere schaal verder in kaart te brengen kan een exacter beeld ontstaan van de 

positieve of juist negatieve gevolgen voor de vastgoedvraag in dit kader. 

De gebruikte producttype indeling blijkt op basis van literatuuronderzoek en 

praktijkonderzoek relevant vanuit het oogpunt van de consument. Deze indeling sluit aan bij 

de veranderende voorkeuren van consumenten als gevolg van internet en de eigenschappen 
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van de verschillende winkelkanalen. Om de verschillen tussen branches binnen een 

producttype te ondervangen, zal bij verder onderzoek moeten worden gekeken naar het 

specifieke productassortiment van retailformules. Op basis van het productassortiment kan 

beter dan op basis van hoofdbranche een beeld worden gevormd ten aanzien van de impact 

van internet. Dit vertaalt zich in de volgende aanbeveling: 

• Voor verder onderzoek is het zinvol om retailformules te analyseren op basis van het 

volledige productassortiment dat zij aanbieden om een exact beeld te krijgen van de 

impact van internet op de vraag naar winkelvastgoed van de organisaties. 

Tot slot kan een vergelijkbare aanbeveling worden gedaan voor verder onderzoek naar de 

impact op verschillende winkellocaties. In dit onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen 

typen winkellocaties. De gevoeligheid van deze typen locaties voor de impact van internet 

werd hoofdzakelijk onderzocht aan de hand van de aanwezigheid van branches die gevoelig 

zijn voor de impact van internet. Ook binnen de typen winkellocaties die in dit onderzoek 

werden onderzocht zijn op basis van bijvoorbeeld de concurrerende omgeving, verschillen 

ten aanzien van de gevolgen van internet aan te duiden. Dit vertaalt zich naar de volgende 

aanbeveling: 

• Een specifiekere indeling op basis van de voorkeuren van consumenten ten aanzien 

van bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en de concurrerende omgeving van 

winkellocaties is nuttig om een exacter beeld te krijgen van de impact van online 

winkelen op verschillende winkellocaties. 

7.2.2 Aanbevelingen voor de retailsector en Corio 

Dit onderzoek gaat in op de impact van internet op de vraag naar winkelvastgoed in het 

bijzonder als gevolg van het gebruik van internet door retailers. De resultaten van dit 

onderzoek kunnen worden gebruikt om een beeld te vormen van de impact van internet 

voor verschillende branches en typen winkellocaties. In deze subparagraaf worden een 

aantal aspecten benoemd die, in de sector en bij Corio in het bijzonder, bij de beeldvorming 

over de impact van internet in ogenschouw dienen te worden genomen. In het geval van 

Corio kunnen deze onderzoeksresultaten bijvoorbeeld worden gebruikt om potentiële 

huurders van winkelpanden of winkellocaties als beleggingsobject te beoordelen. 

Vloerproductiviteit en de onderhandelingspositie van verhuurders van winkelvastgoed 
Als gevolg van de stijgende bestedingen op internet en het veranderende gebruik van 

winkeloppervlak door retailorganisaties kan de vloerproductiviteit van fysieke winkels 

afnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van winkeloppervlak in een 

boekenwinkel voor een zit- of koffiehoek in plaats van voor het aanbieden van meer 

boeken . Voor huurders zal het dan ook steeds moeilijker worden om de huurprijs te 

verantwoorden op basis van de omzet die in de fysieke winkel wordt gerealiseerd.23 Hoewel 

dit aspect de vraag naar winkelvastgoed niet in kwalitatieve of kwantitatieve zin beïnvloedt 

heeft dit wel invloed op de inkomsten van de verhuurders van vastgoed. Voor de verhuurder 

zou dit bovendien zijn weerslag kunnen hebben op leegstand van de te verhuren winkels. 

Het risico op leegstand en een afname van de inkomsten kan worden beheerst door als 

23 Dit spreekt niet voor omzethuur als methode om inkomsten te genereren. 
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verhuurder inzicht te krijgen in de effecten van de door (potentiële) huurders gebruikte 

internetstrategieën op de vastgoedvraag van hun retailonderneming. 

Branchevervaging en schaalvergroting 
In dit hoofdstuk werd geconcludeerd dat grote retailorganisaties door internet in te zetten 

kans zien om hun marktaandeel ten koste van andere, kleinere retailorganisaties te 

vergroten. Daarmee werkt de ontwikkeling van het gebruik van internet filialisering in de 

hand zolang deze grote organisaties relatief voordeel halen uit het gebruik van internet als 

winkelkanaaL Grote organisaties zijn mede door internet in staat om meer verschillende 

producten aan te bieden wat leidt tot branchevervaging. In het onderzoek gaven 

respondenten aan dat schaalvergroting een belangrijke rol blijft spelen in de vraag naar 

winkelvastgoed, mede omdat als gevolg van internet de marges van retailondernemingen 

onder druk komen te staan. Zowel schaalvergroting als branchevervaging kan tot een 

verschraling van het winkelaanbod leiden. Voor verhuurders is het van belang de 

cumulatieve attractie, de toegevoegde waarde van een clustering van verschillende winkels, 

te waarborgen (Bolt, 2003). Verschraling van het winkelaanbod kan het relatieve voordeel 

van internet op het gebied van gemak vergroten en de relatieve achterstand van internet op 

het gebied van beleving in de fysieke winkelomgeving verkleinen. Voor verhuurders is het 

dus van belang verschraling van het winkelaanbod dat door internet in de hand wordt 

gewerkt, ten einde de huurinkomsten te beschermen, tegen te gaan. 

Concurrerende omgeving 
Winkelcentra en retailers die op deze winkellocaties actief zijn zullen zich op het gebied van 

beleving/ervaring, vertrouwen en gemak, de drijfveren van de kanaalkeuze van de 

consument moeten onderscheiden. Zij hebben er met de opkomst van het online 

winkelkanaal een concurrent bij gekregen. Beleggers in winkelcentra, zoals Corio, kunnen 

de aantrekkelijkheid van een winkelcentrum voor consumenten vergroten door 

consumenten de optimale mix van winkels te bieden. 

De branchemix van een winkelcentrum zal moeten bijdragen aan een optimaal rendement 

voor de belegger, waarbij het leegstandrisico dat als gevolg van de opkomst van internet 

voor sommige branches is toegenomen moet worden beheerst. Een analyse van de gevolgen 

van internet voor (potentiële) huurders op basis van de resultaten van dit onderzoek en de 

specifieke situatie van de retailonderneming stelt verhuurders van winkelvastgoed in staat 

om het risico op leegstand en afnemende huurinkomsten zoveel mogelijk te reduceren. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Begrippenlijst 

In deze begrippenlijst staan de verklaringen van een aantal begrippen zoals ze in deze 

scriptie worden gebruikt. 

Afkoel periode; 

Branchevervaging; 

Browsers; 

Bus i ness-to-consu mer; 

Consumer-to-consumer; 

Cross-border shopping; 

Cross-channel; 

Cumulatieve attractie; 

Detailhandel; 

Diffusiestadium; 

Disintermediatie; 

Oscar Zijlmans 

periode van 7 dagen waarin consumenten bedenktijd hebben 

om een online gekocht artikel te retourneren. 

"het economische verschijnsel dat takken van bedrijf en handel 

niet meer scherp af te bakenen zijn". 

benaming voor consumenten die op internet naar producten 

zoeken om vervolgens in een winkel de fysieke aankoop te 

doen. 

[b2c] van bedrijf naar consument. 

[b2c] van consument naar consument. (Bijvoorbeeld via online 

marktplaatsen). 

winkelen over de landsgrenzen via webwinkels van 

winkelformules uit het buitenland 

gebruik makend van meerdere winkelkanalen. (ook 

multichannel) 

theorie van 1\lelson (Bolt, 2003). Verwijst naar de toegevoegde 

waarde van een clustering van verschillende winkels. Deze 

clustering voorziet namelijk in een gecombineerd bezoek van 

consumenten, waarbij meerdere winkels worden bezocht. 

de verkoop van goederen, zowel nieuw als tweedehands, aan 

consumenten (niet bedrijfsmatige gebruikers) (CBS; 2009). 

Stadium in een innovatieproces volgens de theorie van Rogers 

(2003) waarbij de innovatie zich steeds verder verspreid terwijl 

de groei nog niet afneemt. 

het wegvallen van tussenschakels in de waardeketen. 

(Weltevreden, 2007a) Een producent neemt bijvoorbeeld de 

positie van de detailhandel in door zelf direct producten aan 

consumenten aan te bieden. 
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Early adopters; 

E-commerce; 

Elektronisch winkelen; 

E-tailer; 

Experience goods; 

Filialisering; 

Funshoppen; 

Gebruiksgoederen; 

Informatiemaatschappij; 
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(naar theorie van Rogers (2003) personen die tot een groep 

behoren met een bovengemiddelde interesse voor technologie. 

