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Wat iedere marketeer moet 
weten over retail 2020
Op 22 januari publiceerde  fonkonline dat de supermarkten Albert Heijn, Jumbo 
en Lidl samen goed zijn voor maar liefst 67 procent van de supermarktomzet 
in Nederland en dat ze gezamenlijk staan voor 66 procent van de 
mediabestedingen. Zulke cijfers zeggen iets over het machtspel tussen de 
ketens onderling, maar dit geeft ook aan hoe groot hun vinger in de media-
pap is. Tel daar de rest van de mediabestedingen uit de retailwereld bij op en je 
nadert de 100 procent op een haartje na.  Reden genoeg dus om met een aantal 
specialisten uit de bureauwereld ‘trends en anti-trend’ op een rij te zetten.



De redactie van FONK vroeg Albert Top (Crossmarks), Hans 
Maltha (Burst), Cees Faes (The Communication Company), 
Martijn de Beijer (Chunk) en Jeroen van Eck (Joe Public) 
naar twee belangrijke trends in retail die 2020 mede zullen 
gaan bepalen. De meningen liepen hier en daar uiteen,  maar 
er zijn ook overeenkomsten in de visies aan te wijzen.

retailtrends 2020
Albert Top (Crossmarks): ‘De groep consumenten die vindt 
dat we zuiniger moeten zijn op de aarde wordt steeds groter. 
We zien dat consumenten dan ook steeds meer kijken naar 
de rol die retailers hierbij innemen, en dat het bieden van 
een duurzame optie steeds belangrijker wordt. H&M speelt 
hierop in door bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden om 
bestellingen met de fiets te laten bezorgen. Steeds meer 
retailers bieden deze duurzame alternatieven of geven aan 
wat consumenten kunnen doen om niet-duurzame keuzes te 
compenseren. Ze willen niet langer onderdeel zijn van het 
probleem maar van de oplossing. Denk bijvoorbeeld aan 
Shame Plane die laat zien dat je een vlucht van Amsterdam 
naar Parijs kunt compenseren door bijvoorbeeld een half jaar 
vegetarisch te eten. Het is duidelijk dat retailers in 2020 
bezig zullen zijn met de trend Green Alternatives.

Een andere trend die belangrijk gaat zijn voor retailers in 
2020 is ‘Everywhere Shopping’. Verkoopkanalen zijn overal en 
consumenten willen (en kunnen) overal een aankoop doen. 
In iedere situatie, op iedere plek en binnen iedere context. 
Anno 2020 shoppen consumenten via alle denkbare kanalen: 

van voice tot livestreams en van foto’s en video’s tot games. 
Zo biedt moderetailer Monki de mogelijkheid om te shoppen 
in een livestream. Niet alleen retail, maar de wereld is een 
point-of-sale waarbij online en offline compleet met elkaar 
verbonden raken.  
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‘Het draait niet meer alleen om een focus 
op Return on Investment (ROI), maar ook 

op Return on Experience (ROX)’ 
– Albert Top
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‘Zelf designen zou wel eens 
een volgende fase in kunnen  
in 2020’
– Martijn de Beijer
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Hans Maltha (Burst) ziet vooral seamless experiences en ultra-
personalisatie een vlucht nemen:‘Seamless experiences: het is 
essentieel dat on- en offline naadloos in elkaar overloopt. Wat dat 
betreft loopt Europa ver achter op een land als China. Beide 
kanalen worden teveel los van elkaar gezien en worden doorgaans 
ook door verschillende afdelingen binnen een organisatie 
aangestuurd. Als je de silo’s intern doorbreekt, werkt dat extern 
door. Consumenten hebben een steeds hoger verwachtingsniveau 
én terecht. Waarom zou ik een online aankoop niet offline terug 
kunnen brengen bijvoorbeeld? Als consument heb ik er natuurlijk 
geen boodschap aan dat dit niet mogelijk is omdat logistieke 
systemen intern hier niet op voorbereid zijn.
Ultra-personalisatie: anno 2020 verzamelen de meeste bedrijven 
heel veel data, alleen is de uitdaging vooral; hoe ga je met deze 
data om en hoe zet je op een goede manier in? Als retailers dit op 
de juiste manier doen kunnen ze bijvoorbeeld veel gerichter 
aanbevelingen doen en mensen enorm helpen met het maken van 
keuzes. Niet alleen keuzes op het gebied van wat ze moeten 
kopen, maar ook keuze in bezorgtijd of locatie. Bijvoorbeeld: ‘We 
zien dat u op een bedrijfsadres wilt laten bezorgen op zondag, is 
er dan iemand aanwezig om het pakketje te ontvangen? Of wilt u 
liever een andere dag of tijdstip’.’
Voor Cees Faes The Fightclub (voorheen TCC), staat de 
wisselwerking tussen online oriëntatie en offline kopen centraal: 
‘Het toenemend belang van het ‘Research Online, Purchase Offline 
(ROPO) Effect’; aan 45% van alle winkelaankopen ging een online 
oriëntatie vooraf (en dat percentage groeit met zo’n 15% per jaar) 
en 82% van de consumenten geeft aan regelmatig in de winkel 
nog wat op te zoeken over een product op de smartphone voordat 
het item in het karretje gaat. Met name voor de categorieën 
appliances,  health beauty & fitness en games groeit dit percentage 
als een dolle. Als je hier in je digital strategy geen rekening mee 
houdt, verlies je omzet.’
Bovendien is er volgens Faes voor AI steeds vaker een sleutelrol 
weggelegd. ‘Het toenemend belang van AI in social commerce. 

