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1992 Store Manager & Troubleshooter 

• 1 winkel: Team, VM en VERKOPEN! 

1995 District Manager 

• 25/30 winkels: Teams, VM en VERKOPEN op afstand! 

1997 Manager Marketing, Franchise & Internet 

• 20/40 winkels: 1998 Launch Score.nl, 2001 in-store zuilen, 2001 E-maildatabase, 

2001 Score Connect Card 

2002 General Manager E-Business Benelux & Nordics 

• 2000 Launch Brand je eigen CD, 2002 Download Ringtones / Logo’s / Mobile Games, 

2002 Mobile2Pay, 8-2004 Downloadplatform Muziek, 10-2004 Itunes NL, 4-2006 

Download-to-own Movies 2006 wereldwijde primeur, 2010 Downloadplatform Console 

Games 

2005 Managing Director 

• 70 winkels: 2006 Launch Bijenkorf SiSs, vanLeest closure & centralization. 

2009 Commercial & MultiChannel Director Netherlands 

• 200+ winkels: 

2011 Commercial & MultiChannel Director Netherlands 

• 70 winkels: Launch Perry Connect Spots, V&D  SiS’s , Pop-up stores, MultiBrand 

Outlet Stores 

2012 Commercial & MultiChannel Director Benelux, Germany & Italy 

• 150+ winkels: Launch National SiSs, International SiSs, Brand Factory Outlet stores, 

Local Social Media 

2017  Sectorspecialist Retail 
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Financieren, Kennis, Netwerken 

Sectorspecialist Retail 
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De retailer moet rekening houden met zowel Macro als Sector trends. 
 

Macro:  PET model 

Meso:  De belangrijkste sectortrends 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met als doel (Internationale) expansie vanuit Personeel en Locaties. 
 

Sectorbeleid Retail binnen de Rabobank vanuit trends 

Bron: Rabobank, Q&A Research & Consultancy 
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https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/ 
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Maandelijkse Retail Update vanuit Rabobank met laatste trends 
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en in fundamentele verandering 

De retailsector is in een transitie 
fase … 
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De retailsector is in een transitiefase en in fundamentele verandering 

Vroeger was alles simpel.... Nu niet meer! 
 

 

De retailsector is in  

fundamentele transitie  

door veranderingen in  

 

1.consumentengedrag,  

2.demografie,  

3.concurrentie en  

4.technologie.  
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De retailsector is in een transitiefase en in fundamentele verandering 
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De retailsector is in een transitiefase en in fundamentele verandering 

Vroeger was alles simpel.... Nu niet meer! 

 

 

De detailhandel  

moet zich aanpassen  

aan een situatie  

waar de consument  

fundamenteel andere eisen  

stelt aan winkels en winkelen. 
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De retailsector is in een transitiefase en in fundamentele verandering 

Vroeger was alles simpel.... Nu niet meer! 

 

 

Het bezoeken van een  

fysieke winkel  

is geen noodzaak  

maar een keuze van klanten.  

 
 

© Rabobank, alleen voor intern gebruik - Disclaimer  

http://raboweb.rabobank.nl/org/nl/rabobank/paginas/disclaimer.aspx


13 

Retail is meer dan de Retailsector:  
Grenzen vervagen en verdwijnen… 

Diverse grenzen vervagen steeds verder door  

1. branchevervaging,  

2. internationalisering,  

3. technologische ontwikkelingen en  

4. de versmelting van online en offline.  

De klant heeft de macht en niet 

de retailer of de producent 
Ook de klassieke grenzen binnen de supply chain verdwijnen.  

Consumentenrelevantie is 

belangrijker dan de positie in de 

waardeketen.  
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Onze focus is dan ook op Retail als geheel 

Leverancier Groothandel Retailer Retail 

Producent Groothandel Aannemer Bouw 

Producent Groothandel 
Klant 

 (MRO of OEM) 
Industrie 

Leverancier Groothandel B2B klant Food & Agri 

14 

Retail is meer dan de Retailsector:  
Focus op geheel 
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Retail is meer dan de Retailsector:  
Steeds meer spelers doen mee  

Off- en online B2C, B2B, C2C en D2C De (internationale) concurrentie 

neemt toe door toetreding van 

nieuwe spelers en toenemende 

branchevervaging: 
• Zowel off-  als online,  

• zowel B2C, B2B als C2C 

• en verticale integratie middels producenten die direct naar 

de klant gaan (D2C).  