Zij gaan nieuwe technologieën al gebruiken, voordat het 

grootste deel van de bevolking dat doet. 

''Het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of 
diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van 
betalen en afleveren. Uitgezonderd zijn de bestellingen per 
telefoon, fax of e-mail." (definitie volgens CBS, 2008) Wanneer 

in dit verslag wordt gesproken over e-commerce betreft dit 

business-to-consumer of consumer-to-consumer e

commerce. De producten en of diensten worden in dit geval 

altijd aan consumenten geleverd, respectievelijk door 

bedrijven of door andere consumenten. 

''Het online bestellen van goederen en diensten door 
consumenten. Elektronisch winkelen is één van de vormen van 
e-commerce. "(definitie volgens CBS, 2008) 

retailer die van oorsprong en of voornamelijk gevestigd is met 

een winkel op het internet. Tegenovergestelde van een 

traditionele retailer. (ook etailer) 

producten waarvan het grootste deel van de informatie 

voorgaand aan het koopproces niet op internet kan worden 

vergaard. 

de aanwezigheid van samenwerking in het winkelaanbod. Er 

wordt gesproken van samenwerking wanneer 5 of meer 

verkoopeenheden zich als eenheid naar buiten presenteren. 

benaming voor recreatief winkelen, winkelen omwille van het 

vermaak. 

goederen bestemd voor herhaaldelijk gebruik. Ten behoeve 

van de afbakening van het begrip hebben gebruiksgoederen 

een economische levensduur van meer dan 3 jaar. In deze 

scriptie wordt deze Nederlandse term gebruikt om producten 

van het type "Experience goods - Durable goods" aan te 

duiden . 

samenleving waarin de informatievoorziening en het 

beheersen van de informatiestromen essentieel zijn (van Dale, 

1997) 
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lnformatiestrateg ie; 

lnternetgeneratie; 

I nternetstrateg ie; 

Multichannel shopping; 

Multichannel; 

Online verkoopstrategie; 

Online winkel; 

Online winkelen; 

Online; 

Pre-i nternetstrategie; 

Retail; 

Retailer (of winkelier); 

RoPo; 
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type internetstrategie volgens Weltevreden (2005) waarbij 

internet wordt gebruikt om consumenten van informatie te 

voorzien, zonder dat daarbij online producten worden 

verkocht. 

generatie die is opgegroeid is met het gebruik van internet en 

daarmee dus ook goed bekend is. 

de manier waarop een (r)etailer internet inzet om consumenten 

te bereiken ten einde producten te verkopen. In dit onderzoek 

wordt een indeling gebruikt waarbij 12 verschillende 

strategieën worden onderscheiden. 

winkelgedrag van consumenten waarbij gedurende het 

winkelproces dat consumenten doorlopen, van oriëntatie tot 

aankoop, verschillende winkelkanalen worden gebruikt. 

gebruik makend van meerdere winkelkanalen. (ook cross

channel) 

type internetstrategie volgens Weltevreden (2005) waarbij 

internet wordt gebruikt om producten te verkopen. 

in plaats van in de winkelstraat is deze winkel gevestigd op het 

world wide web 

zie elektronisch winkelen. 

verbonden met het internet. 

type internetstrategie volgens Weltevreden (2005) waarbij 

internet niet of nog niet wordt gebruikt om consumenten te 

benaderen. 

de verkoop van goederen of diensten, zowel nieuw als 

tweedehands, aan consumenten (niet bedrijfsmatige 

gebruikers) 

iemand die, of een bedrijf dat, producten en/of diensten 

verkoopt in een winkel. (verwijzend naar respectievelijk een 

persoon en een bedrijf) 

Research online, purchase offline. Winkelgedrag van 

consumenten waarbij de oriëntatie op producten onl ine 
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Schaalvergroting; 

Search goods; 

Vastgoedstrategie; 

Vastgoedvraag; 

Verbruiksgoederen; 

Vloerproductiviteit; 

Webwin kei; 

Winkelcentrum; 

Winkelen; 

Winkeloppervlak; 
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plaatsvindt, maar de aankoop in een fysieke winkel wordt 

gedaan. 

het grootschaliger maken of worden. Verwijst naar het 

voordeel dat kan worden behaald door de kosten relatief te 

reduceren wanneer er sprake is van groei. 

producten waarvan het grootste deel van de informatie 

voorgaand aan het koopproces op internet kan worden 

vergaard. 

de manier waarop een retailer vastgoed inzet om consumenten 

te bereiken ten einde producten te verkopen. Deze strategie 

heeft zijn weerslag op de vraag naar winkelvastgoed van een 

organisatie. 

in dit onderzoek wordt de vraag naar winkelvastgoed bedoeld. 

In het bijzonder gaat het om de vraag naar winkelruimte, 

verkoopoppervlak. Overige ruimten in winkels worden dus niet 

bedoeld. 

consumptiegoederen; goederen die door consumptie 

verdwijnen. Verbruiksgoederen hebben een economische 

levensduur van minder dan 3 jaar. In deze scriptie wordt deze 

Nederlandse term gebruikt om producten van het type 

"Experience goods - Non durable goods" aan te duiden. 

de omzet die per vierkante meter winkeloppervlak wordt 

gerealiseerd. 

Online winkel; in plaats van in de winkelstraat is deze winkel 

gevestigd op het world wide web. 

elke concentratie van minimaal twee winkels en met een 

winkelverkoopvloeroppervlakte (wvo) van minimaal 1 500 m2. 

winkels bezoeken of etalages bekijken (Van Dale, 1997). 

Winkelen hoeft niet per definitie verbonden te zijn aan een 

intentie tot kopen (zie ook funshoppen). 

Oppervlakte in de winkel dat ervoor kan worden gebruikt om 

producten te verkopen. Wordt soms ook benoemd als 

dualchannel of cross-channel shopping 
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Bijlage 2: Drijfveren van de kanaalkeuze van consumenten 

In deze bijlagen worden de drijfveren van de kanaalkeuze van consumenten nader belicht. 

Hoewel niet elk aspect eenduidig onder één van de drie drijfveren te plaatsen is, is er in 

tabel 1 een indeling gemaakt van de verschillende aspecten die een rol spelen in de 

kanaalkeuze van de consument. Aangezien consumenten tussen verschillende stappen in 

het winkelproces van kanaal kunnen wisselen is het van belang welke aspecten een rol 

spelen in de kanaalkeuze van de consument per stap van het winkelproces. Een interpretatie 

van de aspecten laat zien dat beleving/ervaring vooral van belang is in de stadia van het 

zoeken, vergelijken en kopen. Vertrouwen is vooral van belang wanneer consumenten 

vergelijken, kopen, de afhandeling plaatsvindt en wanneer er service na aankoop is vereist. 

Gemak is belangrijk wanneer consumenten zoeken, vergelijken, kopen en wanneer de 

afhandeling plaats vind . 

b I Ta e d. !: Drij1 eren per sta ium in h k I. et win e/proces 

Drijfveren voor kanaalkeuze Omschrijving Stadia in het winkelproces 

c. 
0 
0 

..>L 
1:: 

"' 1:: 
Cl "' Q) 
1:: 

"' ..>L Q) 1:: 
1:: 

·-, 
"'C Q) -Q) Q) 1:: 1:: u 

..>L Cl Q) 

"' ·~ Q) .... c. ~ 

:2 ~ 0 4= ~ :.:: 
Beleving/ervaring x x x 

Entertainment x x x 

Zelfexpressie x 

Ontdekken x x x 

Sociaal risico Sociaal isolement x x x 

Psychologisch risico Teleurstelling, frustratie of schaamte x x x x x 

Vertrouwen x x x x 
Veiligheid x x x 
Beveiliging x x x 
Merken x x x x x 
Garantie x x 
Productprestatie risico x x 
Financieel risico x x x 

Gemak x x x x 
Tijdsbesparing Time/convenience risk x x x 
Geldbesparing x x 
Vergelijkingsmogelijkheden x x x 
Kanaalswitch Moeite om tussen kanalen te switchen x x x 
Variëteit aanbod x x 
Variëteit aanbieders x x x 
Fysiek risico Consument kan niet alle zintuigen gebruiken x x 
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Bijlage 3: Winkelcentra 

In deze bijlage worden de Nederlandse typen winkelcentra beschreven. Eerst worden de 

achtergronden van de Nederlandse detailhandelstructuur behandeld om deze beter te 

kunnen begrijpen. Hierop volgt een beschrijving per type winkelcentrum aan de hand van 

Locatus (2009) 

Achtergronden 

In de Nota Ruimte geeft het ministerie van VROM een visie op de ruimtelijke ontwikkeling in 

Nederland. In deze Nota Ruimte wordt het voorgaande ruimtelijke beleid van de 

rijksoverheid aangepast onder het motto "decentraal wat kan, centraal wat moet". "Het 
locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen (ABC-Iocatiebeleid) en het locatiebeleid voor 

Perifere en Grootschalige Detailhandelvestiging (PDV/GDV-beleid) worden daarbij vervangen 
door een integraal locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen", aldus VROM (2009). Het 

locatiebeleid van de overheid heeft er aan bijgedragen dat er in Nederland sprake is van een 

fijnmazige detailhandelstructuur. 

