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1 Inleiding 


Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie is tegenwoordig noodzakelijk voor 
elke detaillist – groot en klein – om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de 
veeleisende consument. Dankzij de technologie krijgt de consument meer macht: als de 
detailhandel de trends niet oppakt, wordt hij links en rechts gepasseerd door de 
concurrentie of doet de consument het zelf. Was in het verleden de gedachte dat de 
consument zich moet aansluiten bij de onderneming – tegenwoordig is de centrale 
gedachte dat de onderneming moet zich aansluiten bij de consument. 

Met de komst van internet en zeker met de mogelijkheden die breedband biedt, kan de 
consument uitgebreid online winkelen. De tijdsbesteding op het web door consumenten is 
gestaag aan het toenemen. Met name van belang is dat consumenten zelf kunnen bepalen 
welke activiteiten ze wanneer kunnen ondernemen. 24 Uur per dag kunnen consumenten 
bijvoorbeeld kijken in de online etalages van winkels, kleding uitzoeken en virtueel passen, 
de prijzen vergelijken en daarbij ook nog eens met bekenden en onbekenden bespreken of 
het merk, de kwaliteit en de aanbieder van het product wel goed zijn. 

Hoewel de gevolgen van de toegenomen activiteiten van de online consument voor de 
detailhandel tot nog toe lijken mee te vallen, zijn behoorlijk ingrijpende gevolgen voor de 
detailhandel te verwachten. Het is dan ook zaak om zo snel mogelijk te bepalen wat de 
stand van zaken nu is, welke trends er in de toekomst zullen doorzetten en ook hoe de 
detailhandel deze uitdagingen, die vaak als bedreigingen worden gezien, kan oppakken en 
zelfs kan omzetten in kansen.  

Het HBD wil hieraan een bijdrage leveren. Enerzijds is dat een bijdrage aan het bepalen 
van de uitdagingen en kansen en anderzijds aan de bevordering van het gebruik van 
nieuwe technologie. Dit visiedocument laat zien wat er op dit moment gaande is, met 
welke toekomstige trends rekening gehouden moet worden en op welke wijze uitdagingen 
in kansen kunnen worden omgezet en bovendien hoe het HBD de detaillisten daarbij kan 
ondersteunen.  



2 Feiten en cijfers 

2.1. Internet- en breedbandpenetratie in Nederland hoog 

De moeilijkheid met cijfers over de internetpenetratie in Nederland is niet dat ze er niet 
zijn. Integendeel, er zijn talloze cijfers te vinden en daarin ligt ook het probleem; welke 
cijfers geven de werkelijkheid weer? Tegelijkertijd moeten we opmerken dat het hiervoor 
geschetste probleem in dit geval niet zo groot is. Waar het om gaat is dat alle cijfers 
aangeven dat Nederland een hoge internetpenetratie heeft en ook wat breedbandverbin
dingen betreft voorop loopt. Als we kijken naar twee bronnen die als betrouwbaar 
beschouwd mogen worden, zien we dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS/ 
Statline) het heeft over een internetpenetratie van 88% in 2007. Bijna 80% daarvan is 
breedband (adsl en kabel). Een andere bron is afkomstig van de OECD. De OECD geeft aan 
dat er per 100 Nederlanders 33,5 breedbandabonnementen zijn. Daarmee is Nederland 
nummer 2 als het gaat om landen met de hoogste breedbandpenetratie. Hoewel cijfers dus 
uiteen kunnen lopen, staat vast dat de internet- en breedbandpenetratie in Nederland erg 
hoog zijn. Ook de profielen van mensen die online zijn veranderen: vrouwen en ouderen 
hebben ook de benodigde internetvaardigheden en besteden steeds meer tijd online. In het 
Paradoxenboek dat HBD in 2007 uitgaf, wordt hier ook al melding van gemaakt. 

2.2. Internetgebruik en social connectivity  

Google, emailen, Hyves…het is allemaal niet meer weg te denken uit het dagelijks leven 
van mensen. Als we kijken naar recente cijfers Breedband en de Gebruiker 20071, zien we 
dat zoekmachines door vrijwel alle (99%) internetgebruikers gebruikt worden, email net 
als in de voorgaande metingen nummer 1 is als het gaat om online communicatieactivitei
ten (96%). Chatten is een goede tweede (54%) en meer dan een derde geeft reacties op 
producten en prijzen op websites als kieskeurig.nl. 

Gemiddelde Nederlander is 8 uur per week online (STIR): 

De internetconsumptie is in de eerste zes maanden van 2007 met 8% gestegen. Net als in 
2006 wordt de stijging veroorzaakt door een groeiend aantal surfers én het toegenomen 
aantal uren dat men wekelijks op internet besteedt. De surfpopulatie steeg van 10,3 naar 
10,9 miljoen mensen van 13 jaar of ouder, waarmee de surfpopulatie op 81% komt. De 
tijd dat deze populatie per week online is ging van 7,8 naar 7,9 uur. De cijfers zijn 
afkomstig uit het Establishment Survey van de Stichting Internet Reclame (STIR). 

Sociale netwerk sites maken de laatste jaren een explosieve groei door. Een lidmaatschap 
van sociale netwerksites in Nederland is enorm populair. Maar liefst 74% van de 
Nederlandse internetgebruikers heeft minimaal op één netwerksite een profiel aange
maakt.2 In Nederland zijn de meest populaire sites Hyves.nl (38%), Schoolbank.nl (35%) 
en MSNSpaces.com (9%). De populariteit van deze websites zit vooral in het feit dat het 

1 Dialogic, i.o.v. HBD 
2 Bron: Ernst en Young (2007). Mediabarometer. Eyeballs & Communities 
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mensen in staat stelt om zichzelf te profileren (zelfexpressie door profielen aan te maken), 
bestaande contacten te onderhouden en nieuwe contacten te leggen.  

2.3. Online kopen wordt steeds gewoner en belangrijker in het leven van mensen 

Omdat internet voor verschillende groepen een steeds belangrijkere plek inneemt in het 
dagelijks leven, is het ook niet verwonderlijk dat het aanschaffen van consumentenproduc
ten ook steeds vaker online gebeurt. Ook hier geldt dat er verschillende cijfers beschikbaar 
zijn, die naar gelang vraagstelling, steekproef en andere kenmerken, van elkaar 
verschillen, maar wel allemaal een soortgelijk beeld geven: Veel Nederlanders kopen 
online. Het CBS (Staline) geeft een percentage van 53% als het gaat om het kopen en 
verkopen van producten. In een meting van Breedband en de Gebruiker 2007 komt naar 
voren dat de meeste mensen (59% soms en 13% vaak) wel eens kopen op internet. 