‘Iedereen’ met voldoende 

consumentenrelevantie kan gaan 

retailen  
• Technologie maakt het bereiken van klanten makkelijker. 

• Steeds meer spelers van buiten komen de sector in en 

doen mee (uitgevers, beroemdheden, leisure, ICT 

bedrijven).  
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Nieuw en fris kan hard doorpakken en aanvallen….. 

Veel bestaande spelers hebben een nadelige ‘legacy’, en daarmee 

een achterstand op nieuwe spelers… 

© Rabobank, alleen voor intern gebruik - Disclaimer  
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Nieuw en fris kan hard doorpakken en aanvallen….. 

...die kunnen starten met een beperkt aantal winkels in grote steden, 

goed getrainde medewerkers en state-of-the-art ICT systemen.  
 

© Rabobank, alleen voor intern gebruik - Disclaimer  
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Het PET model 

Er ligt meer in het schap dan de 
economie 
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Is de economie oorzaak van deze faillissementen? 
 

De retailsector is in een transitiefase en in fundamentele verandering 
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Het PET model: ECONOMIE 
3 verschillende drivers van fundamentele verandering  

Het aantal Nederlandse webwinkels neemt flink toe 

© Rabobank, alleen voor intern gebruik - Disclaimer  

NEE 
Hoe de retailsector omgaat met 

de structurele en fundamentele 

veranderingen is veel bepalender 

voor de toekomst dan de stand 

van de economie. 
 

De omzet van de detailhandel non-food trekt na jaren weer 

wat aan 

http://raboweb.rabobank.nl/org/nl/rabobank/paginas/disclaimer.aspx
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In de macro omgeving van retailers zien we 3 verschillende drivers 

van fundamentele verandering 

 

People,  

 

Economy,  

 

Technology  
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Macro: Het PET model 
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Het PET model: PEOPLE 
3 verschillende drivers van fundamentele verandering  

People. Economy, Technology 

 
Veranderende demografie 
(i) vergrijzing (per saldo negatief voor de retailsector),  

(ii) urbanisatie (verschuiving van consumenten en daarmee 

van winkels/winkelgebieden),  

(iii) de groei van  eenpersoonshuishoudens (ander 

consumptiepatroon) en  

(iv) de groei van belangrijke kopersgroepen van de toekomst, 

de Milennials en Ibrains/Generation Z. 

 

Veranderend consumentengedrag 
• Steeds kritischer, minder tijd en meer keuze. 

• ‘Altijd’ shoppen via alle beschikbare kanalen. 

• Mondiger en machtiger en beter geinformeerd dan ooit. 

• Wens naar gemak, belevenis en personalisatie. 

• Oriënteert grotendeels online en is expert. 

• Het bouwen van een local social community is een kans 

voor elke lokale winkel.  

 

 
Bron: Rabobank, Q&A Research & Consultancy 
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Het PET model:  
3 verschillende drivers van fundamentele verandering  

People. Economy, Technology 

 
Na Gen X en Y komen de iBrains 
iBrains – max 19 - digital natives – denken helemaal 

niet in kanalen.  

• ze zijn mobile first, 

• Het zijn feedback fanatics, gedreven door social media. 

Sociale netwerken sturen hun beslissingen. Aan de mening 

van peers hechten iBrains nog meer waarde dan andere 

jongeren doen. 

• ze waarderen fysieke winkels waar een ‘probleem’ direct 

kan worden opgelost,  

• Ze zijn weinig loyaal en hebben ze het geduld om te 

zoeken naar het beste product (niet perse koopjes)  

• ze zijn graag betrokken (in control, maar ook delend en 

cocreërend) en worden daarmee loyaler, zeker in geval van 

personalisatie,  

• virtual en augmented reality sturen hun ervaringen even 

sterk als fysieke winkelervaringen. 

Nog sterker dan voor Generatie X en Y geldt dat ze meer aan 

webrooming (online kijken, offline kopen) doen dan aan 

showrooming (offline kijken, online kopen).  

. 

Bron: Rabobank, Q&A Research & Consultancy 
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Het PET model: TECHNOLOGIE 
3 verschillende drivers van fundamentele verandering  

People. Economy, Technology Technology heeft al een enorme 

invloed gehad op de sector.  
Door de ontwikkeling van non-store kanalen die gemak 

bieden vanuit: online shopping, mobile devices en social 

media. 

Gemak is de hoofdreden voor de 

groei van online versus offline.  
Technologie ondersteunt de klant die niet meer in kanalen 

denkt en zowel fysiek, digitaal als mobiel overal dezelfde 

producten, informatie en condities moet kunnen bereiken.  

