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Inleiding

Nu je je sales-skills eigen hebt gemaakt, wil je graag het internet op om jouw 

vaardigheden in praktijk te brengen. 

Je gaat online. Voordat je online actief wordt met een idee, dienst of product, 

moet je je goed voorbereiden. Er komt namelijk veel kijken bij het opstarten 

van een webshop, website of social-mediakanaal. 

In het boek Web-Skills ga je aan de slag met jouw eigen idee en het omzetten 

daarvan in de online praktijk. Met welke regels moet je rekening houden? 

Welke manieren zijn er om producten aan te bieden? En hoe ga je om met 

ontevreden klanten? Allemaal vragen waar je als startende webshopeigenaar 

mee te maken krijgt. 

Web-Skills helpt je op weg!
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Retail-Skills, waar retail tot leven komt

In Retail-Skills komt retail tot leven. De basis van Retail-Skills is gebaseerd 

op het Retail-skillsprogramma dat bestaat uit zes skills. In de Store for Skills 

train je alle vaardigheden van het werken in een winkel. Tijdens Retail-

Skills werk je aan vakken als Nederlands, Engels, commerciële economie, 

assortimentskennis, bedrijfseconomie en presentatie. 

De zes skills binnen Retail-Skills zijn als volgt samengesteld: 

RETAIL
SKILLS

Sales skills

Presentation skills

Speaking skills

Web skills

Business skills

Product skills



Opdracht

Bekijk de volgende video met je smartphone en beantwoord  
de vragen.  www.use.li/c16/0428

	� Op welke manier is dit bedrijf omgegaan met 
omnichanneling?

	� Wat zijn de voordelen van omnichanneling?
	� Wat heeft omnichanneling voor effect op de winkelier?
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Hoofdstuk 1

Kennismaken met web-skills

De online ontwikkelingen zijn bijna niet bij te houden. Dit heeft tot gevolg 
dat de consument verandert. Doordat er steeds meer aanbieders zijn, kan 
de consument kiezen tussen meerdere verkoopkanalen. Ook binnen de 
fysieke winkels is er veel aan het veranderen. Winkels kiezen bewust voor 
prijsdistributie of houden juist service hoog in het vaandel. Hoe is het online 
winkelen eigenlijk begonnen? In dit hoofdstuk maak je kennis met web-skills!

Tijdens het bestuderen van dit hoofdstuk werk je aan de volgende doelen:
 � Ik weet het verschil tussen de vier verkoopkanalen.
 � Ik weet welke vijf trends zich in de wereld van Retail voordoen.
 � Ik kan mijzelf als klant omschrijven.
 � Ik kan een interview voorbereiden en afnemen.
 � Ik weet het verschil tussen winkels met prijs- en servicedistributie
 � Ik kan iets vertellen over het ontstaan van e-commerce.
 � Ik weet waarom een winkel niet zonder webwinkel kan.
 � Ik weet hoe ik een online enquête moet maken.
 � Ik kan een online enquête-onderzoek uitvoeren.
 � Ik weet wat het VINC-model inhoudt.
 � Ik kan een SMART-doel formuleren.
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1.1 Verkoopkanalen
Welk effect heeft internet op klanten en hun winkelbeleving en hoe is dat 
gegaan? We kopen allemaal wel eens iets online. We maken dan gebruik 
van verschillende verkoopkanalen. Wat zijn verkoopkanalen en welke zijn er 
allemaal?

Verkoopkanalen
Verkoopkanalen zijn manieren om artikelen aan klanten aan te bieden. Van de 
verkoopkanalen die er zijn, is omnichannel marketing een heel nieuwe manier 
van verkopen. De focus wordt verlegd van de verkoop via verschillende kanalen 
naar een speciale ervaring voor de klant.
Het type klant dat gevoelig is voor omnichannel marketing komt via verschil-
lende kanalen met (merk)artikelen in contact. Hij bezoekt websites, bekijkt het 
productaanbod via mobiele apps en bezoekt de traditionele fysieke winkel, die 
als showroom wordt gezien, om het product beter te kunnen bekijken en uit te 
proberen. Deze klant is prijsbewust en zoekt nog het liefst in de showroom zelf 
via zijn of haar smartphone naar alternatieven.
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Vier manieren om artikelen aan klanten te verkopen zijn via:

	� Singlechannel marketing
De klant heeft maar één manier om bij de desbetreffende aanbieder te kopen, de 
fysieke winkel. Single channel betekent één kanaal.
Voorbeeld: De traditionele winkel zonder webshop zoals de buurtsuper, slager of 
groenteman.

	� Multichannel marketing
Hier kan de klant kiezen voor een koopkanaal dat het beste bij hem past. De 
communicatie en het distributiekanaal is op dat specifieke koopkanaal afge-
stemd. Elk kanaal werkt los van de andere en heeft z’n eigen prijzen, voorraad, 
contactmogelijkheden, et cetera. Multi channel betekent veel kanalen.
Voorbeeld: De klant koopt in de winkel, betaalt daar en neemt het vervolgens 
zelf mee naar huis. Bij vragen of klachten richt hij zich weer tot de winkel.

	� Crosschannel marketing
Hier ziet de consument meerdere kanalen met één en dezelfde uitstraling en 
kan men aan de ‘voorkant’ voor een bepaald koopkanaal kiezen en vervolgens 
via een ander kanaal communiceren en geleverd krijgen. Cross channel betekent 
kruislingse kanalen.
Voorbeeld: De klant koopt via de website, maar wil de goederen in de winkel 
afhalen en kan daarover bellen met een callcenter.

	� Omnichannel marketing
Hier kan de klant met één aankoop ieder kanaal naast en zelfs binnen het ande-
re kanaal gebruiken. Met één beleving, één informatiebron, één prijsstelling, et 
cetera. Het gaat hier om een helder en samengesmolten proces waar kanalen 
vlekkeloos in elkaar overlopen en die de klant als uitgangspunt hebben. Omni 
channel betekent alle kanalen.

Een webshop maakt reclame via de webshop, maar verstuurt ook 
nieuwsbrieven met aanbiedingen naar zijn klanten en heeft de webshop 
aangepast aan de mobiele versie. Daarnaast verkoopt en adviseert deze winkel 
nog steeds vanuit een fysieke winkel. Al deze kanalen leiden voor dit bedrijf tot 
het verkopen van de producten. 