De online consumentenbestedingen worden sinds 1998 bijgehouden in de marktmonitor 
van Blauw Research in opdracht van de Thuiswinkel-organisatie. De Thuiswinkel Markt 
Monitor is een consumentenonderzoek naar de markt voor webwinkelen en winkelen op 
afstand. De markt voor online consumentenbestedingen door Nederlandse internetters 
blijft significant stijgen. In de eerste zes maanden van 2007 is de markt ten opzichte van 
een jaar geleden met 38% verder doorgegroeid naar een omzet van € 1,84 miljard. 

Een op de vijf consumenten denkt een auto te kopen via internet als dit mogelijk zou 
zijn. In 2001 was dit nog maar 2%: een vertienvoudiging in deze periode!  

Bron: Cars Online 07/08, Capgemini 

In de eerste helft van 2007 hebben 6,2 miljoen online kopers een online bestelling gedaan, 
waarvan ruim 800.000 kopers voor het eerst een online aankoop deden. Nog steeds neemt 
de frequentie en het gemiddeld bestede bedrag toe. De bestelfrequentie is in de eerste 
helft van 2007 gestegen van gemiddeld 2,4 naar 2,5 bestellingen. Het gemiddeld bestede 
bedrag per online koper is in het afgelopen halfjaar gestegen van € 263,- naar € 297,-, een 
stijging van 13%. 

Uiteraard zijn er verschillen in branches en marktsegmenten. De omzet in de online 
reisbranche bijvoorbeeld steeg ten opzichte van een halfjaar geleden met 35% naar € 830 
miljoen in de eerste zes maanden van 2007. Reizen is daarmee goed voor 45% van de 
totale online thuiswinkelmarkt. Andere grote online marktsegmenten zijn consumenten
elektronica, verzekeringen en kleding3. 

Kopen van en verkopen van producten door/aan particulieren (bijvoorbeeld via 
Marktplaats) wordt op dit moment ook door veel internetgebruikers gedaan: 55% en 44. 
Een eigen berekening van marktplaats gaf aan dat de verhandelde waarde van producten 
en diensten in 2005 2,1 miljard euro betrof. Op basis van de aannames van marktplaats 
heeft Dialogic een nieuwe berekening gemaakt voor 2007 en daarbij zijn we op een 
verdubbeling van de totale verhandelde waarde uitgekomen: 4,2 miljard5. 

3 Blauw Research. Thuiswinkel Markt Monitor 2007 
4 Dialogic (2007): Breedband en de Gebruiker 2007 
5 Dialogic (2007): Internet als databron. Case studie C2C marktplaatsen. 



2.4. Redenen om online te kopen 

De redenen om via internet consumentenproducten aan te schaffen zijn vooral de lagere 
prijzen (dan in de winkel) die op internet te vinden zijn (59%) en het gemak waarmee 
besteld kan worden (57%). Een derde reden is de mogelijkheid om vergelijkingen te zien 
van prijzen, kwaliteit en specificaties. Meer dan een kwart geeft aan dat een reden om 
online te kopen is dat zij producten willen, die niet of moeilijk te vinden zijn in de winkel.  

De belangrijkste drempel om online te kopen is de lage betrouwbaarheid van de 
verkopende partij (57%). Ook onvolledige informatie en het ontbreken van een fysiek punt 
voor klachten en vragen worden genoemd al belangrijke drempels (40% en 35% noemt dit 
als drempel). Daarnaast zijn onveilige betalingen en bezorgkosten nog een zorg (39% en 
33%). 

2.5. Vergelijken van prijzen en meningen van anderen wordt steeds makkelijker 

Volgens de meting Breedband en de Gebruiker maakt 72% van de mensen bij het online 
kopen gebruik van de meningen van andere mensen op internet. Uit ander onderzoek blijkt 
ook dat 8 op de 10 consumenten die twijfelen tussen een aantal opties zich laten leiden 
door recensies6. De vraag is nu hoeveel invloed dat heeft op de keuze voor het product, 
het merk van het product, de aanbieder en het al dan niet kopen via internet. De meeste 
invloed heeft de mening van anderen op de beoordeling van het product zelf (89% zegt dat 
het een beetje tot veel invloed heeft), gevolgd door het idee dat men heeft van de 
aanbieder van het product (78% zegt dat het een beetje tot veel invloed heeft). De mening 
over het merk van een product wordt ook beïnvloed door de mening van anderen (73% 
zegt dat het een beetje tot veel invloed heeft). De minste invloed heeft de mening van 
anderen op de beslissing of het product dat men wil aanschaffen ook daadwerkelijk via 
internet wordt gekocht (51% een beetje tot veel invloed). 

6 'Social Shopping Study 2007' van PowerReviews en de E-tailing Group 
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3 Effecten online kijken en kopen 

3.1. Veranderingen en uitdagingen zijn brancheafhankelijk 

De toenemende frequentie en populariteit van online winkelen zal de komende jaren leiden 
tot grote veranderingen in de detailhandel. Iedere detaillist zal op de een of andere manier 
te maken krijgen met de toenemende invloed van het kanaal Internet. Uiteraard zijn er 
grote verschillen tussen branches. De CD zaak en de fotozaak zullen een andere druk gaan 
ervaren dan de viswinkels en de reformzaken. Maar ook branches met producten en 
diensten die niet gedigitaliseerd kunnen worden, krijgen te maken met digitalisering van 
informatie over hun producten. De verschillende branches zullen al met al verschillende 
uitdagingen tegenkomen  en die verschillen houden verband met productkenmerken, met 
verschillende fasen in het verkoopproces en met verschillen in ruimtelijke dynamiek.   

3.2. Productkenmerken en internetgevoeligheid 

Uit Breedband en de Gebruiker 2007 7 blijkt dat consumenten relatief vaak boeken, 
tijdschriften en kranten en muziek, cd(Roms) en dvd’s via internet kopen. Producten met 
duidelijke specificaties zijn makkelijk via internet te verkopen. Internet is het preferente 
kanaal vooral bij eenvoudige producten, die bovendien eenvoudig vergelijkbaar zijn. 
Bovendien biedt internet vooral mogelijkheden wanneer het gaat om een laag risico 
(bijvoorbeeld omdat de prijs laag is), als men het product frequent afneemt (herhalings
aankopen), als onderhandelen niet belangrijk is, wanneer er de mogelijkheid bestaat van 
digitale levering en wanneer anonimiteit gewenst is. 