Dit beleid van een functionele hiërarchie kan worden ondersteund met theorieën van onder 

andere Christalier en Nelson. Zo beschrijft Christalier bij de functionele hiërarchie van 

winkelconcentraties als een netwerk van onderling afhankelijke concentraties dat een 

bepaald gebied verzorgt. Elke concentratie heeft daarbij een functie op een bepaald niveau 

voor een bepaalde deelmarkt. Er kan in de praktijk onderscheid gemaakt worden tussen een 

inter- en intrastedelijke rangorde. De verschillende typen winkelcentra van de interstedelijke 

rangorde komen in meerdere gebieden voor, echter, gezien de omvang van verschillende 

steden is er ook een intrastedelijke rangorde die onderscheid maakt in boven lokaal 

functionerende hoofdwinkelcentra. Zo is het hoofdwinkelapparaat van Amsterdam groter 

dan dat van bijvoorbeeld Amstelveen. In de praktijk zullen de verzorgingsgebieden van de 

verschillende typen winkelcentra wel enige overlap vertonen. (Bolt, 2003) 

Nelson gaat vanuit het consumentengedrag in op de toegevoegde waarde van 

winkelconcentraties. De wil van de consument om door vergelijking van producten tot de 

beste keus te kunnen komen leidt volgens Nelson tot een clustering van bedrijven met 

dezelfde soort koopwaar of koopverwantschap. Hij beschrijft de toegevoegde waarde van 

winkelconcentraties met zijn theorie van cumulatieve attractie. De nabijheid van 

voorzieningen waar bijvoorbeeld in verschillende dagelijkse behoeften kan worden voorzien, 

kan onder behoud van deze theorie net zo belangrijk zijn als de bereikbaarheid van de 

voorzieningen. (Bolt, 2003) 

Typering winkelgebieden 

Locatus (2007) onderscheid verschillende typen winkelcentra. Hiervan worden de typeringen 

binnenstad, kernverzorgend centrum, stadsdeelcentrum, wijkcentrum, buurtcentrum, 

grootschalige concentratie en overig gebruikt. In deze paragraaf volgt een omschrijving van 

centra. 
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In feite gaat het hier om de top-1 7 binnensteden van Nederland. Ze hebben meer dan 400 

winkels. Ook de hoofdwinkelgebieden (Locatus, 2007) worden in deze scriptie tot de 

binnensteden. Deze centra hebben 1 00-400 winkels. 

Kernverzorgende centra 

Kernverzorgende centra zijn net als hoofdwinkelcentra het hoofdwinkelgebied in een 

woonplaats. Het gaat hier om centra met tussen de 5-100 winkels. 

Ondersteunende winkelgebieden 

Stadsdeelcentra 

Een stadsdeelcentrum is altijd een aanvulling op een binnenstad of hoofdwinkelcentrum en 

heeft meer dan 50 winkels. 

Wijkcentra 

Een wijkcentrum heeft een ondersteunende functie naast een binnenstad of 

hoofdwinkelgebied. Het gaat om winkelconcentraties met 10 tot 50 winkels of tussen de 5 

en 1 0 winkels met 2 supermarkten. 

Buurtcentra 

Buurtcentra zijn kleiner dan wijkcentra en hebben een ondersteunende functie. Het gaat om 

winkelconcentraties van minimaal 5 tot maximaal 9 winkels. Daarnaast is er 1 of geen 

supermarkt in dit type centrum aanwezig. 

Overig 

Grootschal i ge concentraties 

Concentratie met 5 of meer winkels met een gemiddeld winkelvloeroppervlak per winkel van 

minimaal 500 m2. Het aanbod moet minimaal voor 50% doelgericht zijn. Dit betekent dat 

minimaal de helft van het winkelverkoopvloeroppervlak van het betreffende gebied zich 

richt op de branches "Dier & Plant", "Bruin- & Witgoed", "Fietsen- & autoaccessoires", "Doe

het-zelf' of "Wonen". 

Speciale winkelgebieden of overige 

Deze categorie omvat alle centra die een aparte positie binnen de aanbodstructuur van de 

woonplaats, maar waarvan de units kleiner zijn dan 500 m2 (wvo). Voorbeelden zijn 

stationscentra maar ook verspreide bewinkeling. 

Deze verschillende typen centra richten zich meer op doelgericht of juist impulsgericht 

winkelen. Ze verschillen in bereikbaarheid en parkeermogelijkheden, aantrekkelijkheid en 

moeten meer of minder concurrentie van centra in de omgeving dulden. 
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Bijlage 4: Handleiding voor het beoordelen van websites 

Dit is een handleiding voor het beoordelen van de internetstrategie van retailers. In deze 

handleiding vind je aandachtspunten en criteria voor het beoordelen van websites van 

retailers. Veel winkelformules hebben tegenwoordig een website waar ze verschillende 

activiteiten ontplooien. Winkeliers gebruiken dit online winkelkanaal om potentiële klanten 

van informatie te voorzien, service te biedenen/of producten te verkopen. 

De internetstrategie wordt bepaald aan de hand van de volgende negen criteria: 

(1) Aanwezigheid van een domeinnaam; 

(2) Aanwezigheid van een website; 

(3) Mate waarin bedrijfsinformatie wordt aangeboden; 

(4) Mate waarin productinformatie wordt aangeboden; 

(5) Mate waarin diensten worden aangeboden, die een aanvulling zijn voor de 

fysieke winkel; 

(6) Aanwezigheid van online verkoopkanaal; 

(7) Aanwezigheid van fysieke winkel(s); 

(8) Mate waarin fysieke winkel en website gelijkenis vertonen; 

(9) Aanwezigheid van beperkte functionaliteit in de fysieke winkel(s). 

Criterium 1: Domeinnaam 

Antwoordenmagelijkheden: 

• Ja 
• Nee 

Als je niet direct via de formulenaam+.nl de Url kunt vinden, zoek dan eens via google. Als 

je de retailformule dan niet kunt vinden, vul dan "Nee" in. Wanneer de domeinnaam wel 

bestaat en het er ook op lijkt dat deze van de retailformule is, vul dan ·~a" in. 

Criterium 2: Website 

Antwoordenmogelijkheden: 

• Ja 
• Nee 

• In ontwikkeling 

• 
Een geregistreerde domeinnaam wil niet meteen zeggen dat er ook een website is, vaak is 

dit echter wel het geval. Wanneer er geen website is (vul dan Nee in), wanneer er wel een 

website is vul dan ·~a" in, en wanneer er een melding komt dat er aan de site gewerkt wordt 

("Under construction"), vul dan "In ontwikkeling" in. Dit mag je alleen doen als het enige wat 

verschijnt een pagina met "under construction" of iets dergelijks is. Als een bepaald deel van 

de website nog ontbreekt, bepaal je gewoon aan welke criteria de site wel al voldoet. 

Oscar Zijlmans 10-02-10 9 



Criterium 3: Bedrijfsinformatie 

Antwoordenmogelijkheden: 

• Geen 

• Beperkt 

• Uitgebreid 

• 

Bijlagen 

Je bekijkt of je op de website informatie kunt vinden over de winkelformule. Het kan gaan 

om : Bedrijfsnaam, logo, contact informatie, plaatje met vestigingen, routebeschrijving, 

openingstijden van vestigingen, bedrijfshistorie, persberichten, jaarcijfers/verslag. Je moet 

zelf beoordelen of deze informatie beperkt of uitgebreid is. Wanneer je meer kunt vinden 

dan alleen het adres dan mag je hier "Uitgebreid" invullen. 

Criterium 4: Productinformatie 

Antwoordenmogelijkheden: 

• Geen 

• Beperkt (alleen info over nieuwe producten, laatste aanbiedingen, klein deel van 

assortiment) 

• Uitgebreid (ten minste een groot deel van de collectie/ van het assortiment, met 

eventueel informatie over nieuwe producten en de laatste aanbiedingen.) 

• 
Je bekijkt hier of je informatie kunt vinden over producten. Veel bedrijven hebben alleen hun 

aanbiedingen online staan ~ "Beperkt"invullen, andere bedrijven hebben uitgebreide 

informatie over het gehele assortiment en voorraad ~ "Uitgebreid invullen". Ze hoeven de 

producten niet via de website te verkopen. 