...
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CROSSCHANNELING

ORGANISATIE

ORDER

KLANT / PROSPECT

e-mail telefoon internet winkel

Vraag 1:
Geef een voorbeeld van een singlechannel winkel.

Vraag 2:
Wat is omnichannel marketing?

Toepassingsvraag 1:
	� Maak een collage waarin het verschil tussen de verkoopkanalen duidelijk 

wordt. 
	� Deze collage laat je beoordelen door je docent en dient als voorbereiding 

voor de vervolgopdracht.

?
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Opdracht 1: 
Kies drie winkels uit drie verschillende branches die je gaat onderzoeken. Je 
onderzoekt per winkel welk verkoopkanaal deze winkel toepast. Noem drie voor-
delen en drie nadelen van dit verkoopkanaal. Motiveer je antwoord.
Winkels:

1

2

3

Verkoopkanaal per winkel:

1

2

3

Voordelen verkoopkanaal per winkel:

1

2

3

Nadelen verkoopkanaal per winkel:

1

2

3
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Opdracht 2:
Je kiest 1 winkel uit die je daadwerkelijk gaat bezoeken. Tijdens je bezoek ga je 
een leidinggevende van de winkel interviewen. Bedenk 10 vragen die je kunt 
stellen om erachter te komen hoe de winkel omnichannel toepast of gaat toe-
passen in de toekomst.

Vraag 

Vraag

Vraag

Vraag

Vraag

Vraag

Vraag

Vraag

Vraag

Vraag

�	 Maak telefonisch een afspraak met de leidinggevende van de winkel die 
je wilt bezoeken.

�	 Ga naar de winkel en laat ter voorbereiding je collage zien aan de 
leidinggevende. 

�	 Vraag aan hem/haar of je dit gesprek mag filmen. Mag dat niet? Maak 
dan een geluidsopname.

�	 Voer het interview uit.
�	 Werk het filmpje/geluidsopname uit en zorg dat je binnen een minuut 

duidelijk hebt hoe de winkel omnichannel op dit moment toepast en hoe 
de winkel in de toekomst omnichannel wil toepassen.
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1.2 De winkel
Zo’n vijfentwintig jaar geleden was er maar één verkoopkanaal, namelijk 
de winkel (singlechannel). Het was voor de consument duidelijk waar hij 
de producten kon kopen en wanneer hij dit kon doen, namelijk tijdens de 
openingstijden van de winkels. Die tijd is veranderd. 

Uit verschillende trendrapporten blijkt dat er op dit moment vijf trends zijn in de 
retailwereld:
	� De consument wil altijd en overal kunnen kopen 

De consument wil zelf weten wanneer en waar hij zijn aankoop doet. 
Niet alleen via het internet, maar ook nog steeds via de winkel. Winkels 
moeten hier slim op inspelen door het web en de winkel te combineren 
en openingstijden aan te passen. 

	� Persoonlijke aandacht wordt steeds 
belangrijker 
Niet iedere klant is hetzelfde. 
Voor de winkel wordt het steeds 
belangrijker dat je als verkoper 
goed kunt inspelen op de wensen 
en behoeften van de klant. 
Maatwerk wordt hierbij steeds 
belangrijker.

In de Apple Store kun je de producten uitgebreid  
uitproberen voor je ze koopt.

	� Winkels moeten het samen regelen en winkelen moet aantrekkelijker 
worden 
Winkelstraten en winkelcentrums moeten er alles aan doen om winkelen 
weer aantrekkelijk te maken. Je ziet steeds meer evenementen in de 
winkelstraat om meer bezoekers te trekken. Consumenten willen wel 
winkelen, maar dan tegelijkertijd verrast worden. 

	� Emotie doet kopen 
Winkels moeten zich steeds meer onderscheiden van elkaar. Je moet 
jezelf iedere dag afvragen waarom een klant iets bij jou moet kopen. Laat 
zien wat je doet en neem de klant hierbij mee. Creëer een uniek gevoel, 
waardoor de klant iets wil kopen. 

	� Winkels moeten hun klant door en door kennen 
Weet wie er in je winkel komt en weet wie je vaste klanten zijn. Laat zien 
dat je deze klanten waardeert en doe iets waardoor jij laat zien dat je ze 
kent door bijvoorbeeld een persoonlijk aanbod. Je moet je klant boeien.
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De ene winkel gaat mee in deze trends en de andere winkel vertrouwt op zijn 
vaste klantenkring die toch wel blijft kopen. Maar zijn die klanten wel zo vast? 
Klanten horen om zich heen dat product x online veel goedkoper is dan in de 
fysieke winkel en gaan toch overstag. Of klanten laten zich nog wel offline 
adviseren over een product maar schaffen het later online aan. De vraag is of 
de opzichzelfstaande singlechannelmarketing het wel of niet gaat redden in de 
toekomst.

Vraag 3:
Wat willen klanten zelf bepalen als ze producten kopen?

Toepassingsvraag 2:
	� Hoe vaak winkel jij nog in je woonplaats?

	� Waarom ga je nog winkelen?

	� Lees de vijf trends nog eens aandachtig door. Beschrijf per trend of jij 
jezelf hier in herkent.

1

2

3

4

5

?
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	� Omschrijf jezelf als klant. Wat zijn jouw unieke kenmerken waar winkels 
rekening mee moeten houden?

1.1.1 Prijs- en servicewinkels
De retail is steeds vaker in het nieuws. Verschillende grote winkelketens gaan 
failliet. Het winkellandschap zal de komende tijd zichtbaar veranderen. Wat je 
ziet is dat de klant steeds vaker kiest voor winkels met of prijsdistributie of ser-
vicedistributie.

Prijsdistributie betekent dat winkels 
zich richten op lage prijzen. Het gaat 
hierbij vaak om winkels waar de klant 
zelf zijn producten pakt en naar de 
kassa loopt om af te rekenen. Je kunt 
hierbij denken aan de Primark en de 
Action. Winkels met servicedistributie 
zijn winkels waar service op nummer 
één staat. Deze winkels helpen de 
klanten van begin tot eind en advise-
ren bij het maken van een keuze. 