Bron: http://www.brickmeetsbyte.com/site/info/consultancy 

7 Dialogic, 2007 
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3.3. Fasen in aankoopproces 

Er zijn grote verschillen in koopprocessen van mensen: de een oriënteert online en koopt 
daarna in de winkel en de ander gaat eerst naar een winkel om de producten te voelen en 
goed te bekijken en koopt daarna op internet. Het is goed om te kijken naar de 
mogelijkheden van Internet in de diverse stadia van transacties. Zo is het internet niet 
alleen voor de oriëntatie over en de aanschaf van artikelen een steeds belangrijker 
medium, ook voor aftersales activiteiten wordt internet ingezet: gebruiksaanwijzingen en 
handleidingen, klachtenformulieren, informatie over het zelf repareren van producten en 
updates/aanvullingen worden ook via internet benaderd. 

Het online koopproces is vrijwel identiek aan retail (E. de Wilde). Het aantal mensen dat 
naar de winkel komt staat gelijk aan het aantal mensen dat een website (van een 
leverancier, nier per definitie detaillist) bezoekt. Het aantal mensen dat rondkijkt in een 
winkel (en bijvoorbeeld enkele kledingrekken induikt of bij enkele schappen blijft staan om 
de producten beter te bekijken) kan vergelijken worden met mensen die rondkijken op 
bepaalde delen van een website. Als het aanbod in de winkel de consument bevalt, zal hij 
een keuze maken door het product op te pakken en in een winkelmandje of -wagentje te 
doen. Bezoekers aan een website doen dat ook, zij het in een virtueel mandje. Wanneer de 
consument zich onderweg niet bedenkt, volgt het afrekenen bij de kassa, wat ook een 
herkenbare virtuele equivalent kent. Wanneer de winkel, het gekochte product en de 
service en aftersales de consument bevalt, zal deze na enige tijd weer terugkeren in de 
winkel. Online winkels kennen deze herhalingskopers uiteraard ook. 
De drie fasen die van belang zijn om te onderscheiden, als het gaat om de verschillende 
rollen die internet kan spelen, zijn: 1) oriëntatie/informatie zoeken, 2) transactie (ordering 
& payment) en 3) service/after sales. 

We stelden eerder al dat de effecten van de toenemende mate van online mogelijkheden 
per branche verschillen. Dit hangt samen met de productkenmerken en bovendien met de 
fasen in het inkoopproces. Niet alle branches zijn (even)gevoelig voor internet als het gaat 
om ordering & payment. Producten met duidelijke specificaties, bijvoorbeeld boeken en 
cd’s, zijn makkelijk via internet te verkopen. Voor oriëntatiefase geldt ook dat dat voor de 
ene branche belangrijker is dan voor de andere branche; het oriëntatieproces voor kleding 
is bijvoorbeeld anders dan voor dvd. 

3.4. Ruimtelijke aspecten 

De meeste winkels met internetgevoelige producten, zoals boekhandels en cd-zaken, zijn 
in de binnensteden gevestigd. Hierdoor zijn het de gevolgen van online kopen het grootst 
voor de detaillisten in de binnensteden (RPB). Daar neemt zowel het aantal winkelbezoe
ken als het aantal gedane aankopen af. Consumenten kopen producten uit de groepen 
kleding & schoenen en levensmiddelen & persoonlijke verzorging voornamelijk in de 
winkel, hoewel zij ook via internet oriënteren en kopen als het om deze productgroepen 
gaat. Het Ruimtelijk Planbureau geeft ook aan dat de winkelcentra (in de buurt en wijk), 
waar de dagelijkse boodschappen worden gedaan, het minst worden beïnvloed door online 
kopen. 

Internet heeft tot op heden over het algemeen nog niet al te veel nadelige gevolgen gehad 
voor de detailhandel in binnensteden (zo blijkt uit onderzoek van RPB/proefschrift 
Weltevreden). De meeste internetgebruikers gaat niet minder vaak naar de stad om 
aankopen te doen als gevolg van online winkelen. 
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Toch zien we nu al dat zeker bepaalde branches (boeken, tijdschriften en kranten, muziek, 
cd(roms), dvd) het moeilijk krijgen en ook computerhardware, consumentenelektronica en 
kleding wordt makkelijker en vaker online gekocht. Het kopen van een paar producten 
online, zal bij veel mensen resulteren in meer online aankopen, ook van andere producten. 
Het vertrouwen neemt na een paar geslaagde pogingen namelijk toe en als de prijzen 
inderdaad lager blijken en het gemak groter, dan ligt het voor de hand meer en andere 
producten aan te schaffen via internet. De komende jaren echter zullen de effecten van het 
onine winkelen door het veranderende gedrag van de consument steeds duidelijker 
zichtbaar worden.  

Bovendien staat tegelijkertijd de technologische ontwikkeling ook niet stil. Op dit moment 
wordt bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met het fotograferen van barcodes met een 
mobiele telefoon, waarna met een druk op de knop relevante gegevens van dat product op 
internet tevoorschijn worden getoverd. In Japan zijn veel mobiele telefoons al voorzien van 
een dergelijke ingebouwde scanner. Daarmee kunnen producten worden gescand en 
vervolgens wordt aangegeven wat de prijs is van dit product, ook bij andere aanbieders. 

Het is niet zo gek is dat de detaillist niet meer weet wat hij aanmoet met de nieuwe 
consument als we bekijken welke factoren allemaal invloed hebben op het gedrag van de 
consument. 

Peers fabrikanten detailhandelfunctie 

Hypertransparantie persoonlijke voorkeuren


consumentenvertrouwen


Consumentengedrag 
Persoonlijke eigenschappen Fase in het 
koopproces Context/plaats 

Branchekenmerken Productkenmerken 

Internetontwikkelingen 

Het volgende hoofdstuk beschrijft enkele van deze factoren in de vorm van trends die in de 
komende jaren (verder) zullen ontwikkelen. 



