Onze kernvisie op retail:
de markt wacht op niemand…
2019
De non-food retailsector is in fundamentele verandering...
De detailhandel is enorm belangrijk in de Nederlandse economie en versterkt het verdienvermogen van Nederland, ook
voor andere sectoren in de waardeketen richting de consument zoals merk- en vastgoedeigenaren, producenten,
groothandels en logistieke dienstverleners.
De groei van de non-food retailsector is verbonden met de particuliere consumptie die vier motoren heeft:
werkgelegenheid, koopkracht, consumentenvertrouwen en bezittingen (waaronder de huizenmarkt).
De fundamentele veranderingen van de sector zijn echter veel bepalender dan de swings in de economie. Het gaat
daarbij om veranderingen in demografie (vergrijzing, verkleuring, groei eenpersoonshuishoudens, urbanisatie, generatie
Z) en versnellende technologische ontwikkelingen (AI, VR/AR/Mixed Reality, drones, robots, smartphones) die nieuw
klantgedrag stimuleren (24/7 winkelen via alle kanalen, online oriëntatie, meer keuze maar minder tijd, mondiger en
machtiger dan ooit), waarbij het nieuwste gemak steeds sneller de norm is.
De traditionele waardeketen (producent-groothandel-retailer-klant) verandert naar een waardewiel: een flexibel netwerk
waarin de klant centraal staat en op meerdere manieren door verschillende partijen (merkeigenaren, producenten,
online platforms, buitenlandse toetreders en nieuwe spelers van buiten de sector zoals uitgeverijen) bereikt kan worden
waardoor de concurrentie steeds verder toeneemt.
...en er zijn vijf kernthema’s voor de sector...
Rondom de macro veranderingen (demografie, technologie, concurrentie) zien we een vijftal sectortrends:
1. Fusion (grenzeloos retailen). Vervagende grenzen binnen en
buiten de sector bieden kansen voor assortiment, marktbereik
(online, offline, B2B, B2C, C2C, D2C) en voor- en achterwaartse
integratie in de waardeketen.
2. Verticale integratie & Smart data. Strijd om regie in de
vraaggedreven waardeketen, gebruik makend van smart data
over de klant, koopgedrag en smaakvoorkeuren.
3. Omnichannel & Technologie. De klant en een naadloze
omnichannel klantreis staan centraal, niet de kanalen.
Technologie is ondersteunend voor de optimalisatie van de
klantreis. Het omzetaandeel online groeit. Versmelting van online
en offline, waarbij vooral ‘mobiel’ cruciaal is.
4. Samenwerking. Hiervoor zijn meerdere dimensies: horizontaal
(sector), verticaal (keten) of via platformen.
5. Markt & Concurrentie positie. Het vinden van uniciteit vanuit
een onderscheidende en relevante positie in een steeds meer
concurrerende verdringingsmarkt waarin online sneller groeit dan
fysiek.
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...die gevolgen hebben voor de sector en waarop retailers moeten inspelen met hun strategie
Het online aandeel in de retail zal vanuit de internetgevoeligheid per branche nog fors groeien en dit heeft gevolgen
voor fysieke winkels (minder? anders? beter!) en winkelgebieden die kleiner, compacter en relevanter moeten worden.
De toekomst van retail is de naadloze digitale integratie van online en offline commercie waarbij de klant volledig
centraal staat. Er is daarbij zeker nog plaats voor fysieke winkels waarvan het omzetaandeel dominant blijft. Veel
bestaande winkels hebben echter een kwalitatief probleem terwijl ze juist een sterk attractieve omgeving moeten zijn
waar de consument graag naartoe gaat.
Dat is bereikbaar door waarde toe te voegen op gebied van expertise van medewerkers, beleving in de winkel en het
toepassen van online technieken gericht op gemak, personalisatie en inzicht in klant- en transactiegedrag in fysieke
winkels.
Retailers moeten actief inspelen op veranderingen door vanuit de continu bewegende klantreis te blijven innoveren. De
basis is een retailformule die onderscheidend is van de concurrentie en aantrekkelijk voor klanten.
Op deze formule moet een op maat gesneden online strategie worden gebouwd die qua doel, bereik en vorm moet
aansluiten op die formule. ‘Mobiel’ is de hoeksteen van de online strategie.
De interne en externe organisatie van de retailer moet de formule en de bijpassende strategie ondersteunen vanuit de
belangrijke elementen: IT-systemen, data, omnichannel, mate van verticale integratie en samenwerking, personeel met
expertise en locaties met belevenis.
Rondom de drie-eenheid formule-online strategie-organisatie past een continue innovatiecyclus om te kunnen blijven
aansluiten op de steeds veranderende eisen die de markt stelt.
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