Criterium 5: Synergie/aanvullende diensten 

Antwoordenmogelijkheden : 

• Geen 

• Beperkt 

• Uitgebreid 

• 
Dit is een lastig criterium. Het gaat hier om de toegevoegde waarde van de website ten 

opzichte van de winkel. Probeer hiervan een zo goed mogelijke inschatting te maken. Het 

gaat om : 

• Aanvullende diensten (die waarde toevoegen) (helpdesk, product support, community 

building services (email nieuwsbrief, online account management, online entertainment(, 

online bestellen (fotoservice), vacatures) 

• Potentiële kostenbesparingen (Website wordt gebruikt voor routine taken, fysieke kanaal 

voor complexe taken) 

• Marktextensie(goederen worden verkocht die niet in de fysieke winkel worden verkocht, 

nieuwe geografische markten of andere klantsegmenten) 

• Promotie (kortingsbonnen, advertenties) 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat op de website diensten worden aangeboden, zoals een 

fotoservice, reparatieservice, of bijvoorbeeld het customizen van T -shirts of schoenen 

(voorbeeld Hema, Nike). 
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Criterium 6: Online verkoop 

Antwoorden mogelijkheden: 

• Ja 
• Nee 

• 

Bijlagen 

Simpel, is er de mogelijkheid om producten te kopen op de website? Tip: Let op het 

winkelmandje , jullie allen wel bekend. Niet alleen bestellen, ook de transactie kan online 

plaatsvinden . 

Criterium 7: Fysieke winkels 

Antwoordenmogelijkheden: 

• Ja 
• Nee 

• 
Simpel ; heeft de formule fysieke winkels . Bol.com heeft bijvoorbeeld geen fysieke winkels. 

Criterium 8: Website lijkt op fysieke kanaal 

Antwoorden moge I ijkheden: 

• Geen-; 

• Beperkte- of 

• Sterke vergelijkbaarheid . 

• 
Voor dit criterium moet je eigenlijk de fysieke winkel kennen, maar maak hiervan een zo 

goed mogel ijke inschatting. Lijkt de website qua kleurstellingen, logo etc. op de fysieke 

winkel? 

(De domeinnaam, kleuren, het logo, producten, prijzen, en klantdoelgroep.) 

Criterium 9: Fysieke kanaal heeft beperkte functionaliteit 

Antwoorden moge I ijkheden : 

• Ja 
• Nee 

• 
Ook hiervoor moet je eigenlijk de fysieke winkel kennen. Het kan zijn dat een winkelformule 

vooral online handelt en de fysieke winkel slechts als showroom of afhaalpunt heeft. Meestal 

is dit niet het geval en is het fysieke kanaal belangrijker dan de website . Voorbeeld waarbij 

je "Nee"in moet vullen : 41aunch.nl. De verscheidene functies die door een winkelkanaal in 

het winkelproces kunnen worden aangenomen , worden niet noodzakelijk door de fysieke 

winkel ingevuld. 
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Tabel/: Combinaties van antwoorden voor 12 internetstrare ieën 
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V) Cl Q.,: V) l.I.. l.I.. 

Passief Nee Ja Nee 

Proactief Ja Nee Ja Nee 

Ontwikkelende Ja Beperkt Geen Geen Ja Nee 

Billboard Ja Ja Uitgebreid Geen Geen Nee Ja Nee 

Brochure Ja Ja Uitgebreid Beperkt Geen Nee Ja Nee 

Catalogus Ja Ja Uitgebreid Uitgebreid Beperkt Nee Ja Nee 

Service Ja Ja Uitgebreid Beperkt Uitgebreid Nee Ja Nee 

Export Ja Ja Uitgebreid Uitgebreid Geen Ja Ja Geen vergelijkbaarheid Nee 

Spiegel Ja Ja Uitgebreid Uitgebreid Geen Ja Ja Sterke vergelijkbaarheid Nee 

Synergie Ja Ja Uitgebreid Uitgebreid Uitgebreid Ja Ja Beperkte vergelijkbaarheid Nee 

Anti-spiegel Ja Ja Uitgebreid Uitgebreid Uitgebreid Ja Ja Beperkte vergelijkbaarheid Ja 

Virtueel Ja Ja Uitgebreid Uitgebreid Beperkt Ja Nee 

In tabel 1 is te zien welke antwoordmogelijkheden minimaal moeten worden ingevuld om te 

leiden tot één van de 12 mogelijke internetstrategieën. 
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Bijlage 5: HBO Monitor ICT 

In deze bijlage worden aanvullende onderzoeksresultaten gepresenteerd om de 

ontwikkeling van het gebruik van 
Retailers met online winkel op de website• internet door retailers nader te 

Onine Verkoop• ,· ·· 

IM!bs(e 
100%. 

Klantenservice··· ... 

--HB02008 --Zjh"ans 2009 

Bedrjfsinlorrr&tie• 

onderzoeken. Deze resultaten komen 

voort uit nadere vergelijking van de 

onderzoeksresultaten over het gebruik 

van internet als winkelkanaal met de 

HBD Monitor ICT (HBD, 2008). 

In figuur 5.5 werd een overzicht van vijf 

criteria gepresenteerd waarop websites 

konden worden geanalyseerd. Deze 

figuur is nogmaals te zien in figuur 1. 

In deze bijlage wordt nogmaals de 

vergelijking gemaakt voor de vijf 

aspecten, maar nu opgesplitst naar branche. Elk van de volgende vijf webgrafieken 

vertegenwoordigd één van de criteria uit figuur 1. 

Retailers met website 
Consumentenelektronica 

Woon- en verlichting Genotmiddelen 

Supermarkten HuishoudeI ij ke-artikelen 

Persoonlijke verzorgin 
lederwaren 

-+-HBD2008 -+-Zijlmans 2009 

Figuur 2: Vergelijking onderzoek HBD met eigen onderzoek; Website 

Oscar Zijlmans 10-02-10 13 



Bijlagen 

Retailers met bedrijfsinformatie op de website* 

Consumentenelektronica 

Supermarkten Huishoudelijke-artikelen 

~HBD2008 ~ Zijlmans 2009 

Figuur 3: Vergelijking onderzoek HBD met eigen onderzoek; Bedrijfsinformatie 

Retailers met productinformatie op de website* 
Consumentenelektronica 

Supermarkten Huishoudelijke-artikelen 

~HBD2008 ~ Zijlmans 2009 

Figuur 4: Vergelijking onderzoek HBD met eigen onderzoek; Productinformatie 
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Retailers met klantenservice op de website* 
Consumentenelektronica 

Woon- en verlichting 

Supermarkten 

Genotmiddelen 

Huishoudelijke-artikelen 

~HBD2008 ~ Zijlmans 2009 

Figuur 5: Vergelijking onderzoek HBO met eigen onderzoek; Klantenservice 

Retailers met online winkel op de website* 

Consumentenelektronica 

Woon- en verlichting Genotmiddelen 

Supermarkten Huishoudelijke-artikelen 

Kleding, schoenen, lederwaren 

~HBD2008 ~ Zijlmans 2009 

Figuur 6: Vergelijking onderzoek HBO met eigen onderzoek; Online winkel 

Uit bestudering van de figuren kan worden geconcludeerd dat sommige branches het online 

winkelkanaal op een geavanceerdere manier gebruiken dan andere. Bovendien heeft het 

gebruik van internet zich in verschillende branches in een periode van een jaar sneller 

ontwikkeld dan in andere branches. 
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Bijlage 6: Interviewprotocol 

"Online winkelen en de vraag naar winkelruimte" 

6.1 .1 Inleiding 

Dit interview heeft als doel te onderzoeken hoe het gebruik van internet als winkelkanaal 

onder retailers is of en zo ja hoe dit de vraag naar winkelruimte beïnvloedt. Allereerst volgen 

een aantal algemene vragen over de organisatie, waarop gevraagd wordt naar de activiteiten 

op internet en de mogelijke gevolgen van internet als winkelkanaaL Het interview duurt 

ongeveer 30 tot 45 minuten. 

Naam geïnterviewde: 

Bedrijf: 

Functie: 

Winkelformules : l) 

2) 

3) 
4) 
5) 

6) 
7) 
8) 

6.1 .2 Kenmerken van de organisatie 

In dit eerste onderdeel staan de kenmerken van uw organisatie centraal. Om dit deel 

enigszins te bespoedigen heb ik voorafgaand aan dit interview al enige informatie over uw 

bedrijf proberen te verzamelen. Deze gegevens heb ik u voorafgaand aan het interview al 

overhandigd zodat u deze gegevens kunt controleren. Wanneer u aanvullende informatie 

heeft of er naar uw mening onjuistheden in deze gegevens staan zijn de volgende vragen 

van toepassing: 

1. Tot welk type samenwerkingsvorm rekent u zich? 

c Filiaalbedrijf 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Franchise 

Franchise en filiaalbedrijf 

Full franchise 

Hard franchise 

Inkoopcombinatie 

Licentie 

Samenwerkend ondernemersverband 

Soft franchise 

Anders, namelijk ....... . ............... .. ... .. . 

