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De detailhandel
slaat al lang niet
meer alleen op de
klassieke fysieke
winkel in de kern.

Uiteraard beseffen we dat niet iedereen de veranderingen
begrijpt of weet wat te doen. Daarvoor zijn we er als UNIZO. Wij
helpen handelaars op weg. Met deze visietekst, maar ook met
workshops, nuttige publicaties, opleidingen, nieuwsbrieven en
begeleiding.
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lokale gemeentebestuur tot Europa, moeten met de evoluties rekening houden
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bij het moderniseren van winkelgebieden, het inkleuren van winkelzones, het
bepalen van het soort winkels in een bepaalde straat of wijk. Ook de aanbevelingen die we voor die overheden hebben, vindt u in deze visietekst terug.
Stilstaan is achteruitgaan, zegt het spreekwoord. Wie niet mee evolueert, blijft
achter. Dit is de boodschap die we hier willen meegeven. We staan allemaal voor
een uitdagende periode op winkelgebied. Maar niemand staat alleen. Detailhandelaars, lokale besturen en beleidsmakers moeten samen de handen in elkaar
slaan met het oog op de toekomst. En in verandering schuilt een opportuniteit.
Ook dat mogen we niet vergeten.

Karel Van Eetvelt
Gedelegeerd Bestuurder UNIZO
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De huidige problemen van de detailhandel zijn niet beperkt tot enkel ruimtelijke
ordening of leegstand. Dit zijn slechts symptomen, ze zijn het gevolg van een
gewijzigd koopgedrag van de consument, van technologische innovaties en van

De detailhandel vervult een essentiële rol in
onze maatschappij en voor onze economie,
voor consumenten, bewoners, werknemers
en handelaars. Winkels en winkelgebieden zijn
essentieel voor de dagelijkse voorziening, als
werk- en ontmoetingsplek en als kloppend hart
van onze steden en gemeenten. De detailhandel
in Vlaanderen kent jaarlijks een omzet van ruim
55 miljard euro. De sector is een belangrijke
werkgever met meer dan 140.000 werknemers
en 90.000 zelfstandigen in Vlaanderen.

de verschuiving van de posities van de zelfstandige handelaars, ketens, fabrikanten en consumenten.
De bedoeling van deze visietekst ‘Toekomst voor Handel’ is tweeledig. Enerzijds wil UNIZO de toekomst van de zelfstandige handel op de agenda plaatsen
als een urgente opgave, voor de handelaars zelf, maar ook voor lokale ondernemingsverenigingen, steden en gemeenten en beleidsmakers op regionaal en
federaal niveau. Deze ‘sense of urgency’ moet het besef brengen dat er dringend
iets moet gebeuren. Anderzijds willen we aan deze verschillende stakeholders
een aantal nuttige bouwstenen bieden om in de praktijk effectief het verschil
te kunnen maken. Ondanks de verschillende (al dan niet negatieve) vaststellingen over de situatie in de detailhandel, willen we op zoek naar een positieve
toekomstvisie, met mogelijkheden en opportuniteiten voor de zelfstandige handelaar.
We beginnen met een korte schets van de gewijzigde situatie en de belangrijkste
trends in de detailhandel (Hoofdstuk 1 en 2). We baseren ons hierbij voornamelijk

De detailhandel is echter in snel tempo grondig aan het veranderen. Een com-

op de vaststellingen en gegevens uit de Interprovinciale Studie Detailhandel, uit-

binatie van economische, technologische, demografische en maatschappelijke

gevoerd door IDEA Consult in opdracht van de Vlaamse provincies en Agentschap

ontwikkelingen heeft ervoor gezorgd dat consumenten anders winkelen. Aan

Ondernemen, en op gesprekken met focusgroepen van ondernemers-handelaars

de aanbodzijde zien we een excessieve groei van grote handelsvestigingen in de

uit verschillende sectoren en vanuit verschillende vestigingsplaatsen. Daarna

periferie, maar ook de winkelvloeroppervlakte in de kernen van de Vlaamse cen-

formuleren we per hoofdstuk gericht een aantal aanbevelingen naar de zelfstan-

trumsteden stijgt. En uiteraard moeten we ook rekening houden met het online

dige handelaar (Hoofdstuk 3), lokale ondernemingsverenigingen en besturen

winkelaanbod op het wereldwijde internet. Resultaat: de gevestigde ‘klassieke’

(Hoofdstuk 4), en beleidsmakers op regionaal en federaal niveau (Hoofdstuk 5).

detailhandel, vooral in de centra van de kleinere steden, komt onder druk te
staan. De stijgende winkelleegstand en het toenemend aantal (vooral zelfstandige) winkels dat zijn deuren sluit zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Deze
aantasting van de handel, in het bijzonder in de winkelgebie-

Een combinatie
van economische,
technologische,
demografische en
maatschappelijke
ontwikkelingen
heeft ervoor
gezorgd dat de
consumenten
anders winkelen.

den van de kleinere steden en gemeenten, is geen exclusief
Vlaams fenomeen. In heel Europa trekken tal van steden en
handelsorganisaties aan de bel.
In deze dynamische tijden is niets doen geen optie meer. Handelaars en overheden moeten anticiperen op de wijzigende
voorkeuren van de consument, die door het gigantische aanbod extreem veeleisend is geworden. Zij zullen ook rekening
moeten houden met de verkoop- en vestigingspolitiek van de
grote spelers. Winkels en winkelgebieden moeten aangepast
worden aan de hedendaagse realiteit. Daarbij zullen onvermijdelijk keuzes gemaakt moeten worden. Handelaars moeten
bepalen welke producten en/of diensten ze (blijven) bieden en
voor wie, waar, en welke toegevoegde waarde ze hun klanten

kunnen bieden. Overheden moeten bekijken hoe winkelgebieden gemoderniseerd kunnen worden, welke winkels en winkelgebieden wenselijk zijn, en welke
behouden moeten blijven. Maar ook welke winkels zich moeten heruitvinden,
welke gebieden moeten inkrimpen of veranderen van functie.
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1.1 Nieuwe locaties voor
handel: vooral in en rond
de grotere steden
Waar mensen wonen, samenkomen of voorbij
komen, wordt er handel gedreven. Dat is altijd
zo geweest. Handelaars zoeken elkaar op. Een
concentratie is interessant voor consumenten
en kopers. Door zich te groeperen wordt ook de
identiteit van de vestigingsplaats sterker. Historisch
gezien bevonden de concentraties van handel
zich in de centra van alle steden en gemeenten.
Vandaag is dit niet langer zo, mede door de
toegenomen mobiliteit en de komst van grote,
internationale spelers.
Van de kleinere naar de grotere steden
In en rond de grotere steden neemt de concentratie van winkels toe, zowel in de
kerngebieden als in de periferie. Consumenten zakken af naar deze winkelgebieden voor de recreatieve shopping of ‘funshopping’, waarbij de beleving en de mix
van het aanbod belangrijk zijn. Maar deze evolutie gaat ten koste van de kleinere
steden en gemeenten. De aantrekkingskracht van de grotere (centrum)steden
is in de omliggende gemeenten vaak te sterk om er nog kansen te geven voor

Hoofdstuk 1

Situatieschets:
Evoluties in
de handel

De verkoopoppervlakte in
de periferie is
met 170 procent
toegenomen,
in de kern met
1,2 procent.

een uitgebreid ‘shopping’ aanbod. De handel is hier vaak gereduceerd tot de basisvoorzieningen, namelijk functionele, dagelijkse
aankopen. Het gaat om ‘runshopping’, waar de nabijheid en het
gemak een grote rol spelen.

Van de kerngebieden naar de periferie:
balans uit evenwicht
De handel buiten de stadscentra is de laatste decennia sterk
gegroeid. Sedert de jaren ’60 werd volop ruimte gecreëerd voor

grote handelsvestigingen in de rand en winkelclusters aan drukke steenwegen. Deze nieuwe winkelgebieden streefden een kopie na van het aanbod in de
binnenstad, gemakkelijk bereikbaar, met gratis en voldoende parking. De groei
werd nog versneld door de stijgende prijzen voor handelspanden in de historische
stadscentra.
Uit de Interprovinciale Studie Detailhandel blijkt dat de winkelclusters in de
periferie nog steeds sterker groeien dan de kernwinkelgebieden in Vlaanderen.
In absolute omvang zijn ze zelfs groter. Bovendien wordt verwacht dat deze groei
in de periferie zich zal voortzetten als er geen kentering komt in het beleid. Meer
dan 90 procent van de nieuw toegevoegde winkeloppervlakte is gerealiseerd in
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de planmatig ontwikkelde winkelgebieden (o.a. baanconcentraties en shoppingcenters). De verkoopoppervlakte is hier de laatste jaren met 170 procent toegenomen, terwijl dit in de kernwinkelgebieden slechts 1,2 procent bedroeg.

1.2 Sterke groei 				
van e-commerce
Het online shoppen zit in de lift, wereldwijd maar
ook in België. De omzet van de e-commerce sector
steeg met 15 procent in één jaar en vertegenwoordigt intussen al 6,44 procent van de totaalomzet
van de Belgische handel. Verwacht wordt dat de
Belgische e-commerce sector verder groeit met
25 procent tot 2020.

Evolutie aanbodvolume per winkelgebiedstype op Vlaams niveau
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Bron: Locatus, verwerking: IDEA Consult, 2014

Meer en meer kopen mensen online, terwijl ook de bedragen groter worden. De
Belgische consument spendeerde in 2014 gemiddeld 9 procent van zijn budget
online, dat zou quasi verdubbelen in 2020.
E-commerce biedt immers een uitstekend antwoord op de consumenten die
steeds minder tijd hebben om te winkelen (in gezinnen van tweeverdieners bij-

Daarbij komt nog dat de economische situatie resulteert in een licht krimpende

voorbeeld). Toch is het niet zo dat vooral jonge consumenten online kopen. In

markt. Samen met de exponentiële groei in de periferie heeft dit geleid tot win-

2013 heeft 55 procent van de 60+’ers al een online aankoop gedaan, een percen-

kelleegstand in de kernen van steden en gemeenten, maar ook in de periferie.

tage dat in sterk stijgende lijn is.

Onderstaande grafiek toont aan wat de gevolgen zijn van een ondoordacht beleid

E-commerce is vooral populair voor aankopen van muziek en toerisme (hotels

op het vlak van ontwikkeling in de periferie. Stadsbesturen die een onevenwich-

en reizen). Maar ook mode, elektro, voeding en interieur kennen een belangrijke

tige uitbouw van de handel in de periferie hebben toegestaan, kampen vandaag

online groei. Elke sector zal in de komende jaren fysieke en online kanalen

met grote leegstand in hun kern. Daarentegen scoren steden die geïnvesteerd

kennen (‘total retail’). Iedere handelaar-ondernemer zal hier dus rekening

hebben in een kernversterkend beleid met leegstandcijfers die lager zijn dan het

mee moeten houden en e-commerce in zijn bedrijfsbeleid moeten inbouwen.

Vlaamse gemiddelde.
Hoewel e-commerce groeit en de Belgische consument steeds grotere budgetten
spendeert op het internet, verkoopt slechts 3 op 10 handelaars uit Vlaanderen

Leegstand % in de Vlaamse centrumsteden

en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vandaag online, zo blijkt uit een studie
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van UNIZO. Comeos berekende dat de Belgische handel 2,4 miljard euro omzet en
8.300 jobs misliep, omdat Belgen inkopen deden bij buitenlandse webshops. Belgen shopten in 2014 online ter waarde van 5,6 miljard euro. Daarvan ging echter
42 procent naar het buitenland. In 2013 was dat nog 33 procent. Het is voor onze
handelaars dus hoog tijd om online te gaan en mee te surfen op het succes van
e-commerce.
Groei
in de
rand

Bron: Interprovinciale studie detailhandel
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1.3 Schaalvergroting 			
en overcapaciteit
Winstmarges worden kleiner,
het aantal zelfstandige handelaars daalt

Een ander gevolg is de daling van de vloerproductiviteit. De bijkomende vierkante
meters handelsoppervlakte worden immers niet gecompenseerd door een verhoogd besteedbaar budget van de consumenten. Integendeel, niet alleen is er een
dalende trend in de bestedingen van de consument, ook is de consument meer
online aankopen gaan verrichten. Waar de baanwinkels in de voorbije 30 jaar uitpakten met gemakkelijke bereikbaarheid, neemt e-commerce nu deze troeven

Prijzen van goederen staan onder druk. Er is meer nationale en internationale

over. Afhaalpunten vervangen stilaan meer en meer fysieke warenhuizen, vooral

concurrentie, consumenten kopen online en vergelijken prijzen, het aanbod is

in de kernen.

groter geworden... Hierdoor nemen de winstmarges af, net als de vloerproductiviteit (de gemiddelde omzet per vierkante meter). Winkelketens hebben geprobeerd de kosten te reduceren via schaalvergroting, met grotere winkelpanden en
grotere inkoopvolumes. Ook probeerden ze de kosten te drukken door te verhuizen naar goedkopere perifere locaties, minder en goedkoper

Laat het nu net
de zelfstandige
handelaars zijn
die zorgen voor
de ‘couleur locale’
waarmee een
winkelgebied zich
kan onderscheiden.

personeel, enzovoort. Dit gebeurde met wisselend succes. Ook
winkelketens hebben de deuren moeten sluiten.
Voor zelfstandige winkeliers is het niet vanzelfsprekend om
in dezelfde mate kostendrukkende maatregelen te nemen. Dit
heeft geleid tot een sterke afname van het aantal zelfstandige
winkeliers, die overigens snel vergrijzen en niet altijd overnemers of opvolgers vinden. De toenemende leegstand in de
binnengemeentelijke winkelgebieden, waar vooral zelfstan-

1.4 Indrukwekkende
winkelleegstand
Het overaanbod aan winkels en het succes van
e-commerce heeft geleid tot hoge winkelleegstand
in de handelskernen, maar ook steeds meer in de
periferie.

dige handelaars zijn gevestigd, bevestigt dit beeld.
Uit cijfers van de Interprovinciale Studie Detailhandel blijkt dat voor heel Vlaan-

Het verschil in succes (en winstmarges) tussen de verschillende sectoren in de

deren de leegstand is toegenomen met 69,5 procent tussen 2008 en 2014. Zo staat

detailhandel is echter zeer groot, vooral tussen food en non-food en tussen de

momenteel 930.000 vierkante meter aan winkelruimte leeg in Vlaanderen, wat

offline en online verkoopkanalen. In de foodsector pikten de grote ketens een

overeenkomt met 7,4 procent van de totale winkeloppervlakte, of twee maal de

stevig marktaandeel in van de overige voedingswinkels.

volledige winkeloppervlakte van Gent. Deze cijfers getuigen van een absurde
evolutie. In de voorbije 6 jaar is de nieuwe leegstand groter geworden dan het

Minder couleur locale, meer ketens

nieuwe winkelaanbod. Er worden met andere woorden leegstaande panden bijgebouwd.

In de Vlaamse winkelgebieden zien we meer en meer ketens, en dus ook steeds
meer dezelfde soort winkels. Waar in 2008 nog gemiddeld 15,3 procent van de

In absolute cijfers is de toename van de leegstand het grootst in de kernwinkel-

winkels een keten was, is dit naar 23,1 procent gestegen in 2014. Vooral de dorps-

gebieden. In deze gebieden steeg in Vlaanderen de leegstaande winkelvloerop-

centra en de kernwinkelgebieden kunnen hierdoor minder aantrekkelijk wor-

pervlakte in de periode 2008-2014 met zowat 180.000 vierkante meter. Dit stemt

den. Hier zijn immers traditioneel veel zelfstandige handelaars gevestigd. Maar

overeen met 47,8 procent van de nieuwe leegstand in Vlaanderen in zijn geheel.

laat het nu net de zelfstandige handelaars zijn die zorgen voor de ‘couleur locale’
waarmee een winkelgebied zich kan onderscheiden. Bezoekers hechten veel

Bovendien bestaat de verwachting dat de leegstand in de toekomst nog zal stij-

waarde aan unieke winkels en een unieke winkelbeleving. Een levendige han-

gen onder meer door de komst van een aantal geplande projecten en het feit dat

delskern heeft een goede mix van ketenwinkels en zelfstandigen nodig om

online bestedingen toenemen ten koste van bestedingen in fysieke winkels. De

attractief te zijn en een volwaardig aanbod te creëren.

aantrekkelijkheid van winkelgebieden waar niet (voldoende) in wordt geïnvesteerd zal verder afnemen, met een dalende bezoekfrequentie tot gevolg. Verou-

Overcapaciteit in de fysieke detailhandel

derde winkelgebieden maken het de gevestigde handelaar alsmaar moeilijker om
het hoofd boven water te houden.

Tussen 2008 en 2014 is er bijna 1,4 miljoen vierkante meter winkelvloeroppervlakte bijgekomen (stijging van 12,3 procent) en verwacht wordt dat dat in de

We moeten evenwel concluderen dat het onmogelijk en onrealistisch is om al die

toekomst nog verder zal stijgen. Diverse grootschalige projecten zijn in voor-

leegstaande panden opnieuw in te vullen met handelszaken. Winkels die langere

bereiding of in uitvoering, voornamelijk in de periferie. Deze toename van het

tijd leegstaan moeten nieuwe functies kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld wonen,

aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte is echter niet gebaseerd op

horeca, kleinschalige dienstverlening, maar ook pop-up concepten (tijdelijke

een verhoogde vraag. Het gevolg is dan ook een exponentiële toename van de

winkels) of afhaalpunten voor webshops.

winkelleegstand.
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1.5 Kansen en opportuniteiten
voor de zelfstandige handel

Ook buiten de kerngebieden is een concentratie van de winkelvoorzieningen
noodzakelijk. Dit resulteert in een betere mobiliteit, een hoger winkelcomfort,
een zuinig ruimtegebruik en meer duurzaamheid. Een stevige lokale aanpak en
een performante regionale afstemming zijn hierbij noodzakelijk. Het mogelijk

Het toekomstbeeld voor fysieke winkels en voor de
binnenstedelijke winkelgebieden is sterk gewijzigd.

maken van de nieuwe opportuniteiten in de handel vraagt in verschillende geval-

Toch zijn er voldoende mogelijkheden om een goed functionerend (kern)winkel-

In de volgende hoofdstukken gaan wij hier dieper op in.

len ook om een aanpassing van de bestaande regelgeving. Werk op de plank voor
de beleidsmakers op alle niveaus. Beleidskeuzes en strategieën dringen zich op.

gebied met vitale winkels te behouden of te verkrijgen. Daarbij heeft elke stakeholder uiteraard zijn eigen verantwoordelijkheden: de zelfstandige handelaars
zelf, lokale besturen en beleidsmakers op regionaal en federaal niveau.