Primark is een winkel met prijsdistributie.

Winkels met servicedistributie hante-
ren hogere prijzen dan die van winkels 
met prijsdistributie. Je kunt hierbij 
denken aan de Bijenkorf en verschil-
lende kledingwinkels.

Door deze ontwikkeling verdwij-
nen steeds meer winkels uit het 
middensegment. Winkels uit het 
middensegment kunnen zich steeds 
moeilijker onderscheiden. 

JeansCentre gaat zich met de nieuwe aanpak  
richten op servicedistributie.
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Een lage-prijzenwinkel onderscheidt zich door zijn lage prijzen. Een winkel met 
veel service onderscheidt zich door zijn service. Winkels in het middensegment 
zijn aan het onderzoeken hoe ze zich kunnen onderscheiden in de markt. Ze 
hebben namelijk gemiddelde prijzen en een gemiddelde service. Je ziet dat het 
middensegment gaat opschuiven naar de bovenkant of de onderkant van de 
markt.

Een modewinkel in het middensegment zal zich moeten afvragen waarmee hij 
uniek en onderscheidend kan zijn. Dat kan bijvoorbeeld door duurdere kleding 
aan te bieden en tegelijkertijd een alternatief te bieden in de vorm van kleding 
van het huismerk. Ook kan een modewinkel ervoor kiezen om zich helemaal te 
richten op een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld natuurliefhebbers. Ze kunnen 
dan naast de verkoop van kleding gericht op buitensport ook natuurreizen aan 
gaan bieden, waardoor de klant op één adres al deze dingen regelt.

Newport Blue komt met eigen kledinglijn
!

Middensegment mode heeft het moeilijk 
De lifestylekledingformule Newport Blue groeide 
afgelopen jaar met acht vestigingen naar drieën-
dertig winkels in Nederland. De ambitie van de 
franchiseformule is aanmerkelijk hoger. Over een 
paar jaar moeten er zestig tot tachtig Newport-
Blue-winkels in Nederland zijn. Voor dit jaar is het 
doel acht tot twaalf nieuwe vestigingen te openen. 
Een pelikaan is het beeldmerk van de keten. Dit 
logo ondersteunt de verdere groei van de eigen kle-
dinglijn. De economische recessie lijkt grotendeels 
aan Newport Blue voorbij te zijn gegaan. 
Commercieel manager Mark Olman heeft daar 
wel een verklaring voor: “In de modebranche zie je 
dat het middensegment het moeilijk heeft, omdat 
zij zich moeilijk kan onderscheiden van andere 
aanbieders. De prijsvechters aan de onderkant van 
de markt en wij in zowel het middensegment als 
de bovenkant van de markt, doen het bovengemid-
deld goed. Mensen willen zich onderscheiden. Dat 
kan door middel van kleding. En wij hebben met 
merken als Gaastra, McGregor, RiverWoods en 
onze eigen kledinglijn Newport Blue, een ruim as-
sortiment aan sportieve, modieuze kleding.”

Zelfstandig ondernemer
“Je ziet dat de economie weer aantrekt. Ik ben 
ervan overtuigd dat als je als ondernemer de afge-
lopen jaren het hoofd boven water hebt gehouden, 
het nu alleen maar beter kan gaan. De mensen die 
achteroverleunen en geen echte ondernemer zijn, 
zijn door de mand gevallen. Die redden het ook als 
franchisenemer niet,” gaat hij verder.

Het op termijn verdubbelen van het aantal fran-
chisenemers is een nogal ambitieus plan, maar 
Olman is overtuigd van de kracht van de formule. 
“Wij hebben een goede mix van dames- en he-
renkleding. Er zijn nog voldoende witte vlekken in 
Nederland waar we niet of nauwelijks vestigingen 
hebben. Denk maar eens aan het westen of het 
zuiden van het land. De interesse om franchise-
nemer te worden is groot. Wij profileren ons in 
de vakmedia, soms in de Telegraaf op zaterdag en 
als we op zoek zijn naar een franchisenemer in 
een specifieke regio, ook in de regionale dagbla-
den. Het realiseren van de groei is op zich niet zo 
moeilijk, maar we kiezen voor kwaliteit in plaats 
van kwantiteit.
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Bron: franchiseplus.nl

Vraag 4:
Wat betekent prijsdistributie en kun je een voorbeeld noemen?

 
Vraag 5:
Wat betekent servicedistributie en kun je een voorbeeld noemen?

Wij moeten er samen met de franchisenemer hei-
lig van overtuigd zijn dat de nieuwe vestiging een 
succes wordt. Newport Blue ontwikkelt een eigen 
kledinglijn. Een nieuwe vestiging staat of valt met 
de ondernemer zelf. Het is zijn feestje, zeg ik maar. 
Het persoonlijk contact met de klant is heel be-
langrijk. Deze formule is niet geschikt voor franchi-
senemers die het niet leuk vinden zelf in de winkel 
te staan. Daarom zijn we ook op zoek naar mensen 
met retailervaring. Liefst nog met ervaring op het 
gebied van mode. Dat is zeker een voordeel.”

Lifestyle
Newport Blue begrijpt dat winkelen mét een stuk 
beleving veel aangenamer is voor de consument. 
De eigen kledinglijn gesierd door de herkenbare 
pelikaan benadrukt de actieve levensstijl van de 
Newport-Blue-klant nog eens extra. Mark Olman 

daarover: “Mode en kleding spelen een belangrijke 
rol in ons leven. Praktisch gezien bieden ze warmte 
en comfort, maar subjectief bekeken laat kleding 
zien wíe we werkelijk zijn en waar we voor staan. 
Met name in hun vrije tijd voelen zowel dames als 
heren de behoefte in actie te komen, eropuit te 
trekken, zich vrij te voelen. Daar begint het grote 
genieten. Buitenactiviteiten geven energie en 
inspiratie. Kleding accentueert dat, op stijlvolle 
wijze.” 
Naast de winkelformule is Newport Blue ook 
touroperator met ruim achttien jaar ervaring in het 
organiseren van avontuurlijke en sportieve reizen. 
Over een naadloze aansluiting gesproken. Zowel 
voor als achter de schermen, waar de werknemers 
doordrenkt zijn van de Newport-Blue-lifestyle, is 
Newport Blue een goed doordachte formule, die 
niet ophoudt bij de winkels.