D Weet niet / Niet van toepassing 
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2. Hoeveel winkelvestigingen heeft uw organisatie? 

... ...... (aantal) winkels . 

3. In welke branche bent u actief? 

0 

0 

Antiek & Kunst 

Auto & Fiets 

Bruin & Witgoed 

Doe-het-zelf 

Hobby 

0 Huishoudelijke & Luxe artikelen 

r juwelier & Optiek 

0 Kleding & Mode 

0 Levensmiddelen 

0 Media 

0 Persoonlijke verzorging 

0 Plant & Dier 

0 Schoenen & Lederwaren 

0 Sport & Spel 

0 Warenhuis 

0 Wonen 
:1 Overig i weet niet L..! 

Tot slot zijn er nog twee vragen met betrekking tot aanvullende gegevens . 

4. Op welk type winkellocaties heeft u vestigingen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Formule 1 2 3 4 5 6 7 8 

Binnenstad 

Kernverzorgend centrum (bijvoorbeeld dorpscentrum) 

Stadsdeelcentrum 

Wijkcentrum 

Buurtcentrum 

Grootschalige concentratie (perifere locaties) 

Overig (o.a. verspreide bewinkeling) 

0 

0 

0 

0 
,.... 
;_ 

L 

c:: 

r--: D ;__; 

r , 0 u 

0 0 
,--, 0 LJ 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 0 0 0 

[] 0 0 [J 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

5. Kunt u aangegeven hoeveel m2 winkelruimte (wvo) uw organisatie per unit gebruikt? 

Maakt u een zo goed mogelijke inschatting per formule. 

Formule 1 2 3 4 5 6 7 8 

Aantal m 2 winkelruimte 

Weet niet 0 0 0 0 0 0 i] 

6.1 .3 Visie op de markt 

De volgende vragen hebben betrekking op de markt waarbinnen uw bedrijf actief is. Wat is 

de visie van uw bedrijf op deze markt en welke rol speelt internet in deze visie? Houd u bij 

het beantwoorden van de volgende vragen de kenmerken van uw organisatie in het 

achterhoofd. 

6. In welke mate ervaart u concurrentie als gevolg van internet en online winkelen? 

Minder concurentie 0 0 0 ·::::J 0 Meer concurrentie 

7. Wanneer u denkt aan de invloed van internet in Nederlandse detailhandel in het 

algemeen, denkt u dan dat de concurrentie is toe- of juist afgenomen. 

Minder concurentie 0 C 0 0 0 Meer concurrentie 
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8. In welke mate denkt u dat het consumentengedrag in het algemeen maar ook in uw 

branche is veranderd als gevolg van internet? Hoe presteert internet als winkelkanaal 

in deze context7 

9. Denkt u eens aan beleving, vertrouwen en gemak rondom winkelen in uw branche. 

Denkt u dat deze aspecten onder invloed van internet meer of juist minder belangrijk 

zijn qeworden? Hoe presteert internet op deze qebieden in uw branche? 

Beleving / ervaring : Minder belangrijk 0 0 0 0 J Belangrijker 

Prestatie internet: Slecht D 0 0 0 J Goed 

VPrtrouwPn · ~inc!Pr hPiangrijk n n n !l l RPiangrijkN 

Prestatie internet : Slecht [j 0 0 0 J Goed 

Gemak: Minder belangrijk [j 0 0 0 J Belangrijker 

Prestatic internet : Slecht 0 0 0 0 J Goed 

6.1.4 I nt• rnPtartivitPit 

In dit derde onderdeel staan de activiteiten die uw bedrijf op internet ontplooit centraal. Het 

gaat dan specifiek om het gebruik van websites voor de communicatie met kldnten, niet als 

communicatiemiddel binnen uw bedrijf, internet als winkelkanaal dus. 

Voorafgaand aan dit interview heb ik de inhoud van uw website voor consumenten bekeken. 

Nadat u heeft gereageerd op de volgende stellingen, wordt hier verder op ingegaan. 

I U. Kunt u aan de hand van de volgende stellingen aangeven op we lke mamer u v1a uw 

website producten of diensten verkoopt? Kiest u alstublieft de optie die het meest op 

u van toepassing is. (één antwoord mogelijk) 

0 Via de website worden nieuwe markten (geografisch of klantsegmenten) bereikt. 

Eens / Oneens 

C De website wordt gezien als extra vestiging, heeft vergelijkbare eigenschappen 

als de fysieke winkel (denk aan kleurstellingen/huisstijl), maar is weinig 

verbonden aan deze fysieke winkels. Eens/Oneens 
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0 Website en fysieke winkel zijn sterk met elkaar verbonden. Er worden 

verschillende diensten en service geboden om de relatie met de klant te 

verbete ren. Eens /Oneens 

0 De fysieke winkel is ondergeschikt aan de website. De fysieke winkel vervult 

slechts een ondersteunende functie. Eens j Oneens 

I l. Kwlt u een inschatting maken van het aandeel van uw omzet dat via de website 

wordt gerealiseerd7 Wanneer u niet wenst te antv\'oorden kunt u deze vraag 

o'lerslaan. 

Ongeveer ... .. .. .. %van de omzet wordt online gerealiseerd. 

I 2. Voor welke doelen gebruikt uw organisatie haar website? Bekijk de volgende 

stellingen met betrekking tot mogelijke doelen van het gebruik van internet en 

beantwoord ze met eens of oneens. 

0 De website dient geen specifiek doel. Internet heeft geen positieve of negatieve 

invloed op mijn organisatie. Eem / Oneens 

0 Internet verandert de manier waarop consumenten winkelen, maar heeft geen 

gevolgen voor de omzet va!l mijn organisatie. Eens /Oneens 

•i HPt hPhhPn v~n PPn wPho;;itP illo;; winkPik~n.n~l voor rono;;umPntPn (orifintMiP, 

verkoop en service) vormt een aanvulling op de bestaande activiteiten, versterkt 

de concurrentiepositie en leidt dus tot hogere omzet. Eens / Oneens 

0 Het ontplooien van activiteiten via internet door middel van een website bespaart 

kosten :n de bedrijfsvoering en leidt tot efficiëntie. Eens /Oneens 

c Via internet wordt een deel van de omzet van mijn bedrijt gerealiseerd. 

Eens / Oneens 

c:; Online activiteit van concurrenten gaat ten koste van het marktaandeel en de 

omzet van mijn organisatie. Eem/ Oneens 

13. Ontplooit u via u website de voor uw organisatie meest gewenste activiteiten? 

0 jd 

0 Nee ~ vraag 1 4 
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1 4. Waarom niet (meerdere antwoorden mogelijk}? 

-, Onvoldoende financiele mogelijkheden (geld) 

Onvoldoende kennis 

Onvoldoende tijd of arbeidscapaciteit 

Nog niet aan toe 

l::.r IS nog geen beleid 

/\ndere redenen 

6.1.5 Veranderende vastgoedvraag 

Het laatste onderdeel heeft betrekking op de mogelijke gevolgen van de opkomst van 

internet als winkelkanaal voor de vraag naar winkelvastgoed. Aan de hand van de 

mternetstrateg!e en de achtergronden daarvan ben 1k geïnteresseerd m de mogeliJke 

verandering van de vraag naar winkelruimte van uw bedrijf. Het gaat hierbij puur om de 

invloed van internet. 

1 5. Denkt u eens aan het gebruik van internet in de retailsector in het algemeen, dus ook 

aan het gebruik van internet door uw concurrenten. Hoc denkt u dûn dat uw vraag naar 

winkelruimte als qevolq van internet op verschillende vestiqinqslocaties in de toekomst 

zal veranderen? 

cri 
111 

Ol 111 
·~ ~ 
> rd .... .... 
(I) > 
-o ~ ,.. <1J 

cV ,.. 
E 

- -(I) <1J 
V >V 

> > 
- - 0 + + 
- + 

Binnenstad 

Kernverzorgend centrum(bijvoorbeeld dorpscentrum) 

Stddsdeelcentrum 

Wijkcentrum 

Buurtcentrum 

Grootschalige concentratie (perifere locaties) 

Overig (o.a. Verspreide bewinkeling) 
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16. Wanneer u denkt aan uw eigen website en de activiteiten die u daarop ontplooit; Hoe 

denkt u dan dat uw vraag naar winkelruimte op verschillende ves;tigingslocaties in de 

toekomst zal veranderen? 