Persoonlijke winkels met sterke aantrekkingskracht
De zelfstandige handelaars hebben hun troeven. Specialisatie, vakmanschap,
advies en persoonlijke service zijn de punten waar ze het verschil kunnen maken.
Ze moeten ernaar streven om de beleveniswaarde van de winkel beter te ontwikkelen, net als het vakmanschap, de originaliteit van het interieur en de activiteiten in en rond de winkel. In de winkelkern moeten deze waarden een collectieve
vertaling krijgen. Samenwerking onderling en met de overheid zijn levensnoodzakelijk om de winkelkern een eigen gezicht en aantrekkingskracht te geven.
Voor zelfstandige handelaars liggen er vooral online nog veel opportuniteiten.
Het internet moet gezien worden als een digitale etalage. Uit cijfers van UNIZO
blijkt dat er bij de Vlaamse KMO’s nog een ruime groeimarge bestaat op het vlak
van e-commerce. De online verkoop is een belangrijke aanvulling op de klassieke
winkel. Online ligt immers een groot potentieel aan

Een online winkel kan
bijkomende klanten
naar de fysieke
winkel brengen,
en andersom.

klantenuitbreiding. Dankzij e-commerce wordt lokaal
globaal. E-commerce is ook belangrijk in het kader van de
‘omnichannel’ strategie. Dat houdt in dat fysieke, mobiele
en andere online informatie-, marketing- en verkoopkanalen met elkaar worden geïntegreerd. De klanten maken
immers geen onderscheid meer tussen offline en online,
ze willen kopen waar en wanneer ze daar zin in hebben. De
verschillende kanalen moeten één geïntegreerde (merk)

ervaring zijn die altijd leidt tot transparante en vertrouwde resultaten. De uitdaging voor handelaars is om zichzelf als het ware om de klant heen te organiseren.
Een online winkel kan bijkomende klanten naar de fysieke winkel brengen, en
andersom.

Compacte en vitale winkelgebieden
met een goede mobiliteit
Lokale besturen wacht een belangrijke taak. Niet alleen krijgen zij sterke
bevoegdheden om de vestiging van handel te sturen, zij moeten ook zorgen voor
een concentratiegebied van winkels en voor multifunctionele, levendige kerngebieden met een aangepaste mobiliteit. Indien nodig moet het kernwinkelgebied
compacter, vitaler en sterker worden. Verdere perifere groei van de handel moet
gestopt worden.

10
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In dit hoofdstuk bekijken we de ontwikkelingen en trends die een grote impact
op winkels en winkelgebieden hebben, nu of in de nabije toekomst. Voor een volledig overzicht van de retailtrends en regelmatige updates daarvan verwijzen we

Sommige nieuwe
concepten zullen
binnen enkele jaren
niet meer weg te
denken zijn uit ons
dagelijks leven.

naar de website van het project Commerciële Inspiratie, uitgevoerd door UNIZO en WES Research & Strategy op initiatief
van het Agentschap Ondernemen.
Sommige nieuwe concepten en technologische ontwikkelingen zullen hypes blijken, andere zullen binnen enkele jaren
niet meer weg te denken zijn uit het dagelijkse leven. De toekomst zal het uitwijzen. Of het om opportuniteiten of bedreigingen gaat zal afhangen van de sector en de vestigingsplaats

in kwestie. Retail is nu eenmaal geen exacte wetenschap, er bestaat niet één
standaard oplossing, het is een kwestie van durven en proberen. Maar één ding
staat vast: wie met deze trends geen rekening houdt, zal weinig kans hebben om
in de toekomst succesvol te blijven.

2.1 Technologische
ontwikkelingen en
digitalisering van 				
de samenleving

Hoofdstuk 2

Belangrijke
trends in
de handel
12

De opkomst van e-commerce is geen autonome
trend, maar maakt deel uit van een bredere evolutie, namelijk de digitalisering van de samenleving.
Daaronder verstaan we allerhande technologische ontwikkelingen zoals het
groeiende gebruik van mobiel internet, betaalverkeer via smartphones, de toegankelijkheid van grote databases (‘big data’), en apps met locatie voorzieningen.
De digitalisering heeft een veel grotere impact op de handel dan de omzetverschuiving van offline naar online. De sector evolueert van een ‘single channel’-markt, naar een ‘omnichannel’-markt, waarbij fysieke winkels worden
aangevuld met allerhande online diensten. We spreken van ‘total retail’.
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Van alle economische activiteiten is de detailhandel
misschien wel het meest onderhevig aan een
veelheid van trends in modes, smaken, gedrag
van klanten, beslissingen van leveranciers,
evoluties in de technologie, de dagelijkse druk
van concurrentie, enzovoort.
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Als hij iets wil beleven, trekt hij naar de winkelstraat. Winkelen is een vrijetijds-

sering in hun voordeel inzetten. Zowat elke consument heeft een smartphone

besteding geworden. Fysieke winkels verdwijnen dus niet uit het straatbeeld,

op zak wanneer hij shopt, en heeft constant toegang tot het internet. De jonge

maar zullen naast hun specifieke troeven als vakmanschap, persoonlijke ser-

consumenten zijn opgegroeid met het internet, met de mobiele telefoon, met

vice, kwaliteit en specialisering ook technologieën moeten inzetten om de win-

touchscreens enzovoort. Die nieuwe technologieën bieden ook voor de hande-

kelbeleving van hun klanten te optimaliseren. Zo kunnen de handelaars hun

laars heel wat mogelijkheden. Ze kunnen via SMS rechtstreeks communiceren

klanten zo goed mogelijk bedienen bij het kiezen, het kopen, zelfs bij het betalen

met consumenten in de buurt of in de eigen winkel. Via Bluetooth kunnen ze

en het leveren. De online handel viseert dus niet enkel de consument thuis, ook

de bezoekfrequentie en het loopgedrag van consumenten meten. Met het ver-

in de winkel en in de winkelstraat zal online geadverteerd, gecommuniceerd en

zamelen van consumentendata kunnen allerlei private en

Met persoonlijke
service kunnen fysieke
winkels zich nog
steeds onderscheiden
van het internet.
Veel consumenten
zijn bereid om meer
te betalen voor
een doorgedreven
persoonlijke service.

geshopt worden.

publieke spelers de consumenten beter informeren, bedienen, of beleidsbeslissingen beter onderbouwen. Digitale
technologieën openen zeer waardevolle bronnen van informatie die handelaars kunnen helpen bij de cruciale vragen:
wat wil de klant, waar en wanneer?
De digitalisering en de opkomst van de omnichannel stra-

2.2 Veranderd
consumentengedrag

tegieën van grote spelers in de detailhandel veranderen de
oriëntatie- en aankoopprocessen van consumenten gronformatie hoeft niet naar de winkel te gaan maar kan zich

Veeleisende consumenten bepalen het aanbod,
maar hebben weinig tijd

nu thuis online informeren. De klant oriënteert zich bij een

Tot voor enkele decennia waren consumenten redelijk merk- en winkeltrouw.

belangrijke aankoop via het internet, leest productfiches

Aankopen gebeurden in eigen dorp, vaak bij dezelfde winkels en merken. Maar

rechtstreeks op de websites van fabrikanten, gaat op zoek naar reviews op beoor-

vandaag vertonen ze vaker een echt ‘shoppinggedrag’, mogelijk gemaakt door

delingssites, vraagt de mening van andere consumenten via de sociale media,

het gigantische aanbod en een verhoogde mobiliteit. Consumenten gaan op

dig. De consument die vandaag op zoek gaat naar marktin-

vergelijkt prijzen op verschillende webshops, enzovoort. Men spreekt wel eens
van de ‘digitale superconsument’: internet heeft van hem een goed geïnformeerde expert gemaakt en zijn invloed op de handelaar en fabrikant vergroot.
Soms weet de consument zelfs meer over een bepaald product dan de handelaar
of zijn medewerkers zelf.
Zelfstandige handelaars zullen moeten beslissen tot waar ze in de online prijsvergelijking kunnen en willen meegaan. Met een prijzenslag via internet zullen
ze het wellicht niet redden. Maar prijs is niet de enige factor die telt, ook niet voor

Consumenten
bepalen zelf wat,
hoe en waar ze
kopen. Ze willen
inkopen doen op
momenten dat het
voor hen past.

zoek naar de beste prijs en/of kwaliteit, de grootste keuze
en de snelste leveringen.
Bij voorkeur zoeken ze al deze voordelen tegelijkertijd en dat
hoeft niet altijd bij dezelfde winkel of hetzelfde merk te zijn.
Wat wel vaststaat, is dat consumenten steeds kiezen voor
winkels of merken met een ‘verhaal’ waarin ze zich kunnen
vinden, waarmee ze zich kunnen vereenzelvigen. Consumenten bepalen zelf wat, hoe en wanneer ze kopen. Ze heb-

de online consument. Het onderscheidend aanbod zal steeds belangrijker worden

ben immers een druk professioneel en privé leven, waarin

en daarin hebben zelfstandigen extra troeven. Met persoonlijke service kunnen

er weinig tijd rest om te winkelen. Ze willen hun aankopen doen op momenten

fysieke winkels zich nog steeds onderscheiden van het internet. En veel consu-

dat het voor hen past. En dat is vaak buiten de traditionele openingsuren. Het

menten zijn bereid om meer te betalen voor een doorgedreven persoonlijke ser-

immense aanbod aan winkels en shoppingmogelijkheden laat de consumen-

vice. Als iets in de fysieke zaak meer kost, wil de consument vooral weten hoe dat

ten toe om veeleisend zijn.

komt en wat hij daarvoor in de plaats krijgt. Misschien kan die grote online speler
hem dat niet bieden. Wat is de toegevoegde waarde van die (eventuele) meerprijs
bij die fysieke handelaar?

Consumenten willen beleving, gemak en comfort
(‘experience’ en ‘convenience’)

Experts zijn ervan overtuigd dat de perfecte integratie van offline en online

In het gigantische aanbod zullen consumenten niet meer louter rationele beslis-

winkelen het winnend business concept zal worden voor de (veeleisende)

singen kunnen nemen. Prijs en promoties zullen altijd een belangrijke rol blijven

consument van de toekomst. Die consument wil immers variatie. Soms wil hij

spelen, maar klanten willen ook geïnspireerd worden, nieuwe dingen ontdekken

urenlang in de binnenstad langs de winkels slenteren, om zich te laten meesle-

en unieke ervaringen beleven. Handelaars moeten verder gaan dan hun pro-

pen en allerlei zaken te kopen die hij eigenlijk niet nodig heeft. Maar een andere

ducten gewoon uit te stallen. Ze moeten meerwaarde creëren. Winkelen gaat

keer wil hij zijn luie zetel niet uit, heeft hij geen zin om aan te schuiven en wil hij

immers niet alleen over aankopen, maar ook over alles er rond: de setting, de

snel en gericht enkele aankopen doen op het internet die snel thuis worden gele-

animatie, het proeven en uitproberen, de aangename sfeer, de verlichting en de

verd. Heel veel internetaankopen gebeuren omdat de consument snel iets nodig

geur. Het is de combinatie van dat alles die de trigger vormt om een klant voor

heeft.

een bepaalde winkel of merk te laten kiezen en tot kopen aan te zetten.
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Zowel consumenten als detailhandelaars kunnen de trend van de digitali-
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Consumenten blijven prijsgevoelig

voorbijgangers zin krijgen om binnen te stappen. Binnen moeten ze het merk

Consumenten willen beleving en zijn in bepaalde gevallen bereid om daarvoor

en het assortiment kunnen beleven, zien, horen, voelen, ruiken zelfs. Het win-

meer te betalen. Tegelijkertijd speelt ook prijs een steeds dominantere rol in het

kelconcept moet een totaalconcept zijn, aangepast aan de noden en wensen van

aankoopgedrag, onder meer omdat het klassieke shoppingbudget van de consu-

de consument van vandaag. Het totale plaatje moet kloppen tot in het kleinste

ment gedaald is als gevolg van verhoogde bestedingen op andere vlakken.

detail, van de etalage tot de kleur op de muren en de kledij van het personeel, van
het design en de gebruikte materialen tot de muziek die er speelt en de winkel-

Meegaan in de prijzenslag van de grote internationale discounters is uiteraard

tassen waarmee klanten naar buiten wandelen.

niet het antwoord. Voor zelfstandige handelaars ligt er wel een opdracht in de
verduidelijking van hun (al dan niet hogere) prijs. Consument zijn bereid (om

Vast staat dat consumenten van gemak en comfort houden, en alles apprecië-

meer) te betalen als ze weten wat ze in de plaats krijgen: extra kwaliteit, service,

ren wat hen het winkelen of het leven gemakkelijker maakt of sneller bedient.

vakmanschap, dienst na verkoop, beleving, enzovoort.

Denk hierbij onder andere aan kant-en-klaarmaaltijden, winkels ingericht per
gerecht, levering thuis. Consument willen ook geholpen worden bij het maken
van de geschikte keuzes om zo hun keuzestress te beperken.

Ook duurzaamheid is een belangrijk criterium
Prijs is niet altijd de doorslaggevende factor. Er zijn ook meer en meer consu-

Creatieve winkelformules of samenwerkingen kunnen helpen in het creëren

menten die bewust kiezen voor duurzaamheid en tegen de wegwerpcultuur. Ze

van gemak én beleving. Winkels kunnen bijvoorbeeld verschillende functies

appreciëren kwaliteit, authenticiteit en degelijkheid. Of ze kopen lokale en mili-

(horeca, detailhandel en ontspanning) onder één dak huisvesten. Een ‘concept-

euvriendelijke producten, fair trade of producten die gerecycleerd worden.

store’ biedt dan weer een totaalconcept voor een specifieke doelgroep. Sommige
ondernemers benadrukken hun ambachtelijkheid en hun vakmanschap, een

Trends als groepsaankopen, producten delen (denk aan gereedschap delen, maar

trend die aan belang wint en parallel loopt met de digitalisering. Ook voor een

ook huizen en auto’s), maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ecolo-

ambachtelijk schoenmaker met een vintage winkel is bijvoorbeeld een online

gisch en bio kopen worden steeds duidelijker zichtbaar. Dit leidt tot een funda-

aanwezigheid onvermijdelijk, net als digitale toepassingen als extra service naar

mentele verandering van het koopproces.

de klant.
Die groeiende groep van consumenten gaat ook gezonder leven, waardoor er

Consumenten zijn geïnformeerd en mondig
De continue toegang tot internet, sociale media en slimme zoekmachines maakt

nieuwe behoeften ontstaan op het vlak van lichamelijke verzorging, sport en
voeding. Handelaars kunnen deze bewuste klanten aantrekken met een nieuw of
gewijzigd assortiment of dienstverlening, vaak tegen een hogere prijs.

dat consumenten zo goed als altijd geconnecteerd en geïnformeerd zijn. Hedendaagse consumenten oriënteren zich meer en meer online

Ze gaan op het
internet op zoek
naar bijkomende
productinformatie,
ervaringen
van andere
consumenten en
de laagste prijs.

voor ze tot aankoop overgaan in de fysieke winkel. Ze gaan

Consumenten gaan zelf produceren en creëren

op het internet op zoek naar bijkomende productinforma-

Mensen gaan vandaag ook zelf aan de slag als fotograaf, bakker, kok. Ze gaan

tie, ervaringen van andere consumenten en de laagste prijs.

breien of naaien, telen eigen groenten en fruit… Op het eerste zicht kan dit voor

Maar andersom zijn ook fenomenen zoals ‘showrooming’

sommige sectoren een bedreiging lijken, maar deze evolutie biedt zeker ook

mogelijk: consumenten laten zich in de winkel uitgebreid

opportuniteiten op het vlak van verkoop van goederen en diensten (zoals bijvoor-

adviseren over een bepaald product om het achteraf (goed-

beeld workshops, begeleiding, do-it-yourself materialen, boeken, enzovoort).

koper) online aan te kopen. Voor de fysieke handelaar wordt
het dan des te belangrijker om een zekere toegevoegde
waarde aan te bieden, om de consument toch te overtuigen
het product bij hem te kopen.

Authentieke en/of gepersonaliseerde producten
zijn gegeerd
De consument houdt ook terug van authentieke producten en van producten of

Hedendaagse consumenten zijn door de technologische ontwikkelingen ook

diensten die op maat gemaakt of gepersonaliseerd zijn. De nieuwe makers en

mondiger geworden, via het gebruik van sociale media en reviewsites om onge-

ambachten spelen hier in veel gevallen goed op in.

noegen of enthousiasme te uiten. Consumenten maken of kraken uw zaak.
Handelaars moeten ervoor zorgen dat ze weten wat er over hun ondernemingen
geschreven wordt, zodat ze erop kunnen inspelen.
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Een handelszaak moet opvallen in het straatbeeld en aantrekkelijk zijn, zodat
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2.4 De distributieketen
wijzigt en wordt korter

Consumenten vergrijzen, maar blijven actief

De detailhandelsketen ging in het verleden van
fabrikant over groothandel naar kleinhandel en
vervolgens naar de consument.

De toenemende vergrijzing van de bevolking zal een invloed hebben op de detailhandel. ‘Nieuwe ouderen’ zijn jonger van geest en actiever. Ze zijn vertrouwd met
internet en koopkrachtiger dan de vroegere generaties. Een markt van nieuwe
behoeften ontstaat samen met de groeiende groep ouderen in de samenleving.
Deels zal dit een verschuiving van goederen naar diensten (zorg en wellness) met
zich meebrengen.

Het business model waarbij een kleinhandel aankoopt van een groothandel en
waarbij de toegevoegde waarde van de handelaar louter bestaat uit het fysiek eta-

De vergrijzing houdt een verminderde mobiliteit in voor een steeds groter wor-

leren van producten komt vandaag onder spanning te staan. Vandaag kan iedere

dende bevolkingsgroep. Dit zou kunnen betekenen dat buurtwinkels opnieuw

speler in de distributieketen rechtstreeks in contact treden met de consu-

succesvoller worden in de toekomst, net zoals levering aan huis en andere vor-

ment. Fabrikanten gaan rechtstreeks verkopen aan de consument (bijvoorbeeld

men van dienstverlening die het winkelen gemakkelijker maken.

Nike, Apple) waardoor tussenschakels (eindverkopers) minder betrokken worden. Verschillende grote merken openen eigen (online en offline) winkels. Zelfs

Multiculturaliteit groeit

de consument wordt producent en ook zelf verkoper (denk aan deeleconomie en
eBay).

De groeiende multiculturaliteit van de samenleving is geen nieuwe ontwikkeling,
maar een zeer belangrijk kenmerk van de consumenten. Vandaag is al 1 op de 6

Vroeger waren het de fabrikanten en in zekere mate de handelaars die ‘machtig’

Vlamingen van buitenlandse oorsprong, in Brussel is dit een veelvoud. De markt

waren, nu draait alles om de consument.

van consumenten met buitenlandse roots is groot en steeds kapitaalkrachtiger.
Deze markt schept nieuwe kansen voor de gevestigde handel maar vraagt evenzeer een herdenken van marketing- en verkoopstrategieën. Diversiteit levert ook

De retailketen gisteren (Aanbodeconomie)

nieuwe handelaars, met nieuwe assortimenten en specifieke marktniches.
Fabrikant

Groothandel

Kleinhandel

Consument

Andere gezinssamenstellingen
Alleenstaanden, kleinere en nieuw samengestelde gezinnen vragen om een
aangepast aanbod, bijvoorbeeld voeding die in kleinere porties verpakt wordt.
Kinderen krijgen een steeds belangrijker uitgavenbudget en hebben een grote
impact op de uitgaven van een gezin. Deze doelgroep vraagt om een aangepaste

De retailketen vandaag (Op vraag gebaseerd - consument machtig)
Fabrikant

Groothandel

Kleinhandel

Consument

(marketing) aanpak.

