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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Snoeien om te bloeien?

M Noodzakelijke hertekening van winkelnetwerk: 
    het grootste goed van een retailer is  -naast zijn
    klantenbestand!- zijn fysieke winkel of, voor grotere
    retailers, hun winkelnetwerken.

    Dit blijkt tegelijkertijd ook een grote zorg te zijn,
    vooral in tijden van crisis (zoals Corona, 2020) of
    vaker: als gevolg van toenemende online
    prijsconcurrentie.  
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Snoeien om te bloeien?

M Noodzakelijke hertekening van winkelnetwerk: 
    prijsconcurrentie leidt veelal tot prijsverlagingen bij
    de retailer, wat meestal resulteert in dalende omzet
    bij ongewijzigde kosten, waardoor onvermijdelijk
    verlies zal optreden.

    De reactie van veel retailers: winkels sluiten of
    verhuizen naar goedkopere locaties.  
    Dit brengt allerlei kosten met zich mee, variërend
    van ontslagvergoedingen tot afkopen van huur-
    verplichtingen, en van het opzetten van andere
    winkelformules tot inrichtingskosten van
    vestigingen op andere locaties.
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Snoeien om te bloeien?

M Noodzakelijke hertekening van winkelnetwerk: 
    herinrichting van het winkelpark heeft ook
    consequenties voor de merkfabrikanten.

    Terwijl e-commerce oprukt en het aantal fysieke
    winkels geleidelijk afneemt (of in elk geval niet
    toeneemt) ontstaat bij merkfabrikanten de vraag
    welke retailer-partnerships de meeste inspanning
    verdienen.
    En ook of zij meer moeten inzetten op directe
    verkoop via eigen winkels of webshops. 
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Recreatief vs. functioneel winkelen

M Herkenbare gedragingen: 
    recreatief winkelen  -funhopping-  doen we voor ons
    plezier, en is voor velen een vorm van vrijetijds-
    besteding. 
    Het liefst niet alleen in bekende omgevingen met 
    al de bekende high-street 
    merken, maar ook op 
    locaties waar gesnuffeld 
    kan worden, temidden van 
    horeca, andere attracties, 
    en bezienswaardigheden.
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Recreatief vs. functioneel winkelen

M Herkenbare gedragingen: 
    bij functioneel winkelen weten we precies wat we
    zoeken en kopen dit liever dichtbij dan dat we er 
    ver voor moeten reizen. 

    Omdat mensen het aangename 
    graag combineren met wat
    functioneel is, hebben winkels 
    zoals supermarkten dus ook 
    vestigingen in high streets en
    shoppingcenters. 
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Recreatief vs. functioneel winkelen

M Herkenbare gedragingen: 
    nog even wat indicaties betreffende aankopen:
    volgens het Amerikaanse She-conomy (www.she-

      conomy.com) wordt 85% van alle consumenten-
    merkaankopen gedaan door vrouwen, waaronder:
    G 93% voedingsproducten
    G 92% vakanties
    G 91% aan nieuwe huisvesting
    G 65% aan nieuwe auto’s

    Dit Amerikaans onderzoek geldt natuurlijk niet één
    op één voor Nederland, maar geeft wel de mate van
    invloed van vrouwelijke consumenten aan. 
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Recreatief vs. functioneel winkelen

M Bedreigingen door e-commerce: 
    hoewel e-commerce vooral inspeelt op gemak,
    vormt het een grotere bedreiging voor functioneel
    dan voor recreatief winkelen.

    Dit is bijv. te zien aan piekmomenten zoals tijdens
    de eindejaarsperiode wanneer veel sinterklaas- en
    kerstcadeaus online worden gekocht. 
    
    Verder, wanneer toch functioneel online wordt
    gewinkeld, is het maar een kleine stap om ook
    recreatieve aankopen online te doen. 
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Recreatief vs. functioneel winkelen

M Bedreigingen door e-commerce: 
    niettemin zal offline recreatief winkelen voor de
    meesten nog steeds van belang zijn, alleen
    concentreert dit zich steeds meer op toplocaties. 

    Secundaire locaties hebben hierdoor te maken met
    een terugval in recreatief winkelen, hetgeen ook
    een effect heeft op functioneel winkelen. 
 
    Het gevolg: leegstand, wat op zijn beurt voor nog
    meer leegstand zorgt.
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Recreatief vs. functioneel winkelen

M Toekomst voor fysieke winkels? 
    de indruk zou kunnen ontstaan dat fysieke winkels
    alleen kunnen floreren op toplocaties in binnen-
    steden, en dan vooral in grotere steden. 
    Zeker, dergelijke kernwinkelgebieden kennen in de
    regel sterke omzetstijgingen. 