Welk gemak is nieuw en dus de 

norm? 
De scheiding tussen offline en online winkelen is compleet 

verdwenen en in omzet vindt er een duidelijke verschuiving 

plaats richting het digitale kanaal waardoor de 

winstgevendheid van bestaande retailers sterk onder druk 

komt te staan.  

 

 
Bron: Rabobank, Q&A Research & Consultancy 
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De retail bevindt zich op een kantelpunt… 

Technologische tsunami en veranderend gedrag… En het begint allemaal nu pas 

echt……  
De Nederlandse retailsector staat steeds verder onder druk 

door toenemende (internationale) concurrentie in combinatie 

met ontwikkelingen zoals : 

• The Mobile First World, iedereen is altijd mobiel connected, 

• kunstmatige intelligentie & algoritmes,  

• Internet of Things,  

• Robotisering. Drones, Automated Vehicles & Advanced 

Robotics 

• Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality  

• ‘Big Data’ -> Smart data, Digitale Profielen en Advanced 

Marketing Analytics. 

• Blockchain 

• 3D printing on demand 
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De retail bevindt zich op een kantelpunt… 

2005 Pope Benedict XVI versus 2013 Pope 

Francis. 

Mobiele technologie raakt steeds verder elke 

fase in de ‘shopping journey’ van de 

consument en is een extensie van de ‘in-

store shopping experience’.  

Digitale commercie zal 

gaan exploderen en 

brengt winkelen 

letterlijk in de palm van 

de hand van de elke 

klant.  
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De retail bevindt zich op een kantelpunt… 

Technologische tsunami en veranderend gedrag… Hierdoor zal het online aandeel in 

de retail nog fors groeien.  
Het combineren van deze technologische ontwikkelingen,  

met het besef dat het gedrag van de consument daar eerder 

op aansluit dan wij als retailers kunnen volgen,  

samen met de bedreigingen die komen uit de Verenigde 

Staten en China geeft als conclusie……………  

Nederlandse retailers moeten aan 

de bak! 
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De retailsector is in fundamentele 

transitie… 

Fundamentele verandering 
dwingt tot innovatie 
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De retailsector is in een transitiefase en in fundamentele verandering 

De negatieve spiraal moet doorbroken worden! 

© Rabobank, alleen voor intern gebruik - Disclaimer  

Het gedrag van consumenten 

verandert sneller dan veel 

ondernemingen kunnen volgen.  

Niet iedereen binnen de 

retailsector zal overleven,  

aanpassingsvermogen is cruciaal. 

Die negatieve spiraal moet 

doorbroken worden.  

Een heroverweging van 

strategische opties is vaak nodig. 

INNOVATE OR DIE….. 
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• …naar opwaarts vliegwiel… • …naar opwaarts vliegwiel… • …door nieuwe strategieën • …door nieuwe strategieën • Van negatieve spiraal… • Van negatieve spiraal… 

Verder 
opschalen 

Verder 
opschalen 

Meer 
middelen 

Meer 
middelen 

Meer focus  
op innovatie 
Meer focus  

op innovatie 

Meer 
innovatie 

Meer 
innovatie 

Grotere 
consumenten 

relevantie 

Grotere 
consumenten 

relevantie 

Minder 
schaal 

Minder 
middelen 

Focus op 
dagelijkse 
operatie 

Minder 
innovatie 

Minder 
consumenten 

relevantie 

Minder schaal 

Minder 
middelen 

Focus op 
dagelijkse 
operatie 

• Met innovatieve  

bedrijven 

• Met het onderwijs 

• In een innovatielab 

Samenwerking 

• Zelf overnames doen 

• Nieuwe aandeelhouders  

zoeken 

• Onderdeel worden van 

grotere speler 

Fusies en Overnames 

Innovatie: hoe kan je de negatieve spiraal doorbreken? 

© Rabobank, alleen voor intern gebruik - Disclaimer  
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De retailsector is in fundamentele 

transitie… 

Is er nog wel plaats voor de 
fysieke winkel? 
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Is er nog wel plaats voor de fysieke winkel? 

De meeste omzet komt voorlopig zeker nog uit winkels! 

JA 
Ook als de groei van online de 

komende jaren doorzet, zal het 

aandeel van de winkels voorlopig 

dominant blijven.  

Ondanks de sterke groei van 

online wordt nog steeds het 

grootste deel van de non-food 

bestedingen (80-85%) in de 

winkel gedaan.  
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Is er nog wel plaats voor de fysieke winkel? 