4 Uitwerking van enkele trends 


Hierna zullen wij enkele trends beschrijven, waarvan wij verwachten dat ze in de toekomst 
verder zullen doorwerken in de markt en daarmee ook in de omgeving van de detailhandel. 
Deze trends hebben vaak de vorm van bewegingen en tegenbewegingen. 

4.1. Vertrouwen neemt toe, maar het blijft tegelijk randvoorwaarde 

Uit de cijfers in hoofdstuk 2 komt het beeld naar voren van toenemend gebruik van 
Internet, toenemende bestedingen (zowel in aantallen kopers als in het gemiddelde bedrag 
per koper) en dit lijkt te wijzen op toenemend vertrouwen in Internet als kanaal voor 
transacties. Toch is en blijft veiligheid en vertrouwen (veilig handelen en 
(ver)kopersbescherming) nog steeds een zeer dominante kwestie. Verhalen over 
oplichting, identiteitsfraude, phishing en gestolen goederen duiken steeds weer op en dus 
wordt er in de thuiswinkelbranche veel werk gemaakt van Keurmerken, Trusted Third Party 
oplossingen en een breed palet van veilige betaalmogelijkheden. Ideal als betaalwijze is 
enorm in opkomst maar het is nog steeds een vorm van upfront betalen en dus is er geen 
zekerheid over daadwerkelijke levering. Om zekerheid over betrouwbaarheid van koper of 
verkoper te krijgen, is een trusted third party of tussenpersoon oplossing geboden. Een 
voorbeeld van zo’n tussenpersoon oplossing is Triple deal van marktplaats. De tussenper
soon staat als het ware garant voor de juistheid van de identiteit en de betrouwbaarheid 
van partijen aan de kopers- of verkoperskant. Het belang van een veilige en betrouwbare 
infrastructuur voor online winkelen staat ook zwaar onder druk vanwege de enorm 
toegenomen overlast van Spam. Volgens schattingen van onderzoeksbureaus is 90% van 
het huidige e-mail verkeer feitelijk Spam. De pogingen van de sector om via zelfregulering 
Spam een halt toe te roepen, lijken vooralsnog niet erg succesvol. Het beeld dat 
overheerst is dat van een tikkende tijdbom: er hoeft maar iets op grote schaal mis te gaan 
(bijvoorbeeld met Internetbankieren) en het online consumentenvertrouwen wordt jaren 
teruggeworpen in de tijd. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard,  zegt een oude 
wijsheid. Het is evident dat gevestigde (traditionele) bedrijven met fysieke en dus 
controleerbare outlets op dit punt een serieus comparatief voordeel hebben. Low trust in 
het online domein kan worden gepareerd of gecompenseerd door high trust in de vorm van 
solide reputaties van traditionele spelers.  

4.2. Hypertransparantie: blessing in disguise? 

De kracht van Internet is het inzichtelijk maken van allerhande markten van vraag en 
aanbod. Internet biedt, bijvoorbeeld door de vele vergelijkingssites, de consument steeds 
meer de mogelijkheid om precies te weten wat er allemaal aan producten wordt 
aangeboden, tegen welke prijs, met welke kwaliteit en met welke service. Deze 
hypertransparantie wordt gedreven door enerzijds technologische ontwikkelingen 
(zoekmachines, webstandaarden als XML waarmee vorm en inhoud van webpagina’s uit 
elkaar getrokken kunnen worden en waarmee bepaalde typen content (bijvoorbeeld prijs 
van een artikel) machine-doorzoekbaar wordt, profiling sites, recommendation systems, 
etc.) en anderzijds de enorm toegenomen hoeveelheden content waarin ervaringen, 
reviews, beoordelingen etc. volgens het principe van peer production (vorm van user 
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generated content waarbij vrijwilligers zonder enige vorm van compensatie of beloning hun 
tijd, kennis en energie te beschikking stellen aan een groter geheel). Met name de 
opkomst social networking sites werken door in het keuzeproces en koopgedrag van 
consumenten. De consument zal steeds meer geneigd zijn gebruik te maken van de 
mening van peers en wellicht ook onafhankelijke, third parties. Productinformatie van 
marktpartijen zelf (producenten of winkeliers) wordt juist steeds minder vertrouwd. 

Netshops is een e-tailer die meer dan 100 gespecialiseerde webshops runt in allerlei 
niches. Zij hebben samen met de universiteit van Nebraska een onderzoek gedaan naar 
het effect van klantbeoordelingen. De beoordelingen bleken verantwoordelijk te zijn voor 
een omzetstijging van 26%. 

Bron: www.brickmeetsbyte.com 

Het gevolg van hypertransparantie is niet alleen dat door ‘volkomen informatie’ vraag en 
aanbod makkelijker bij elkaar komen (zelfs in de meest exotische niche markten), maar 
ook dat er sprake is van een ware informatie-explosie die consumenten zeer onzeker kan 
maken. Teveel keuze leidt tot keuzestress en teveel informatie leidt tot informatie overlast. 
In onze visie zullen consumenten steeds meer te maken krijgen met deze informatiepa-
radox; veel informatie en hypertransparantie van vraag en aanbod heeft voordelen, maar 
teveel informatie zorgt ervoor dat men op internet door de bomen het bos niet meer ziet 
en liever kiest voor een partij (een winkel?) die de weg weet en goede adviezen geeft. Ook 
online value wordt steeds belangrijker: reputaties en brands geven houvast in een online 
wereld die gekenmerkt wordt door informatie- en keuze overlast.  

4.3. Over branchevervaging, lange staarten en desintermediatie 

Het Internet betekent voor aanbieders van producten en diensten extreem lage 
toetredingsdrempels. Een website is snel in de lucht gebracht. Een trend is derhalve dat er 
voor detaillisten meer concurrentie uit onverwachte hoeken (uit het buitenland, van 
branchevreemde spelers en C2C marktplaatsen) zal komen. Nu al zien we dat er allerhande 
branchevreemde producten opduiken bij de grote webwinkels. Bol gaat in de mobiele 
telefonie, Amazon duikt in de segmenten home & garden, jewelry en grocery en Albert 
Heijn op haar beurt gaat online DVD’s verkopen. Het lijkt een beetje op wild-west en 
landje-pik. 