Producent
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2.3 Socio-demografische
veranderingen
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3.1 Grote uitdagingen
Wil u als handelaar ook in de toekomst succesvol
blijven, dan is het noodzakelijk om uw zaak tijdig
te evalueren en bij te sturen waar nodig.
De marktsituatie is grondig veranderd en vraagt
een aangepaste aanpak.

nieuw kleedje te zetten, uw assortiment te herzien, het interieur aan te passen of
uw productaanbod, doelgroep en zelfs uw locatie kritisch te bekijken. U moet nu
nagaan waar en hoe u als zelfstandige handelaar toegevoegde waarde kan leveren
die u onderscheidt van de grote ketens en/of de grote webshops, zodat u de consument kan overhalen om naar uw fysieke winkel te komen.
Investeringen zullen misschien nodig zijn om uw positie op de markt te versterken. Overweeg evenwel goed wat u wil bereiken en wat daarbij komt kijken. Online aanwezigheid is een absolute must. Maar starten met e-commerce
bijvoorbeeld vergt een doordachte afweging van de haalbaarheid. Is uw aanbod geschikt voor online verkoop? Wat is de impact van de online winkel op uw
onderneming? Is bijscholing of aanwerving van personeel nodig? Een online zaak
moet gezien worden als een bijkomende winkel, en daar kruipt heel wat tijd en
geld in (uitbating, onderhoud, marketing, logistiek).
De evoluties in de markt zullen innovatie en een doorgedreven klantgerichtheid van de handelaars vergen. Innovatie heeft niets te maken met het volgen
van enkele vooropgestelde en duidelijk gedefinieerde regels, en is zeker niet uitsluitend duur en hoogtechnologisch. De detailhandel is geen exacte wetenschap.
U zal als handelaar creatief moeten zijn, vooruitdenken, inspelen op trends en
ontwikkelingen, en durven proberen. Het uiteindelijke doel is om te zoeken naar
een haalbare en duurzame toekomstvisie. Dit hoofdstuk probeert u bij dit proces

Hoofdstuk 3

te inspireren.

Werk aan
de winkel voor
handelaars!
20
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WERK AAN DE WINKEL

U kan vandaag geen zeven jaar meer wachten om uw winkel nog eens in een
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3.2 Uw handelszaak
klaarstomen voor een
succesvolle toekomst

De UNIZO Startersgids

maar een en-en verhaal. De handelaar is vandaag én een storyteller, én geïnformeerd, én flexibel, én digitaal… Dit wil evenwel niet zeggen dat u zomaar lukraak
vernieuwingen moet doorvoeren en uw winkel vol hoogtechnologische snufjes
steken. Luister naar uw klanten, luister naar de markt. Wat

Uw visie en uw
verhaal moeten
doorsijpelen tot in
de kleinste details
van uw zaak.

willen zij?
Het spreekt ook voor zich dat niet alle handelszaken over
dezelfde kam geschoren kunnen worden. Sterktes en zwaktes,
opportuniteiten of aanbevelingen kunnen verschillen naargelang de winkel of sector in kwestie. We gaan dan ook uit van
een ‘doorsnee’ handelszaak.

De handelaar is een visionair en een storyteller
Een duidelijke, doordachte en realistische visie is noodzakelijk om van uw
zaak een succes op lange termijn te maken. Wat is uw identiteit en wat zijn uw
waarden? Hoe positioneert u zich in de markt? En wat zijn uw troeven?
Uw visie vormt te allen tijde een houvast voor uzelf, en geeft aan waar u wel en

ook uw website en alle verschillende communicatiekanalen en –dragers, tot uw
medewerkers en uw verpakkingen, moeten dezelfde sfeer uitstralen.

bevat allerlei tips en tools
voor het opstellen van een

Hou ook rekening met nieuwe trends. Consumenten hechten belang aan duur-

businessplan.

zaamheid, kopen aan in groep, delen producten (‘deeleconomie’). Hoe kan u
maatschappelijk verantwoord ondernemen? Hoe kan u zelf de deeleconomie

www.unizostartersgids.be

in de praktijk brengen, zowel als ontlener en/of als uitlener? Misschien kan u
samenwerkingen aangaan met collega-handelaars? Een aangepaste verlichting
bijvoorbeeld stimuleert de verkoop, maar ook uw energiefactuur heeft baat bij

• DAGELIJKSE

Als we proberen te omschrijven hoe u dit kan realiseren, dan is dit geen of-of,

gedompeld in uw leefwereld. Uw winkel is uw belangrijkste visitekaartje, maar

GOEDEREN
(‘CONVENIENCE’)
Goederen voor dagelijks
gebruik die in hoge
frequentie worden
aangekocht. Voorbeelden
hiervan zijn groenten,
fruit, vlees, brood.

duurzame lampen. Denk na hoe u allemaal kosten zou kunnen besparen.
Uiteraard ziet een businessplan er voor elke ondernemer anders uit, dus een eenduidig plan wordt hier niet voorgesteld. Wel reiken we een aantal elementen aan
die in elk degelijk businessplan moeten staan.

Doelgroep

• PERIODIEKE

Assortiment &
prijsstelling

GOEDEREN
(‘SHOPPING’)

Service

Goederen die met een
zekere regelmaat worden
aangekocht. Hierbij gaat
de koper actief uitkijken
naar gewenste kwaliteit,
prijzen, enzovoort.
Voorbeelden hiervan
zijn kledij, schoenen,
boeken, en kleinere
huishoudartikelen.

Strategie

Nood aan een doordacht businessplan
gebaseerd op een duidelijke visie

Locatie
Marketing &
communicatie
Partners

zeker ook waar u niet moet op inzetten. Want u kan niet alles zijn voor ieder-

• UITZONDERLIJKE

Doelgroep: Wie is uw doelgroep? Uit welke groepen bestaat uw huidig klanten-

een. U moet keuzes maken om u te onderscheiden van de concurrentie en ten

GOEDEREN
(‘SPECIALTY’)

bestand? Wie wil u eventueel bijkomend nog aanspreken? Of gaat u zich in de

Niet-alledaagse aankopen
met invloed op het
budget. Hiervoor wordt
veel tijd uitgetrokken en
wordt vooraf vaak een
uitgebreide vergelijking
gemaakt. Voorbeelden
zijn meubelen,
huishoudapparaten,
juwelen, en auto’s.

bouwt u er een relatie mee op?

opzichte van uw klanten. Klanten willen weten wat u hen kan bieden, wat ze bij
u kunnen vinden, wat het verhaal achter uw merk of winkel is. Die ‘storytelling’
wordt alsmaar belangrijker, en zal mee de keuze van de consument voor een zaak
of een merk bepalen. U moet een geloofwaardig verhaal brengen waarmee uw
klanten zich kunnen vereenzelvigen, waar ze trots op zijn. Het is dan ook belangrijk om uw visie uit te dragen naar uw klanten. Alles wat u doet, moet afgetoetst
worden aan uw visie en passen binnen uw verhaal. Zoniet, verliest u geloofwaardigheid en dat kan drastische gevolgen hebben in het beslissingsproces van de
consument.

toekomst juist toespitsen op één bepaalde groep? Hoe bereikt u deze groep en hoe

Assortiment en prijsstelling: Welke producten en/of diensten biedt u aan (en
welke niet)? Aan welke behoefte beantwoordt u hiermee, of met andere woorden:
welk probleem van de consument lost u op? Gaat het om dagelijkse (convenience),
periodieke (shopping) of uitzonderlijke (specialty) goederen? Biedt u een uniek/
authentiek of een breed samengesteld assortiment aan? Denk hierbij goed na wat
uw (gewenste) doelgroep wil.

Om een visie op te stellen voor uw merk of winkel kan u zich baseren op uw hui-

Wat is de meerwaarde of ‘unique selling proposition’ (USP) van uw aanbod? Wat

dige (of de gewenste) situatie. Het is niettemin belangrijk dat u zich onderscheidt

maakt uw producten of diensten onderscheidend ten opzichte van andere (verge-

van uw concurrenten: wat biedt u dat zij niet hebben (in uw productaanbod, ser-

lijkbare) producten en diensten?

vice, kwaliteit, authenticiteit enzovoort)? Eens uw visie is geformuleerd, is er
nood aan een goed doordacht, dynamisch winkelconcept en een correcte en con-

Aan welke prijs gaat u deze producten of diensten aanbieden? Welke prijsstra-

sistente toepassing ervan. Uw visie en uw verhaal moeten doorsijpelen tot in de

tegie wordt er gebruikt, hoe situeert die zich ten opzichte van de concurrentie?
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Als handelaar moet u vandaag en in de toekomst
van veel markten thuis zijn om te kunnen
beantwoorden aan de hoge eisen van de
consument.

TIP

kleinste details van uw zaak. Uw klanten treden er binnen en worden er onder-
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Concurreren op prijs of op andere elementen? Hou er rekening mee dat de hedendaagse consument zich online kan oriënteren en gemakkelijk de goedkoopste
prijs kan opzoeken.
Denk ook na hoe u inkomsten verwerft en wat uw kosten zijn. Is dit in evenwicht?

Service: Welke toegevoegde waarde biedt u aan de consument wat betreft ser-

De handelaar is goed geïnformeerd over zijn sector

TIP

Bij het uitwerken van uw winkelconcept is het belangrijk om zoveel mogelijk op de hoogte te zijn van de trends en ontwikkelingen in de veranderende

Volg de laatste trends

markt van de detailhandel. Weet welke nieuwe technologieën er zijn, wat er

in de handel op via

leeft bij de consumenten en wat uw concurrenten doen, zelfs de grote (online)

deze websites en

spelers. U hoeft daarom niet meteen het roer om te gooien. Maar weet dat de

nieuwsbrieven:

detailhandel niet stilstaat. Handelaars moeten mee evolueren. Sommige trends

vice, keuze, gemak, beleving…? Hoe zit het met klantgerichtheid, de graad van

zullen meer relevant zijn voor welbepaalde types winkels, dan voor andere types,

service en het winkelpersoneel? Kunnen klanten uw product vinden en aankopen

www.commerciele

maar over het algemeen bieden ze een duidelijk kader waarmee u rekening moet

wanneer ze het wensen? Wat met levering?

inspiratie.be

houden en ze kunnen inspirerend werken.

tactmomenten wordt de verkoop geregeld en hoe worden producten/diensten

www.retaildetail.be
www.retailwatching.nl

Trends bestuderen is een eerste stap. Maar effectief nieuwigheden (locaties,

www.psfk.com

gamma’s, concepten) uittesten is nog altijd de beste manier, al dan niet na een

geleverd aan de klant? Via een of meerdere offline winkel(s), online verkoopka-

eerdere klantenbevraging. Maak evenwel doordachte keuzes die passen bin-

nalen, ambulante verkoop, pop-upshops, automaten…? Bent u gevestigd in de

nen uw visie en uw verhaal. Ook uw medewerkers, stagiaires en jobstudenten

kern van een stad of gemeente, in de periferie of een shoppingcenter? Wat heeft

moeten mee zijn met uw verhaal en de nodige productkennis hebben. Voorzie een

dit als gevolg? Denk hierbij ook aan de verscheidenheid aan winkelconcepten

opleiding indien nodig.

(zowel de tijdelijke, conceptuele als ruimtelijke). Overweeg eventueel om uw zaak
te verplaatsen als de locatie niet meer geschikt is en u uw doelgroep er niet meer
bereikt. Test eventueel nieuwe locaties uit met een pop-upconcept.

De betrokken handelaar zet de klanten centraal
en speelt in op hun behoeften

Marketing en communicatie: Hoe bereikt u de consument? Hoe bouwt u een

Een van de belangrijkste aanbevelingen bij het uitstippelen van uw winkel-

relatie op met uw klanten? Via welke kanalen en contactmomenten wordt de

concept is te luisteren naar uw klanten. Zij kunnen vertellen wat te doen. Ga de

consument geïnformeerd en getriggerd (persoonlijk contact in de winkel, eve-

dialoog aan met hen en vraag hen wat ze willen en hoe ze kopen. De klant is en

nementen, online via uw website of sociale mediasites)? Hoe krijgen de verschil-

blijft koning, hij heeft het voor het zeggen en verwacht dat er naar hem geluis-

lende contactmomenten concreet vorm? Hoe wordt de klantenrelatie onderhou-

terd wordt. Bovendien zijn klanten mondiger geworden. Ze uiten niet enkel in de

den op korte en lange termijn?

winkel hun mening. Ook via het gebruik van sociale media en op beoordelingssites laten ze hun enthousiasme of ongenoegen blijken. Uiteraard blijft de winkel

Partners: Wat doet u zelf en wat besteedt u uit aan partners om uw product of
dienst te kunnen aanbieden? Zijn er samenwerkingen die uw positie kunnen versterken? Bijvoorbeeld met andere handelaars in de straat of het winkelgebied,
met makers, dienstensectoren, horeca, toerisme, de lokale overheid…
Wanneer u een businessplan heeft opgesteld, is de volgende stap de toepas-

de plaats bij uitstek om met uw klanten te praten. Maar zorg dat u

Zorg dat u
weet wat er
online over u
gezegd wordt.

ook weet wat er online over u gezegd wordt. Mensen zijn dol op het
delen van ervaringen en deze websites zijn een plek geworden om
te praten over merken, winkels en winkelgebieden. Het regent er
tips en meningen, die het koopgedrag van de consumenten steeds
sterker beïnvloeden. Maak daarom gebruik van de (gratis) online

sing ervan. Hoe gaat u de ideeën op papier in de praktijk omzetten? Welke

kanalen. Websites zoals Facebook leveren niet zozeer een directe

middelen moet u hiervoor inzetten? U kan uw winkelconcept uitwerken

omzetverhoging op, maar ze kunnen bijdragen tot het vormen van de merkiden-

door de ‘customer journey’ uit te schrijven, dit is de ‘klantenreis’ die

titeit. Ze zijn het uitgelezen kanaal om in contact te treden met uw klanten, hen

klanten maken om een product of een dienst aan te kopen en bevat een

aan u te binden en uw verhaal ook online te vertellen: via foto’s, filmpjes, leuke

overzicht van alle stappen die ze hiervoor zetten, inclusief alle contact-

nieuwtjes, inspirerende artikels en ludieke acties. U kan er ook, 24/7, peilen naar

momenten. Die reis begint niet in de winkel, maar thuis tijdens het oriën-

de interesses en de mening van uw klanten over uw producten en uw aanbod.

tatieproces. Via reclamefolders, radio, televisie, en vandaag zeker ook via

Nodig hen uit om hun ervaringen te delen, u kan er veel van leren.

het internet, zullen consumenten de nodige research doen alvorens naar de
winkel te trekken. Op welke momenten kan u hen bereiken en hen overtuigen om bij u te komen kopen? Bekijk ook het online aanbod en welke

De handelaar creëert meerwaarde

meerwaarde u hiertegenover kan bieden. Eenmaal op straat zullen de con-

Om de consument vandaag uit zijn luie zetel te krijgen, moet u ook verder naden-

sumenten aan uw etalage geconfronteerd worden met uw verhaal. Deze

ken over hoe u (nog beter) kan inspelen op de behoeften van uw klanten en hoe

moet een perfecte weergave zijn van uw visie en vooral goesting geven om

u een meerwaarde kan bieden. Winkelen draait niet meer alleen om kopen, maar

binnen te komen. Op basis van deze klantenreis kan u actie ondernemen

ook om alles daarrond. Uw klant wil binnenkomen in een creatieve en verras-

om alle contactmomenten met de klant zo goed mogelijk te laten verlopen

sende setting, met aangename kleuren, een aangename verlichting, muziek en

en zo de kans tot aankoop te maximaliseren.

zelfs geur. Hij wil uitproberen, voelen, passen, proeven en testen. Hij wil geanimeerd en geïnspireerd worden, en hulp krijgen van vriendelijke verkopers.
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Locatie: Waar en hoe bent u gevestigd of ‘aanwezig’? Via welke kanalen/con-
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Als handelaar moet u vooral toegevoegde waarde bieden, door een zekere

sument beantwoorden. Verder biedt e-commerce het voordeel dat ook de ‘long

vorm van beleving en/of door gemak en comfort. Beleving is niet noodzakelijk

tail’ kan bediend worden. De meest bizarre, unieke, extravagante producten zijn

duur, hoogtechnologisch of enkel weggelegd voor jongeren. U moet de consu-

online te vinden. In de winkel van de toekomst is de fysieke winkel een verleng-

ment iets bieden wat hij ‘nergens’ anders vindt en waarvoor hij bereid is om naar

stuk van de online winkel, waar een beperkt aanbod ter plekke wordt gekoppeld

uw fysieke winkel te komen. Ook kleine ingrepen kunnen een grote invloed

aan een haast onbeperkt aanbod online (‘total retail’). Zorg er alleszins voor dat

uitoefenen op de beleving van de klant. Innovaties moeten het aankoopproces

uw klanten uw webshop ook in de fysieke winkel kunnen raadplegen en er kun-

van de consument vooral aangenamer en makkelijker maken, en zo ook zijn keu-

nen kopen. Uw medewerkers kunnen de consument helpen bij het maken van de

zestress beperken.

juiste keuzes en zo zijn keuzestress beperken.

Prijs: Internet heeft een prijsvergelijkend onderzoek vlot mogelijk gemaakt.

Als iets bij u meer kost, maak de klant dan duidelijk hoe dat komt en wat u hem

Meer nog, er zijn vergelijkingssites die de consument hierbij helpen. Met de

daarvoor teruggeeft. Het persoonlijk contact is nog altijd dé grootste toege-

smartphone is het zelfs mogelijk om in de winkel een laatste prijscontrole online

voegde waarde van een stenen winkel tegenover het internet. Ook een doorge-

te doen. Denk als zelfstandige handelaar na over uw prijszetting en de verant-

dreven persoonlijke service is een vorm van beleving waarvoor de consument

woording van de prijs in het licht van deze evoluties. Als u niet kan meegaan in

bereid kan zijn om meer te betalen. Focussen dus op de toegevoegde waarde die u

prijsconcurrentie, wat kan u de klant dan bieden?

als zelfstandige detailhandelaar aan de consument kan bieden, op het gebied van
service, kwaliteit, snelheid, authenticiteit, assortiment enzovoort.

Vertrouwen: Uit een recent e-commerce rapport blijkt dat liefst 86 procent van
de online klanten de voorkeur geeft aan webshops die ze uit het straatbeeld ken-

Hieronder bespreken we een aantal van de belangrijkste factoren in de aan-

nen. Een fysieke winkel boezemt vertrouwen in, net zoals het vertrouwen in het

koopbeslissing van consumenten. Deze kunnen u inspireren bij het opstellen en

merk, wat nog meer doorweegt. De hedendaagse consument kiest voor een winkel, zaak of merk omdat hij zich herkent in de waarden van

uitwerken van uw winkelconcept.

