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Voorwoord 
 

De detailhandel is één van de grootste werkgevers in ons land. Op dit moment is de 

sector flink in beweging, met name door de toename van de online verkoop. Bovendien 

is door de crisis en de nasleep daarvan en door problemen als gevolg van overnames 

door durfinvesteerders in het verleden nog steeds sprake van reorganisaties en 

herstructurer ingen. Ook verruimen openingstijden steeds verder en neemt het relatieve 

aandeel van steeds jongere werknemers toe. 

 

Door het verdwijnen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en het onderbrengen 

van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven KC Handel in SBB zijn de 

“natuurlijke” informatiebronnen over de sector verdwenen, net op een moment dat de 

snelle veranderingen vragen om een adequate voorziening van arbeidsmarktinforma t ie  

om doeltreffend beleid op te kunnen bouwen. 

  

Om goed in te kunnen spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de sector, 

heeft FNV Handel Panteia daarom gevraagd onderzoek uit te voeren naar de trends in 

de detailhandel en de gevolgen daarvan voor de factor arbeid. Naast de sector als 

geheel, richtte dit onderzoek zich in het bijzonder op een tweetal deelsectoren waarin 

de ontwikkelingen mogelijk nog sneller gaan dan in de andere detailhandelsbranc hes , 

namelijk de supermarkten en webwinkels. 

 

Het onderzoek is in 2016 uitgevoerd door Peter de Klaver, Patricia Honcoop, Rutger Kok 

en Pieter Fris onder begeleiding van ondergetekende. Het heeft geresulteerd in drie  

deelrapporten: detailhandel sectorbreed, supermarkten, webwinkels. Als input voor 

deze drie deelrapporten is een zogenaamde PESTLE-analyse uitgevoerd. Daarin zijn 

macro-omgevingsfactoren in kaart gebracht, die van invloed zijn op de arbeidsmarkt in 

(de deelsectoren van) de detailhandel. Voorliggend vierde deelrapport doet verslag van 

deze PESTLE-analyse. 

 

Douwe Grijpstra, 

Manager onderzoek arbeidsmarkt Panteia 
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1 Inleiding 

De arbeidsmarkt in (de deelsectoren van) de detailhandel staat niet op zichzelf; er zijn 

tal van context- ofwel macro-omgevingsfactoren van invloed op. De zogenaamde 

PESTLE-analyse (Engelse afkorting) vormt een handvat om dit op adequate wijze in 

kaart te brengen.  

 

De PESTLE-analyse is van oorsprong een bedrijfskundi g model dat een raamwerk 

beschrijft van relevante omgevingsfactoren. Het model wordt in de bedrijfskunde 

gebruikt voor omgevingsscans. Verder wordt het benut als externe analyse voor sterkte -

zwakteanalyses en marktonderzoek en biedt het een overzicht van de verschillende 

omgevingsfactoren voor een organisatie. Het is een bruikbare strategietechniek om 

marktgroei of -verval, bedrijfspositioner ing en -potentiee l en de richting van de 

bedrijfsuitvoering te begrijpen. 

Figuur 1  Macro-omgevingsfactoren arbeidsmarkt detailhandel 

Politieke en beleidsmatige 

ontwikkelingen

ARBEIDSMARKT

Vraagzijde

(werkgelegenheid en 

vacatures)

Aanbodzijde

(potentiële  

beroepsbevolking)

Aansluiting

Economische ontwikkelingen 

(macro-economie)

Sociaal-maatschappelijke 

ontwikkelingen (inclusief 

demografie)

Technologische ontwikkelingen 

en innovaties

Juridische ontwikkelingen 

(wet- en regelgeving)

Ontwikkelingen op gebied 

van  milieu en leefomgeving

 

Bron: Panteia 

De PESTLE-analyse is ook te gebruiken voor scans van de macro-omgeving van de 

arbeidsmarkt. Een deel van de omgevingsfactoren geldt voor de arbeidsmarkt als 

geheel, een ander deel is sectorspecifiek i.e. specifiek van invloed op de arbeidsmarkt 

in (deelsectoren van) de detailhandel . De relevante omgevingsfactoren in een PESTLE -

analyse zijn de volgende: 