De meeste omzet komt voorlopig zeker nog uit winkels! De sociaal-maatschappelijke rol 

en functie van winkels verandert. 

Kortom: er is zeker nog plaats 

voor de fysieke winkel, maar die 

plaats moet nadrukkelijk verdiend 

worden. 

En dat kan niemand alleen! 
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De retailsector is in fundamentele 

transitie… 

Samenwerking is nodig 
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Samenwerking is nodig 

Samenwerken is cruciaal 

 
Veranderingen in de retailsector 

hebben ook gevolgen voor de 

winkelgebieden en goed inspelen 

op veranderingen vraagt om 

samenwerking binnen 

winkelgebieden.  

 

De kern voor de lokale 

ondernemers is dat ze er 

allereerst gezamenlijk voor 

moeten zorgen dat het 

winkelgebied voldoende 

aantrekkingskracht heeft. 

  
 
© Rabobank, alleen voor intern gebruik - Disclaimer  
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Winkelgebied = hardware + software 
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Kwaliteit van het winkelgebied (hardware) 

Te gelde 
maken 

Investeer in het gebied 

Verbeter de samenwerking 

Houston,  

we have a problem 

De basis van een toekomstbestendig winkelgebied bestaat uit twee dimensies: 
 
● De kwaliteit van het winkelgebied 
● De kwaliteit van de samenwerking tussen de lokale belanghebbenden in het winkelgebied 
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De retailsector is in fundamentele 

transitie… 

Point-of-Sale -> Point-of-Purchase -> 
Point-of-Engagement 
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‘Point-of-Sale -> Point-of-Purchase -> Point-of-Engagement 

Bron; Ebeltoft Group, Rabobank 

Point-of-Sale -> Point-of-Purchase -> Point-of-Engagement Ontwikkeling in Retail 
Retailers kunnen zich onderscheiden door middel van drie E’s:  

• Efficiency, 

• Expertise 

• Experience.  

In een concurrerende markt kunnen retailers zichzelf kunnen 

onderscheiden van de concurrentie door  

• efficiënter te werk te gaan  

• of door meer expertise of experience toe te voegen.  

Het combineren en het in balans brengen van deze elementen 

leidt uiteindelijk tot een gedifferentieerd retailconcept. 
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‘Point-of-Sale -> Point-of-Purchase -> Point-of-Engagement 

Point-of-Sale -> Point-of-Purchase -> Point-of-Engagement Efficiency: Points of Sale 
• In de eerste fase , jaren 50, was de retailmarkt sterk 

aanbod gedreven. 

• Massa-retailers kwamen met een mix van A-merken die de 

grootste marketinginspanning leverden om consumenten 

naar de winkels te trekken. 

• De leveranciers en merkeigenaren hadden de macht. 

• A-merken en retailers begonnen met marketing op de plek 

waar de transactie plaatsvindt, de Point of Sale (PoS). 

• De vraag was groter dan het aanbod.  

• Winkels waren efficiënte verkooppunten. Winkels waren 

points-of-sale. 
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‘Point-of-Sale -> Point-of-Purchase -> Point-of-Engagement 

Point-of-Sale -> Point-of-Purchase -> Point-of-Engagement Massa retailing:  

Points of Purchase 
• De markt werd meer concurrerend en meer vraag 

gestuurd.  

• In een volgende fase verschoof de macht naar de 

retailers. 

• De macht binnen retail verschoof van lokale, naar regionale 

en nationale ketens, en uiteindelijk naar internationale 

spelers die steeds meer aanstuurden op schaalvergroting 

en efficiëntie. 

• Efficiency is voor iedereen al de basis. 

• De marketingmix werd belangrijker en retailers 

gingen werken aan onderscheidend vermogen op 

basis van product, prijs, service, bereik en beleving.  

• Winkels veranderden naar aankooppunten waar de keus 

gemaakt wordt. Winkels werden points-of-purchase.  

• Ze waren vraag gestuurd, maar nog steeds gericht op het 

doen van transacties. 
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‘Point-of-Sale -> Point-of-Purchase -> Point-of-Engagement 

Point-of-Sale -> Point-of-Purchase -> Point-of-Engagement Het tijdperk van de klant:  

Points of Engagement 
• Het belang van bereik via een dicht netwerk van fysieke 

winkels neemt af door het internet.  