Gemak

Beleving

Keuze

Handelaar

Prijs

Internet heeft een
prijsvergelijkend
onderzoek vlot
mogelijk gemaakt.
Als u niet kan
meegaan in de
prijsconconcurrentie,
wat kan u de klant
dan bieden?

die winkel, zaak of dat merk. Het is dat verhaal dat klanten
vandaag aan u bindt.

Service: Persoonlijke service blijft nog altijd dé manier om
zich te onderscheiden van de concurrenten. Alle spelers uit
de retailketen zetten hier steeds meer op in, niet alleen de
(kleine of grote) detailhandelaar, maar ook de groothandels
en de fabrikanten, en dit zowel offline als online. Een zekere
mate van service waarborgt de klantentrouw en houdt het
imago hoog. De online revolutie heeft ervoor gezorgd dat
merken en fabrikanten een directe relatie kunnen opbouwen
met de eindconsument. Voor informatie en dienstverlening
kunnen consumenten rechtstreeks contact met hen opne-

Service

Vertrouwen

men (online, telefonisch, zelfs fysiek). Als handelaar in de winkel moet u daarom
nadenken over de toegevoegde waarde en bijkomende service die u zelf kan bieden, en dit zowel voor, tijdens als na de verkoop. De rol van uw medewerkers wijzigt van ‘verkopen’ naar ‘helpen kopen’. De grootste toegevoegde waarde van een
echte winkel tegenover het internet is het persoonlijke face to face contact, het

Bron: Omnichannel in Retail, G. Van Ossel

menselijke aspect en de emoties.

Gemak: Gemak is een van de belangrijkste argumenten om online te kopen.

Beleving: Een meerderheid van 59 procent van de consumenten geeft aan dat

Het bespaart de consument tijd, geld (benzine, parking) en inspanning. Boven-

ze op het internet functioneel shoppen, omdat ze iets nodig hebben, en niet voor

dien wordt op het vlak van logistiek permanent gestreefd naar een nog betere

de ‘fun’. De fysieke winkel daarentegen moet een plek van beleving zijn waar de

dienstverlening (venstertijden, afhaalpunten, levering op het werk…). Gemak in

consument wordt verrast, verwend, bediend en waar online en offline elkaar ver-

en rond de fysieke winkel is evenwel even belangrijk. U kan het bieden met een

sterken (‘total retail’ concept waarbij zowel online als offline één coherent ver-

accurate bediening, een persoonlijk aanspreekpunt, een doorgedreven product-

haal moeten zijn). Uiteraard speelt ook de professionaliteit en de uiterlijke ver-

kennis, een snelle/onmiddellijke levering en een goede bereikbaarheid.

schijning van uw personeel hier een belangrijke rol. U moet de consument een
topervaring geven, uiteraard op maat van uw winkel, met als doel om extra aan-

Keuze: Online lijkt de keuze onuitputtelijk. Uit duizenden producten filtert een

kopen en omzet te genereren. Hoe meer zintuigen u prikkelt, des te beter consu-

webshop met enkele clicks een tiental items die aan de voorwaarden van de con-

menten uw winkel of uw merk herinneren.
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Meegaan in prijsconcurrentie is door de schaalgrootte wellicht geen goede optie.
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Specialiseren of uitbreiden, als handelaar moet u soms duidelijke keuzes

BELEVING

maken om het verschil te maken en u te onderscheiden van de concurrentie.
• Kleur is een krachtig communicatiemiddel. De kleur, in
combinatie met het design en de inrichting, bepaalt het

U kan zich specialiseren in een beperkt gamma, een niche of een beperkte doel-

gevoel dat de consument krijgt als hij uw handelszaak

groep, waarbij u zich ervan bewust bent dat u niet alles kan aanbieden aan ieder-

binnenstapt. Het kleurgebruik in de winkel moet afge-

een. Conceptstores zijn een mooi voorbeeld van zo’n duidelijke keuze. Ze bieden

stemd zijn op uw concept, op de identiteit van uw merk,

een totaalassortiment voor een specifieke doelgroep en maken een combinatie

en bijgevolg ook op uw doelgroep.

van verschillende functies (horeca, detailhandel, diensten, ontspanning) onder
één dak, al dan niet in samenwerking met verschillende ondernemers. Geheel
inzetten op kwaliteit en dit concept doortrekken kan ook. Hierin passen de

de omzet met 5 tot 10 procent stijgen. Geuren beïnvloe-

trends van ‘shopper coaching’ en workshops, waarbij u klanten gaat begeleiden

den de emoties van de mens en kunnen daardoor bewust

en opleiden voor, tijdens of na aankoop. De zoektocht van de consument naar

of onbewust ons gedrag bepalen. Denk maar aan de aan-

authenticiteit en originaliteit (ten aanzien van ketens) sluit hierbij aan. U kan

lokkelijke geur van versgebakken brood of versgemalen

hem een unieke en gepersonaliseerde koopervaring bieden.

koffie. Een doordachte geurmarketing versterkt de product- of merkbeleving en kan dus omzetverhogend zijn.

Groei of wijzigingen in schaalconcept of in vestigingsplaats vragen de nodige
zorg. Nieuwe locaties kunnen aan de hand van tijdelijke pop-upconcepten uit-

• Aangepaste muziek kan ervoor zorgen dat klanten 30

getest worden. De jongste jaren zijn ook nieuwe formules ontwikkeld, zoals fast

procent langer in de winkel blijven, bij het horen van

fashion (snel wijzigend aanbod), outlet, verkoop via andere kanalen of op atypi-

bekende melodieën en het juiste ritme. Ze zijn dus langer

sche locaties zoals homeparties, shop in shop enzovoort.

blootgesteld aan uw producten, wat onrechtstreeks kan
zorgen voor een verhoogde omzet.

Digitaal handelen op weg naar een ‘total retail’

• Bewegende beelden en dynamische boodschappen via

Veel consumenten zijn vandaag al opgegroeid met het internet, de mobiele tele-

beeldschermen worden vier keer sneller opgemerkt dan

foon, touchscreens enzovoort. Digitale toestellen en technologieën maken voor

stilstaande beelden. Onze hersenen zijn na amper twee

hen deel uit van het bestaan. Ze zijn altijd online. Als u vandaag niet op het inter-

seconden stilstaand beeld niet meer geïnteresseerd.

net staat, kan u ervan uitgaan dat u voor deze steeds groter wordende groep con-

Bovendien kan u door gebruik te maken van bewegende

sumenten simpelweg niet bestaat. Zorg er dus voor dat u alvast online vindbaar

beelden veel meer tonen en dus ook inspireren.

bent, via een eigen website of via een Facebookpagina. Op het internet moeten
op zijn minst uw algemene bedrijfsinfo en openingsuren te

De flexibele handelaar past zich aan
Heel wat consumenten hebben vandaag niet meer de tijd om te winkelen tijdens
de traditionele openingsuren. Tweeverdieners staan na de werkuren voor gesloten deuren. Als detailhandelaar moet u uw winkelconcept en productaanbod

Zorg er voor dat
u online vindbaar
bent, via een eigen
website of via een
Facebookpagina.

vinden zijn. Maar de mogelijkheden zijn uiteraard legio: uw
website is uw online visitekaartje, uw digitale etalage.
Het loont de moeite om de mogelijkheden van een webshop
te onderzoeken. E-commerce wordt vandaag gebruikt voor
alle sectoren. Steeds meer consumenten kopen online en

aanpassen aan het (toekomstige) koopgedrag van uw klanten. Dat wil niet zeggen

misschien zijn zij wel op zoek naar uw specifieke product of

dat u van 8 uur ‘s morgens tot 20 uur ‘s avonds open moet blijven, wel dat u op

service. Met online verkoop kan uw zaak onmiddellijk 24/7 open zijn. Uiteraard is

zoek moet gaan naar creatieve manieren om deze steeds groter wordende groep

een webshop meer dan louter een online winkel uitbaten. Er komt ook onderhoud

consumenten te bedienen. Denk bijvoorbeeld aan online bestellingen, automa-

bij kijken, marketing en logistiek. Net zoals bij een fysieke winkel is het een con-

ten, een laatavondopening of opening op afspraak.

tinue opdracht om de webshop draaiende te houden.

De levenscyclus van de handel is veranderd. Vroeger kon u uw ganse carrière

Handelaars doen er goed aan om hun producten of diensten via meerdere

hetzelfde product(aanbod) aanbieden, aan dezelfde doelgroep, op dezelfde loca-

kanalen beschikbaar te stellen. De consument vandaag denkt immers niet meer

tie. Vandaag is uw businessplan een continue opdracht. Een goed businessplan

in kanalen. De ene keer koopt hij snel op het internet, prijsbewust, omdat hij iets

wordt op regelmatige basis opnieuw geëvalueerd. Handelaars moeten zich aan-

nodig heeft. De andere keer gaat hij naar een winkel die hem een unieke beleving

passen en mee evolueren, willen ze de klant blijven aantrekken en boeien. Als

biedt, omdat hij er zin in heeft. En dan is hij misschien ook bereid om meer te

de vraag naar een bepaald product of dienst daalt, moet u het product dan wel

betalen. Een webwinkel en een fysieke winkel kunnen elkaar perfect aanvullen,

blijven aanbieden? Als de vraag stijgt, kan u zich misschien specialiseren in dat

waarbij online en offline naadloos door elkaar lopen. Hier spreekt men van ‘total

bepaalde product of in die bepaalde doelgroep? Of misschien zelfs een tweede

retail’. Dit vraagt om een integratie van technologie in de fysieke handelszaak en

zaak openen?

een wisselwerking tussen de webwinkel en de fysieke winkel.
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• Door de verspreiding van de juiste geur in uw winkel kan
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Tegen 2020 zal de digitale technologie een cruciale rol spelen in alle winkels.

informatie verzamelen over de voorkeuren en behoeftes van uw klanten. Welke

zo gebruikt worden om klanten een optimale winkelbeleving te bieden en hen

TIP

te helpen bij het kiezen, het kopen, en zelfs bij het betalen. Voor elke handelaar

Daarnaast is het ook

Het heeft geen zin open te houden als er weinig of geen klanten over de vloer

komt het er vandaag meer dan ooit op aan om na te denken over wat geautomati-

nuttig om de beschikbare

komen. Die tijd kan u beter investeren in bijvoorbeeld uw online aanwezigheid.

seerd kan worden en waar een ‘human touch’ de voorkeur verdient.

‘open data’ te gebruiken,

Via uw bewakingscamera’s kan u nagaan welk wandelpatroon uw bezoekers vol-

zoals bijvoorbeeld de

gen. Gebruik die informatie om de winkelervaring te optimaliseren.

De technologie brengt de voordelen van online kopen in de fysieke winkel en kan

producten doen het goed, welke minder? Wanneer komen de meeste bezoekers,
en wanneer weinig of geen? Pas uw openingstijden aan, als dat nodig zou zijn.

cijfers en informatie

creens voorzien zodat uw klanten bijkomende productinformatie kunnen opzoe-

over het winkelen in uw

De digitale technologie laat ons toe ontzettend veel data te verzamelen en dat kan

ken of zelfs online bestellingen plaatsen, uw personeel met tablets uitrusten om

stad of uw gemeente,

meestal op een vrij eenvoudige manier. De zogenaamde big data die opgebouwd

de klanten te helpen tijdens het keuze- en aankoopproces, gebruik van apps, SMS

gepubliceerd op www.

worden door internetproviders, sociale mediamachines, banken, overheden en

communicatie, mobiel betalen, geautomatiseerde voorraadbehandeling... Als

detailhandelvlaanderen.

warenhuizen worden met de dag belangrijker. Dataverzameling laat toe de klant

service naar de klant blijft een flexibele levering met veel keuzemogelijkheden

be. Hiermee kan u ook als

zeer gericht te benaderen met een breed spectrum van info. Het is een instru-

erg belangrijk: thuis, in de winkel, op het werk, bij de buren, in een automaat of

handelaar aan de slag.

ment voor de marketing van uw zaak, maar evenzeer voor de concurrentieanalyse

in een Kialapunt.

die u nodig hebt voor uw bedrijfsstrategie.

Voor zelfstandige detailhandelaars ontstaan er ook nieuwe opportuniteiten. Ze

Heel wat detailhandelaars lijken het moeilijk te hebben met het opvragen van

kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van hun ligging in woonwijken of op plaat-

gegevens (zoals gsmnummers, e-mailadressen of voorkeuren) van hun klanten.

sen met veel passage om op te treden als ophaal- en retourneerpunt voor bestel-

Durf deze informatie toch op te vragen, en maak duidelijk voor welke doelen u dit

lingen van de eigen of andere webshops.

doet: uw klanten zo goed mogelijk bedienen, in contact blijven, en op de hoogte
houden van acties.

Samen zijn handelaars sterker
Voor de zelfstandige handel zijn slimme samenwerkingen wellicht dé kans om
zich te onderscheiden en zich beter te handhaven. U moet en kan niet alles alleen
doen! Samenwerking is noodzakelijk om uw eigen zaak, maar ook het gebied
in zijn geheel sterker te maken. Er zijn veel opportuniteiten: op

U moet en
kan niet alles
alleen doen!

het niveau van de aankoop of de marketing, met nabijgelegen
handelaars voor de uitstraling van de straat of de kern, in franchiseconcepten, met makers en producenten die unieke producten kunnen helpen ontwikkelen, met complementaire aanbieders, met uw leveranciers, met andere sectoren zoals toerisme,

horeca, cultuur, dienstensector, zorgsector, vastgoedsector…, met collega’s in de
ondernemersvereniging van UNIZO enzovoort.
Samenwerken moet u ook met de lokale overheid die een beleid moet voeren om
het winkelgebied en de openbare ruimte te verbeteren. Kortom: probeer samenwerkingen aan te gaan met iedereen die baat heeft bij een succesvolle winkelstraat.
Werk ook samen rond veiligheid. Want winkelbeleving en veiligheid gaan hand
in hand en ook uw medewerkers moeten zich veilig voelen, zodat ze ook klanten
een goed gevoel kunnen geven. Een succesvolle winkelstraat is ook een veilige
winkelstraat.

De handelaar is een analist
Ook in de handel geldt: meten is weten. Ken uw markt, uw concurrentie en uw
klanten en verzamel en analyseer de gegevens om te gebruiken in uw winkelstrategie. Zo kan u ook bijsturen indien nodig. Dankzij uw verkoopresultaten,
klantentellingen, zelfs via uw bewakingscamera’s kan u heel wat interessante
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Voorbeelden van digitale toepassingen op de winkelvloer zijn er genoeg: touchs-

© Studio Tilborghs
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4.1 Kernen versterken:
een zaak van gemeenten
en ondernemers
Ondernemers en overheid hangen voor de
detailhandel sterk van elkaar af. Winkels trekken
mensen aan en brengen leven en sfeer voor de
bezoekers, maar ook voor de inwoners.
Steden en gemeenten hebben een grote impact op de aantrekkingskracht van
hun (handels)kern en dus indirect ook op het succes van de winkels die daarin
gelegen zijn. Ze kunnen de aanbodmix sturen, ondersteunende acties opzetten,
en de mobiliteit en de bereikbaarheid beïnvloeden. Hiermee kunnen ze de consument aantrekken of net weghouden als ze niet doordacht te werk gaan. Het
is dan ook evident dat er een fundamentele samenwerking is
tussen deze twee stakeholders, waarbij ze elk hun eigen taken
en verantwoordelijkheden hebben. Om een toekomst voor de
handel te realiseren hebben we nood aan sterke ondernemers
en een besluitvaardige overheid.
De zesde staatshervorming en de voortschrijdende afbouw
van provincies hebben als effect dat de gemeente plots een
nog belangrijkere beleidspartner wordt voor de uitbouw van
een sterke handel in de stadskernen. De opbouw van een
handelskern en de bloei ervan vraagt echter om volgehouden beleid. Lees: beleid dat de legislatuur overschrijdt. Dat geldt zowel
voor de federale, de Vlaamse als de gemeentelijke overheden. De nota Winkelen in Vlaanderen 2.0 van de Vlaamse overheid is daarin een cruciale bouwsteen.
Vlaanderen en de gemeenten beschikken over zeer ingrijpende bevoegdheden

Hoofdstuk 4

voor de handel. Ze zijn verantwoordelijk voor ruimtelijke planning, het vergun-

Kernversterkend
beleid: consequent,

en mobiliteitsbeleid.

ningsbeleid op vlak van ruimtelijke ordening, grootschalige vestigingen, milieu

dynamisch, in dialoog

Een toenemend aantal steden en gemeenten voert nu al een gericht beleid om de
aantrekkingskracht van het kernwinkelgebied te verbeteren, vaak met de ondersteuning van de regionale overheid en de provincies. Kernwinkelgebieden worden
opnieuw afgebakend en geconcentreerd. Het openbaar domein wordt heraangelegd, waarbij straten al dan niet autoluw worden gemaakt. Soms krijgen winkelstraten een thema. Toch zijn veel steden en gemeenten nog op zoek naar de meest
effectieve ingrepen en naar het juiste kader. Bovendien geldt voor zo goed als alle
steden en gemeenten dat de financiële mogelijkheden van de gemeentebesturen
voor de komende jaren afnemen. Dit is een belangrijk gegeven waarmee we rekening moeten houden.
Als beginpunt is het cruciaal om als stad of gemeente een realistische visie
te ontwikkelen over waar u met uw (handels)kern naartoe wil. Het standpunt
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Om een toekomst
voor de handel te
realiseren hebben
we nood aan sterke
ondernemers en
een besluitvaardige
overheid.
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van UNIZO daarbij is dat men verder moet kijken dan de detailhandel alleen.

Wij onderscheiden in deze hiërarchie drie grote groepen van kernen.