0'1 

"" 0"1 rtl 
5 

..., 
"" ._ L. 

Cl) > 
"'0 ... 
1: Ql 

·- Ql 

E E 
ä:i Qi 
Cl) Ql 

> > 

- - - u + ++ 

Binnenstad 

Kernverzorgend centrum(bijvoorbeeld dorpscentrum) 

Stadsdeelcentrum 

Wijkcentrum 

BurJ rtcentrum 

Grootschalige concentratie (perifere locaties) 

Overig (o.a. Verspreide bewinkeling) 

I 7. Denkt u dat de functie van winkelruimte in het winkelproces van consumenten als 

gevolg van online winkelen zal veranderen? Denk bijvoorbeeid aan een de winkel als 

afhaalpunt of als showroom. 

0 Ja 
0 Nee 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Wilt u het onderzoek digitaal ontvangen? 

Wilt u dat ik de verwerking van het interview ter controle doorstuur? 
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Bijlage 7: Interviewonderwerpen 

Interview "Online winkelen en de vraag naar winkelruimte" 

Inleiding 

Dit interview heeft als doel te onderzoeken hoe het gebruik van internet als winkelkanaal 

onder retailers is of en zo ja hoe dit de vraag naar winkelruimte beïnvloedt. Het interview 

duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Allereerst volgen een aantal algemene vragen over de 

organisatie, waarop gevraagd wordt naar de activiteiten op internet en de mogelijke 

gevolgen van internet als winkelkanaaL 

Kenmerken van de organisatie 

In dit eerste onderdeel staan de kenmerken van uw organisatie centraal. Om dit deel 

enigszins te bespoedigen heb ik voorafgaand aan dit interview al enige informatie over uw 

bedrijf proberen te verzamelen. Deze gegevens neem ik aan het begin van het interview met 

u door zodat u deze gegevens kunt controleren. Hierbij wordt gevraagd naar de 

samenwerkingsvorm van uw organisatie, het aantal winkelvestigingen van uw organisatie en 

de branche waarbinnen uw organisatie actief is. Hierop volgen vragen over winkellocaties 

van uw bedrijf en het gehuurde metrage per unit. 

Visie op de markt 

De volgende vragen hebben betrekking op de markt waarbinnen uw bedrijf actief is. Wat is 

de visie van uw bedrijf op deze markt en welke rol speelt internet in deze visie? Houdt u bij 

het beantwoorden van de volgende vragen de kenmerken van uw organisatie in het 

achterhoofd. De vragen hebben betrekking op concurrentie en consumentengedrag. 

Activiteit op internet 

In dit derde onderdeel staan de activiteiten die uw bedrijf op internet ontplooit centraal. Het 

gaat dan specifiek om het gebruik van websites voor de communicatie met klanten, niet als 

communicatiemiddel binnen uw bedrijf, internet als winkelkanaal dus. Voorafgaand aan dit 

interview heb ik de inhoud van uw website voor consumenten bekeken. Nadat u heeft 

gereageerd op een aantal stellingen, wordt hier verder op ingegaan. Een voorbeeld van een 

stelling: "Via de website worden nieuwe markten (geografisch of klantsegmenten) bereikt. " 

Veranderende vastgoedvraag 

Het laatste onderdeel heeft betrekking op de mogelijke gevolgen van de opkomst van 

internet als winkelkanaal voor de vraag naar winkelvastgoed. Aan de hand van de 

internetstrategie en de achtergronden daarvan ben ik geïnteresseerd in de mogelijke 

verandering van de vraag naar winkelruimte van uw bedrijf. Het gaat hierbij puur om de 

invloed van internet. Ik vraag u per locatie aan te geven hoe de vastgoedvraag van uw 

onderneming als het gevolg van internet zal veranderen. Tot slot vraag ik u naar een 

mogelijke verandering in de invulling van de winkel die als gevolg van internet in de 

toekomst gerealiseerd zal worden. 
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Bijlage 8: Toelichting bij het interviewprotocol 
Ten tijde van het opstellen van het interview stonden drie verbanden centraal die met 

behulp van het interview moesten kunnen worden bestudeerd : 

Welke factoren zijn verantwoordelijk voor het gebruik van internetstrategieën door 

retailers? (schema in figuur 1) 

Wat is de invloed van het gebruik van internetstrategieën door retailers op hun 

vastgoedvraag? (schema in figuur 2) 

Wat is de invloed van gebruik van internet als winkelkanaal door consumenten op de 

vastgoedvraag van retailers? (schema in figuur 3) 

1: Kenmerken 2: Visie 3: Internetactiviteit 

Figuur 1: Model 1 

.--~3~: l~nt_e~rn_et-act~i .. vi""'!te~i t,._--=-_ _.._4: Vastgoedvraag In deze bijlage wordt de verantwoording voor 

Figuur 2: Model 2 

1 : Kenmerken 2: Visie 

Branche 

locatie 

Figuur 3: Model 3 

Oscar Zijlmans 

het interview zoals dat destijds is opgesteld 

en ook is afgenomen gepresenteerd. Hoewel 

de resultaten uiteindelijk eenvoudiger zijn 

behandeld in de scriptie, kan deze 

verantwoording nuttig zijn om het 

interviewprotocol beter te begrijpen. 

3: Internetactiviteit 

Mlddelen en mogelij kheden 

4: Vastgoedvraag 
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De onderwerpen van het interview 

In deze paragraaf worden de onderwerpen voor het interview verder uitgewerkt. De vier 

onderwerpen worden daarvoor uitgewerkt in 1 7 vragen die in het interviewprotocol worden 

genoemd. 

Kenmerken van de organisatie 

Het belang van de kenmerken van de organisatie is ten aanzien van het gebruik van 

internetstrategieën in hoofdstuk 5 (scriptie) al uitgebreid aan bod gekomen. In dit hoofdstuk 

worden de organisatiestructuur van de retailer, de grootte van de organisatie van de retailer, 

de branche waarin retailers actief zijn en de locatie(s) waarop zij vestigingen hebben als 

factoren die van belang zijn internetstrategieën en de vraag naar winkelvastgoed. Deze 

factoren zijn echter volgens de schematische modellen (figuren 2. en 3) niet direct van 

invloed op het gebruik van internetstrategieën of de vraag naar vastgoed. Zij beïnvloeden de 

middelen en mogelijkheden, de perceptie van de concurrentie en het beeld van het 

consumentengedrag van de retailer. 

De invloed van de organisatiestructuur op de middelen en mogelijkheden van retailers om 

internetstrategieën te gebruiken werd in paragraaf 5.3.2 (scriptie) al belicht, echter hierover 

kon geen uitsluitsel worden gegeven. De volgende vraag werd in het interview dan ook 

gesteld. Naar het verband tussen de twee factoren wordt in het interview niet direct 

gevraagd. 

Tot welk type samenwerkingsvorm rekent u zich? (Filiaalbedrijf, franchise, franchise 

en filiaalbedrijf, full franchise, hard franchise , inkoopcombinatie, licentie, 

samenwerkend ondernemersverband, soft franchise, anders, namelijk ... en weet niet 

I niet van toepassing) 

De grootte van de organisatie wordt in deze studie gemeten met het aantal winkels van de 

formules van een retailorganisatie. Deze factor is van invloed op de mogelijkheden en 

middelen, denk aan financieel vermogen en beschikbare kennis. De perceptie van de 

concurrentie kan voor grotere bedrijven anders zijn omdat de factoren uit het model van 

Porter (zie paragraaf 3.3) (scriptie), minder van invloed zijn op de concurrentie. Zo is de 

onderhandelingskracht van producenten naar grote partijen toe, minder sterk, en hebben zij 

het vermogen om vooraan in de markt te opereren, waardoor huidige concurrenten minder 

snel marktaandeel kunnen overnemen. Ook is de grootte van de organisatie direct van 

invloed op de vraag naar winkelvastgoed, omdat schaalgrootte een belangrijk voordeel kan 

opleveren ten aanzien van de marges op de verkoop van producten. Dit resulteert in de 

vraag in het interview: 

Hoeveel winkelvestigingen heeft uw organisatie? ......... (aantal) winkels. 

De branche is van belang omdat bepaalde producten zich beter lenen voor de verkoop of 

oriëntatie via internet. Deze factor is van invloed op de perceptie van de concurrentie, het 

beeld van het consumentengedrag en direct op de vraag naar winkelruimte. Dit laatste is het 

geval omdat in bepaalde branches, producten meer of minder ruimte in de winkel vragen 

om het aanbod ten toon te spreiden. Dit resulteert in de vraag in het interview: 

In welke branche bent u actief? (1 7 hoofdbranches van Locatus) 
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De eerste drie vragen in het interview worden slechts ter controle gesteld. Uit de dataset uit 

hoofdstuk 5 (scriptie), die als selectiebron diende, konden de gegevens ten aanzien van 

organisatiestructuur, grootte, en branche al worden opgezocht. 