Long-tail economics verwijst naar het gegeven dat het op Internet zeer kostenefficiënt kan 
zijn om kleine hoeveelheden van een product te maken of aan te bieden. Volgens de 
auteur van The Long Tail (Chris Anderson, 2006) is de optelsom van alle niche-producten 
minstens zo groot als de waarde (of omzet) van de bestsellers. De lange staart is letterlijk 
een enorm uitgerekte vraagcurve. Het gevolg van de werking van de long tail is dat steeds 
meer aanbieders een steeds breder productassortiment in hun webwinkel opnemen. 
Aangezien voor een webwinkel de omvang van de winkel en daarmee het aantal meters 
winkelschap of boekenplank geen belemmering vormt voor het aanbod, is dit eveneens een 
belangrijk concurrentienadeel voor traditionele winkels.  

Veel producten en diensten worden voortgebracht in een keten. Denk aan het boeken van 
een reis waarbij een vlucht, plaatselijk vervoer, accommodatie en verzekering als een 
geheel (kan) worden verkocht aan de klant. Wanneer er onderdelen van die keten niet 
kostenefficiënt zijn of geen toegevoegde waarde leveren, is het heel eenvoudig om deze 
stappen uit de keten te halen of te omzeilen. Desintermediatie is met name aan de orde bij 
ketens waar fabrikanten direct kunnen communiceren met eindgebruikers (het voorbeeld 



van Dell) of waar klanten door self service concepten eenvoudig in staat zijn functies uit de 
waardeketen over te nemen (b.v. het zoeken, organiseren en boeken van een reis). 

De optelsom van deze trends levert vooral veel dynamiek op (zelfs op het niveau van  
prijzen: er ontstaat druk op vaste prijzen) waarbij een flexibele (web)speler duidelijk 
voordeel heeft ten opzichte van een gevestigde speler met een fysieke winkel, veel vaste 
kosten, een min of meer gedicteerde relatie met toeleveranciers, een begrensd 
productassortiment, overwegend vaste prijzen, etc. Voor de consument is deze dynamiek 
goed nieuws. Hij krijgt en kan meer voor minder geld. Voor de detaillist is het slecht 
nieuws omdat hij moeilijk mee kan gaan in de prijsconcurrentie en dus voor een andere 
strategie zal moeten kiezen. 

4.4. Belang van plaats en opkomst location based services 

Het belang van plaats blijft en zal zelfs toenemen. Oude noties als ‘the death of distance’ 
(Francis Cairncross) en de switch van ‘place to space’ (Peter Weill  & Michael Vitale) bleken 
toch tegen hardnekkige fysieke randvoorwaarden op te lopen. Producten die online worden 
besteld bij een aanbieder in Australië, moeten wel tot aan de voordeur van de klant in 
Groningen worden gebracht. Het kerkhof van de e-commerce bedrijfjes die het niet gered 
hebben, ligt bezaaid met voorbeelden van partijen die zich letterlijk en figuurlijk hebben 
vertild aan de kosten van logistiek en fulfillment (met als mooiste voorbeeld het 
Amerikaanse E-pets dat op elke uitlevering van enorme zakken hondenbrokken geld moest 
toeleggen). De last mile (ofwel letterlijk de laatste loodjes) kan worden overbrugd door 
ofwel nieuwe distributie- of uitleverpunten, of door mensen naar bestaande winkels te 
laten komen. 

Plaats kan ook op een andere manier een rol spelen in de concurrentie tussen webwinkels 
en detaillisten. Hoge parkeerkosten en de slechter wordende bereikbaarheid van veel 
binnensteden maken kopen via internet (en het laten thuisbezorgen van de gekochte 
producten) aantrekkelijk. Wanneer de consument echter wel besluit naar de 
stad/winkelgebied te gaan, zullen snelle doorverwijzingen worden gewenst en verwacht 
door de consument. De consument wordt door veelvuldig internetgebruik steeds 
veeleisender, omdat hij gewend raakt aan efficiënte en snelle manieren van winkelen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld surfen van de ene winkel waar het product uitverkocht is naar een 
webwinkel waar het wel voorradig is, snel antwoord verwachten op een verzoek via 
internet en ook de doorverwijzingen die Bol.com geeft “mensen die dit boek ook kochten, 
hebben ook dit andere boek gekocht”. Wanneer de consument op zoek is naar een product 
en het in de ene winkel niet kan vinden, zal hij net als op internet zo snel mogelijk 
verwijzingen willen krijgen naar andere winkels in de buurt, waar hij ook kan gaan kijken. 
De plaats waar producten worden verkocht kan van tevoren, thuis op internet, al worden 
bekeken doordat consumenten gebruik kunnen maken van google-maps. 

Opvallend is dat de grootste advertentiedichtheid op marktplaats juist in de rurale 
gebieden zit. Marktplaats heeft in kaart gebracht in welke gebieden de meeste advertenties 
worden geplaatst. Hieruit bleek dat Lelystad met ruim 42.000 advertenties de Marktplaats
handelshoofdstad van Nederland is. Opvallend is verder dat op provincieniveau de 
handelshoofdsteden niet de geijkte grote steden zijn zoals Den Haag, Utrecht en 
Maastricht, maar juist de wat kleinere dorpen als Damwoude, Sluis, Sint Hubert en Winkel, 
om er een paar te noemen. Marktplaats begrijpt het belang van afstand en plaats via 
diensten als kijk in uw wijk en uiteraard het zoeken op postcode. 

Het belang van plaats komt ook tot uitdrukking in de opkomende trend van location based 
services. Dit zijn diensten voor mobiele devices waarmee op basis van plaatsbepaling zeer 
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specifieke locatiegebonden informatie of dienstverlening kan worden geboden. Het gaat 
dan om mobiele diensten of content in de sfeer van: waar zit het dichtstbijzijnde Italiaanse 
restaurant? Of: in welke winkel in mijn huidige omgeving is er op dit moment uitverkoop. 
Er zijn al tal van spelers die kaartmateriaal aanbieden waarmee de consument kan zoeken 
wat er in zijn omgeving wordt aangeboden. Duidelijk is dat de opkomst van mobiele 
telefoons als platform voor internet, navigatie en betalen op dit punt een steeds grotere rol 
zal gaan spelen. 