Er moet rekening gehouden worden met de toekomst van de hele economie
van de gemeente of de stad, en ook met het vaststaande feit dat de detail-

1. Bovenaan de piramide staan de handelskernen van Antwerpen, Gent en

handel achteruitgaat. Het aantal winkels is al gedaald en zal wellicht nog zal

Brussel, en de centrumsteden. Het gaat om de grotere stadskernen die vol-

blijven dalen. Daarom moeten er bij het versterken van de handelskernen vol-

doende schaalgrootte en potentieel hebben om in een straal van pakweg een

gens UNIZO ook andere economische sectoren, diensten en publieke en private

half uur rijden de shoppingmagneet te zijn. Zij hebben potentieel voor een

bedrijven betrokken worden. Denk bijvoorbeeld aan een goede mix van handel,

volwaardig commercieel-recreatief aanbod, of ‘funshopping’. Rustig winkelen

bedrijvigheid, horeca, wonen, administratie, ontspanning, cultuur, zorg, onder-

overheerst, snelle aankopen doen kan ook. Wellicht zullen in Vlaanderen een

wijs en toerisme. Deze aanpak kan een structurele oplossing bieden om handels-

twintigtal dergelijke winkelgebieden leefbaar blijven.

gebieden nieuwe impulsen te geven. Hierdoor kunnen immers meerdere positieve effecten tegelijkertijd bewerkstelligd worden. Leegstand wordt verminderd

Maar ook deze steden ondervinden concurrentie, van elkaar en van perifere

waardoor negatieve effecten van leegstand teruggeschroefd worden en men de

shoppingcentra. Ze zullen dus ook hun bijdrage moeten blijven leveren om het

neerwaartse spiraal kan keren. Bovendien trekken deze andere economische
‘bedrijvigheden’ ook bijkomende mensen naar de stad of gemeente, met daarbij
ook de werknemers die voor, na of tussen de uren in de stad of gemeente komen
shoppen en consumeren.

belevingsgehalte van hun handelscentrum hoog te houden, met
events, animatie en citymarketing, maar ook met de aanpak
van de openbare ruimte, parking, enzovoort.
Hoe hoger de belevingswaarde van de stad, hoe meer de consument bereid is om een grotere afstand te rijden. Winkels zijn
daarvoor essentieel en ook grote ketens zullen hun focus leggen op deze steden. Winkels zullen zelf mee investeren in de
belevingsfactor (interieur, online-offline, personeel, branding).
Maar daarnaast is het ook noodzakelijk dat de (binnen)stad als

geheel een aantrekkelijk gebied is met tal van andere publieke functies zoals cultuur, horeca, ontspanning, toerisme, werk, zorg, en onderwijs. Allerhande activiteiten en de permanente aanwezigheid van mensen zorgen voor een levendige

Lokale besturen moeten hun plaats en rol erkennen
in de hiërarchie van steden en gemeenten

kern. Zowel de openbare ruimte, de animatie in de kern, de ‘va et vient’ van klanten, bewoners, scholieren en werknemers creëren samen een bruisende sfeer.

Het historische netwerk van honderden winkelclusters in Vlaanderen is niet lan-

2. Onderaan de piramide staan de kleinere en landelijke gemeenten, die

ger houdbaar. Op basis van de cijfers voorgesteld in Hoofdstuk 1 is al duidelijk

vooral moeten inzetten op een aanbod van functionele ‘runshopping’. Hieron-

geworden dat niet alle steden en gemeenten hun ‘shoppingkern’ zullen kunnen

der vallen de kernen die een actieradius van ‘10 minuutjes’ (auto, fiets of te

behouden. Er is geen plaats voor 308 Vlaamse ‘winkelcentra’ of gemeenten die

voet) bedienen, voor een klantenpotentieel van 5.000 tot 10.000 inwoners. Dit

elk een afzetgebied voor hun detailhandel ambiëren dat verschillende malen

soort kleine kernen is ook te vinden in deelgemeenten en wijken van grote en

groter is dan de eigen gemeente. De fors toenemende leegstand in buurtcentra,

middelgrote steden.

kleine kernen en kleinere gemeenten is daarvan het bewijs.
De meeste winkels in deze kernen hebben een assortiment dat voorziet in dagdaEen eerste en zeer belangrijke aanbeveling is dan ook dat steden en gemeenten in

gelijkse aankopen. De klant bezoekt deze winkels voornamelijk voor functionele

functie van de aantrekkingskracht van hun handelsaanbod hun plaats erkennen

aankopen met als doorslaggevende argumenten ‘gemakkelijk bereikbaar, goede

in de hiërarchie van steden en gemeenten.

service en kwaliteit en persoonlijk contact’. Consumenten gaan doelgericht op
pad voor de dagelijkse boodschappen en ontmoeten er bekenden uit de buurt.
Service dicht bij huis is daarbij een belangrijk onderscheidend kenmerk.

Bxl
Gent/A’pen
Centrumsteden
Kleine steden
Grote gemeenten
Kleine gemeenten
Landelijke gemeenten

In dit kader kunnen we ons afvragen in hoeverre het autovrij en autoluw maken
van centra in deze gemeenten en kleinere steden bijdraagt tot de toekomst van
dit type winkels. Deze winkels leven immers bij gratie van klanten die op weg
van of naar huis snel inkopen doen. Zullen hun klanten bereid zijn om hun functionele aankopen te doen vanaf een parking met een parkeerticket op wandelafstand van de winkel? Bovendien is het maar de vraag welke impact e-commerce
zal hebben op dit type van functioneel winkelen. Niets weerhoudt dit verkoopkanaal om diezelfde consument gewoon thuis te beleveren: snel, makkelijk en op
het moment dat hij verkiest.
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4.2 Aanbevelingen voor 		
een succesvolle handelskern

Hoe hoger de
belevingswaarde
van de stad,
hoe meer de
consument bereid
is om een grotere
afstand te rijden.
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De toename van e-commerce zorgt voor concurrentie, maar ook voor kansen.

4 soorten kernen

Voor handelaars in deze gemeenten is het een opdracht om in te spelen op de
impact van e-commerce op het functioneel winkelen. Thuislevering kan een
troef zijn voor de handelaars in kleinere kernen. Zij kunnen ook de afhaaldiensten van andere e-commerce bedrijven centraliseren in hun zaak.
Ook in deze kleinere kernen kan bedrijvigheid nog gestimuleerd worden. Naast
een beperkt aanbod handelszaken is er vaak nog plaats voor maak- en dienstenbedrijven, en ook landelijk toerisme kent een opmars. Dit soort bedrijvigheid kan
op termijn een aantrekking worden voor handel.

3. In het midden van de piramide zit de grootste groep van steden en

Funshoppingkern

Grote steden,
centrumsteden, enkele
grotere gemeenten

Fun&runshoppingkern
Kleinere steden,
gemeenten met groot
verzorgingsgebied

Runshoppingkern
Grote gemeenten,
kleine gemeenten
met groot
verzorgingsgebied

gemeenten. Deze derde categorie bestaat uit een grote groep van kernen in gro-

Runshoppingwinkels

Kleine gemeenten,
sommige
landelijke
gemeenten

tere gemeenten en kleine steden. Zij zijn te klein om volop de kaart van ‘shoppingstad’ te trekken, en te groot om een handelscentrum in stand te hou-

Samengevat staan de meeste steden en gemeenten dus voor de uitdaging

den dat louter focust op het dagelijks gebruik. Het handelsaanbod is ruimer

van een fundamentele herstructurering van de detailhandel. Die is geba-

dan enkel de bevoorradingswinkels. Winkelen blijft zeker nog

seerd op concentratie, zoeken naar onderscheidend vermogen en een

de centrale activiteit in de harde kern, vooral op zaterdag. Op

verhoging van de kwaliteit. Grote kernen met ruime aantrekkingskracht

weekdagen doen mensen er meer hun snelle aankopen.

- ‘funshoppingkernen’ - moeten niet dadelijk vrezen voor hun centrumfuncties, maar ze hebben nood aan een beleid dat deze aantrekkingskracht

Deze kernen staan sterk onder druk. Koopvlucht naar grote

nog versterkt. Kleine kernen met een bevoorradingsfunctie voor de klan-

centra, shoppingcenters en baanwinkelconcentraties halen

ten – ‘runshopping’ - kunnen die rol versterken, maar net zo goed kwijt-

heel wat omzet uit de kern. Ketenwinkels zetten hun vestiging

spelen. Er zijn effectief al winkelloze kernen in Vlaanderen. De groot-

stop, oudere handelaars stoppen maar vinden geen opvolging, en wankele expe-

ste groep winkelkernen zit tussen beide - ‘fun&runshopping’. Hier is de

rimenten in nachtwinkels en horeca halen de aantrekkingskracht van de kern

opdracht complex: zorgen voor concentratie, aantrekkingskracht, leef-

naar beneden. De leegstand stijgt en de concentratie verdunt.

baarheid, wegwerken leegstand. Het concept ‘bedrijvige kern’ (zie verder)
kan hier de inspiratiebron voor een nieuw beleid zijn.

Veel klanten willen hier snel de kern in en uit om zich te bevoorraden. Het type
van (auto)mobiliteit dat hiervoor nodig is, is duidelijk anders dan in de grote steden en gemeenten. Ook in deze kernen zijn er nog tal van andere functies en
moeten er inspanningen gedaan worden om het openbaar domein in te richten.

Een degelijke toekomstvisie met aangepast
beleidsplan is een must

De steden en gemeenten in deze categorie moeten onderzoeken welke winkel-

Niet alleen de zelfstandige handelaar, maar ook de lokale besturen moeten een

gebieden nog succesvol (kunnen) zijn en welke niet meer. Ze moeten een onder-

doordachte toekomstvisie met aangepast beleidsplan uitbouwen. Dit zal nodig

scheid maken tussen kansrijke en kansarme gebieden. Op basis hiervan moet

zijn om de lokale detailhandel ‘up te graden’ naar de uitdagingen van de 21e eeuw.

een ‘slimme krimp’ gefaciliteerd worden. Het winkelgebied moet kleiner worden,

Lokale overheden moeten een visie vormen, een aangepast beleidsplan uitbou-

maar sterker en vitaler. Hierbij moet gezocht worden naar het onderscheidend

wen en uitwerken. Het gaat om de ontwikkeling van een strategische visie op

vermogen van elke stad of gemeente. Vanuit het eigen DNA moet men bepalen

de economische ontwikkeling van de stad of gemeente, waarbij vertrokken

welke positie wordt ingenomen, waarna men kan investeren in evenementen

wordt uit de lokale realiteit, eigenheid en opportuniteiten. Deze toekomstvisie

die effectief (kopende) consumenten aantrekken. Allerhande evenementen zijn

moet realistisch zijn en algemeen gedragen (en opgesteld) door de verschillende

mogelijk, rond cultuur, horeca, toerisme... De hoge leegstandscijfers vragen

stakeholders.

immers om een ruimere oplossing dan alleen maar handelsbeleid. Daarom moet
ook nagedacht worden welke samenwerkingsvormen opgezet of ondersteund

Bij het opstellen van de toekomstvisie zullen onvermijdelijk keuzes gemaakt

kunnen worden.

moeten worden. Welk aanbod is realistisch en wenselijk? Welke gebieden moeten inkrimpen of andere functies krijgen? Hoe kunnen deze gebieden zich onderscheiden van ‘concurrenten’? Welke mix, sfeer, diensten, en evenementen moeten er aangeboden worden? Kies een duidelijke, realistische doelgroep van
consumenten, en werk eraan om u te onderscheiden van collega’s-concurrenten. De motivatie om een bepaald winkelgebied te bezoeken, speelt hierbij
een cruciale rol. Willen consumenten recreatief funshoppen of voorzien in hun
dagdagelijkse behoeften? De verschillende motieven leiden tot verschillende
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Het winkelgebied
moet kleiner
worden, maar
sterker en vitaler.
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behoeften bij de klanten, en die zijn vervolgens bepalend voor de eisen die de

gingsgebied van een nieuw project over de gemeentegrenzen heen gaat, is ook

klanten stellen aan een winkelgebied.

afstemming hiermee noodzakelijk.

hun handelskern en van concurrerende gebieden. Belangrijke informatie voor

6. Herstructureren en verdichten, eerder dan creëren van nieuwe concentraties detailhandel. Verdichting kan plaatsvinden binnen een kern-

steden en gemeenten op dit vlak is de SWOT-analyse gemaakt in het kader van de

winkelgebied of binnen bestaande perifere clusters. Uitbreidingen gebeuren

Interprovinciale Studie Detailhandel, waarin een beoordeling van winkelgebie-

bijgevolg bij voorkeur in een kernwinkelgebied, of direct aansluitend erop. In

den op vlak van verschillende criteria is gemaakt, zoals onder meer kwaliteit en

dit kader is het aan de lokale besturen om winkelrijke en winkelarme gebieden

aanbod van het detailhandelsapparaat (handelszaken en horeca), omgeving en

aan te wijzen (van zodra deze mogelijkheid via het aangepaste decreet Inte-

straatbeeld, toegankelijkheid en bereikbaarheid.

graal Handelsvestigingsbeleid van kracht wordt).

In het kader van dezelfde studie hebben de Vlaamse Provincies een beleidsvisie

Een selectief aanbodbeleid moet gecombineerd worden met de herstructure-

detailhandel opgemaakt en beleidsinstrumenten uitgewerkt voor de 308 Vlaamse

ring van detailhandel binnen bestaande zones. Dit herstructureren op nieuwe

gemeenten, ter ondersteuning van het lokale handelsapparaat en ter versterking

plaatsen moet gekoppeld worden aan uitdoofscenario’s op bestaande minder

van de leefbaarheid in kernen en buurtcentra. Algemeen wordt daarbij gesteld dat

gewenste plaatsen. Vanuit het perspectief van intensief ruimtegebruik krijgen

het detailhandelsbeleid afgestemd dient te worden op diverse andere beleidsdo-

projecten waarbij sprake is van herontwikkeling van bestaande gebouwen en/

meinen (ruimtelijke planning, mobiliteit, leefmilieu en toerisme) en dat samen-

of stapeling en vermenging van functies, de voorkeur.

Lokale besturen moeten zich bewust zijn van de sterke en zwakke punten van

werking over de gemeentelijke en provinciale grenzen een must is. De volgende
acht concrete krachtlijnen werden daarbij vastgelegd:

7. Erkennen van de plaats en rol van steden en gemeenten m.b.t.		
de structuur van handelsclusters en hun verzorgingsgebied.
Niet alle gemeenten zullen hun winkelgebied kunnen behouden. Grotere ste-

versterking moet vooral gericht zijn op het versterken van de kernen zelf,

den hebben nood aan een ander type winkels dan kleinere gemeenten. (Zie

zodat ze concurrentieel kunnen zijn met winkelgebieden buiten de kernen.

toelichting hierboven)

2. Groeien naar een geïntegreerd en integraal beleid van kernversterking. Een geïntegreerde aanpak veronderstelt een sterke samenspraak met

8. Informeren, ondersteunen, begeleiden en in dialoog gaan met
steden en gemeenten en alle relevante stakeholders.

andere beleidsdomeinen, namelijk Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Toerisme.

Focus in uw beleid op het versterken van uw kernen

3. Detailhandelsbeleid voeren vraagt om een structurele sturing. Steden en gemeenten moeten een sterke regisserende rol opnemen en in dia-

Kies voor uw kernen, wees kritisch voor projecten in de rand

loog treden met de betrokken partners/stakeholders, handelaars en project-

Het Vlaamse detailhandelsbeleid voorziet vanuit de Winkelnota en het Decreet

ontwikkelaars om de winkelgebieden aan te sturen. Deze aansturing moet

Integraal Handelsvestigingsbeleid heel wat instrumenten voor kernverster-

bovendien voor een langere termijn gewaarborgd zijn.

kende initiatieven voor steden en gemeenten. UNIZO vraagt de lokale besturen
om hier maximaal op in te zetten, via het opmaken van stra-

4. Inzetten op een toegankelijk basisaanbod in buurten en kernen.
Naast de aandacht voor het versterken van de kernwinkelgebieden, is ook
specifiek beleid wenselijk voor het winkelaanbod in kleine kernen en buurten,
gericht op het behoud van een structureel basispakket. Hierbij wordt ingezet
op het ontwikkelen van nieuwe vormen van het bijeenbrengen van vraag en
aanbod (bijvoorbeeld markten).

5. Kiezen voor een selectief locatiebeleid voor nieuw aanbod. Een

UNIZO vraagt de
lokale besturen
om maximaal
in te zetten op
kernversterkende
initiatieven.

tegisch-commerciële plannen, het afbakenen en concentreren van handelszaken in kerngebieden en het faciliteren en
aanmoedigen van ontwikkelingen in de kern.
Deze initiatieven moeten gepaard gaan met een streng vergunningsbeleid voor nieuwe, grootschalige winkelprojecten
buiten de kern. Het heeft immers geen zin om een kernversterkend beleid te voeren, wanneer winkelcomplexen in de

beleid rond nieuw aanbod is gericht op zowel kleinschalige als grootschalige

rand als paddenstoelen uit de grond blijven komen. Dat is

detailhandel. Het houdt rekening met het economische draagvlak binnen de

dweilen met de kraan open. Er is immers een duidelijk verband tussen de stij-

gemeente, en staat in relatie met de buurgemeenten. Dit beleid moet boven-

gende leegstand van winkels in de kernen van steden en gemeenten en de stij-

dien gevoerd worden op basis van duidelijke analyses van de impact op het

ging van de winkeloppervlakte in de rand. Grote winkelprojecten buiten de stad

bestaande aanbod, de leefomgeving en de draagkracht van de bevolking. Ook

zuigen de kernen leeg. En toch zien we nog steeds nieuwe plannen opduiken voor

moet men kijken naar de rol van het verzorgingsgebied (het marktgebied) van

bijkomende winkeloppervlaktes buiten de kernwinkelgebieden, ook al hebben

de gemeente. Factoren zoals de bevolkingsgroei en de welvaart in een ver-

we er geen nood aan en is er geen markt voor.

zorgingsgebied spelen eveneens een rol bij de beoordeling. Als het verzor-
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De uitbouw van winkelgebieden in de rand is enkel te verdedigen wanneer het

kwalitatief goede openbare ruimte en een aantrekkelijk winkelgebied, en dit

assortiment complementair is aan het aanbod in de kern. De rand mag met

gezamenlijk met alle stakeholders. Ook op het vlak van ‘convenience’ kunnen

andere woorden geen kopie zijn van de kern, zodat de winkelgebieden geen con-

overheden toegevoegde waarde bieden aan de consument-bezoeker. Voorbeelden

currentie vormen voor elkaar. Enkel activiteiten die geen plaats (kunnen) heb-

op winkelgebiedniveau zijn gratis wifi, interactieve apps, kinderopvang en gratis

ben in de kern, kunnen een plaats krijgen in de rand. Op die manier heeft de

basisvoorzieningen. De uitdaging is uiteraard om klanten (consumenten) aan te

consument beide winkelgebieden nodig om al zijn bestedingen te kunnen doen.

trekken. Bij elke investering die gemaakt wordt, moet de vraag gesteld worden of

Echter, dit principe werd overal in Vlaanderen onderuit gehaald met het toela-

daarmee consumenten worden aangetrokken.

ten van kleinere winkeloppervlaktes in de rand met een gelijkaardig aanbod als
de winkels in de kern. De enige drijfveer om dit te doen is (korte termijn) vastgoedrendement.

Pak de leegstand aan
Steden en gemeenten hebben een belangrijke invloed op de problematiek van
leegstaande handelspanden. Het is noodzakelijk om met de juiste publieke en

hebben op het winkelcentrum in de kern: bereikbaarheid, parkeerbeleid, pan-

private samenwerkingen de winkelgebieden te sturen en versterken, de krimp

denbeleid, ruimtelijke ordening, communicatie. Er moet verder ook nagedacht

van de totale winkeloppervlakte te begeleiden en een bewust beleid te voeren ten

worden over de toekomst van de bestaande winkelpanden in de periferie, reke-

aanzien van leegstand. Sta je als overheid de bouw van nieuwe winkelmeters in

ning houdend met het feit dat de leegstand hier relatief het sterkst stijgt en de

de regio toe of niet? Wordt er ook actief bestaande winkelvoorraad ‘opgeruimd’

bijkomende winkelvloeroppervlakte voornamelijk hier wordt gebouwd.

of ingevuld?

Geef prioriteit aan de bereikbaarheid van uw kern.