De locatie van de retailer is tot slot van invloed op de perceptie van de concurrentie en de 

vraag naar winkelruimte. In hoofdstuk 3 en 4 werd al besproken dat verwacht kan worden 

dat de gevolgen aan de hand van de locaties waar retailers vestigingen hebben voor hun 

organisatie verschillend kunnen zijn. Niet alleen het gedrag van consumenten (hoofdstuk 3) 

(scriptie), maar ook de branchemix in winkelcentra en het principe van cumulatieve attractie 

(hoofdstuk 4) (scriptie) ligt aan deze verschillen ten grondslag. Dit resulteert in de volgende 

vraag in het interview: 

Op welk type winkellocaties heeft u vestigingen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

(binnenstad, kernverzorgend centrum, stadsdeelcentrum, wijkcentrum, 

buurtcentrum, grootschalige concentratie en overig) 

Tot slot wordt aan het interview ten aanzien van dit onderwerp, de kenmerken van de 

organisatie van retailers, een vraag toegevoegd om extra informatie te verzamelen omtrent 

de vastgoedvraag van retailers. Wanneer respondenten aangeven dat hun vastgoedvraag 

verandert, kan dan ook worden ingegaan op het veranderen van de grootte van winkelunits. 

Kunt u aangegeven hoeveel m2 winkelruimte (wvo) uw organisatie per unit gebruikt? 

Maakt u een zo goed mogelijke inschatting per formule. 

Visie op de markt 

Het tweede onderwerp in het interview is de visie op de markt. Binnen deze visie worden de 

concurrentie en het consumentengedrag van belang geacht. Het gaat in het interview om het 

beeld dat de respondent/het bedrijf heeft van concurrentie en het consumentengedrag 

onder invloed van internet. De mate waarin retailers concurrentie ervaren is namelijk van 

invloed op de bedrijfsvoering van retailers. Zij dienen zich in een concurrerende markt 

blijvend te positioneren, om het marktaandeel in stand te houden of te doen groeien. 

Vastgoed en internet worden zoals in hoofdstuk 3 en 4 toegelicht als middel in de 

bedrijfsvoering ingezet. In het kader van het positioneren op de retailmarkt is ook het beeld 

van de consument van belang. Elke consument is potentiële klant, maar het is vooral de 

doelgroep van de retailer die van belang is in dit beeld. De volgende vragen worden in het 

interview gesteld: 

In welke mate ervaart u concurrentie als gevolg van internet en online winkelen? 

Minder concurentie 0 u u o L Meer concurrentie 

Wanneer u denkt aan de invloed van internet in Nederlandse detailhandel in het algemeen, 

denkt u dan dat de concurrentie is toe- of juist afgenomen. 

Minder concurentie ["; n I' r c Meer concurrentie 
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In welke mate denkt u dat het consumentengedrag in het algemeen maar ook in uw branche 

is veranderd als gevolg van internet? Hoe presteert internet als winkelkanaal in deze 

context? (open vraag) 

Deze vragen dienen in het interview als leidraad om een bredere discussie ten aanzien van 

de invloed van de branche op gang te brengen. De in hoofdstuk 3 (scriptie) gepresenteerde 

drijfveren van consumenten, beleving/ervaring, vertrouwen en gemak kunnen de verschillen 

ten aanzien van productencategorieën beter inzichtelijk maken. Dit resulteert in de volgende 

vraag in het interview: 

Denkt u eens aan beleving, vertrouwen en gemak rondom winkelen in uw branche. 

Denkt u dat deze onder invloed van internet belangrijker of juist minder belangrijk 

zijn geworden? Hoe presteert internet op deze gebieden in uw branche? 

Beleving/ervaring: Minder belangrijk c u 0 l_i 0 Belangrijker 

Prestatie internet: Slecht u o D lJ U Goed 

Vertrouwen: Minder belangrijk 0 [l [1 u Belangrijker 

Prestatie internet: Slecht 0 L lJ [J IJ Goed 

Gemak: Minder belangrijk r [' [i 0 [] Belangrijker 

Prestatie internet: Slecht r1 0 [J 0 Goed 

De vragen in het interview ten aanzien van de visie op de markt zijn ervoor bedoeld om een 

brede discussie op gang te brengen waarbij de rol van internet in het algemeen maar ook 

het gebruik van internet binnen de organisatie van de respondent kan worden besproken. 

Internetactiviteit 

Het derde onderwerp is de internetactiviteit van retailers. Binnen dit onderwerp zijn de 

gebruikte internetstrategie, de doelen hiervan en de middelen en mogelijkheden die 

retailers tot hun beschikking hebben van belang. 

Allereerst is het belang welke strategie de retailorganisatie per formule inzet. Deze strategie 

is voorafgaand aan het interview al vastgesteld, maar om deze te controleren bij de 

respondent en om de relevantie van de typologie te controleren wordt de volgende vraag 

gesteld. 

Kunt u aan de hand van de volgende stellingen aangeven op welke manier u via uw 

website producten of diensten verkoopt? Kiest u alstublieft de optie die het meest op 

u van toepassing is. (één antwoord mogelijk) 

r Via de website worden nieuwe markten (geografisch of klantsegmenten) bereikt. 

Eens/Oneens 

c De website wordt gezien als extra vestiging, heeft vergelijkbare eigenschappen 

als de fysieke winkel (denk aan kleurstellingen/huisstijl), maar is weinig 

verbonden aan deze fysieke winkels. Eens/Oneens 

Website en fysieke winkel zijn sterk met elkaar verbonden. Er worden 

verschillende diensten en service geboden om de relatie met de klant te 

verbeteren. Eens/Oneens 
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0 De fysieke winkel is ondergeschikt aan de website. De fysieke winkel vervult 

slechts een ondersteunende functie. Eens/Oneens 

Om verbanden te kunnen leggen tussen de internetstrategie en de vastgoedstrategie van 

retailers zijn de doelen van de internetactiviteit van retailers van belang. Deze bepalen in 

belangrijke mate op welke manier de retailer zijn keuze ten aanzien van het inzetten van 

winkelkanalen maakt. Er vanuit gaande dat de retailer de fysieke winkel als belangrijkste 

winkelkanaal ziet, dient met de internetactiviteit aan te worden gestuurd op een kosten 

besparing of efficiëntie die ertoe kan leiden dat de vraag naar winkelruimte verandert. Er 

zijn namelijk alleen respondenten bij fysieke retailformules geselecteerd. 

Gezien de eigenschappen van de strategieën kan het verwacht worden dat de beoogde 

effecten van deze strategieën verschillend zijn. Gezien de betrekkelijk korte ervaring met 

internet onder retailers kan worden verwacht dat de beoogde effecten van de strategieën 

niet altijd overeenkomen met de daadwerkelijk gerealiseerde effecten van de strategieën. De 

volgende vraag wordt in het interview gesteld: 

Voor welke doelen gebruikt uw organisatie haar website? Bekijk de volgende 

stellingen met betrekking tot mogelijke doelen van het gebruik van internet en 

beantwoord ze met eens of oneens. 

ll De website dient geen specifiek doel. Internet heeft geen positieve of negatieve 

invloed op mijn organisatie. Eens/Oneens 

ll Internet verandert de manier waarop consumenten winkelen, maar heeft geen 

gevolgen voor de omzet van mijn organisatie. Eens/Oneens 

n Het hebben van een website als winkelkanaal voor consumenten (oriëntatie, 

verkoop en service) vormt een aanvulling op de bestaande activiteiten, versterkt 

de concurrentiepositie en leidt dus tot hogere omzet. Eens/Oneens 

c Het ontplooien van activiteiten via internet door middel van een website bespaart 

kosten in de bedrijfsvoering en leidt tot efficiëntie. Eens/Oneens 

L Via internet wordt een deel van de omzet van mijn bedrijf gerealiseerd. 

Eens/Oneens 

Online activiteit van concurrenten gaat ten koste van het marktaandeel en de 

omzet van mijn organisatie. Eens/Oneens 

Als extra informatie kan worden gevraagd naar het aandeel van de omzet dat online wordt 

gerealiseerd. Dit kan een indicator zijn voor de ontwikkeling van de prestatie van internet 

als winkelkanaal voor retailers. Bovendien zegt dit gegeven iets over de mate waarin de 

doelen van de internetstrategie worden gerealiseerd. Een discussie met betrekking tot 

cross-channel effecten kan op de volgende vraag volgen: 

Kunt u een inschatting maken van het aandeel van uw omzet dat via de website 

wordt gerealiseerd? Wanneer u niet wenst te antwoorden kunt u deze vraag 

overslaan. 