4.5. Opkomst C2C marktplaatsen 

Een laatste trend die we signaleren is dat de ontwikkeling van C2C handel verder zal 
groeien. Marktplaats is al verschillende keren genoemd en dat is niet alleen vanwege het 
van particulier aan particulier verkopen van tweedehands spullen, maar het gaat ook meer 
en meer om grijze handel via semi-professionele handelaren. Het gaat vaak om uit de 
hand gelopen hobby’s van particulieren. Deze veelgebruikers plaatsen dagelijks 
verschillende advertenties. Speurders.nl heeft voor deze groep zelfs een zogenaamde 
Superplaatser James ontwikkeld. Hiermee kunnen de semi-handelaren in een keer al hun 
advertenties importeren op de site en ook in een oogopslag zien wat de status is van alle 
door hen geplaatste advertenties. Al die producten moeten worden opgeslagen alvorens ze 
uitgeleverd kunnen worden. Niet-professionele aanbieders hebben vaak geen opslagruimte, 
maar op dit moment worden er al opslagboxen gehuurd om de handel in op te slaan, zodat 
men vanuit een dergelijke opslagruimte de handel weer kan doorverkopen en distribueren. 

Ook is er de reguliere handel van gevestigde bedrijven die het enorme verkeer op 
Marktplaats willen gebruiken als toeleiding van klanten naar hun eigen website. De totale 
verhandelde waarde via marktplaats is in 2 jaar verdubbeld8 (van 2,1 miljard in 2005 naar 
4,2 miljard in 2007). 

Handelaren zijn op Marktplaats-achtige websites niet altijd als zodanig te herkennen voor 
de consument. Voorheen waren de verschillen tussen professionele, semi-professionele 
handelaren en particulieren duidelijker. Nu dit door elkaar loopt, zien we ook veranderin
gen in prijzen ontstaan. Een professionele autohandelaar bijvoorbeeld, zal in eerste 
instantie meer vragen voor een tweedehands auto dan een particulier, omdat de handelaar 
bijvoorbeeld ook een jaar garantie biedt en een nieuwe APK. De particulieren die zien dat 
de auto die zij zelf ook willen aanbieden voor zoveel geld op Marktplaats wordt verkocht, 
zal ook geneigd zijn zijn prijs te laten stijgen. 

Hoewel de C2C handel in eerste instantie van de omzet van winkeliers lijkt af te snoepen, 
heeft het ook een andere kant. De levenscyclus van producten verandert en dankzij 
recycling kan er ook eerder vervangingsvraag ontstaan. Het oude product is immers nog 
wel kwijt te raken via Marktplaats en bovendien kan het nieuwe product waarvan men 
misschien nog niet helemaal overtuigd is, ook weer voor een goede prijs worden verkocht. 
De Amsterdam Watch Company maakt in wezen ook gebruik van dit principe. Een oud 
horloge kan worden ingeruild, waardoor men eerder geneigd zal zijn om en ander horloge 
te kopen (wat op den duur ook weer kan worden ingeruild). 

Dialogic (2007) Internet als databron, case C2C marktplaatsen. Het gaat hier om cijfers van 
marktplaats zelf over 2005 en een eigen berekening over 2007. 

8 



5 Conclusies en aanbevelingen HBD 

In dit afsluitende hoofdstuk geven we onze visie op de uitdagingen en kansen voor de 
detailhandel. De vraag die we willen beantwoorden is: Wat zijn – in het licht van het 
voorgaande - mogelijke strategieën voor de detaillist en wat is mogelijk relevant 
onderzoek? 

5.1 Algemeen 

De consument en zijn gedrag begrijpen 

De hiervoor beschreven trends zullen naar ons idee de komende tijd doorzetten en bieden 
aanknopingspunten voor de detaillist om te anticiperen op dominante trends. Maar ook 
andere trends die door de consument en zijn internetgedrag veroorzaakt of beïnvloed 
worden, zullen elkaar in snel tempo opvolgen. Maar de consument zal ook trendbreuken 
veroorzaken. Neem bijvoorbeeld de informatieparadox; er komen momenten en gevallen 
dat de consument de grote hoeveelheid van informatie en transparantie op het web als een 
negatief punt gaat ervaren en hij weer terug wil gaan naar de winkel. Er is op dit moment 
een commercial van een reisorganisatie op de radio te horen die inspeelt op ontevreden
heid van consumenten die online reizen willen boeken en mensen aanspoort om weer op 
de ouderwetse manier een reis te boeken. 

Detaillisten moeten andere perspectieven ontwikkelen om greep krijgen op toekomstige 
behoeften en strategieën van de consument in de oriëntatie-, transactie en aftersalesfases. 
Het is van groot belang dat er veel aandacht besteed wordt aan het leren begrijpen van de 
(internettende) consument. Het gaat dus niet alleen om het huidige gedrag, maar ook of 
misschien wel juist om het achterhalen en monitoren van de drijfveren en verwachtingen 
achter het gedrag van de consument.  Ook essentieel zijn daarbij de verwachtingen van de 
consument als het gaat om de manier waarop de consument wordt benaderd door de 
detailhandel; hoe bereik je als detaillist nou de nieuwe/veranderende/online consument?  

Onderzoek is dus gewenst naar het gedrag, de drijfveren, behoeften en verwachtingen van 
de (nieuwe) consument. Deze aspecten moeten vanuit het consumentenperspectief 
nauwgezet worden gevolgd. Het gaat bijvoorbeeld om vragen zoals: Hoe zoekt de 
consument nu en idealiter (bijvoorbeeld via zoekmachines, vergelijkingssites of via 
webwinkels)? Is er interesse in location based services en in welke vorm? En tenslotte ook 
over klantcommunicatie: hoe bereik je de nieuwe consument? 

Waarde extensie bieden 

De consument zoekt gemak tegen lage prijzen, wat makkelijker te vinden is via internet 
(hypertransparantie). De detaillist kan in zijn winkel vaak geen lagere prijzen bieden; de 
detaillist wint eigenlijk nooit op prijs. Daarom moeten detaillisten een andere waarde
extensie bieden om het hoofd boven water te houden. Dan gaat het om detaillisten die 
innovatieve diensten aanbieden die aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van de 
consument en bovendien de waardeketen uitbreiden. 

Een vrij basale meerwaarde kan goed geïnformeerd winkelpersoneel zijn. Door oriëntatie op 
internet is het niet ondenkbaar dat de consument meer weet dan het personeel over het 
product en de (minimum)prijzen, waarvoor het wordt aangeboden. Door steeds op de 
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hoogte te zijn en goede after sales te bieden blijft een winkel interessant. Denk 
bijvoorbeeld aan de platenzaak waar altijd de laatste punk cd’s liggen en waar het 
personeel precies weet wat je als consument zoekt. Daarmee vervult een detaillist ook een 
belangrijke coördinatiefunctie. Net als Amazon, die vrijwel alle web 2.0 items in hun 
website verwerkt heeft, kan ook een winkel meerwaarde op dit vlak bieden. 