Niet alleen kernwinkelgebieden maar ook baanwinkels delen in de klappen van

Steden en gemeenten moeten hun kerngebied terug concurrentieel maken

de leegstand. In eerste instantie dringt stopzetting van bijkomende aangroei

met de perifere gebieden waar consumenten én ondernemers vooral naartoe

in de periferie zich op. Verder moet er een doordacht beleid komen voor de stel-

gaan voor vlotte bereikbaarheid, gratis parking, nabijheid van handelszaken

selmatige afbouw van perifere concentraties. Ook hier moet er sprake zijn van

en voldoende ruimte. Dit betekent niet noodzakelijk dat er in de kern onbe-

een ‘slimme krimp’. Dat kan door de aangroei van langgerekte winkellinten te

perkte gratis parking voorhanden moet zijn. Er kan immers gewerkt worden met

stoppen en leegstaande panden niet opnieuw in te vullen met handel.

beperkte gratis parkeertijden zodat er ook voldoende rotatie is. Parkeertijden
met een tijdslimiet zijn vaak prima voor het ‘runshoppen.’ Verschillende steden

Winkels die langere tijd leeg staan, moeten nieuwe functies kunnen krijgen.

en gemeenten hebben op dit vlak al succesvolle initiatieven

Dat geldt zeker in de huidige situatie, met een dalend aantal handelaars, een toe-

uitgewerkt.

nemende winkelvloeroppervlakte en een stijgende leegstand. Lokale overheden

Parkeertijden met
een tijdslimiet zijn
vaak prima voor het
‘runshoppen’.

zullen moeten toestaan dat functies van winkelpanden veranderen en verweven
Verder pleit UNIZO zoals steeds voor een multimodale

worden met andere functies in de binnenstad. Dit betekent mogelijk ook het ver-

bereikbaarheid, niet louter voor auto, maar ook voor de fiets

huizen van bedrijven, en het omvormen of vergroten van panden.

en het openbaar vervoer.

Tenslotte is het belangrijk dat er een zekere flexibiliteit wordt toegepast bij

Zoek hulp via partnerships

het inrichten en organiseren van de openbare ruimte. Eens een besluit wordt

Net zoals de handelaars, moeten ook lokale besturen samenwerken met alle rele-

gemaakt over de bestemming van (een deel van) de openbare ruimte ligt dit nu

vante stakeholders die hun winkelgebied kunnen versterken, zoals de lokale

vaak voor altijd vast. De markt wordt bijvoorbeeld autovrij gemaakt of niet, en

ondernemersverenigingen, handelaars, de immobiliënsector, burgers, enzovoort.

dit blijft voor jaren zo. Deze starheid is niet verzoenbaar met de evoluerende
economie. Het is noodzakelijk dat aanpassingen gemaakt kunnen worden naargelang de tijd en omstandigheden: week/weekend, zomer/winter, overwegend
‘runshopping’ met alle nodige maatregelen, maar toch ook plaats laten om beleving te creëren gedurende een aantal dagen per jaar, enzovoort.

Zorg voor een aantrekkelijk winkelgebied
De consument moet goede redenen krijgen om uw winkelgebied te bezoeken.

Ruimtelijke ordening,
mobiliteit, lokale
fiscaliteit, toerisme
en cultuur zijn
betrokken bij het
detailhandelsbeleid.

Daarnaast is ook een samenwerking vereist met en tussen
de relevante beleidsdomeinen binnen het lokale bestuur.
Het detailhandelsbeleid staat immers niet op een eiland, ook
ruimtelijke ordening, mobiliteit, lokale fiscaliteit, toerisme
en cultuur zijn betrokken.
Tenslotte blijkt uit de praktijk dat ook een samenwerking met
buurgemeenten vaak opportuniteiten kan opleveren.

Belangrijk is dat de aantrekkingskracht van het gebied (met zijn sfeer, winkels,
aanbod) opweegt tegen de weerstand om er te geraken (reistijd, kosten van het
vervoer, parkeren). Lokale besturen kunnen de bereikbaarheid van het winkel-

Stimuleer het ondernemerschap

gebied verbeteren en verkeers- en parkeeroverlast nabij het winkelgebied voor-

Hernieuwing in de handel is gericht op het luisteren naar de klant en het invullen

komen. Maar daarnaast kunnen ze de aantrekkingskracht verhogen met een

van zijn behoeften. Lokale besturen moeten op dezelfde manier met onderne-
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mers omgaan. Zij moeten hen ook als ‘hun klanten’ beschouwen. Door het beleid

Naast de ‘individuele’ revolutie zijn er nog andere ontwikkelingen in de econo-

af te stemmen op de noden en wensen van de ondernemingen, worden onder-

mie. Zo is er de circulaire economie: afval bestaat niet meer, materialen en ener-

nemerschap en economische ontwikkeling gestimuleerd.

gie vormen een gesloten cirkel. De diensteneconomie impliceert dat we geen producten meer kopen, maar een service. In de deeleconomie primeert dan weer het

Steden en gemeenten kunnen het ‘zelfstandig ondernemen’ aantrekkelijker

gebruik, en niet het bezit. De ‘disruptieve’ economie is een creatieve en innova-

maken door o.a. de regeldruk te verminderen, het vergunningensystemen aan

tieve manier om kopers en verkopers samen te brengen, hen tot een commerciële

te passen, ondernemerslasten te verlagen, enzovoort. Een flexibilisering kan aan

activiteit te laten overgaan, en daarvan een businessmodel te maken.

(jonge) ondernemers de gelegenheid geven om formules uit te testen.
Het samenbrengen van deze nieuwe economische evoluties en de eerder beschreven trends, leiden tot een nieuw concept: de bedrijvige kern.

4.3 Inzetten op 			
kernversterking 2.0.:		
concept van de 			
‘bedrijvige kern’

Wat is een bedrijvige kern?
Van Dale definieert bedrijvigheid in twee betekenissen: werkzaamheid en levendigheid. Dit zijn nu net de twee kenmerken die een kern nodig heeft om te leven.
In een bedrijvige kern zijn diverse economische, openbare, sociale en culturele
activiteiten aanwezig en sterk geconcentreerd.

De bedrijvige kern is een afgebakende kern in een stad of gemeente, met
aaneengesloten handel en/of andere bedrijvigheid. Het hart van de bedrijvige kern is nog steeds de detailhandel. Afhankelijk van de potenties van
de kern wordt de handelskern verweven of uitgebreid met bedrijvigheden

Naast de detailhandel moeten we uiteraard ook rekening houden met andere eco-

die zich kunnen inpassen in het fijnmazige net van die kern, waarbij zicht-

nomische evoluties. Een daarvan is de nieuwe ‘industriële’- sommigen noemen

baarheid een belangrijk voordeel is.

het ook ‘individuele’ – revolutie waarin we ons bevinden. De verhouding tussen de drie klassieke sectoren van zelfstandige ondernemers, namelijk de detailhandel, de vrije en intellectuele beroepen en de productie, is grondig gewijzigd.

De bedrijvige kern is de plek waar handelaars, horeca, dienstenbedrijven en vrije

Traditioneel werd de sector van de zelfstandige ondernemers voorgesteld als een

beroepen, maar ook nieuwe en oude ateliers van makers een geschikte vesti-

taart, ongelijk verdeeld, met het grootste stuk voor de detailhandel. Nu kunnen

gingsplaats vinden. Voor zulke spelers is de uitstraling van de kern en de passage

we de taart verdelen in drie ongeveer gelijke delen:
i)

De detailhandel is op tien jaar tijd enorm veranderd, en is nog volop aan het
evolueren. We beschreven dit in vorige hoofdstukken uitvoerig.

ii) Ook het

productieproces is volop in evolutie. Consumenten worden produ-

centen, nieuwe technieken maken het mogelijk dat we op andere plaatsen kun-

een grote troef. Ze kunnen dan hun werk tonen, hun vakkun-

De bedrijvige kern
is een toekomstbestendige oplossing
voor verschillende
types van kernen.

digheid en specialiteit. De bedrijvige kern is ook een uitstekende plek voor creatievelingen, freelancers, kunstenaars,
scholen en openbare diensten.
De bedrijvige kern is een toekomstbestendige oplossing
voor verschillende types van kernen: vooral voor kernen

nen produceren. Vele ondernemers voelen zich meer en meer maker, of zelfs

in kleinere steden en grotere gemeenten, maar ook voor de

hand-makers: ondernemers die kwalitatieve (gebruiks)producten maken, die

niet-shoppingkernen in grotere (centrum)steden. Tenslotte kan het ook een goed

toegevoegde waarde genereren dankzij hun vakkennis en de eigenheid van

uitgangspunt zijn voor kleinere gemeenten, waar een grotere verwevenheid met

hun producten.

wonen evenzeer aan de orde is.

vrij en
intellectueel beroep. Ze vertegenwoordigen 28.15 procent (bijna een derde)

We onderscheiden twee modellen van de bedrijvige kern, maar voor beiden

van het totaal aantal zelfstandige ondernemers. Met een stijging van meer

het kernversterkend beleid, zoals we dat hierboven beschreven hebben voor de

dan 4 procent alleen al in 2014, is de sector van de vrije beroepen de sterkst

detailhandelskern en we laten de detailhandel niet los. De detailhandel blijft het

groeiende sector. Het grootst (en ook snelst stijgend) is de groep beoefenaars

hart van de bedrijvige kern.

iii) De grootste stijging zien we momenteel bij de beoefenaars van een

vertrekken we van volgende twee premissen: We behouden het principe van

van de intellectuele beroepen, gevolgd door de paramedici en de artsen. Steeds
meer jongeren kiezen een opleiding die leidt naar een vrij beroep. (bron: Pols-

a) kernen waar ‘funshoppen’ een centrale activiteit blijft

slag 2015 – Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO).

In dit soort kernen bakenen we een detailhandelskern af, het hart van de kern.
In deze kern ligt de focus quasi volledig op de detailhandel. Dit vergt een grote
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realiteitszin, rekening houdend met de geschetste evoluties in de detailhandel.

Tenslotte zijn er ook een aantal basisvoorwaarden die vervuld moeten worden:

Ambitieus zijn mag, maar op een haalbare wijze. In de praktijk zal dit betekenen
dat de meeste handelskernen verkleind worden. Een geconcentreerde kleinere
kern is immers beter dan een kaas met gaten.

1. Overheden ontwikkelen samen met alle stakeholders een visie op de kernen die ze wensen te ontwikkelen, met welke functie en op welk niveau. De
bestaande Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) zijn aan herschrijven toe.

Rondom de detailhandelskern ligt de bedrijvige kern. Dit is een afgebakende

Een commercieel strategisch plan is niet altijd toereikend om de volledige kern

kern waar alle andere bedrijvigheid een zichtbare, aaneengesloten plaats krijgt.

te plannen.

We breiden de detailhandelskern met andere woorden uit met een bedrijvigheidscirkel. Samen vormen zij de bedrijvige kern.

Voor de planning van een bedrijvige kern is een langetermijnperspectief
nodig, over de legislatuur heen, en intens contact met alle stakeholders: de

b) kernen waar fun- en runshoppen aan elkaar gewaagd zijn

gebruikers van de kern, de actoren die in de kern bouwen, verbouwen, verko-

Anders dan in kernen waar recreatief winkelen een centrale activiteit blijft,

pen en verhuren, en de overheden die bevoegdheden hebben over de kern en

vooral dan in het weekend, is de weegschaal hier meer in evenwicht. Recreatief

het leven erin.

winkelen en functioneel boodschappen doen zijn aan elkaar gewaagd.
2. Er is een set van creatieve maatregelen en instrumenten nodig, onder andere
Hier bekijken we de kern als één geheel, we bakenen een globale bedrijvige kern

op vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, architectuur en logistiek van de

af. In deze kernen vinden handel en bedrijvigheid elkaar, ze worden met elkaar

kern. Enkel met een ruim scala aan stimuleringsmaatregelen kan men van een

verweven. Voor de detailhandel blijven de meeste aanbevelingen van het vorige

tanende handelskern een bedrijvige kern maken:

punt gelden, maar moet het geheel ruimer bekeken worden.

- Gebouwen, gebieden en leegstaande panden in het kerngebied moeten vatbaar gemaakt worden voor ontwikkeling door de overheid, de immobiliënsector of de eigenaars. Zijn de bouwvoorschriften voldoende adequaat om op
een dynamische manier te vergunnen?

Er is al veel bedrijvigheid in onze kernen, maar deze is jammer genoeg niet altijd
zichtbaar (gemaakt). Een eerste stap kan dan ook zijn om de niet-zichtbare

- De perimeters van de kern moeten omschreven worden om concentratie van

bedrijvigheid zichtbaar te maken. Een voorbeeld is het zichtbaar maken van

bedrijvigheid te bevorderen. Een doordacht pandenbeleid en grondbeleid is

productie, handel en verbruik in dezelfde locatie. In de voedingssector kan het

hierbij noodzakelijk. Handelaars en andere ondernemers moeten aange-

productieproces getoond worden, waarbij producten aangekocht én geproefd

moedigd en gestimuleerd worden om zich in de kern te vestigen.

kunnen worden in dezelfde locatie. Dit kan ook toegepast worden op bepaalde
diensten, zoals een fietsenwinkel mét atelier voor herstellingen, die naad-

- Winkelgebieden of panden met veel leegstand buiten het kernwinkelgebied

loos overloopt in een horecazaak. Dit is ideaal voor de bezoeker aan de winkel,

kunnen een nieuwe bestemming krijgen. Zo kan men de leegstand drukken.

maar ook voor de fietsclub die aan de winkel verbonden is. Andere toepassingen

Multifunctionaliteit is de regel in
de bedrijvige kern.

bevinden zich op het vlak van nieuwe ‘community’s’: de cowor-

3. Er moeten maatregelen genomen worden op vlak van bereikbaarheid en

king-spaces, al dan niet in horecazaken, waar creatievelingen

mobiliteit, om een vlottere toegang tot de kern als vestigingsplaats voor

en freelancers elkaar vinden en inspireren.

allerhande bedrijvigheid te garanderen. Ondernemingen moeten innoveren
op hun distributie. Efficiencyverbeteringen zijn mogelijk met een gecentrali-

Ondernemers en overheden moeten met andere ogen naar de

seerde en meer geavanceerde distributie, een verbetering van logistieke sys-

kern kijken: naar de gebouwen, de functies én de voorschriften

temen en standaardisatie. Gemeentelijke regels staan dat nu vaak in de weg.

die doorheen de jaren van de kern een eenduidige ruimte van handel en events

Daarnaast moet er helderheid komen over de afhaalpunten van webwinkels

gemaakt hebben. De beoordelingskaders voor ‘hinderlijke activiteiten’ zijn in de

binnen het bestaande detailhandelskader.

bedrijvige kern aan herziening toe. Multifunctionaliteit is de regel in de bedrijvige kern, en de verzoenbaarheid van die functies met elkaar en met het samen-

4. Gevestigde handelaars en andere ondernemers kunnen gestimuleerd worden

leven in de kern. Bereikbaarheid, comfort voor de bezoeker én de bewoner zijn

om de aanwezigheid van hun ondernemingen zichtbaar en karakteristiek te

belangrijke principes. Dit vraagt om dynamische ruimte- en verkeersoplossin-

maken, om zo hun aantrekkingskracht te verhogen. Ze kunnen bijvoorbeeld

gen en dito inrichtingen van het openbaar domein. De mobiliteitsvisie moet her-

inzicht geven in hun werking, hun vakmanschap en hun creaties tonen, vor-

dacht worden vanuit een grotere multifunctionaliteit en is dus heel wat meer dan

mingen organiseren of animatie voorzien in en rond de onderneming.

alleen het verzorgen van de handelsfunctie.
Er is in ieder geval nog werk aan de ‘winkel’. Vast staat dat een bedrijvige kern
ook in het belang is van een sterke detailhandel! UNIZO engageert zich dan ook
om op zeer korte periode een handleiding en een instrumentarium uit te werken,
aangepast aan het niveau van de kern, zodat dit in iedere kern in Vlaanderen en
Brussel ingezet kan worden.
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Hoe worden handelskernen ‘bedrijvige kernen’?
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5.1 Manifest voor 		
de toekomst van de 		
zelfstandige handel
Besturen op alle niveaus - van lokaal tot regionaal,
federaal en Europees - nemen voortdurend
maatregelen die de handel beïnvloeden, al dan niet
in positieve zin. Het is dus van groot belang dat
deze overheden zich bewust zijn van de impact
van hun beslissingen op de detailhandel.
De betrokken overheden moeten positief actie ondernemen om de detailhandel
te stimuleren, zodat er ruimte ontstaat voor de gewijzigde realiteiten en concepten. Daarnaast moeten regels die handelaars belemmeren in hun ondernemerschap en hun vernieuwing aangepakt worden. De bestaande regelgeving moet
geëvalueerd worden, waar nodig een ‘upgrade’ krijgen en aangepast worden aan
de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Het maken van
de juiste keuzes
is momenteel
belangrijker
dan ooit.

Het maatschappelijke belang van een goed functionerende
detailhandel maakt overheidssturing wenselijk en dringend
noodzakelijk. Het maken van de juiste keuzes is momenteel
belangrijker dan ooit om de negatieve ontwikkelingen om te
buigen en positieve bewegingen te versterken. Dat komt ondernemerschap, werkgelegenheid en leefbaarheid van steden en
gemeenten ten goede.

Op basis van de analyse in de voorgaande hoofdstukken komen we tot de volgende aanzet voor een beleidsagenda voor de detailhandel. Rekening houdend
met de snel evoluerende context en het aantal initiatieven dat vanuit het beleid

Uitdagingen
voor regionale
en federale
beleidsmakers

punten op deze agenda vergen uiteraard nadere uitwerking en overleg met de

genomen wordt, zal deze aan regelmatige updates onderhevig zijn. Verschillende

46

overheid.

47

UITDAGINGEN

Hoofdstuk 5

TOEKOMST VOOR H A N DEL

TOEKOMST VOOR H A N DEL

UITDAGI NGE N VOOR BE LE I DSMAKE RS

UITDAGI NGE N VOOR BE LE I DSMAKE RS

5.2 Noodzakelijke
beleidsmaatregelen
Op Vlaams niveau

Dit geldt zeker voor winkelgebieden in grensgebieden of gebieden die de gemeentegrens overschrijden. Uiteraard moet dit steeds gebeuren in een procedure
waarbij de gemeenten in kwestie betrokken worden.
Daarnaast wordt de aparte socio-economische vergunning samen met de stedenbouwkundige en milieuvergunning geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Dat betekent een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor onder-

Implementeer het decreet Integraal
Handelsvestigingenbeleid
Het Vlaams regeerakkoord besteedt heel wat aandacht aan de uitdagingen van

nemers bij de opstart of de uitbreiding van winkels.
UNIZO pleit dan ook voor een snelle goedkeuring en invoering van het decreet,
weliswaar rekening houdend met de hoger geformuleerde opmerkingen.

de detailhandel: ‘We zetten het beleid inzake kernversterking verder en we keuren het
decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid definitief goed, rekening houdend met de
geformuleerde adviezen. We operationaliseren de gekozen instrumentenkoffer (RUP’s/

Nood aan een centrale visie op detailhandel

verordeningen voor afbakening kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden, kleinhan-

De planning van de handelsinfrastructuur moet in de meeste gevallen op een

delsreglementen, handelsconvenanten, maximaal geïntegreerde vergunning…) met het

hoger niveau gebeuren dan het lokale. Regionale afstemming bij het ontwikkelen

oog op het voeren van een integraal handelsvestigingenbeleid’.

van winkelgebieden is nu niet verplicht en verloopt gebrekkig. Dit wordt in de
hand gewerkt door de afbouw van de provincies en de grotere bevoegdheid van

Het decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid moet een belangrijke hefboom

gemeenten. Er is dan ook nood aan een centraal planningsniveau, om het win-

worden van het kernversterkend beleid van de Vlaamse overheid, na de recente

kellocatiebeleid van gemeenten beter op elkaar af te stemmen. UNIZO pleit

regionalisering van het handelsvestigingsbeleid.

voor een winkelplan per regio, waar de planning van de winkelgebieden in haar
geheel wordt bekeken en beslist.