    Maar zolang winkels in de nabijheid zijn, zal de
    drang om functioneel te winkelen, voortduren.  
    Dit geldt ook voor recreatief winkelen, waarbij
    winkeliers meer moeite zullen moeten blijven doen
    om hun  -gezamenlijk- aanbod aantrekkelijk te
    houden. 
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Recreatief vs. functioneel winkelen

M Opdracht 1, recreatief vs. functioneel:
    Lees de volgende (korte) artikelen:
     https://pretwerk.nl/actueel/recreatief-winkelen-groeit-weer/52115
     https://www.dtnp.nl/kennisbank/vakkennis/grote_sport_en_
     elektronicawinkels.php
     http://web.minienm.nl/socrecrmob/4_3.html

    Vragen bij deze artikelen:
    F verklaar aan de hand van bovenstaande artikelen het
        verschil tussen recreatief winkelen en functioneel
        winkelen.

    F Geef aan hoe je met inzet van omnichannel marketing
        beide type consumenten kan bereiken en daarmee hun
        verschillende doelstellingen kan laten bereiken.
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Introvideo: https://youtu.be/E2A0BFuKlkA 
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst

M Hoeveel winkels heeft een retailer waar nodig? 
    dit is sterk afhankelijk van de vraag of het met
    name gaat om recreatieve of functionele aankopen.

    Recreatief winkelen heeft minder last van directe
    concurrentie van online aankopen, maar het aantal
    locaties waar de consument wil gaan winkelen
    beperkt zich tot middelgrote en grote kernwinkel-
    gebieden.
    Veel retailers van recreatieve waren zoeken dan ook
    dit soort primaire locaties op, en bouwen winkels op
    secundaire locaties af.   
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst

M Hoeveel winkels heeft een retailer waar nodig? 
    functioneel winkelen heeft meer last van directe
    concurrentie van online aankopen, met als gevolg
    rendementen die onder druk komen te staan, vooral
    in middelgrote winkelgebieden. 

    In hoeverre deze retailers zich genoodzaakt voelen
    hun winkels te verplaatsen of vestigingen te sluiten,
    dient per geval nader geanalyseerd te worden.

    Al met al kiezen veel retailers wél voor inkrimping
    van het aantal bestaande winkels. 
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst

M Welke winkelformats waar in de markt te zetten? 
    F winkelformule: de totaalpropositie waarmee een
        retailer afnemers probeert aan te trekken en aan
        zich te binden.  Een winkelformule draait om 3
        componenten: het type assortiment, de doelgroep
        en de marktpositie.

    F winkelconcept: uitgangspunt van een retail-
        organisatie betreffende inrichting, assortiment,
        prijsniveau, presentatie en doelgroep van een
        winkel of winkelformule. 
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst

M Welke winkelformats waar in de markt te zetten? 
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst

M Welke winkelformats waar in de markt te zetten? 
    F winkelformat: heeft vooral betrekking op de
        functie, en ook op de opzet en de grootte van een
        winkel of winkelnetwerk.  Deze term heeft veel
        overeenkomsten met de term winkelformule.
        G bekende functies van winkels zijn o.a.:
            O verkoop
            O showroom
            O logistiek (voorraad, afhaal-/retourpunt e.d.)
            O servicepunt
            O marketingfunctie (zichtbaarheid, naams-
                bekendheid, winkelbeleving, enz.).
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst

M Welke winkelformats waar in de markt te zetten? 
    F sommige retailers hebben baat bij het omzetten
        van bestaande vestigingen naar 
        een kleiner format, of kunnen 
        tegelijkertijd het kleinere format
        opzetten in kleinere steden
        (AH to go).

        Andersom kunnen retailers op 
        toplocaties besluiten bestaande winkels om te
        zetten naar een groter format, bijv. een flagship
        store met meer inzet op merkbeleving.   
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst

Siematic flagship store
Amsterdam

Asics flagship store
Amsterdam

Lego flagship store
Amsterdam
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst

M Welke winkelformats waar in de markt te zetten? 
    F 3 nieuwere winkelformats zijn o.a.:
        G de showroomwinkel:
            veelal een toonzaal met sterk wisselend assor-
            timent, waarbij alleen bestelling mogelijk is;
        G de bestel- en afhaalwinkel:
            bijv. als vervanging van gewone department
            stores in plaatsen waar deze niet rendabel
            zouden zijn, met mogelijkheden van passen,
            beoordelen en direct retourneren; 
        G de bestel-, afhaal- en servicewinkel:
            zoals CoolBlue’s winkelnetwerk met tal van
            mogelijkheden van (accessoire) cross-selling.



de grootste retail franchises in Nederland
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst

M Franchising binnen een omnichannel strategie: 
    F franchising, een bijzondere uitdaging:
        de franchisenemer verdient uiteraard aan zijn
        verkoop in de fysieke winkel.
        Echter, wat gebeurt er wanneer online gekocht
        wordt op de webshop van deze firma?  