?
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Toepassingsvraag 3:
	� Noem vijf winkels die prijsdistributie hanteren.

1

2

3

4

5

	� Noem vijf winkels die servicedistributie hanteren?

1

2

3

4

5

	� Wat zijn de grootste verschillen?
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	� Waar zou jij zelf liever gaan winkelen? In een winkel met lage prijzen of 
een winkel met veel service? Motiveer je antwoord.

1.3 Web
Wehkamp verstuurt inmiddels geen papieren gidsen meer, maar heeft al zijn 
producten online staan. De catalogus is eigenlijk de voorloper van de webshop 
van wehkamp.nl. De kracht van Wehkamp is, dat ze in de dikke catalogus alle 
productfoto’s en informatie al compleet hadden staan waardoor ze snel konden 
overschakelen naar een online platform.

Het ontstaan van de webshop
Wie had vijfentwintig jaar geleden gedacht dat we thuis vanaf de bank onze 
boodschappen zouden kunnen doen? Internet en vooral webwinkels zijn explo-
sief gegroeid, net als het gebruik van laptops, tablets en smartphones. Iedereen 
heeft tegenwoordig een smartphone waarmee hij contact houdt met zijn directe 
omgeving en de rest van de wereld.

	� 1979
De eerste online activiteiten starten in 1979. De Britse uitvinder Michael Aldrich 
vindt dan het online shoppen uit. Hij begint met de techniek e-commerce, waar-
bij hij klanten en winkels en winkels onderling bij elkaar brengt door het gebruik 
van internet.
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	� 1981
Pas twee jaar later, in 1981, werd de e-com-
merce-techniek voor het eerst gebruikt door 
de Engelse reisorganisator Thomson Holi-
days. Klanten konden bij deze organisatie 
online reizen boeken en betalen. In 1982 
lanceert France Telecom het concept Minitel, 
waarbij klanten via een telefoonverbinding 
treinreizen en andere producten kunnen 
reserveren en kopen. Deze online service 
heette Videotex.

Videotex

	� 1984
De eerste echte online thuiswinkelaar heet-
te Jane Snowball. Ze was tweeënzeventig 
jaar en maakte voor haar aankoop gebruik 
van het Gateshead SIS/Tesco-systeem. 

Het World Wide Web (www) werd zes jaar 
later uitgevonden in 1990. Tim Berners-Lee 
ontwikkelde de eerste webbrowser op een 
NeXt-computer. 

Eerste webserver

	� 1994
Het internet zoals wij dat nu kennen is gebaseerd op de webbrowser van Tim 
Berners-Lee! Vanaf 1994 ging het razendsnel met de online ontwikkelingen: de 
eerste online bank ontstond, evenals de eerste webwinkelsystemen. De Pizzahut 
verkocht de eerste online bestelde pizza. Er ontstaat een ware internet-hype en 
steeds meer bedrijven zien de voordelen ervan.

	� 1995
In 1995 kiezen steeds meer bedrijven voor een online winkelsysteem, bijvoor-
beeld eBay, Amazon en onze eigen Wehkamp.

	� 1997
In 1997 is Dell het eerste bedrijf dat voor één miljoen dollar aan online verkopen 
binnenhaalt.

	� 1998
Een jaar later wordt het nu wereldwijd bekende Google opgericht door twee stu-
denten. Dit bedrijf overleeft de internetcrisis van 2000 en laat zien dat het een 
sterk en stabiel bedrijf is geworden.
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	� 1999
In 1999 wordt in Nederland het boekenconcern Bol.com opgericht en gaat ook 
Wehkamp al zijn producten naast per catalogus, online aanbieden.

	� 2004
In 2004 is het populaire Facebook opgericht, 
dat toen nog Facemash heette en alleen 
gebruikt kon worden door studenten van 
Harvard University. Ook had Facemash een 
ander doel: studenten konden aangeven 
welke persoon ze aantrekkelijker vonden 
door erop te klikken. Pas in 2006 werd Face-
book openbaar en kon iedereen er gebruik 
van maken, tot op de dag van vandaag.

Facemash, voorloper van Facebook

	� 2007
In 2007 maken al tweehonderd miljoen Amerikanen gebruik van breedband 
internet. In Nederland is het internetgebruik dan gestegen naar zo’n elf miljoen. 
Deze hoge cijfers dragen sterk bij aan de populariteit en omzetcijfers van e-com-
merce. Google Adwords is inmiddels een grote speler in online advertising en 
maakt dat jaar een winst van eenentwintig miljard.

De geschiedenis van e-commerce is inmiddels lang, vol ups en downs, winnaars 
en verliezers, grote multinationals en kleine webwinkeliers. Wat de toekomst 
van e-commerce voor ons in petto heeft, zal de tijd uitwijzen. Zeker is dat de 
geschiedenis op dit moment nog steeds geschreven wordt en er veel kansen, 
ontwikkelingen en successen op ons wachten!
Bron: www.webwinkelweblog.nl

Hieronder zie je een overzicht van verschillende belangrijke momenten in de 
geschiedenis van e-commerce:
	� Uitvinder van online activiteiten: Michael Aldrich
	� Thomson Holidays reisbureau
	� Tweeënzeventigjarige Jane Snowball kocht iets online
	� Pizzahut verkoopt in 1994 zijn eerste pizza online
	� 1995 oprichting van Amazon
	� 1998 Google wordt opgericht
	� 1999 bol.com
	� Ontstaan van Facebook in 2004. Studenten van Harvard konden lid worden. 

Later werd dit uitgebreid en in september 2006 werd Facebook openbaar.
	� Oprichting van Twitter in januari 2006.
	� 2010 www.zalando.nl 

...
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Volgens onderzoek telde Nederland op 1 januari 2010 7100 webwinkels en in 
2015 al meer dan 95.000. Je ziet dus dat steeds meer winkels, maar ook particu-
lieren een webwinkel starten.