Hierbij past ook een verschuiving van selleragent naar buyeragent (iemand/een partij die 
weet wat de consument wil, zijn behoeften kent). Deze verschuiving lijkt gewenst, zeker in 
verband met de informatieparadox. Dit hangt wel af van het soort product. In de 
woninginrichting is deze strategie zinvoller dan bij het kopen van een fiets bijvoorbeeld. 
Onderzoek op dit vlak kan inzicht verschaffen over de vragen in welke mate, in welke vorm 
en in welke branches de coördinatiefunctie al wordt toegepast. Cases kunnen gedetailleerd 
worden bekeken, waarna leerpunten of do’s & don’t volgen. Verder kan onderzoek inzicht 
geven in de mogelijkheden en kansen die deze coördinatie- of buyer-agentfunctie de 
detaillist biedt Het gaat dus om vragen zoals: is de consument hierin geïnteresseerd? Hoe 
kan deze coördinatiefunctie het beste vormgegeven worden en in welke branches wel en in 
welke niet of minder? 

Ervaring met Internet opdoen en dialoog met de consument aangaan 

De detaillist zal ertoe moeten worden bewogen om op de een of andere manier online te 
gaan. Daartoe is allereerst awareness van belang. Wat kan het Internet voor mijn situatie 
betekenen? Sommige winkeliers zullen een handje geholpen moeten worden om over de 
drempel te stappen. Dit kan door informatiebijeenkomsten te organiseren , of door hands
on cursussen aan te bieden. Eenmaal online, kan de dialoog met de consument worden 
aangegaan. Een andere mogelijkheid hiervoor is om in een veilige omgeving (workshop) 
een interactie te organiseren. Door de detaillisten met de nieuwe consument te 
confronteren in intensieve interactieve sessies, kan niet alleen de awareness (we moeten 
er iets mee) tot stand komen, maar ook een richting bepaald worden. Eventueel 
ondersteund door een Elektronisch Vergader Systeem kunnen detaillisten bijvoorbeeld in 
contact worden gebracht met een groep van ongeveer 15 consumenten om zo te bekijken 
wat de kansen zijn voor de betreffende detaillist of branche. Deze vorm van onderzoek 
moet goed worden begeleid om voldoende werkbare resultaten uit de sessies te krijgen.  

5.2 Trends uit hoofdstuk 4 vertaald naar strategieën en onderzoek 

De trends die wij beschreven in het voorgaande hoofdstuk zullen wij hieronder vertalen 
naar strategieën en voorstellen voor mogelijk onderzoek.  

Vertrouwen 

In paragraaf 4.1 kwam vertrouwen aan bod. Vertrouwen is belangrijk als het gaat om 
online kopen (met name in de transactiefase). Maar hoe zorg je dat consument vertrouwen 
krijgt en blijft houden? Het is evident dat gevestigde (traditionele) winkels met fysieke en 
dus controleerbare outlets een serieus comparatief voordeel hebben. De low trust in het 
online domein kan worden gecompenseerd door high trust in de vorm van solide reputaties 
van traditionele spelers. Bovendien is retail een vak; er is specialisme nodig. Bestaande 
detaillisten hebben daarom een goed uitgangspunt. Online mogelijkheden kunnen deze 
positie verder versterken, bijvoorbeeld wanneer online ervaringen worden uitgewisseld 
over kwalitatief hoogwaardige producten en de verwijzing naar de winkels waar ze zijn 
gekocht (of waar men een bijzondere service heeft ervaren). 



Detaillisten die vertrouwen hebben in het product dat zij verkopen en in hun eigen 
organisatie (als het gaat om informatie/oriëntatie en service/after sales), kunnen verwijzen 
naar vergelijkingssites als kieskeurig.nl of kassa.nl. Zo krijgen consumenten mogelijk een 
impuls om te kopen bij bestaande winkels. 

Op dit punt is het interessant om te onderzoeken in hoeverre detaillisten al gebruik maken 
van dergelijke websites met beoordelingen en wat de mogelijkheden ervan zijn. Ook is het 
de vraag in hoeverre consumenten er precies waarde aan hechten. Waarschijnlijk heeft dit 
met veel verschillende factoren te maken: de hoogte van de prijs van producten, het soort 
product, maar ook met persoonlijke kenmerken. Onderzoek dat meer duidelijkheid geeft 
over de factoren die een rol spelen bij de behoefte aan meer online middelen die 
vertouwen wekken een grotere rol spelen is waardevol bij het bepalen van de strategie van 
verschillende groepen detaillisten. 

In dit kader is het ook zinvol om te onderzoeken of er een keurmerk voor de ‘online 
detaillist’ gewenst is, over welke aspecten een dergelijk keurmerk een uitspraak moet doen 
en welke uitwerking een keurmerk heeft. Aangezien er al enkele initiatieven zijn, zoals de 
thuiswinkel.org moet worden bekeken of en in welke vorm daarbij kan worden samenge
werkt. 

Detaillisten moet goed geïnformeerd worden en blijven over het verkrijgen en behouden 
van consumentenvertrouwen. Hiervoor kan onderzoek de basis bieden in de vorm van een 
meting of een soort barometerstand van online consumentenvertrouwen. Daarbij gaat het 
ook om de (veranderende) achterliggende determinanten van dit consumentenvertrouwen. 

Hypertransparantie 

Paragraaf 4.2 ging in op de trend van hypertransparantie. Hypertransparantie betekent dat 
consumenten altijd zicht hebben op prijs, kwaliteit en service van de producten die 
aangeboden worden op internet. Dit heeft voor de consument duidelijke voordelen. Voor de 
detaillist kan het echter bedreigend lijken. Terugtrekken en proberen om de hypertranspa
rantie ongedaan te maken, is geen optie meer. Er moet door detaillisten gezocht worden 
naar manieren om de hypertransparantie voor zich te laten werken.  