        De franchisenemer ziet dan inkomsten verdwijnen
        naar de franchisegever, terwijl hij misschien wél
        allerlei inspanningen heeft gedaan, of kosten
        gemaakt, om de klant te laten aankopen. 

23

WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst

M Franchising binnen een omnichannel strategie: 
    F franchising, een bijzondere uitdaging:
        om deze problemen te voorkomen, sluiten
        sommige franchisegevers hun franchisenemers uit
        van hun e-commerce en omnichannelactiviteiten. 
        Met als gevolg bijv. dat online aankopen niet
        kunnen worden afgehaald bij franchisenemers.
        
        Om deze situaties en verwarringen te voorkomen
        zullen franchisegevers toch franchisenemers bij
        hun optichannel strategie moeten betrekken,
        waarbij een zeker verdienmodel moet worden
        afgesproken.

24

WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst

M Franchising binnen een omnichannel strategie: 
    F algemene voor- en nadelen van franchising:
        G voordelen franchisegever (franchisor), o.a.:
              O snelle expansie mogelijk;
              O laag kapitaalbeslag;
              O beperkt risico: franchisenemer opereert voor eigen
                  rekening en risico;
              O lokale marketinginspanning en betrokkenheid

        G nadelen franchisegever, o.a.:
              O succes van formule afhankelijk van kwaliteiten
                  franchisenemer;
              O geen directieve, maar vrijwel alleen motiverende sturing
                  van verkoopkanaal mogelijk.
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst

M Franchising binnen een omnichannel strategie: 
    F algemene voor- en nadelen van franchising:
        G voordelen franchisenemer (franchisee), o.a.:
              O vaak bekende en succesvolle formule, beproefd aanbod;
              O hierdoor vaak makkelijker financierbaar;
              O alleenrecht om merk in een zeker gebied te exploiteren;
              O kostenvoordeel door centrale inkoop, marketing, e.d.;
              O onderhoud formule = verantwoordelijkh. franchisor;
              O begeleiding en advies bij ondernemerschap.

        G nadelen franchisenemer, o.a.:
              O betalen voor gebruik van franchisesysteem;
              O conformeren aan richtlijnen en procedures franchisor; 
              O minder vrijheid dan bij ongebonden ondernemerschap;
              O ondernemersrisico ligt volledig bij franchisenemer.
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst

M Online platform van derden gebruiken: 
    een andere manier van verkopen via derden is het
    opzetten van een ‘shop in the shop’ in de webwinkel
    van een ander. 
    Zo hebben o.a. We Fashion en C&A eigen onderdelen
    binnen de webwinkel van Wehkamp. Op deze wijze
    worden andere klanten bereikt dan in de eigen We
    Fashion of C&A webshop.  Voor deze service betalen
    zij commissies voor bezoekers die via Wehkamp
    worden gegenereerd.

    Klanten hebben hier geen directe contacten met We
    Fashion of C&A, dus geen zuivere omnichannel!
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Het winkelnetwerk van de toekomst
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Distributie: aspecten voor nadere analyse

M Meer aandacht nodig voor distributieanalyse:
    er gaat vaak te weinig aandacht uit naar de
    distributieanalyse, hoewel deze analyse wel een
    essentieel onderdeel uit maakt van de ABCD-/
    externe analyse.
    Vooral dient aandacht uit te gaan naar 3 aspecten:
   
    F de bedrijfskolom
    F de distributiekanalen
    F de marketingfunctie van distributie.
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Distributie: aspecten voor nadere analyse

M Aspecten betreffende de bedrijfskolom:
    F Welke weg wordt er afgelegd van grondstof naar
        eindgebruiker?  
    F Hoe ziet de eigen bedrijfskolom eruit?
    F Waar bevindt de organisatie zich in deze
        bedrijfskolom? 
    F Hoeveel partijen zijn er actief in deze
        bedrijfskolom en voegen deze allemaal waarde
        toe aan het product of proces?
    F En: welke andere wegen kunnen worden afgelegd
        die een mogelijke disruptie zouden kunnen
        inhouden?
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Distributie: aspecten voor nadere analyse
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Distributie: aspecten voor nadere analyse

M Aspecten betreffende de distributiekanalen:
    Een distributiekanaal betreft de wijze waarop de
    producten de klant bereiken.  Er zijn tal van
    manieren waarop dit gebeurt, waaronder: de fysieke
    winkel, de webshop, een pop-up store, een
    telefonisch kanaal, schriftelijke benadering, een
    marktkraam, netwerk-marketing, thuis-verkoop-
    parties, postorder, canvassen, beurzen, kiosk, enz.
 