• De klant is de baas. Hij heeft immers een overweldigende 

keuze aan producten en kanalen en bepaalt hoe en waar 

hij zijn tijd en geld besteedt.  

• Het product is overal beschikbaar, de transparantie 

van prijs is vrijwel optimaal en het gevecht om de 

laagste prijs is maar door een enkeling te winnen.  

Retail moet nu weer veranderen 

van een transactionele omgeving 

naar een attractie omgeving. 
• Hiermee veranderen winkels in points-of-

engagement. 
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‘Point-of-Sale -> Point-of-Purchase -> Point-of-Engagement 

Point-of-Sale -> Point-of-Purchase -> Point-of-Engagement Daarbij zijn  

• Expertise van het personeel en 

• Experience (beleving) van de 

winkel  

de beste aanknopingspunten.  

 

Deze zijn uitgewerkt in 12 

praktische voorbeelden. 
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De retailsector is in fundamentele 

transitie… 

Expertise: de juiste mensen maken het 
verschil 
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Expertise: de juiste mensen maken het verschil 

Personeel is en blijft ENORM belangrijk Mensen zijn sociaal van nature en 

zullen naar ontmoetingsplaatsen 

blijven komen om ideeen en 

gevoelens te delen en om 

vermaakt te worden.  

Na een tijd van snijden in 

personeelskosten, zijn werven, 

opleiden en ontwikkelen 

belangrijker dan ooit. 

Beleving en deskundigheid zijn 

cruciaal.  

Winkelen moet gewoon leuk 

zijn…… 
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Expertise: de juiste mensen maken het verschil 

DYSON DEMO STORE, LONDEN: PROBEER ALLES! Nieuwe rolmodellen om 

onderscheidend te kunnen zijn: 
Ebeltoft Group onderscheidt verschillende rolmodellen 

voor de expertise van het personeel. 

• EDUCATOR / LERAAR. Breng kennis over producten en 

toepassingsmogelijkheden over op de klanten. 

• GUIDE / GIDS.  Help klanten om in het oneindige aanbod 

van producten tot de goede keuze te komen, passend bij 

de klantvraag. 

• TRAINER. Help klanten om producten goed te gebruiken en 

vaardigheden te ontwikkelen. Ook wordt een community 

van klanten gecreëerd. 

• ENTERTAINER. Zorg er voor dat klanten vermaakt worden 

in de winkel en daar graag een deel van hun tijd 

doorbrengen. 

• DESIGNER / ONTWERPER. Help klanten bij het maken van 

eigen producten of ontwerpen. 

• FIXER. Zorg er voor dat een niet goed werkend product 

weer gemaakt wordt 

© Rabobank, alleen voor intern gebruik - Disclaimer  
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De retailsector is in fundamentele 

transitie… 

Experience: de juiste omgeving maakt 
het verschil 
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Experience: de juiste omgeving maakt het verschil 

SONOS NEW YORK 

 
Nieuwe rollen om onderscheidend 

te kunnen zijn: 
Ebeltoft Group onderscheidt verschillende rolmodellen 

voor de experience van de winkelomgeving.  

• EVALUATE / TEST. Laat echte producten testen en 

proberen en proeven. Haal twijfel weg. 

• LEARN / LEER.  Laat meer uit de aankoop halen. Verzorg 

opleidingen en workshops en evenementen. Dat hoeft niet 

gratis. 

• EXERCISE / TRAIN. Laat klanten samen trainen met 

groepen peers. 

• EXPRESSION. Geef klanten de kans zichzelf uit te drukken. 

Dit als basis voor een co-creatie omgeving. 

• CREATE. Help klanten bij het maken van gepersonaliseerde 

producten of eigen ontwerpen. 

• EXPERIMENT. Geef klanten de kans om te experimenteren. 

In een lab mag je fouten maken. 

© Rabobank, alleen voor intern gebruik - Disclaimer  
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De retailsector is in een transitiefase en in 

fundamentele verandering 

200 slides in 1 zin 
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200+ slides in 1 zin… 

Vroeger was alles simpel.... Nu niet meer! 

 

De retailer moet  

actief en innovatief  

inspelen op veranderingen  

door te werken aan  

(Omnichannel) consumentenrelevantie  

en reikwijdte van de formule  

middels grenzeloos retailen  

met onderscheidend vermogen  

gericht op (internationale) expansie  

vanuit de interne en externe organisatie  

gericht op verticale integratie en samenwerking  

met een focus op duurzaamheid  

en de toegevoegde waarde van  

smart data, personeel en locaties. 
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