De uitgangspunten van de nieuwe regelgeving worden als volgt geformuleerd:
•

Aanbod creëren voor detailhandel, maar geen verdere lintbebouwing van
winkels;

•

Goed aanbod voor consumenten;

•

Leefbaarheid van kernen van steden en gemeenten; en

•

Duurzame mobiliteit.

UNIZO ondersteunt deze uitgangspunten ten volle, maar waarschuwt er wel voor
dat de definitie van kleinhandelslint niet sluitend is. Zodra winkels langs steen-

UNIZO pleit voor een
winkelplan per regio,
waar de planning van
de winkelgebieden
in haar geheel wordt
bekeken en beslist.

De regionale overheden moeten erover waken dat individuele gemeenten geen winkelinitiatieven kunnen (laten)
ontwikkelen zonder rekening te houden met het bovenlokale effect. Regionale overheden kunnen regels stellen voor
bestemmingsplannen, zodat een aantal uniforme uitgangspunten worden gewaarborgd. In een dergelijk regionaal
winkelplan kan er voor bepaalde zones met overaanbod
indien nodig ook een ‘moratorium’ bepaald worden.

wegen een gemeenschappelijke parking of inrit hebben, worden ze niet meer als
lint beschouwd, terwijl ze toch alle nadelen behouden van de lintbebouwing.

Zorg voor flexibiliteit op vlak van ruimtelijke ordening
Handelaars moeten zich snel en flexibel kunnen aanpassen. Het ruimtelijke

kernversterkend beleid te voeren op het vlak van inplanting van handelsvesti-

ordeningsbeleid moet daarom sneller en flexibeler de herbestemming van win-

gingen. Het voornaamste daarbij is dat gemeenten winkelgebieden kunnen vast-

kels mogelijk maken. Bestemmingsplannen zijn vaak gedetailleerd en procedu-

leggen. Concreet gaat het om twee soorten winkelgebieden:

res worden niet altijd goed gehandhaafd. De rol van de overheid in het bestem-

•

In kernwinkelgebieden wordt detailhandel ten volle gestimuleerd

men van ruimtes is ingegeven door maatschappelijke belangen en de afweging

•

In winkelarme gebieden wordt detailhandel ontmoedigd en enkel mogelijk

daarvan. Maar de economie verandert sneller dan de gemeentelijke besluit-

onder strikte voorwaarden.

vorming.

Volgens UNIZO zullen gemeenten op die manier effectief kernversterkend beleid

Waar winkels niet langer rendabel te exploiteren zijn, kan niet eenvoudig een

kunnen voeren op vlak van inplanting van nieuwe winkels: bepaalde zones kun-

andere exploitatie gerealiseerd worden die buiten de ‘bestemming’ van het

nen ze stimuleren en andere ontraden. Op die manier kunnen ze hun visie con-

bestemmingsplan valt. Ook nieuwe winkelconcepten die winkelruimte willen

cretiseren en vastleggen hoe ze het winkellandschap in hun gemeenten willen

combineren met opslag en afhaalpunt, vormen regelmatig onderwerp van dis-

zien ontwikkelen. In de praktijk zijn de huidige instrumenten om het winkel-

cussie, omdat ze niet in de gedefinieerde bestemming vallen. Eenduidige (over-

landschap te sturen immers nog ontoereikend.

een te komen tussen betrokken sectoren en gemeenten) en toekomstbestendige
definities dringen zich hier op.

De afbakening van winkelarme gebieden zou ook op een hoger niveau dan enkel
gemeentelijk mogelijk moeten zijn (via regionale winkelplannen, zie ook punt 2).
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Zorg voor een doeltreffende aanpak van leegstand

tend geregeld doordat niet wordt bepaald wat er gebeurt indien er opeenvol-

Om leegstaande winkelpanden in kernen aan te pakken pleit UNIZO voor ‘activeringsteams’, naar analogie met de aanpak van onderbenutte bedrijventerreinen.

gende contracten van 1 jaar worden afgesloten.
•

Verder is het ook niet duidelijk wat er in de toekomst zal gebeuren wanneer de

In 2012 werden in alle provincies activeringsteams gesubsidieerd, die inspannin-

rechtsfiguur van de bezetting ter bede gebruikt wordt om een vooraf bepaalde

gen deden om onderbenutte bedrijventerreinen te (her)ontwikkelen. De teams

periode te overbruggen van bijvoorbeeld 15 maanden (in afwachting van de

gingen met eigenaars rond de tafel zitten, objectiveerden de waarde van de kavel

afwerking of de verkoop van het pand). De figuur van bezetting ter bede biedt

en losten allerhande knelpunten op. Op die manier kwamen al honderden hec-

momenteel ook een zekere flexibiliteit waar nodig, en het zou jammer zijn

taren bedrijventerreinen beschikbaar voor nieuwe economische ontwikkeling.

moest deze verloren gaan.

Om leegstaande
winkelpanden in
kernen aan te pakken
pleit UNIZO voor
‘activeringsteams’.

Leegstaande winkelpanden in kernen moeten op analoge
vrijmaken van subsidies voor een project dat hierop inzet.

Ondersteun zelfstandige retailers bij de uitdagingen
van de online handel

Centrummanagers, relevante intermediairs en amb-

De consument zoekt en koopt producten online. E-commerce en online oriënta-

tenaren lokale economie kunnen ingaan op een oproep

tie maken een belangrijk deel uit van het shoppinggebeuren. Handelaars die niet

om deze subsidie te bekomen. Zij zijn goed geplaatst om

in deze evolutie stappen blijven achter.

wijze ‘geactiveerd’ worden. UNIZO pleit dan ook voor het

te onderhandelen met eigenaars en om op zoek te gaan
naar kandidaat-huurders/investeerders. Met hun expertise, knowhow en net-

Uit een onderzoek van UNIZO naar e-commerce in de KMO (november 2014) blijkt

werk kunnen ze eventuele knelpunten rond ruimtelijke ordening, ontsluiting,

echter dat slechts 3 op 10 van de bevraagde retailers aan e-commerce doet. 7 op

toegankelijkheid, juridische obstakels en andere randvoorwaarden op korte ter-

10 verkoopt zijn producten of diensten (nog) niet online en geeft als belangrijkste
redenen een gebrek aan kennis (te ingewikkeld), een te hoge

mijn oplossen.
Verder moet het volgens UNIZO eenvoudiger worden om overbodige winkelmeters uit de markt te halen. Het plannen van eventuele nieuwe ontwikkelingen
– nieuwbouw of renovatie - moet steeds gepaard gaan met het opknappen van
winkelmeters met toekomstwaarde en het saneren van ‘slechte meters’. Dat is
cruciaal bij een striktere ruimtelijke ordening.

Pas de handelshuurreglementering aan aan de
huidige trends rond tijdelijke winkelconcepten

UNIZO verwelkomt
het voornemen
dat handelaars
voorbereid zullen
worden op de
uitdagingen van
de online handel.

kostprijs of een gebrek aan tijd (niet te combineren met een
fysieke handelszaak). Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat 2
op 10 handelaars overweegt om te starten met e-commerce.
Wellicht zijn de drempels nog te hoog om effectief te starten.
Tijd en middelen voor online starters mogen immers niet
onderschat worden. Starten met e-commerce is een proces
dat veel verschillende domeinen bestrijkt: IT, opmaak, copywriting, online marketing, betalingen, boekhouding, wetgeving, logistiek,… Het is een uitdaging om deze processen
te begrijpen en te beheersen en on- en offline processen op

Zowel bij huurders als verhuurders in de retailsector bestaat een groeiende wil

elkaar af te stemmen. Hierbij hebben zelfstandige retailers, die niet voor elk

om contracten van korte duur af te sluiten voor de huur van een handelspand.

van deze domeinen personeel in dienst hebben, begeleiding en ondersteuning

Men wil daarbij niet onder de dwingende (lange duurtijd van de) handelshuur-

nodig.

wetgeving vallen. Voor huurders is een kortetermijncontract een goede manier
UNIZO verwelkomt dan ook het voornemen geuit in het Vlaams regeerakkoord dat

ook- willen hiermee leegstaande panden tijdelijk invullen, met de mogelijkheid

handelaars voorbereid zullen worden op de uitdagingen van de online handel. De

om de huur daarna voor langere tijd verder te zetten.

concrete projecten van de Vlaamse overheid in samenwerking met het Agentschap
Ondernemen zijn een mooi initiatief en moeten blijvend ondersteund worden.

In een conceptnota betreffende een nieuwe regelgeving voor kortetermijnhuur
van handelspanden werd hierover een voorstel geformuleerd door twee Vlaamse

heid, net zoals het alternatief van de zogenaamde bezetting ter bede (een tijdelijk

Pas onderwijs en opleidingen aan in functie
van de nieuwe omstandigheden en uitdagingen
van de toekomst

recht van gebruik). Het risico bestaat immers dat er een herkwalificatie gebeurt

De veranderingen in de detailhandel raken ook de mensen die er werken. Aan het

of dat men door stilzwijgende verlenging automatisch overgaat in een handels-

personeel worden nieuwe eisen gesteld wat betreft competenties en vaardig-

huurcontract.

heden. Er wordt nu bijvoorbeeld meer verwacht op het gebied van technologie,

volksvertegenwoordigers. Volgens UNIZO biedt dit voorstel een welgekomen
oplossing. De tijdelijke contracten voor handelshuur zorgen voor rechtsonzeker-

e-commerce en beleving, en vaardigheden die nodig zijn bij het bedienen van
UNIZO maakt bij het huidige voorstel evenwel de volgende opmerkingen:

de consument via ‘total retail’. De werkgelegenheid in ‘traditionele’ functies in

•

Het voorstel stelt dat de bestaande handelshuurwetgeving in principe niet

de detailhandel zal afnemen, terwijl de vraag naar ‘omnichannel’ vaardigheden

uitgehold zal worden, aangezien deze van toepassing wordt indien de huur-

groeit.

periode 1 jaar bereikt. Dit wordt momenteel echter juridisch niet volledig slui-
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Op federaal niveau

en 312) om te komen tot het vastleggen van de arbeidsvoorwaarden (o.a. de aanpassing
van werken tijdens de nacht) voor deze sector.’ In overleg met de betrokken paritaire

Maak Belgische e-commerce concurrentieel 		
met het buitenland

comités wordt daartoe door de Minister van werk een voorstel uitgewerkt.
UNIZO hoopt dat de focus daarbij niet enkel zal liggen op het vastleggen van

De omzetverschuiving van offline naar online zet door. Toch kampt de e-com-

arbeidsvoorwaarden, aangezien de aandacht moet gaan naar het mogelijk maken

mercesector in ons land met een serieuze achterstand ten opzichte van de buur-

van nachtarbeid verbonden aan e-commerce, en dit bij

landen. De inhaalrace t.o.v. het buitenland wordt dan ook cruciaal in de volgende jaren. In dit kader is het belangrijk rekening te houden met het feit dat
België, in tegenstelling tot verschillende andere landen, nauwelijks een economisch landschap van grote retailers à la Amazon, Zalando, en Bol.com kent. Het
zijn dan ook vooral de duizenden zelfstandige handelaars

Pas de wetgeving
inzake nachtarbeid
spoedig aan om
concurrentieel te
worden met de
buurlanden.

die zo snel mogelijk ondersteund en begeleid moeten worden op het vlak van e-commerce.

Een wettelijke
uitzondering moet
nachtarbeid in het
kader van e-commerce
algemeen toelaten.

voorkeur via een wettelijke uitzondering. Deze wettelijke
regeling moet het volgende inhouden: (i) Een wettelijke uitzondering moet nachtarbeid in het kader van e-commerce
algemeen toelaten. (ii) Een arbeidsregeling met nachtprestaties bij e-commerce moet wettelijk geregeld kunnen worden met een gewone wijziging van het arbeidsreglement. De
huidige reglementering en de cao nr. 46 voorzien immers al

belangrijke waarborgen rond de arbeidsvoorwaarden. Er is wel degelijk nood aan
Het regeerakkoord voorziet dat een verzelfstandigd platform

de versoepeling van het verbod op nachtarbeid en de manier waarop uitzonderin-

voor elektronische handel wordt ontwikkeld in samenwerking

gen tot stand kunnen komen.

met de vertegenwoordigers van de verschillende sectororganisaties. Dit platform is erop gericht om onze structurele han-

Neem initiatieven voor een betrouwbaar online betaalplatform

dicaps ten opzichte van het buitenland weg te werken.

In Nederland heeft de oprichting van het online betaalplatform iDeal, waarmee
consumenten kunnen betalen via hun eigen bank, bijgedragen aan de groei van

UNIZO verwelkomt dit initiatief en de concrete maatregelen die in het regeerak-

e-commerce. UNIZO verwelkomt dan ook dit initiatief, en benadrukt dat dit plat-

koord worden vermeld, en vraagt dat er in het kader van het recent opgerichte

form de kostprijs van elektronische betalingen zou moeten drukken.

e-commerce platform nu ook effectief spoedig werk wordt gemaakt van de vol-

Onderzoek de mogelijkheden van e-ID voor online aankopen

gende punten.

Een elektronische identiteitskaart (e-ID) die gebruikt kan worden voor online

Pas de wetgeving inzake nachtarbeid spoedig aan, om het nachtelijk
voorbereiden van verzendingen concurrentieel te maken met de
buurlanden

aankopen kan, in navolging van het Nederlandse voorstel, eveneens bijdragen

Een van de belangrijkste hindernissen voor de Belgische e-commercesector is

delen op het gebied van privacy en veiligheid. De voordelen voor detailhande-

het verbod op nachtarbeid. In België kan een bestelling na 20 u. pas de volgende

laars situeren zich onder meer op het vlak van fraude: de e-ID kan zekerheid leve-

dag worden verwerkt, terwijl het in de buurlanden mogelijk is die bestelling

ren over de identiteit van de klant. Het aankoopproces voor de consument kan

dezelfde avond nog te laten vertrekken, zodat hij de volgende dag bij de klant kan

versneld worden, en leeftijdsverificaties zijn makkelijker, bijvoorbeeld voor de

worden afgeleverd. Juist om deze reden verhuizen heel wat e-commercespelers

online verkoop van alcohol, tabak, enzovoort.

aan de groei van de Belgische e-commercesector. Als unieke digitale sleutel tot
alle online winkels, biedt een e-ID gemak voor de consument. En er zijn ook voor-

hun logistieke activiteiten naar Nederland, en gaan groei en tewerkstelling in ons

Verbeter de online veiligheid door een betere opvolging van klachten
(hacking, phishing, kredietkaartfraude)

Het regeerakkoord van Michel I voorziet in ‘een onderzoek van de wetgeving inzake

Nu de detailhandel zich niet meer alleen offline afspeelt, moet er ook aandacht

nachtarbeid om het nachtelijk voorbereiden van verzendingen concurrentieel te maken

gaan naar nieuwe vormen van online ‘veiligheid en preventie.’ Hierbij denken we

met de buurlanden’. Op deze manier wil men e-commerce en de logistieke afhan-

vooral aan zelfstandige handelaars en KMO’s die niet de grote middelen of het

deling die daarmee verbonden is vergemakkelijken.

personeel hebben om mee te blijven met de ontwikkelingen op het vlak van ICT.

UNIZO is tevreden met dit voornemen, maar dringt nu aan op een snelle aan-

Bekijk BTW in het kader van e-commerce

pak. Het inspelen op de wensen van de (steeds veeleisender geworden) consu-

UNIZO legt in het kader van de BTW de nadruk op volgende aandachtspunten:

ment wordt immers voor veel handelaars bemoeilijkt door de strenge arbeids-

• De BTW-aanslagvoet die relevant is voor e-commerce is in België hoger dan in

rechtelijke regels die gelden wanneer e-commerce tewerkstelling nodig maakt
na 20u of op zon- en feestdagen.

de buurlanden, wat een belangrijke concurrentiële handicap vormt.
• De controle op de toepassing van het juiste BTW-tarief bij verkoop aan particulieren in België moet verscherpt worden. Het Belgische tarief moet aangere-

De regering besliste naar aanleiding van de begrotingscontrole van april 2015 dat

kend worden, en niet het buitenlandse, dat doorgaans lager is.

een ronde tafel georganiseerd zal worden ‘met de actoren en de sociale partners van

• Ook de controle op particulieren die veelvuldig (tweedehands)goederen aanbie-

de sector van de logistiek van de e-commerce (paritaire comités 119, 201, 202, 202.01, 311

den op onder meer tweedehandssites moet worden verscherpt. Het gaat hier
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vaak om oneerlijke concurrentie. Deze particulieren dragen doorgaans geen

Om elektronische betalingen een (nog) bredere ingang te doen vinden bij zelf-

BTW af op hun verkopen en geven de inkomsten vaak niet aan.

standige handelaars, zijn volgens UNIZO maatregelen nodig die zich toespitsen
op de volgende vier assen:

Maak de Belgische detailhandel concurrentiëler
t.a.v. het buitenland

1) Tarificatiestructuur voor toonbankbetalingen
De laatste jaren hebben de verschillende aanbieders initiatieven genomen om

Als kleine open economie is het essentieel dat de Belgische ondernemingen vol-

de tarificatiestructuur voor toonbankbetalingen (betalingen ter plaatse, niet

doende competitief zijn om te kunnen concurreren ten opzichte van buitenlandse

via overschrijving) beter aan te passen aan de noden van zelfstandige hande-

bedrijven. De grootste concurrentiehandicaps voor België zijn de hoge belasting-

laars. Deze evolutie moet volgens UNIZO nog verder doorgezet worden op de

niveaus, een te complexe fiscale wetgeving, een restrictieve arbeidswetgeving en

volgende twee domeinen:

een inefficiënte overheidsadministratie. Daarnaast is er met een BTW-aanslagvoet die hoger ligt dan in de buurlanden ook op fiscaal vlak werk aan de winkel.