Vraag 6:
Waarom kon Wehkamp zo snel online gaan met de producten?

Vraag 7:
Wie ontwikkelde de eerste webbrowser?

Toepassingsvraag 4:
Je gaat in deze opdracht een tijdlijn maken over het ontstaan van internet. Dit 
mag je doen op papier of via een programma als Paint of PowerPoint. In je tijd-
lijn komen minimaal 15 online gebeurtenissen te staan die jij interessant vindt. 
Geef ook aan waarom je dat vindt.

Presenteer jouw tijdlijn voor de klas.

1.3.1 Van winkel naar web
Voor veel winkels is er niet onderuit te komen: de webshop. Veel klanten  
verwachten het assortiment ook thuis te kunnen bekijken en te bestellen.  

Hoe gaan winkels hiermee om? Lees het volgende artikel.

?
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Scheidslijn tussen online  
en fysieke winkel verdwijnt
Gepubliceerd: 22 januari 2013 16:07 Laatste update: 22 januari 2013 16:42 

AMSTERDAM - “Winkels moeten internet en technologie integreren, anders overleven ze niet.” Dat is de 
boodschap van Cor Molenaar, hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit en auteur van diverse 
boeken over retail. Een op de drie winkels verdwijnt, zei Molenaar een jaar geleden. “Mensen geloofden 
me destijds niet. Nu krijg ik de vraag of ik niet te optimistisch ben geweest.”

!

Het gaat slecht met de detailhandel in Neder-
land. De omzet van winkels loopt terug, terwijl de 
kosten hoog blijven. Faillissementen nemen toe, 
net als de leegstand in winkelstraten. Tegelijkertijd 
blijft de omzet van aankopen via internet groeien.
Maandagavond maakte Macintosh bekend bijna 
tachtig winkels van Scapino, Dolcis, Manfield en 
Kwantum in Nederland te sluiten. Oorzaak ligt 
volgens het moederbedrijf in de succesvolle inter-
netverkopen, wat ten koste gaat van de fysieke 
winkels.

Internet
De oplossing ligt volgens Molenaar in minder vier-
kante meters en minder producten op voorraad. 
Met behulp van internet en technologie kan de 
winkelier zijn aanbod vergroten. “Niet zomaar een 
webshop beginnen, maar internet echt integreren 
met je winkel.”

“Internet moet een ondersteuning zijn van je 
winkel. Zoals voor internetaanbieders steeds vaker 
een winkel ondersteuning is van de online activi-
teiten. Het is slechts een kwestie van tijd voordat 
Bol.com winkels heeft binnen Albert Heijn. Het is 
maar een kleine stap van een ophaalpunt naar een 
winkeltje.”

De scheidslijn tussen webwinkels en fysieke win-
kels zal verdwijnen. “Het vloeit in elkaar over. In 
2020 is het niet meer te meten of je te maken hebt 
met een winkel- of internetaankoop.”

“Winkels die de stap niet kunnen maken, redden 
het niet. Het zijn andere tijden, andere technieken. 
Je kunt niet vasthouden aan hoe het vroeger was.”

Supermarkt
Als voorbeeld noemt Molenaar de komst van de 
supermarkt en wat dat betekende voor de bakker, 
slager en groenteboer. Internet is de supermarkt 
voor de detailhandel. Als ze zich niet aanpassen 
aan de veranderde klant, gaan ze dezelfde toe-
komst tegemoet. “Je gaat pas veranderen als je 
pijn hebt en die pijn neemt behoorlijk toe.”
Waren het eerst de muziek- en boekwinkels die 
last kregen van de concurrentie via internet, al snel 
volgden kleding- en schoenenwinkels. Volgens 
Molenaar gaan nu ook de speelgoed-, fietsen- en 
doe-het-zelf-branche de gevolgen voelen. “Het 
zijn producten waar online veel informatie over 
beschikbaar is en waar weinig risico aan vastzit.”

Prijs
“De fout die veel winkeliers hebben gemaakt, is te 
diep te snijden in het personeelsbestand, omdat 
die kostenpost het makkelijkst te reduceren is. 
Daarmee is de toegevoegde waarde van winkels 
afgenomen. Je hebt nu alleen nog caissières, geen 
adviseurs. Dan gaan mensen kopen op prijs en dat 
win je nooit van internet.”

Volgens Molenaar zou de fabrikant de eindprijs 
moeten bepalen, zoals bij boeken, zodat er niet 
langer op prijs geconcurreerd kan worden. 
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Bron: www.nu.nl

Je ziet hier staan dat je als fysieke winkel niet meer kunt overleven zonder een 
webwinkel. Cor Molenaar legt uit dat de fysieke winkel zal verdwijnen als de 
winkelier zich niet aanpast aan het nieuwe winkelen van de gemiddelde Neder-
lander.

Steeds meer winkels in Nederland hebben naast een fysieke winkel een webwin-
kel en hebben daardoor web in winkel geïntroduceerd. 

Een paar voorbeelden van zulke winkels zijn:
	� Mediamarkt: artikelen zijn online en in de winkel te koop.
	� Albert Heijn: boodschappen kun je online bestellen en in de winkel 

ophalen of thuis laten bezorgen.
	� H&M: je kunt online artikelen bestellen, thuis laten bezorgen en ruilen in 

de winkel voor bijvoorbeeld een andere maat.

“Uiteindelijk profiteert ook de klant daarvan, want 
dan moeten winkeliers elkaar beconcurreren op 
service en advies.”

Businessmodel
In zijn boek Red de winkel!, dat donderdag uitkomt, 
pleit hij voor een nieuw businessmodel waar win-
keliers op een andere manier samenwerken met 
fabrikanten, vastgoedeigenaren en gemeenten.
“Fabrikanten zouden de voorraadfunctie van win-
keliers op zich kunnen nemen. Gemeenten moeten 
zich realiseren dat winkels direct invloed hebben 
op de leefbaarheid van een omgeving en daardoor 
winkelen stimuleren door betere bereikbaar-
heid en lagere parkeerkosten. Vastgoedeigenaren 
zouden flexibeler met huurcontracten moeten 
omgaan, bijvoorbeeld een aan omzet gerelateerde 
huur of een huur per bezoeker.”