    Zoals al is aangetoond kunnen al deze distributie-
    kanalen op verschillende manieren worden ingezet,
    en wel zó dat zij elkaar zelfs kunnen versterken.
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Distributie: aspecten voor nadere analyse

M Aspecten betreffende de distributiekanalen:
    F Welke positie wordt in de huidige distributie-
        kanalen ingenomen?
    F Kunnen de huidige distributiekanalen worden
        versterkt, of dienen nieuwe kanalen te worden
        aangeboord voor omzet-groei?
    F Welke machtspositie hebben andere spelers in het
        distributiekanaal?
    F Door welke ontwikkelingen en factoren wordt die
        machtspositie bepaald? 
    F In hoeverre heeft de organisatie bewegings-
        vrijheid om haar eigen distributiebeleid te
        bepalen? 
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Distributie: aspecten voor nadere analyse

M Aspecten inzake de marketingfunctie van distributie:
    de marketingfunctie van distributie betreft de
    manier waarop waarde wordt toegevoegd voor de
    afnemer. 

    Hierbij wordt aandacht besteed aan de manier van
    distributie om in te spelen op de wensen van
    afnemers en  - in B-to-B -   ook aan hún afnemers.
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Distributie: aspecten voor nadere analyse

M Opdracht 2, distributieanalyse:
    Lees de korte cases ‘Distributieanalyse van Spotify’,
    Verpakkingen van Apple’ en ‘Leveren tot in de keuken
    door Albert.nl’.

    F Beoordeel en beargumenteer aan de hand van de
        cases de volgende stelling: 
        “een succesvolle omnichannelstrategie staat of valt
        met de bedrijfskolom waarin wordt geopereerd, de
        distributiekanalen en de marketingfunctie van
        distributie”.

        Uiteraard mogen hiertoe ook de websites van 
        bovenstaande 3 bedrijven worden geraadpleegd. 
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Distributiestrategieën van merkfabrikanten

M Ingrijpende veranderingen: 
    merkfabrikanten hebben al lange tijd te maken met
    de problematiek betreffende het kiezen van de
    juiste retailers. 
    Dit geldt des te meer in deze tijd van veranderende
    distributiekanalen, online prijstransparantie en de
    opkomst van pure online partijen.  

    Pure online aanbieders zorgen ook nog voor een
    daling van het aantal multimerkenwinkels,
    waardoor de spoeling voor merkfabrikanten dun
    wordt.
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Distributiestrategieën van merkfabrikanten

M Ingrijpende veranderingen, belangrijke vragen: 
    F bij het bepalen van een distributiestrategie
        hebben merkfabrikanten te maken met de
        volgende issues:

        G moeten het merk en de producten van de merk-
            fabrikant fysiek aanwezig zijn in winkels?
        G indien ja, hoe dient de fysieke aanwezigheid in
            de toekomst ingevuld te worden?
        G hoe moet in de toekomst online verkocht
            worden?
        G hoe moet in de overgangsfase worden
            omgegaan met kanaalconflicten?

>>
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WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Distributiestrategieën van merkfabrikanten

M Fysieke aanwezigheid van merk in winkels?   (1/3)

    F behoefte aan productbeleving:
        dit geldt niet voor alle producten. Feitelijk
        evolueert de behoefte aan productbeleving in de
        loop der tijd, denk hierbij aan producten zoals
        muziekdragers (LP’s, cassettes, cd’s), video-
        games, reizen, verzekeringen enz., waartoe
        winkels nagenoeg niet meer worden bezocht.

        Uiteraard blijft de fysieke winkel voor velen wel
        aantrekkelijk, maar fysieke beleving wordt steeds
        meer ondervangen door ‘digitaal’, VR-techniek,
        thuis passen, enz.
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Distributiestrategieën van merkfabrikanten

M Fysieke aanwezigheid van merk in winkels?    (2/3)

    F de winkel als communicatiemedium:
        fysieke aanwezigheid is er niet alleen voor de
        consument, maar ook voor merk en fabrikant. 
        Juist hierdoor komen consumenten in contact met
        merken die tot dan toe voor hen nog onbekend
        waren, maar door veranderende behoeften wél
        van belang kunnen zijn, denk bijv. aan
        kinderbuggies, kinderfietsen of autostoeltjes.