Interchange fee: De Europese Unie heeft recent een Verordening aangeno-

België kampt zowel met een verlies aan exportmarktaandelen als met snellere

men die de Interchange fee reguleert. De Interchange fee is een vergoeding

loon- en prijsstijgingen ten opzichte van de buurlanden, waardoor onze concur-

die banken elkaar aanrekenen, ze vormt een integraal deel van de kostprijs

rentiepositie verder onder druk komt te staan. Het wegwerken van de loonkos-

die de handelaar voor elektronisch betalen aanvaardt. Voor kredietkaartbe-

tenhandicap, ondersteuning van innovatie, en een level

talingen wordt de Interchange fee verlaagd tot maximaal 0,3 procent. Van-

playing field op het vlak van kosten moet ervoor zorgen

daag bedraagt deze vergoeding ongeveer 0,8-0,9 procent. Deze verlaging moet

dat de Belgische handelaars de concurrentiestrijd met

volgens UNIZO resulteren in een evenredige verlaging van de kostprijs die

reële kans op slagen kunnen aangaan.

de handelaar betaalt voor kredietkaartbetalingen, zodat de kredietkaart een

Zeker voor de
detailhandel is het
van groot belang dat
de fiscale druk op
de lonen en de hoge
sociale bijdragen
verminderd worden.

aantrekkelijker betaalmiddel kan worden voor handelaars. De huidige kostMet een loonkost die gemiddeld 20 procent hoger ligt dan

prijs voor de handelaar is gemiddeld 1,45 procent. Voor debetkaartbetalingen

de buurlanden, is het zeker voor de detailhandel van groot

in de winkel zelf zal de Verordening minder impact hebben. Maar de Verorde-

belang dat de fiscale druk op de lonen en de hoge sociale

ning zorgt er wel voor dat de kosten van een debetkaartbetaling via internet of

bijdragen verminderd worden. Dit is nodig om de concur-

mobiele betaling, op eenzelfde niveau komen liggen als de toonbankbetaling.

rentiële handicap van de Belgische detailhandel te doen

Bij een aantal aanbieders is dat vandaag al het geval, maar in vele gevallen is

dalen en om bijkomende werkgelegenheid te stimuleren.

een debetbetaling via e-commerce nog duurder dan een debetbetaling aan de

De loonkostenverlagende maatregelen van de regering Michel I zijn dan ook wel-

toonbank. Het is daarnaast van cruciaal belang dat ook op dit punt de verla-

kom. De bijkomende middelen die voorzien zijn in het kader van de taxshift moe-

ging van de Interchange fee resulteert in een evenredige daling van de totale

ten vooral aangewend worden om de loonkost op de lage en middelste lonen te

verwerkingskost voor de handelaar.

doen dalen. Dit is ook voor de detailhandel belangrijk.

Low Value Payments: Sinds 1 januari 2012 werden de kosten verlaagd die

Ondersteun en stimuleer elektronisch betalen 		
bij zelfstandige handelaars

de handelaar betaalt voor de verwerking van kleinere Bancontact-betalingen (onder de 10 euro). Deze verlaging volgde op de aankondiging dat Proton
zou verdwijnen in 2014. De verlaging geldt vandaag evenwel enkel voor Bancontact-betalingen, en dus niet voor Maestro. Een dergelijke verlaagde prijs

sumenten betalen elektronisch, en de betalingen nemen ook andere vormen aan

zou moeten gelden voor alle debetkaartbetalingen. Op die manier hebben de

(e-commerce en m-commerce). De voorbije jaren werden reeds heel wat initiatie-

handelaars geen bordjes meer nodig waarbij ze vermelden extra kosten aan

ven genomen om elektronisch betalen sterker in te burgeren bij handelaars, met

te rekenen voor kleine bedragen. Dit moet de consument stimuleren om ook

een specifieke aandacht voor de zelfstandige detailhandel. De bestaande tari-

kleine bedragen met de kaart te betalen.

ficatie is te sterk afgestemd op supermarkten en ketens, maar niet op zelfstandige handelaars, die in verhouding veel minder elektronische betalingen

De grens van wat als klein bedrag wordt gezien, zou evenwel opgetrokken

verwerken. De aangepaste tarificatie moest het aantal elektronische betalingen

moeten worden tot 15 euro. Uit de hierboven aangegeven enquête van UNIZO

gevoelig doen stijgen. Deze doelstelling blijkt slechts gedeeltelijk behaald. Tus-

bleek dat 84,6 procent van de handelaars geen extra kosten aanrekenen voor

sen 2012 en 2014 steeg het aantal elektronische betalingen wel, maar minder dan

de elektronische betaling van lage bedragen. Van degenen die dit wel doen,

gehoopt. In 2011 verwerkte Worldline 1.387.623.864 transacties, in 2014 waren dat

doet 11 procent dat voor bedragen onder de 5 euro, 39 procent voor bedragen

er 1.665.847.120. Een bevraging van UNIZO uit 2011 bij 658 ondernemers leerde dat

onder de 10 euro, en 23,2 procent voor bedragen onder de 15 euro.

19 procent geen elektronische betalingen aanvaardt.

2) Nieuwe technologieën
De penetratie van elektronische betalingen bij de zelfstandige handelaar kan
ook sterk gestimuleerd worden door nieuwe vormen van betalen. De eerste
initiatieven van mobiel betalen zijn sinds kort ook effectief operationeel. Het
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gaat daarbij vooral om betalingen via de smartphone, waarbij de klant een

als er een vraag tot chargeback komt van de klant, dan moet de handelaar

QR-code inscant en de betaling vervolgens via de smartphone afgehandeld

daarvan op de hoogte worden gesteld. Ook moet hij, indien nuttig, de moge-

wordt. Daarbovenop geven banken sinds kort kaarten uit met NFC (Near Field

lijkheid krijgen de chargeback te betwisten. Een chargeback die plaatsvindt

Communication)-technologie, die het mogelijk maakt om de kaart gewoon

omdat de bestelde goederen niet werden geleverd, treft bijvoorbeeld steeds de

voor een lezer te houden waarna de betaling plaatsvindt ( zonder pin-code).

handelaar. Maar het niet-leveren is soms te wijten aan factoren die niets met
de handelaar te maken hebben.

Deze initiatieven houden een groot potentieel in om de markt van elektronisch betalen grondig te hervormen. Maar ze zullen slechts succesvol zijn, als

Daarnaast wil UNIZO ook een sluitend systeem voor de handelaar om zich te

er aan volgende voorwaarden is voldaan:

wapenen tegen frauduleuze betalingen via internet. Nu al bestaan mogelijk-

- De hardware kosten moeten laag genoeg zijn. Voor QR-betalingen moet de

heden om zich ervan te vergewissen dat degene die de kaart gebruikt, ook de

handelaar een QR-code genereren, waarvoor hij specifieke hardware nodig

rechtmatige houder is (3D-secure). Maar zelfs deze beveiliging is niet sluitend.

heeft. Voor een NFC-betaling heeft de handelaar een NFC-lezer nodig. Deze

Niet alle kaarten zijn gedekt, en de handelaar moet in de backoffice van de

lage kosten zijn nodig, ongeacht of de handelaars nu veel of weinig transacties

internetkassa nagaan of de beveiligingssoftware op het

verwerken.
o Voor handelaars die relatief veel elektronische transacties verwerken,
zal mobiel betalen en NFC eerder een aanvulling zijn op de traditionele
kaartbetalingen. Zij kunnen niet van de ene op de andere dag overschakelen op deze nieuwe vormen van betaling. Om hen te overhalen toch te
investeren, moeten de investeringskosten laag genoeg zijn.
o Voor handelaars die relatief weinig elektronische transacties verwerken,
kunnen deze nieuwe vormen van elektronisch betalen mogelijk wel een
alternatief vormen op de klassieke betaalkaart en de betaalterminal, voor

UNIZO wil een
sluitend systeem
voor de handelaar
om zich te wapenen
tegen frauduleuze
betalingen via het
internet.

moment van betaling wel naar behoren functioneerde.
Aangezien het aantal betalingen binnen e-commerce
en m-commerce in de komende jaren zal stijgen, is het
noodzakelijk een oplossing te ontwikkelen waarbij de
handelaar zich sluitend kan indekken tegen frauduleuze
betalingen. Het gebruik van een unieke code, die enkel de
rechtmatige kaarthouder kan kennen, moet daarvoor de
basis zijn.

zover de investeringskost beduidend lager ligt dan die van een klassieke
betaalterminal. Hetzelfde geldt a fortiori voor handelaars die vandaag
geen elektronisch betalen aanvaarden.

4) Snellere terugbetaling (onmiddellijke doorstorting)
Wanneer de klant na een betaling met de kaart zijn kaart uit de betaalterminal
haalt, wil dat niet zeggen dat het geld ook al is overgemaakt aan de handelaar.

- De kosten voor de verwerking van de transacties mogen niet hoger zijn dan

De handelaar moet daar 1 tot 2 bankwerkdagen op wachten. Bij betalingen op

die van een klassieke debetbetaling.

een vrijdag ziet de handelaar pas maandag of dinsdag het geld op zijn rekening
verschijnen. Bij een verlengd weekend duurt het nog langer.

- Betalen moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Voor betalingen gebaseerd op een
QR-code kan nu al tot vrij hoge bedragen betaald worden. Initiatieven die geen

Gezien de volledig technologische afhandeling van dit crediteringsproces

pincode vereisen, zijn om veiligheidsredenen beperkt tot een zeer laag bedrag,

en de huidige stand van de betrokken technologie, lijkt dergelijke regeling

wat als belemmerend kan overkomen.

niet meer van deze tijd. Ook in Nederland heeft men om die reden recent een
akkoord gevonden tussen alle betrokken stakeholders, waardoor vanaf 2019
elektronische transacties 24 uur per dag onmiddellijk worden verwerkt, ook

recent ingang beginnen vinden in de markt. Voor veel ondernemers gaat het

op zon- en feestdagen. Teneinde de inspanningen voor het bevorderen van

dus nog om iets nieuws, waarbij ze veel vragen hebben. Daarom moet er vol-

elektronisch betaalverkeer te versterken, lijkt het volgens UNIZO dan ook

doende transparantie zijn over de praktische werking van deze systemen en

noodzakelijk met de betrokken actoren na te gaan op welke manier een der-

hun kostprijs ( bij voorkeur op de website van de betrokken aanbieders).

gelijk ‘real time’ – betalingsverkeer ook in België kan worden voorzien.

3) Indekking tegen fraude bij e-commerce en m-commerce
(charge back)
De handelaar die een betaling ontvangt, is nog niet volledig zeker van de beta-

Evalueer de regelgeving in functie van gewijzigde
omstandigheden en nieuwe concepten in de handel

ling. Soms kunnen consumenten de betaling terugeisen. De handelaar heeft

Om de kansen uit deze visietekst optimaal te benutten, moet er ruimte geboden

daar geen weet van, maar ziet gewoon dat er een bedrag van zijn rekening is

worden voor nieuwe businessmodellen en ondernemingsvormen in de handel.

afgenomen. Dit noemt men de ‘charge-back’: de consument eist via de beta-

Daarbij staat in de eerste plaats de klant centraal. Grenzen vervagen, geografisch,

lingsdienstaanbieder het geld terug dat aan de handelaar werd gestort.

maar ook tussen kanalen en sectoren en in tijd. De klant vraagt vernieuwing en
beleving, ondernemers spelen daarop in. In de praktijk ontstaan mengvormen

Voor de handelaar is het niet altijd eenvoudig om te weten waarom het geld

van retail, horeca, dienstverlening en cultuur. De regelgeving daarentegen is

opnieuw van de rekening werd gehaald. Hij wordt vaak voor een voldongen feit

nog te vaak langs de scheiding van de traditionele sectoren georganiseerd,

gesteld. UNIZO wil daarom dat de handelaar betrokken wordt in de procedure:

wat vaak belemmerend werkt voor deze vernieuwende concepten. Door ver-
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Tot slot moet opgemerkt worden dat deze nieuwe vormen van betaling pas
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menging toe te staan ontstaat er meer diversiteit en innovatie en wordt de economische ontwikkeling gestimuleerd.
Flexibiliteit is nodig, van de sector en haar stakeholders zelf maar ook van de
wet- en regelgeving. Het mogelijk maken van de nieuwe concepten en opportuniteiten in de handel zal in veel gevallen een aanpassing of bijsturing van de
bestaande regelgeving vereisen.
Enkel met flexibele arbeid kunnen ondernemers goed inspelen op de gewijzigde
omstandigheden en de wensen van de consument. Ook kan men zo tegemoet
komen aan werkenden die juist op zoek zijn naar flexibiliteit. In de handelssector worden werkkrachten ingezet buiten de kantooruren, in weekends en tijdens
de schoolvakanties. Deze flexibiliteit zal nog meer aan belang winnen, vooral op
het vlak van uren maar ook naar werkinhouden en nieuwe taken. UNIZO pleit
dan ook voor een drastische vereenvoudiging van de Belgische arbeidsduurreglementering. Deze moet gemakkelijk toe te passen zijn door de werkgevers en
de versoepelingen moeten voor iedereen openstaan. Een vereenvoudiging van de
reglementering rond deeltijdse arbeid, het makkelijk presteren van meeruren en
een meer algemene en flexibele annualisering van de arbeidsduur zijn een prioriteit.
Veel bestaande regelgeving is gericht op de klassieke detailhandel. Bestaande
regels, of het gebrek aan modernisering in regelgeving, beginnen te knellen.
Hierdoor kan een ongelijke behandeling ontstaan van fysieke en online detailhandel. Dit treedt ook op bij de inspectiediensten, die worstelen met de handhaving rond de nieuwe ontwikkelingen en daardoor ad hoc handelen. Ontwikkelingen rond e-commerce moeten gestimuleerd worden met het oog op de
groeikansen die hier liggen, maar met bewaking van een gelijk speelveld.
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A ANBOD E N DI E NSTE N UNIZO RETAI L

UNIZO Retail: 				
Aanbod en diensten voor
handel en e-commerce
De UNIZO Retailwerking wil zelfstandige retailers
informeren en ondersteunen in deze hectische
tijden. En dat doen we op verschillende manieren.
Hulp- en advies via de UNIZO Ondernemerslijn
en het Kennisnet
Hoe zit het juist met die zondagsluiting en mogelijkheid om ervan af te wijken? Waar moet u wettelijk rekening mee houden als u online verkoopt? Is een
socio-economische vergunning nog noodzakelijk? En wat kan u doen om die
slechte levering te protesteren? Het zijn maar enkele vragen waarop UNIZO-adviseurs snel antwoord kunnen geven. Contacteer de UNIZO Ondernemerslijn
voor persoonlijk advies op 0800 20 750 en ondernemerslijn@unizo.be. Of ga
zelf op zoek binnen het UNIZO Kennisnet.

Snel up to date via de krant ‘Commerce & E-commerce’
De krant ‘Commerce en E-commerce’ biedt u 4 keer per jaar een blik op de toekomst, inspirerende getuigenissen, praktische tips en juridisch advies. Met een
focus op u als zelfstandige retailer en hoe u toegevoegde waarde kan leveren
waarmee u zich onderscheidt van grote ketens en/of webshops.

Leer bij via de gratis
adviespockets en toolboxen
Adviespockets zijn praktijkgidsen op
maat van zelfstandige ondernemers en
KMO’s. U vindt in het publicatie-aan-

Hoofdstuk 6

bod o.a. de pockets ‘Verkopen aan con-

Aanbod en diensten
UNIZO Retail

start met een webshop’, ‘Online met

sumenten’ (over marktpraktijken), ‘Ik
je zaak’ en ‘Digitale marketing’. Met
de E-commerce toolbox kan u de haalbaarheid van een webshop voor uw zaak
onderzoeken. De fiches bevatten nuttige info, tips en voordelen om doordacht
van het internet ook uw zaak te maken. De pockets en de toolbox zijn gratis voor
leden, aan te kopen voor niet-leden. U vindt alle UNIZO publicaties op www.
unizo.be/publicaties

Soms moet u de deur uit om sterker te staan. De actuasessies en opleidingen zijn
een snelle manier om meer te weten over nieuwe wetgevingen, actualiteiten en
trends uit uw sector. En we zetten u op weg naar nieuwe vormen van ondernemen, bijvoorbeeld over de opportuniteiten van het internet en het starten met

61

AANBOD & DIENSTEN

Actuasessies en opleidingen

een webshop. Maar ook thema’s als geurmarketing, de pop-upstore, beleving in
de fysieke winkel en ‘total retail’ staan op het programma.

#ECOMXPO: Start to E-commerce of net al heel actief?
Mis de E-Commercebeurs niet.
E-Commerce Xpo geeft een antwoord op de vele vragen van iedereen die plannen
heeft voor het starten, bouwen, en/of verder optimaliseren van een webshop.
U vindt alle info op www.ecommercexpo.be

Ook interessant
• Het E-Commercelabel, het Belgisch kwaliteitslabel voor webshops:
www.unizo.be/ecommercelabel
• Het project ‘Commerciële Inspiratie’, individuele coaching die handelaars en
horeca-ondernemers in bepaalde steden en gemeenten future-proof maakt:
www.commercieleinspiratie.be
• ABM, het Adviesbureau Marketing en Onderzoek, gespecialiseerd in socio-economische vergunningen en handel: www.abmadvies.be
• PMO, personeels- en managementopleidingen voor KMO’s gespecialiseerd in

© Luk Collet

praktijkgerichte opleidingen op maat van de winkelsector: www.pmovzw.be

Bronnen
Boeken
ShoppingTomorrow: Bent u klaar voor de consument van 2020?, BBP Media, 2015.
Van Ossel, G., Omnichannel in retail – het antwoord op e-commerce, Tielt, Lannoo, 2014.
Mampaey, K. en De Vocht, S., Innovatieve Retail – uw klant wil iets beleven, Antwerpen, VOKA, 2012.
Elektronische nieuwsbrieven
RetailDetail Newsletter (www.retaildetail.be)
Retailnews (www.retailnews.nl)
ShoppingTomorrow (www.shoppingtomorrow.nl)
Cor Molenaar (www.cormolenaar.nl)
Trendrapporten en websites
Interprovinciale Studie Detailhandel – tussentijdse bevindingen en eindrapporten (IDEA Consult,
GEO Intelligence en MAS)
Kennisnetwerk detailhandel (www.detailhandelvlaanderen.be)
Commerciële Inspiratie (www.commerciëleinspiratie.be)
E-commerce studie Comeos (www.comeos.be)

Colofon
Dit is een gezamenlijke uitgave van UNIZO Retail, UNIZO Ondernemersvereniging VZW
en de UNIZO Studiedienst, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel.
Auteur: Mien Gillis
Met medewerking van: Jan Boulogne, Lieven Cloots, Els Cools en Kim Mampaey
Verantwoordelijk uitgever: Bart Wallays
Publicatiedatum: oktober 2015
Eindredactie: Kristin Wuyts
Lay-out: www.wils-peeters.be
Coverfoto: Digitopia
Overname en gebruik van deze publicatie wordt aangemoedigd mits bronvermelding.
Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De uitgever, noch de auteurs kunnen
aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste gegevens.

62

63

www.unizo.be/toekomstvoorhandel
UNIZO is de onafhankelijke organisatie van en voor zelfstandige ondernemers,
die op eigen risico en met eigen middelen ondernemen. UNIZO stelt zicht tot doel
ondernemers te verenigen, te adviseren, te informeren en hun socio-economische
en maatschappelijke belangen te behartigen.

