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Consumenten vertrouwen 

Opnieuw economische crisis en overheidsbezuinigingen…  

… leidt tot daling van consumentenvertrouwen, koopbereidheid en retail verkopen. 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Koopbereidheid Consumentenvertrouwen Retail verkopen



4 4 4 

Leegstand  

‘Oplopende leegstand in aanloopstraten’ 

‘Zware tijden voor winkelcentra 

zonder supermarkt’ 

De vraag naar winkelvastgoed neemt af…  

… leidt tot krimp van het winkelgebied.   



Demografische ontwikkelingen 
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Vergrijzing en krimp van de beroepsbevolking… 

… leidt tot andere consumenten groepen en marktbenadering. 

Bevolking in ‘000 
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Online concurrentie 

‘Join, because you can’t 

beat the internet! ’ 

‘Webwinkels leveren op dezelfde dag’ 

‘Van de consumenten tussen 12 en 75 

jaar, koopt 80% online.’  

‘Internetstad opent 250 nieuwe winkels’ 

Groei internetaankopen leidt tot krimp van omzet op fysieke winkelvloer… 

… leidt tot daling van de winkelhuurprijzen? 



Machtverschuiving in de retailmarkt 
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Door internet is er meer informatie bereikbaar:  

• Prijsvergelijkingssites 

• Kennis over álle aanbieders 

• Kennis over producten 

• Uitwisselingen van ervaringen tussen consumenten  

• Informatie altijd en overal  

bereikbaar 

Door overaanbod van winkels, internet en technologische ontwikkelingen…  

… is de consument aan de macht! 

Retailers 

Consumenten 

Machtsverschuiving 

Fabrikanten 
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Maar er is ook positief nieuws!! 



Beleving scoort 
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‘Omzet horeca opnieuw fors hoger’ 

Consumenten willen vermaakt worden, ook in tijden van crisis 

‘850.000 buitenlandse toeristen op 

bezoek tijdens paasdagen’ 

http://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw&feature=youtu.be


De opkomst van concept stores 
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‘Concept stores 

tegenhanger webwinkel’ 

Maar grote winkels gaan terug naar het fysieke en maken er een totaalbeleving van 



A Perfect Storm? 
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A Perfect Storm? What it Means 

Following ten years of relative boom times, the decade ahead will 

be a highly testing period for the industry and it’s business model 

From party 

to hangover? 
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A Perfect Storm? 

• In de komende 5 jaar wordt duidelijk welke retailers de 

winnaars en de verliezers zijn. 

• De winnaars zijn die retailers die in staat zijn op de juiste wijze 

en met de juiste frequentie haar klanten te binden en te raken. 

• In de komende 3 jaar zullen beleggers en ontwikkelaars 

kritisch moeten kijken naar hun businessmodel. 

• Naast de A1-lokaties zal wellicht de exploitatie in haar 

vastgoed belangrijker worden dan de lokatie zelf. Echte 

betrokkenheid bij retailers zal cuciaal zijn in de toekomst!!! 
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