Bouwstop
Daarnaast is Molenaar voorstander van een 
onmiddellijke bouwstop: “Nieuwe winkels leiden 
direct tot leegstand elders”. “Ik snap niet dat de 
provincie Noord-Holland het outletcentrum bij 
Halfweg niet heeft tegengehouden.”
Een snelle rekensom leert Molenaar dat het 
nieuwe winkelgebied van 24.000 vierkante meter 
vijfenzeventig miljoen euro uit de markt zal halen. 
“Dat gaat ten koste van bestaande winkels in 
Amsterdam, maar ook in Weesp, Duivendrecht, 
IJmuiden en Beverwijk.”

Een soortgelijk project in Zuid-Holland werd wel 
door de provincie tegengehouden.  
“Alle gemeenten in de omgeving zouden erg dank-
baar moeten zijn.”
Door: NUzakelijk.nl/Rikke van Geest
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Bij alle grote retailketens ligt de focus op het  
voor de klant zo makkelijk mogelijk te 
maken. Dit doet modeketen H&M heel goed 
door de klant volledig te ontzorgen. De klant 
kan eigenlijk geen risico lopen met een 
online aankoop; hij kan het artikel immers 
in één van de vele fysieke winkels omruilen.

Tegenwoordig kan een fysieke winkel  
bijna niet zonder webshop.

Winkels die ook een webshop runnen, hebben vaak een hogere omzet. Ze kun-
nen via de webshop ook makkelijker concurreren met prijzen en aanbiedingen. 
Toch zijn er ook wat nadelen te noemen. Denk bijvoorbeeld aan de voorraad die 
fysieke winkels met een webshop moeten bijhouden. Stel, artikelen worden 
in de fysieke winkel verkocht, dan moet de webshop-voorraad ook in de gaten 
worden gehouden. 

Ook brengt een webshop meer werk met zich mee. Een medewerker van de win-
kel moet de bestellingen gaan verpakken en versturen en hoe gaat de winkel om 
met klachten en retouren? Tenslotte zijn er ook kosten verbonden aan het hos-
ten van een webshop naast de huur van de fysieke winkel. Meestal vallen deze 
kosten weg tegen de hogere omzet die een winkel met een webshop behaalt.

Vraag 8:
Waarom is een webshop voor een fysieke winkel zo belangrijk?

Vraag 9:
Waarom is H&M een goed voorbeeld van winkel naar web?

?
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Toepassingsvraag 5:
	� Zoek drie winkels zonder webwinkel.

1

2

3

	� Geef de winkels een advies waarom zij een webshop zouden moeten 
starten. Gebruik minimaal 150 woorden

	� Zoek een kledingwinkel, supermarkt en een bouwmarkt met zowel een 
fysieke winkel als een webshop.

	� Maak een (online) collage waarbij je gebruikmaakt van afbeeldingen uit 
de fysieke winkel en de webshop. Je kunt ook gebruikmaken van de app 
‘piccollage’ waarbij je foto’s in een leuke collage kunt plaatsen. De app is 
te downloaden via de store van je telefoon of tablet.
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	� Beschrijf de overeenkomsten en verschillen tussen de fysieke winkel en 
de webshop.

Overeenkomsten:

Verschillen:

1.3.2 Van web naar winkel
Andersom kan het natuurlijk ook gaan: webshops die juist een fysieke winkel 
openen. V&D, DA, Dixons, Miss Etam, Scapino, Schoenenreus, Paradigit, Foto 
Klein: de lijst van winkelketens die de laatste tijd in de problemen kwamen, is 
ellenlang. Steeds meer winkelpanden komen leeg te staan. Maar er is een nieu-
we trend: webshops ontdekken de voordelen van de ‘ouderwetse’ fysieke winkel. 
Zo opent het voormalige postorderbedrijf Neckermann in 2016 drie filialen in 
Amsterdam, Ede en Zutphen.

Meer voorbeelden hiervan zijn:
	� Internetgigant Coolblue
	� Sportwebwinkel Futurumshop
	� Internetshop Leapp



28

Als je het volgende nieuwsbericht doorleest, merk je dat de ontwikkeling van 
web naar winkel in volle gang is:

Goedlopende webshops openen fysieke 
winkels
Staat de winkelstraat straks vol met leegstaande panden door het omvallen van winkels als V&D en 
Invito? Niets is minder waar: goedlopende webwinkels vinden de weg naar de winkelstraat.

Bron: www.radartv.nl 

De ontwikkeling van web naar winkel komt op gang. In het nieuwsbericht lees 
je dat succesvolle webshops ook fysieke winkels gaan openen. Dit allemaal om 
aan de vraag van de klant te voldoen en omnichannelmarketing optimaal toe te 
kunnen passen. Wellicht zien we ooit in de winkelstraat een fysieke winkel van 
Bol.com!

Vraag 10:
Waarom worden er nu steeds meer fysieke winkels geopend bij goedlopende 
webshops?

!

Deze week hebben webbedrijven Neckermann en 
Coolblue aangegeven fysieke winkels te gaan ope-
nen. De keuze van webwinkels om fysieke winkels 
te openen is volgens directeur Hans Van Tellingen 
van winkelonderzoeksbedrijf Strabo logisch, want 
webwinkels hebben te maken met hoge kosten 
voor hun logistiek. In een stenen winkel heb je als 
bedrijf geen verplichting om gratis te bezorgen of 
gratis te retourneren. 

Toegevoegde waarde
De directeur van Coolblue, Pieter Zwart, vindt dat 
een fysieke winkel ook een toegevoegde waarde 
heeft voor de consument, namelijk de extra ser-
vice. ‘Wij openen winkels omdat we er een deel 
van onze klanten blij mee maken. Namelijk de

groep klanten die eerst het basgeluid van een 
speaker wil horen voor ze hem kopen. Bepaalde 
klanten willen oog in oog met een verkoper staan 
voor advies.’
Bron: de Volkskrant

?
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Toepassingsvraag 6:
Zoek drie webshops die nog geen fysieke winkel hebben. Zouden deze webshops 
kans van slagen hebben in de winkelstraat? Motiveer je antwoord.

