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Grootwinkelbedrijven zoals V&D, Hema, 
de Bijenkorf, Blokker en Praxis doen het. 
En ook kleinere winkelketens als Kijkshop 
en MyCom blijven niet achter. Ze bieden 
webshoppers de mogelijkheid om produc-
ten gratis bij de afhaalbalie in de winkel 
op te pikken. Ofwel click & collect. Onder 
de noemer pick-up point experimenteert 
Albert Heijn met iets vergelijkbaars. Multi-
channelverkoop heet deze ontwikkeling in 
goed Nederlands. Anders gezegd: het ene 
verkoopkanaal versterkt het andere. 

De wisselwerking van online-winkel en 
stenen winkel heeft de toekomst. Het win-
kellandschap verandert daardoor in hoog 
tempo. Hoorde je er als winkel eerst niet bij 

Kijken, kiezen, klikken, kopen…
Webshops hebben hun klantenbestand de afgelopen jaren razendsnel zien groeien. Doemdenkers voorspel-
den zelfs het einde van de fysieke winkel. Maar zie, steeds meer succesvolle online-winkels openen nu ook 
een offline tegenhanger. Nieuwste trend: online bestellen en ophalen in de winkel.

als je niet op het web zat, nu openen van 
oorsprong webshops offline winkels om 
klanten beleving te bieden. 

Op dit moment oriënteert bijna 85 
procent van alle consumenten zich op in-
ternet. Ruim een derde koopt behalve in de 
winkel ook online. In 2015 is dat ongeveer 
55 procent, zo voorspelt ABN Amro. In 
de nabije toekomst kijkt de consument op 
internet wat er allemaal te koop is en gaat 
dan naar de winkel om te zien, ruiken en 
voelen. Winkels worden zo showroom en 
afhaalpunt.

Uit onderzoek van ABN Amro blijkt dat 
consumenten websites van fysieke winkels 
hoger waarderen dan pure webwinkels. 

‘Nieuwe kans voor winkelstraten met veel leegstand’

Trends in
multi-channel 
verkoop:Ook vinden ze de toegevoegde waarde van 

een stenen winkel belangrijk. Denk daarbij 
aan klantenbinding in de vorm van advies 
en aandacht. Klanten blijven het prettig 
vinden om persoonlijk begroet te worden en 
complimentjes te krijgen. 

Het is dus logisch dat steeds winkels 
kiezen voor verschillende verkoopkanalen 
naast elkaar. Kijkshop plaatste onlangs zui-
len op de winkelvloer: via schermen hebben 
klanten direct toegang tot het webasssorti-
ment. Nog even en consumenten lopen met 
hun smartphone en tablet langs het aanbod 
om met behulp van een app te bestellen.

De crisis en de opkomst van webwin-
kels en cross-channelverkoop. Het zijn 
veel genoemde redenen voor de huidige 
leegstand van winkels. Het verklaart 
echter slechts een deel van het leeg-
standsprobleem, zegt NVM-bedrijfsma-
kelaar Mikloos Knijff van Noordland 
Makelaars ‘Wist je dat Nederland per 
hoofd van de bevolking ongeveer het 
hoogste aantal vierkante meters win-
kelruimte ter wereld heeft?’ In de afge-
lopen jaren is er in de meeste plaatsen 
alleen maar winkelruimte bijgebouwd. 
Deze ruimte is deels ingevuld doordat 
winkels door de jaren heen groter zijn 
geworden. In de meeste gevallen werd 
de ruimte in gebruik genomen door 

bestaande winkels die naar nieuwbouw-
locaties verhuisden. Op zogeheten B-
locaties en in aanloopstraten ontstond 
hierdoor leegstand. 
    Uit onderzoeken blijkt volgens 
Mikloos Knijff dat online- en offlinewin-
kels inmiddels niet meer zonder elkaar 
kunnen bestaan. ‘Sterker: binnen en-
kele jaren zal er geen verschil meer zijn 
tussen online- en offlinewinkels.’ Hoe 
dit in de praktijk uitpakt, hangt uiter-
aard af van het type winkel en het as-
sortiment. Zeker is dat het grote invloed 
heeft op de detailhandelsbranche. 
    Voor verlaten stads- en winkelcen-
tra is de Drachtster bedrijfsmakelaar 
echter niet bang. ‘De afgelopen jaren 

hebben we vaak gezien dat fysieke 
winkels een webwinkel openden. Inmid-
dels gebeurt ook het omgekeerde. Denk 
aan Ekiddies.nl en Budgethouse.nl. 
Eenmaal succesvol als internetwinkel 
openden ze ook fysieke winkels. Juist 
deze winkels bevinden zich vaak in 
straten waar de reguliere winkels zich 
niet meer willen vestigen. Dat maakt de 
cirkel weer rond.’ 
    Natuurlijk lost cross-channelverkoop 
niet het probleem van de grote overca-
paciteit aan winkelruimte op. Mikloos 
Knijff: ‘Maar het zorgt wel voor positieve 
ontwikkelingen. In ieder geval schept 
het nieuwe kansen voor aanloopstraten 
met veel leegstand.’
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NVM-bedrijfsmakelaar Mikloos Knijff.

Kijkshop en MyCom in Leeuwarden: click & collect. (fotografie: Simon van der Woude)


