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Eenkwarteeuwwebwinkelen,
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Amsterdam

Voorlopig blijven veel webshops verlie-
zen lijden. Dat zegt Wijnand Jongen,
directeur vanThuiswinkel.org.Hijmaakt
inzijnnieuweboek25jaaronlinewinkelen
inNederland, geschrevenmet historicus
Wilbert Schreurs, de balans op. ‘De klant
zal zich het gemak van het webwinkelen
nietmeer latenontnemen.’

V Geenenkele supermarkt verdient geld
met e-commerce, zegt FransMuller,
ceo vanAholdDelhaize. Veelwebshops
maken verlies of nauwelijkswinst. Komt
hetnoggoed?
‘Webwinkelsmoetenhet stellenmet
lagemarges, dat is altijd zo geweest.De
gedachte omde tussenpersoon—de
winkel—ertussenuit te halen, heeft ge-
leid tot betere service en lagere kosten,
maar ook tot een race to thebottom. Nog
sneller, noggoedkoper, daar draait het
om.Die spiraal gaat nog veel slachtof-
fers eisen, indewinkelstraatmaar ook
online.Daar is het alleenminder zicht-
baar, omdat je ophetwebgeen lege
winkelpanden ziet.’

VHetkerkhof ligt al volmetwebshops.
Daar komendusnogmeernamenbij?
‘Ja. Er bestaannu zo’n60.000 tot 70.000
webshops. Veel kleintjes leiden een
marginaal bestaan,maar ookeenaan-
talmiddelgrotewebshops zal de tent
sluiten.Doordekomst vangrote e-com-
merceplatformenzijnwebwinkels zélf
ineensdenieuwe tussenpersonen, en
moeten ze vrezen voorhunbestaan.
Toch is het glaswatmij betreft halfvol.’

V Vanwaardat optimisme?Er komt
steedsmeer oog voordekeerzijden van
internetwinkelen, zoals datalekken,
verlies vanbanenenmilieuvervuiling.
‘Die keerzijden zijn er,maarmakende
gemiddelde consument gewoonniet
zoveel uit. Eendatalek?Soit.Naeen
ddos-aanval zou je verwachtendatmen-
senevenstoppenmet internetbankieren,
maarnietsdaarvan.Privacy, hetzelfde ver-
haal.Wewillenhet gemakniet opgeven.
Bij het consumentismeopBlackFriday
kun jeabsoluutbedenkingenhebben,
maaruiteindelijk vindenconsumenten
eenmooikoopje tochwel lekker.’

VHoever zijnwemet verdienmodellen
voor onlinewinkelen?
‘Hetwachten is opnieuwebusinessmo-
dellen, die zichonderscheiden vanhet
grijzemidden.Dat kaneen concept zoals
Picnic zijn, of een initiatief vandegrote
platforms. Soms is verlies ook eenkeu-
ze.Deoperatie vanBol.com is gewoon
winstgevend,maarAholdkiest voor forse
investeringen, omdeklant loyaler tema-

ken. Tochdenkenbedrijvennuanders
dan25 jaar geleden. Toenwerdgedacht:
diewinst komtwel eenkeer, het gaat om
marktaandeel.Wehaddenoogkleppen
op.Nu is iedereen zich ervanbewust dat
die strategie eindig is.Daaromdenk ik
niet datwenu in eenbubbel leven.’

V Opwelk gebiedgaanwede eerste grote
verandering zien?
‘Milieu. Eendeel is perceptie,wantmaar
3% tot 5%vande vervoersbewegingen in
stedenkomt voort uit e-commerce. Toch
zijn er grote kansenomvanonlinewin-
kelengroenwinkelen temaken. Als een
elektrischbusje, tot denok toe gevuld,
recyclebarepakjes zonder loze lucht be-
zorgt, is dat duurzamerdaneen com-
pletewoonwijkdiede autonaardewin-
kel pakt. Vooralmodewinkels krijgen
veel producten terug.De sectormoetde
consumentbewustermaken, opvoeden
eigenlijk.Misschienwel gewoondoor
geld voor retouren te vragen.’

V ‘Bestel nu, vandaagnog inhuis! Terug-

sturen?Retourenhalenwegratis bij u op.’
Als consument ervarenwij niets vandie
opvoedkundige rol.
‘Jullie hebbengelijk.We staannogaan
het begin. Alswebwinkel kun je erniet
omheenalles aan tebieden. Ik zal zelf
niet snel voor verplichtingenpleiten,
maar vindwel dat de sector eengeza-
menlijke verantwoordelijkheidheeft, en
hierin samenmoet optrekken.’

V Jullie schrijvendat de transforma-
tie vande retail in 2020goedopgang zal
komen.Hoezo?
‘2020wordthet jaar vannieuweconcep-
ten en samenwerkingsverbanden.Het
jaarwaarinkunstmatige intelligentie
doorbreekt, enwaarin spraakherken-
ning, 3D-printing en virtual reality een
beetje vandegrondkomen. Ik geloof
datweaande vooravond vangrote ver-
anderingen staan,waarinwij als consu-
mentenbepalenwelke technologieën
weaccepteren. Aalsweover 25 jaar terug-
kijken, zullenwe zeggendat 2020 een
soort kanteljaarwas.’

Wijnand Jongen: ‘De “race to the bottom” gaat nog veel slachtoffers eisen, in
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