Rechtsreeks verkopen vanuit een social media platform (en dus 
alle extra stappen om naar een webwinkel te moeten ertussenuit 
knippen) is al lang niet nieuw meer. 60% van alle social 
mediagebruikers heeft de afgelopen periode minimaal één aankoop 
zo gedaan. Wat wel een groeiende trend is, is het gebruik van 
artificial intelligence om dat proces oneindig veel effectiever te 
laten verlopen. We werken daarvoor samen met de ontwikkelaars 
van PTTRNS.ai, die op dit gebied een internationale reputatie aan 
het opbouwen zijn.’
Joe Public’s Jeroen van Eck houdt het kort: ‘Belangrijkste trends: 

Minder promoties met premiums, tenzij ze duurzaam gesourced 
zijn. Zie het gedoe omtrent AH’s winterdorp.
Daarnaast voorzie ik dat E-commerce merken op winstgevendheid 
gaan sturen.’
Martijn de Beijer zoekt de ontwikkelingen vooral in verdere 
personalisatie van de dienstverlening: ‘Zelf designen. De trend 
van personaliseren en zelf kunnen designen zou wel eens een 
volgende fase in kunnen in 2020. Je eigen schoenen of lamp 
ontwerpen online en laten bezorgen was in 2019 al in opkomst 
en worden steeds populairder. Mensen vertrouwen steeds meer 
op online tools en dankzij uitstekende niet-goed-geld-terug 
acties voel je je nog zekerder. Voorbeelden zijn Philips 
MyCreation en Nike By You.

Ook 3D printing zet volgens mij door. Steeds meer producten 
worden in 3D geprint. Er kan vaak gerecycled plastic worden 
gebruikt en producten kunnen als het niet bevalt weer worden 
gerecycled. Daarnaast zijn de mogelijkheden haast onbeperkt als 
het gaat over het zelf ontwerpen van producten.’

no go in 2020
Belangrijker dan het signaleren can do of must do zijn de zaken die 
je meer beter voorgoed achterwege kunt laten. Traagheid kan geen 
enkele marketeer of brandowner zich anno 2020 permitteren, want 
de consument straft ‘fout gedrag’ razendsnel en genadeloos af.  
Albert Top: ‘Retailers die zich in 2020 alleen nog focussen op de 
verkoop van producten, komen van een koude kermis thuis. Het 
draait niet meer alleen om een focus op Return on Investment 
(ROI), maar ook op Return on Experience (ROX). Alleen het 
rendement meten op bijvoorbeeld sales per vierkante meter is dus 
niet meer genoeg; om de klant in 2020 voor je te winnen is het 
bieden van een superieure ervaring onvermijdelijk. In de toekomst 
zal deze verschuiving van ROI naar ROX verder bewegen naar 
Sustainable ROX, waarbij het rendement ook gemeten wordt op 
basis van ecologische of sociale voordelen, zoals het creëren van 
banen of een bijdrage aan het milieu.’
Hans Maltha: ‘Online zien als een eenrichtingskanaal. Nog te veel 
kleine en grote retailers zetten online slechts in als brochure. 
Natuurlijk ziet dat er vaak prachtig en soms zelfs innovatief uit, 
maar als je iets verder kijkt, gaat het om niets meer dan een online 
brochure. En dat is zonde, want je kunt online heel goed inzetten 
als verlengstuk voor de relatie met je klanten en het is de 
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‘Het is essentieel dat on- en offline 
naadloos in elkaar overloopt. Wat dat 

betreft loopt Europa ver achter op 
een land als China’ 

- Hans Maltha

‘Dit jaar gaan E-commerce merken  
op winstgevendheid sturen’ 
– Jeroen van Eck
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uitgelezen plek om deze relatie op- en uit te bouwen. Het is 
belangrijk dat je daarin vooral kijkt wat bij jouw klanten past 
en hoe je van toegevoegde waarde kan zijn, want niemand zit 
te wachten op de honderdste omgeving waarop  in kan 
inloggen, zonder dat het echt waarde toevoegt.’
Cees Faes: ‘De crappy integratie van communicatiemiddelen 
waar veel retailers zichzelf nog steeds aan schuldig maken. Je 
ziet gewoon dat de commercial, website, signing en social 
media door verschillende bureaus zijn gemaakt en dat die er 
allemaal een eigen sausje over gegooid hebben. Als de ANWB 
borden bijvoorbeeld opeens verschillende vormen, kleuren en 
lettertypes zouden hebben, zou iedereen de weg kwijtraken. 
Een customer journey kun je mijns inziens anno 2020 niet 
meer zo maar ongestraft in stukjes knippen en bij 
verschillende partijen in handen leggen. Het moet één strakke 
lijn naar de kassa zijn.’

Jeroen van Eck: ‘Mensen die zeggen dat stenen winkels geen 
toekomst hebben, slaan de plank heel erg mis.’
Martijn de Beijer: ‘Niet duurzame bezorgroutes als mensen 
online winkelen. Het groene blaadje bij de bezorgroutes van 
Bol.com zou de standaard moeten zijn. Hoe meer mensen die 
optie kiezen, hoe efficiënter de routes worden en hoe minder 
last je ondervindt qua bezorgtijd.’
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‘Als de ANWB-borden bijvoorbeeld 
opeens verschillende vormen, kleuren 
en lettertypes zouden hebben zou 
iedereen de weg kwijtraken’ 
– Cees Faes 
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