Detaillisten kunnen om te overleven bijvoorbeeld leren omgaan met en gebruik maken van 
nieuwe ontwikkelingen, zoals social networking. Netwerksites, zoals Hyves kunnen 
waardevol zijn voor de detaillist. Niet alleen in de zin dat (positieve) oordelen snel 
verspreiden via dit medium, maar de detailhandel kan er ook actief gebruik van maken. De 
social networking sites zijn eigenlijk op te vatten als de ‘word of mouth’ en het is dus zaak 
dat er over je winkel en product wordt gesproken. 

Zo kunnen populaire experts door de detaillist worden ingezet om bepaalde producten en 
detaillisten online te promoten. Daarnaast lijken zogenaamde coolhunters succesvol. Deze 
invloedrijke consumenten die als icoon optreden en betaald worden door de fabrikant 
krijgen een gratis product om (schijnbaar terloops) reclame te maken bij bekenden. Naast 
de producten zelf kunnen zij ook de detaillist als verkoopkanaal aanbevelen. De vraag is of 
dit uiteindelijk ook kan tegenwerken, wanneer de consument door heeft wat er gebeurt en 
waarop de reviews van coolhunters gestoeld zijn. Onderzoek kan uitwijzen in welke 
gevallen reviews van peers, coolhunters en experts invloed hebben en in welke richting en 
mate. 
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Binnen sites Hyves worden bijzonder veel gegevens over consumenten (profielinformatie, 
waaronder merkvoorkeuren) verzameld. Toch wordt hier niet op grote schaal gebruik van 
gemaakt. Wij willen niet pleiten voor gebruik van deze gegevens om aanbiedingen te doen 
(zoals al opgemerkt, is spam juist een probleem, dat zelfs de ondergang van Hyves kan 
betekenen). Waar wij wel voor pleiten is om door middel van onderzoek te bezien of er 
samenwerking met dergelijke websites mogelijk is en in welke vorm, om uiteindelijk meer 
inzicht te krijgen op bruikbaarheid van profielinformatie als alternatief voor of aanvulling 
op regulier marktonderzoek.  

Branchevervaging, lange staarten en desintermediatie 

Paragraaf 4.3 gaat in op fenomenen als branchevervaging, long tail en desintermediatie. 
Schoenmaker blijf bij uw leest, is in het online tijdperk niet langer het devies (of advies). 
Amazon verkoopt producten uit de groepen home & garden, jewelry en grocery, terwijl 
Albert Heijn online DVD’s verkoopt. Hoewel dit als bedreiging gezien kan worden, zijn er 
ook kansen. Samenwerken bij het online gaan, kan de detaillist weldegelijk iets opleveren. 
Ten eerste kunnen producten die in elkaars verlengde liggen de totale verkoop laten 
stijgen (vgl. bijvoorbeeld Motorola die een online Store-in-Store met InPhonic heeft 
opgezet). Ten tweede kan een detaillist met minder ervaring in online afhandeling van 
verkopen en de bijkomende distributievraagstukken, leren en profiteren van de detaillist 
met meer ervaring (vgl. C&A die kleding verkoopt via Wehkamp.nl). 

Meer inzicht is nodig in de vraag in hoeverre online samenwerking van detaillisten binnen 
dezelfde branche en van detaillisten uit verschillende branches een meerwaarde is voor 
detaillisten zelf en voor de consument? Ook moet worden bekeken hoe een online store-in
store concept kan worden vormgegeven. 

Location based services 

De trend richting location based services werd beschreven in paragraaf 4.4. Op het gebied 
van deze location based services is ook een meerwaarde te creëren voor de detaillist. Met 
internet kan een detaillist traffic naar de winkels trekken en daarnaast ook doorverwijzen; 
wanneer men in een winkel is, kan de consument zien dat er in de buurt nog meer winkels 
zitten die interessant kunnen zijn voor deze persoon, op basis van zijn profiel en wensen. 
Ook mobiele diensten bieden daarbij veel mogelijkheden. 

Onderzoek naar de mate waarin location based services op dit moment al worden 
toegepast door detaillisten, op welke manier en met welk succes, kan helpen bij het 
bepalen hoe deze location based services vorm moeten krijgen om meerwaarde te bieden 
voor de consument, en daarmee de detaillist. Ook voorbeelden uit het buitenland zijn 
hierbij zinvol om mee te nemen.  

Technisch gezien is er al veel mogelijk, de vraag is ook of en in hoeverre de consument er 
klaar voor is en of er nog het een en ander gedaan moet worden aan de bekendheid en 
promotie ervan.  

De mobiele diensten lijken een belangrijke rol te kunnen spelen in location based services. 
Retailkiosken zijn in dit licht ook interessant om in de gaten te houden. Hoewel deze 
concepten vaak mislukten in het verleden, geven mobiele en draadloze toepassingen deze 
vormen van detailhandel weer een impuls. Omdat deze trend nog aan het begin staat, is 
het goed om de ontwikkelingen nauwgezet te monitoren en de uitkomsten (successen en 
valkuilen) in kaart te brengen. 



C2C marktplaatsen 

C2C marktplaatsen maken een enorme groei door en het einde van de ontwikkelingen op 
dit gebied zijn nog niet in zicht, zagen we al in paragraaf 4.5. De veranderingen in gedrag 
die de levendige online handel in tweedehandsspullen teweeg brengt kan ook gebruikt 
worden door detaillisten. Zij kunnen het gebruik van online handel in tweedehands spullen 
bijvoorbeeld professionaliseren in die zin dat meubel- en sportwinkels oude meubels of 
snowboards innemen en verkopen via marktplaats. Dit uit handen van de consument 
nemen vergroot de meerwaarde die de fysieke winkel te bieden heeft. Bekeken moet 
worden in hoeverre Marktplaats(-achtige) functionaliteiten kunnen worden gebruikt door 
detaillisten om meerwaarde te bieden voor de consument. 

Marktplaats is ook om een andere reden interessant. De professionele handel (B-C) maakt 
steeds meer gebruik van dit kanaal dat is begonnen voor en door particulieren. Het enorme 
bereik van Marktplaats kan bezoekers toeleiden naar de eigen website (in de advertentie 
kan een verwijzing naar een eigen URL worden opgenomen). Daarnaast is te zien dat de 
handel op Marktplaats niet alleen tweedehands spullen betreft, maar ook nieuwe producten 
(die wat minder courant zijn of van de winkel zijn verbannen naar het magazijn). Kortom, 
handel via marktplaats kan een aardige aanvulling of verlengstuk zijn op de bestaande 
winkel. 
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