        Verder kan fysieke aanwezigheid ook zorgen voor
        merkbeleving en verhoging van merkwaarde
        (Oger, Claudia Sträter, Hugo Boss, Montel e.d.)

42

WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Distributiestrategieën van merkfabrikanten

M Fysieke aanwezigheid van merk in winkels?    (3/3)

    F wat als er geen winkels meer het merk verkopen?
        als merkfabrikanten hun merkproducten niet
        meer via winkels kunnen of willen verkopen, dan
        zullen zij op termijn hun gehele verkoop naar 
        e-commerce overhevelen. Of zullen ze eigen
        fysieke winkels moeten gaan opzetten.

        Dit scenario is niet echt waarschijnlijk.  Dit zou
        een forse investering met zich meebrengen, zowel
        in mankracht als in logistiek, en het ontbreekt
        fabrikanten aan retail-knowhow en ervaring...
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Distributiestrategieën van merkfabrikanten

M Hoe in de toekomst fysiek aanwezig te zijn?  (1/2)

    F hoe de distributiekanalen er in de toekomst
        uitzien, zal wat betreft de merkfabrikant vooral te
        maken hebben met de koers die hij kan inslaan:

        G intensievere ondersteuning van multimerken
            retailers, bijv. door hun winkelpersoneel over 
            te nemen, of door deze retailers vergoedingen
            te betalen voor het uitstallen van het merk?

        G geheel eigen brand stores opzetten?

        G zowel multimerken retailers ondersteunen als
            eigen brand stores opzetten?

44

WINKELNETWERK & CHANNEL MANAGEMENT

Distributiestrategieën van merkfabrikanten

M Hoe in de toekomst fysiek aanwezig te zijn?   (2/2)

    F aspecten betreffende eigen brand stores: 
        G het opzetten van brand stores is geen kern-
            competentie van merkfabrikanten;
        G er bestaat een groot risico op kanaalconflicten
            met de bestaande afnemers van de fabrikant;
        G er zijn hiertoe flinke investeringen nodig t.b.v.
            winkelinrichting, voorraden, personeel en
            infrastructuur;
        G deze nadelen kunnen grotendeels voorkomen
            worden door franchising of exclusieve samen-
            werkingen met retailers aan te gaan (bv. 
            Samsung met CarPhone / Phone House, UK).
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Distributiestrategieën van merkfabrikanten

M Hoe in de toekomst online verkocht wordt? (1/2)

    F in het digitale tijdperk is het opzetten van een
        webshop de regel, met als consequentie dat:
        G elke retailer die een fabrikantenmerk verkoopt,
            dit dus ook online kan doen, waardoor de
            fabrikant de controle over de verkoop verliest;
        G exclusieve distributie  -recht op geografische
            alleenverkoop-  hierdoor is uitgehold;
        G grensoverschrijdende online handel voor extra
            spanningen zorgt;
        G fabrikanten met brand stores zelf ook web-
            shops kunnen opzetten en daarin zelfs aparte
            prijzen en promoties kunnen hanteren(!).
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Distributiestrategieën van merkfabrikanten

M Hoe in de toekomst online verkocht wordt?   (2/2)

    F adviezen voor merkfabrikanten:
        G zorg voor open communicatie met retailers over
            de eigen webshop;
        G betrek multimerken retailers bij de eigen omni-
            channel benadering; laat deze retailers als
            afhaal/servicepunten fungeren;
        G betrek visionaire retailers bij de omnichannel
            plannen; tracht hen als ambassadeurs in te
            zetten om andere retailers mee te krijgen;
        G bied zelfstandige ondernemers opties om web-
            shops op te zetten of gebruik te maken van een
            platform op de fabrikantenwebshop.
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Distributiestrategieën van merkfabrikanten

M Hoe met kanaalconflicten om te gaan? 
    F wanneer zeker op kanaalconflicten gereageerd
        moet worden:
        G getroffen retailers dreigen met acties, bv. het
            merk niet meer afnemen, of overstappen naar
            andere merkfabrikant;
        G getroffen retailers betreffen key accounts of
            grotere accounts met macht en invloed;
        G het kanaalconflict is werkelijk toe te schrijven
            aan het foutief handelen van de fabrikant.

        Slimme communicatie en evt. passende onder-
        steuning leiden hier meestal tot de oplossing...