Ongeveer ......... %van de omzet wordt online gerealiseerd. 

De laatste factor binnen dit onderwerp die wordt behandeld wordt samengevat onder de 

middelen en mogelijkheden van retailers. Wanneer de middelen en mogelijkheden er niet 
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zijn om internetstrategieën en vastgoedstrategieën als gevolg van een visie op de invloed 

van internet toe te passen, zijn deze irrelevant. Om deze in kaart te brengen worden de 

volgende vragen in het interview gesteld : 

Ontplooit u via u website de voor uw organisatie meest gewenste activiteiten? 

lï Ja 
o Nee 

Waarom niet (meerdere antwoorden mogelijk)? 

n Onvoldoende financiële mogelijkheden (geld) 

[.1 Onvoldoende kennis 

[.1 Onvoldoende tijd of arbeidscapaciteit 

[I Nog niet aan toe 

0 Er is nog geen beleid 

r Andere redenen 

Omdat deze vragen gesteld worden in een interactief kan hierbij ook worden ingesprongen 

op de eventuele invloed van de organisatiestructuur op deze mogelijkheden. Zoals ook 

weergegeven in figuren 1 en 3 kan deze structuur namelijk van directe invloed zijn op de 

middelen en mogelijkheden. Zonder teveel informatie te geven dient dit verband echter wel 

te worden ingeleid bij de respondent. 

Veranderende vastgoedvraag 

Het laatste onderwerp in het interview is de veranderende vastgoedvraag. In de in 

subparagraaf 6.2.2 (scriptie) gepresenteerde schematische modellen (figuren 2 en 3) worden 

twee manieren onderscheiden waarop de vastgoedvraag van retailers kan worden beïnvloed. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de invloed van internet omtrent winkelen in het 

algemeen en de invloed van het gebruik van internet door de retailer. De vastgoedvraag kan 

door beide factoren op zowel kwalitatieve als kwantitatieve manier veranderen. Kwantitatief 

kan de vraag worden beïnvloed doordat het aantal winkels en/of de vraag naar vierkante 

meters winkeloppervlak per winkel verandert. Ten aanzien van de oppervlakte ligt de focus 

in dit onderzoek niet zozeer op de ruimte voor opslag en distributie, maar juist op het 

winkelvloeroppervlak. De verbanden tussen de vastgoedvraag en andere aspecten die in de 

voorgaande subparagrafen werden besproken, worden niet concreet vertaald naar vragen in 

het interview. Deze vertaalslag wordt aan de hand van de resultaten in de volgende 

paragraaf gemaakt. Een discussie ten aanzien van het verband tussen winkellocaties en de 

vraag naar winkelruimte komt in dit kader wel naar voren, omdat de respondenten 

onderscheid tussen locaties dienen te maken. Om verbanden met de visie op de markt te 

kunnen onderzoeken wordt gevraagd naar de gevolgen voor vastgoed in het algemeen en 

specifiek voor de organisatie van de respondent. 

Denkt u eens aan het gebruik van internet in de retailsector in het algemeen, dus ook aan 

het gebruik van internet door uw concurrenten. Hoe denkt u dan dat uw vraag naar 

winkelruimte als gevolg van internet op verschillende vestigingslocaties in de toekomst zal 

veranderen? (binnenstad, kernverzorgend centrum, stadsdeelcentrum, wijkcentrum, 

buurtcentrum, grootschalige concentratie, overig) 
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Vb. Binnenstad Veel minder vraag [ J lJ IJ Veel meer vraag 

Wanneer u denkt aan uw eigen website en de activiteiten die u daarop ontplooit; Hoe denkt 

u dan dat uw vraag naar winkelruimte op verschillende vestigingslocaties in de toekomst zal 

veranderen? 

(binnenstad, kernverzorgend centrum, stadsdeelcentrum, wijkcentrum, buurtcentrum, 

grootschalige concentratie, overig) 

Vb. Binnenstad Veel minder vraag 0 C U D Veel meer vraag 

Bovendien wordt een vraag gesteld ten aanzien van de veranderende functie van een fysieke 

winkel. Deze vraag dient ervoor een discussie op gang ten brengen ten aanzien van het 

gebruik van winkeloppervlak binnen units. Dit gebruik zou bijvoorbeeld kunnen veranderen 

doordat het productassortiment als gevolg van internet wordt aangepast. 

Denkt u dat de functie van winkelruimte in het winkelproces van consumenten als 

gevolg van online winkelen zal veranderen? Denk bijvoorbeeld aan een de winkel als 

afhaalpunt of als showroom. Ja/Nee 
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Bijlage 9: De consument en zijn vrije tijd 

Winkelen gebeurt veelal in de vrije tijd die consumenten hebben. Voor de hedendaagse 

consument is vrije tijd echter een schaars goed. De laatste jaren is de beschikbare vrije tijd 

afgenomen van 47,3 uur per week in 1995 tot 44,7 uur per week in 2005. Juist vrouwen, die 

meer winkelen dan mannen, hebben minder vrije tijd tot hun beschikking vergeleken met 

voorgaande jaren door hun toegenomen arbeidsparticipatie. (SCP, 2006) Daarnaast zijn ook 

de mogelijkheden om deze vrije tijd in te vullen toegenomen. De retailsector heeft daarbij 

als vrijetijdsbesteding concurrentie gekregen van verschillende activiteiten (museumbezoek, 

indoor skieën, karten etc.)(van Dam, 2008). De druk op de consument om zijn of haar 

beschikbare vrije tijd op de meest plezierige manier in te vullen is dus toegenomen (SCP, 

2006). 

Recreatief winkelen of "funshoppen" neemt een belangrijk deel van de vrije tijd in. "Van alle 

vrijetijdsactiviteiten die Nederlanders in de periode april 2004 tot en met maart 2005 
buitenshuis ondernamen, was funshoppen met 21 procent de belangrijkste activiteit." (SCP, 

2006) Ook is funshoppen een populaire activiteit wanneer het daguitstapjes betreft. In 2007 

was 20% van de daguitstapjes bij vrouwen en 10% van de daguitstapjes bij mannen gericht 

op funshoppen. Van het budget voor vrije tijd gaat een nog groter deel naar uitgaven in 

winkels. "Volgens het NBTC en NIPO gaven Nederlanders in 2007 43% van al het geld dat is 

besteed aan vrijetijdsbesteding uit in winkels. "(SSM, 2008) 

Daarnaast is recreatief winkelen is belangrijke sociale activiteit. Zo wordt tijdens de helft van 

de winkeluitstapjes met huisgenoten, waaronder bijvoorbeeld familie en vrienden, gewinkeld 

en slechts bij 1 3% van de uitstapjes winkelde men alleen. (CBS, 2009) In totaal winkelt de 

Nederlandse consument 2,6 uur per week, waarvan 1 ,5 uur aan boodschappen doen wordt 

besteed, tegen 1,1 uur aan recreatief winkelen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 

consumenten meer plezier beleven aan recreatief winkelen dan aan het doen van dagelijkse 

boodschappen. (CBS, 2009) 

De druk op de beschikbare tijd om te winkelen, of dat nu om funshoppen of boodschappen 

doen gaat, biedt kansen voor het online winkelkanaaL Het is internet is namelijk een 

tijdsbesparend medium, dat bovendien ook steeds meer gebruikt wordt als vorm van vrije 

tijdsbesteding. (Weltevreden, 200?) Consumenten waarderen de mogelijkheden om tijd te 

besparen positief en tijdbewuste consumenten zoeken naar mogelijkheden om hun tijd 

optimaal in te delen (Konus, 2008). 

Omdat consumenten echter plezier beleven aan winkelen, met name wanneer het niet

dagelijkse goederen betreft, zal online winkelen het fysieke winkelen echter niet zomaar 

vervangen. Tegenstrijdig is hierbij dat juist de niet- dagelijkse artikelen vooralsnog via 

internet verkocht worden, terwijl de verkoop van dagelijkse producten via internet 

achterblijft. 
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Er zijn wezenlijke verschillen in het winkelproces van consumenten die doelgericht of juist 

impulsgericht (zoals bij funshoppen) winkelen. Internet presteert als winkelkanaal 

verschillend voor deze motieven. In de situatie waarin het online winkelkanaal in de 

verschillende stadia van het winkelproces wordt geaccepteerd en gebruikt, kan worden 

aangenomen dat consumenten ook daadwerkelijk cross-channel gedrag vertonen op basis 

van de prestaties van verschillende winkelkanalen . (Chiang et al, 2006) 
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