Toepassingsvraag 7:
Je gaat in deze opdracht een enquête uitvoeren onder een aantal willekeurige 
mensen om te onderzoeken hoe zij gebruikmaken van de online wereld. De 
enquête ga je maken via www.survio.com/nl.
	� Onderzoek hoe www.survio.com/nl werkt.
	� Maak in een groep van maximaal 4 leerlingen een online enquête over 

de houding van mensen tegenover online shopping. Je bepaalt zelf de 
vragen en de onderwerpen die je wilt onderzoeken. Houd er rekening 
mee dat je minimaal 10 vragen moet stellen.

	� Laat de vragen zien aan je docent en verwerk de feedback in je definitieve 
vragenlijst.

	� Voer de enquête uit bij 5 mensen tussen de 15 en 30 jaar, bij 5 mensen 
tussen de 30 en 50 jaar en 5 mensen ouder dan 50. Je kunt de enquête 
online laten uitvoeren door gebruik te maken van een tablet of een 
smartphone.

	� Presenteer je enquête en de uitkomsten ervan in een presentatie voor de 
klas. Wat zijn de conclusies?
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1.4 VINC
De e-commerce-wereld verandert continue en het is lastig om er altijd vat op 
te krijgen. Zeker als startende online ondernemer heb je houvast nodig. Online 
ontwikkelingen volgen elkaar snel op en veel bedrijven hebben moeite om zich 
aan te passen aan deze veranderingen. Het kan nuttig zijn om een kapstok te 
hebben die helpt bij het omgaan met deze veranderingen en het vertalen van 
actuele ideeën naar de praktijk. 

Het VINC-model is een model voor online ondernemen en e-commerce. Het 
model geeft schematisch weer welke vier krachten werkzaam zijn bij het trans-
formeren van een idee naar daadwerkelijke conversie. Door middel van vier 
verschillende modules word je meegenomen in de fases die je moet doorlopen 
om succesvol te zijn in online ondernemen of in het maken van de verbinding 
tussen offline en online.

Het VINC-model is een creatie van JijOnline en WeAremedia. Het model is 
ontstaan om op een eenvoudige manier duidelijk te maken welke krachten er 
werkzaam zijn in de online wereld en welke elementen je kunt beïnvloeden. Het 
resultaat is dat je als student aan de slag kunt met een online kanaal en je met 
behulp van het model jezelf continue online kunt verbeteren.

1.4.1 Wat is VINC?
Het VINC-model is een cyclus die bestaat 
uit vier hoofdelementen.
	� Idee
	� Platform
	� Traffic
	� Conversie

Dit model geeft de continue cyclus weer die 
(online) ondernemers gebruiken wanneer 
ze toewerken naar verbetering van hun 
onderneming. Vanuit een idee ontstaan 
producten en diensten die vervolgens door-
vertaald worden naar een online platform. 

Belangrijk hierbij is dat je een platform kiest waarop je doelgroep actief is. Een 
platform kan zijn een webshop, een facebook-pagina of verkoop via een vraag-
en-aanbodpagina zoals bijvoorbeeld www.marktplaats.nl.

Door traffic te genereren naar dit platform wordt er toegewerkt naar waardetoe-
voeging en conversie. Conversie is het doel dat je met je platform wilt bereiken, 
meestal is dat het maken van omzet.

VINC
model

IDEE

PLAT-
FORM

TRAFFIC

CON-
VERSIE
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De Elementen van het VINC-model

	� Element 1: ‘Idee & Product’
Alles begint met een idee. Maar met een idee alleen ben je er nog niet. Een idee 
moet vertaald worden naar concrete producten of diensten. Hiermee wordt een 
solide basis gelegd die vervolgens doorvertaald kan worden naar het online plat-
form. Onderwerpen die in deze module aan bod komen zijn onder andere: merk 
& branding, huisstijl, doelgroepselectie & segmentatie.

	� Element 2: ‘Platform’
Het platform is de plek waarop producten en diensten aangeboden en verkocht 
worden (bijvoorbeeld een website of webshop zoals shoppagina.nl). Dit is dan 
ook de plek waar de potentiële klant besluit wel of niet over te gaan tot actie. 
Het platform moet voldoen aan een aantal voorwaarden om succesvol bezoekers 
om te zetten naar klanten.

	� Element 3: ‘Traffic’
Zonder bezoekers verkoopt een winkel niets. Dit gaat natuurlijk ook op in de 
online wereld. Het doel is om op een gerichte manier bezoekers (traffic) naar het 
platform te trekken. Dit kan op verschillende manieren.

	� Element 4: ‘Conversie’
Het uiteindelijke doel van een online onderneming of webshop is het behalen 
van waarde. Deze waarde ligt voor de een in het verkopen van producten of 
diensten, maar kan ook liggen in het verkrijgen van waardevolle informatie, 
emailadressen, enzovoorts. Het omzetten van bezoekers via een actie tot een 
van deze resultaten heet conversie. Conversie verbeteren doe je door meten, 
testen, optimaliseren en bijschaven. De resultaten uit deze analyses zorgen er 
vaak voor dat je oorspronkelijke idee, product of dienst bijgeschaafd of aange-
past wordt, waardoor de cyclus rond is en je klaar bent voor de volgende ronde. 
Dit proces, waarbij je ook kijkt hoe de dingen efficiënter kunnen worden gedaan, 
noemen we ook wel continuous development.
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Vraag 11:
Wat betekent VINC?

Vraag 12:
Wat is een platform?

Toepassingsvraag 8:
In deze opdracht ga je het VINC-model toepassen op bestaande webshops.
	� Zoek een webshop op die je aanspreekt.
	� Vul de volgende dingen in in het onderstaande model:

	� Wat is het Idee van de webshop?
	� Waaruit bestaat de traffic, welke mensen kijken op de webshop?
	� Op welke Platformen kan ik de webshop bekijken?
	� Hoe converteert de webshop? (Aankoop, lid worden van een 

nieuwsbrief, like op Facebook et cetera.)

Webshop Idee Traffic Platform Conversie

Meestal weet je niet wat de conversie van bestaande webshops is. Daarom 
kun je de laatste kolom niet helemaal naar waarheid invullen. Vul dan in hoe 
je dénkt dat de conversie is op basis van de snelheid van voorraadwisseling, de 
grootte van de sale-pagina en/of de reviews van klanten. Je vraagt je dus af: ‘Op 
welke manieren kunnen klanten in contact komen met de webshop en kan ik 
zodoende converteren?’

1.4.2 Mijn doel
Wat is nu jouw eigen doel? Je volgt Web-Skills omdat je wilt kennismaken 
met de online wereld. Wat komt er allemaal bij kijken als je een webshop gaat 
openen? Hoe zet je een succesvolle reclamecampagne op? Maar wat is voor jou 
belangrijk om te leren, wat verwacht je? Het is goed om dit voor jezelf op te 
schrijven zodat je straks kunt zien of je je eigen doel behaald hebt. Daarmee kun 
je verder om nieuwe doelen te ontwikkelen en jezelf steeds te blijven motiveren 
voor je uiteindelijke doel!

?
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SMART
SMART is een goede manier om doelen te formuleren. De meeste mensen stel-
len van nature hun doelen vaag en te vrijblijvend op. Een doel dat SMART is 
omschreven, is een concreet doel, en dus is de kans dat het in de praktijk wordt 
uitgevoerd meteen een stuk groter.
Ook is een SMART omschreven doel door veel mensen te begrijpen doordat het 
zo concreet is.
Bij het formuleren van een doel is de SMART-formule erg belangrijk.

De letters SMART staan voor:

◆ Specifiek

◆ Meetbaar

◆ Acceptabel

◆ Realistisch

◆ Tijdgebonden

S M A R T

◆ Specifiek
Omschrijf het doel heel concreet. Het moet een waarneembaar resultaat 
beschrijven waaraan je een getal kunt koppelen. Bijvoorbeeld: mijn doel is om in 
de maand maart een omzet van € 7300 te behalen met mijn webshop in duik-
sportartikelen.
Zorg ervoor dat je antwoord kunt geven op: wie, wat, waar, wanneer, én waar-
om. Dit doe je om het doel motiverend te houden.

Om te testen of het specifiek genoeg is kun je proberen of je doel anders opgevat 
zou kunnen worden. Zo ja, dan is je doel nog niet specifiek genoeg geformuleerd.

◆ Meetbaar
Hoe weet je of je doel bereikt is? Hoeveel moet je doen? Hoe kun je dat meten?

Houd er rekening mee dat het belangrijk is om na te denken over wat je meet. 
Bijvoorbeeld: meet je alleen de omzet of kijk je naar wat na aftrek van de kosten 
overblijft aan winst?

◆ Acceptabel
Acceptabel gaat vooral over je afvragen of je dit doel binnen redelijke grenzen 
kunt behalen. Zijn er mensen die je tegen gaan werken? Je moet bijvoorbeeld 
ook rekening houden met de wet: wat mag er en wat niet?
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◆ Realistisch
Realistisch gaat over de haalbaarheid van je doel. SMART-doelen mogen uitda-
gend zijn, maar niet te uitdagend. Als jij binnen nu en een jaar online groter wilt 
worden dan Google, is dat niet realistisch.
Het nadeel van te uitdagende doelen die je wilt behalen, is dat je er verlamd 
door kunt raken. Te uitdagend stopt je motivatie omdat je eigenlijk al weet dat je 
het doel niet zult gaan halen.

◆ Tijdgebonden
Wanneer begin je? Wanneer moet dit doel behaald zijn? Hoeveel tijd geef je jezelf?
Dit heeft erg veel invloed op de haalbaarheid van je doel. Als je bijvoorbeeld aan 
het begin van het schooljaar als doel stelt dat je voor alle vakken voldoende wilt 
staan, is het best fijn om te weten of je dat voor deze kerstvakantie al bereikt 
wilt hebben, of dat dat voor de zomervakantie ook goed is.

Vraag 13:
Wat betekent SMART?

Vraag 13:
Waarom is het goed om een doelstelling SMART te omschrijven?

Toepassingsvraag 9:
	� Schrijf je verwachtingen voor dit vak op. Wat verwacht jij aan het einde 

van het leerjaar te hebben geleerd en te hebben gedaan?

?
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	� Formuleer jouw leerdoelen. Houd rekening met het SMART-principe en 
omschrijf je doelen als volgt:

 Leerdoelformat: 
 Aan het einde van ________ (leerjaar, maand, week et cetera) kan/wil/ik:

	� Hoe SMART zijn jouw leerdoelen? Schrijf per leerdoel uit:
 Is het doel
 Specifiek? Waardoor of waarom?
 Meetbaar? Waardoor of waarom?
 Acceptabel? Waardoor of waarom?
 Realistisch? Waardoor of waarom?
 Tijdgebonden? Op welke manier?

Vul nu de evaluatie in.
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1.5 Evaluatie
Nu je hoofdstuk 1 hebt bestudeerd, ga je beoordelen of je de doelen die aan het 
begin van dit hoofdstuk staan, hebt gehaald. Zet een kruisje in het vakje met 
‘Ja, dat kan ik’ of ‘Ik weet het niet zeker’ of ‘Nee, dat kan ik nog niet’. 

Heb je veel kruisjes gezet bij ‘Nee, dat kan ik nog niet’? Lees dan het hoofd-
stuk nog eens door en maak de vragen. Bekijk dan opnieuw of je het doel hebt 
gehaald. Succes!

Doel: Ja, 
dat kan 
ik!

Ik weet 
het niet 
zeker...

Nee, dat 
kan ik 
nog niet.

Ik weet het verschil tussen de vier verkoopkanalen.

Ik kan een interview voorbereiden en afnemen.

Ik weet welke vijf trends zich in de wereld van retail voordoen.

Ik kan mijzelf als klant omschrijven.

Ik weet het verschil tussen winkels met prijs- en 
servicedistributie.

Ik kan iets vertellen over het ontstaan van e-commerce.

Ik weet waarom een winkel niet zonder webwinkel kan.

Ik weet hoe ik een online enquête moet maken.

Ik kan een online enquête-onderzoek uitvoeren.

Ik weet wat het VINC-model inhoudt.

Ik kan een SMART-doel formuleren.
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