 

  Politieke en beleidsmatige ontwikkelingen; 

  Economische ontwikkelingen (macro-economie); 

  Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen (inclusief demografische ontwikkelingen; 

  Technologische ontwikkelingen en innovaties; 

  Juridische (Legal) ontwikkelingen (wet- en regelgeving; hier is een link met politieke 

en beleidsmatige ontwikkelingen); 

  Milieu- en leefomgevingsfactoren (Environment).  
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De macro-omgevingsfactoren kunnen dienen als duiding en verklaring van recente 

ontwikkelingen en de huidige stand van zaken, en ook als input voor prognoses van 

arbeidsmarkt in (de deelsectoren van) de detailhandel. 
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2 Politiek en beleid 

De factor politiek en beleid is vooral in randvoorwaardelijke zin van invloed  op (de 

arbeidsmarkt in) de detailhandel. Relevant zijn vooral (de intensivering in 2016 van) de 

Retailagenda 2015 van EZ, het in april 2016 gestarte mobiliteitsprogramma van sociale  

partners, UWV en SZW en de binnenkort te verwachten Human Capital Agenda (HCA) 

voor de retail van brancheorganisatie Detailhandel Nederland. Daarnaast is te wijzen op 

de Digitale Agenda (met name van belang voor de deelsector webwinkels) en op 

regionale beleidsinitiatieven gericht op (de werkgelegenheid in) de detailhandel.  

2.1 Kabinetsbeleid op het gebied van detailhandel 

Om winkelstraten aantrekkelijker te maken en online winkelen te verbeteren, werkt het 

kabinet samen met alle partijen binnen de retailsector. Rijksoverheid, lagere overheden 

en marktpartijen hebben in maart 2015 een twintigtal afspraken gemaakt in de 

Retailagenda 2015. Op basis daarvan wordt in 2016 (en de jaren daarna) - naast verder 

verminderen van de leegstand van winkelpanden, beter inspelen op veranderende 

voorkeuren van het winkelend publiek en meer ruimte om winkels te combineren met 

horeca – ingezet op extra scholing. Eén van de afspraken in de agenda is het aan 

(zelfstandige) retailers op een toegankelijke manier kennis en kunde aanbieden zodat 

zij succesvol omnichannel kunnen ondernemen, door het opzetten van learning circles. 

Te beginnen met een pilot in de woon-, mode- en schoenenbranche. Met gemeenten 

zijn in het kader van de Retailagenda 2015 zogenaamde Retaildeals gesloten. 1  

 

Belangrijkste afspraken Retailagenda 2015 

De detailhandel is een belangrijke economische sector in ons land. Daarnaast vormen winkels 

samen met horeca het hart van de binnensteden en kernen en zijn winkelstraten een belangrijke 

factor voor de aantrekkelijkheid, vitaliteit en leefbaarheid van steden en dorpen. Met de 

afspraken in de Retailagenda 2015 willen de ondertekenaars (kabinet, lagere overheden en 

marktpartijen) de retail toekomstbestendig maken. De belangrijkste afspraken in de 

Retailagenda 2015 zijn de volgende: 

 

Sterke winkelgebieden 

 In 50 gemeenten worden Retaildeals gesloten, waarmee gemeenten hun detailhandel door 

goede ruimtelijke ordening en regelgeving toekomstbestendig maken. Gemeenten worden 

daarbij ondersteund door het Retailteam en met een toolkit. 

 In 75 winkelstraten worden partijen bijeengebracht om het winkelgebied te versterken en 

de mogelijkheden op digitaal gebied te verkennen. Deze projecten worden ondersteund 

vanuit lokale Rabobankkantoren binnen het platform ‘De nieuwe Winkelstraat’ (zie 

verderop). 

 Vastgoedpartijen en Detailhandel Nederland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over 

de huurmarkt, onder andere om de huurprijzen niet op basis van historische huurprijzen 

maar marktconform vast te stellen. De afspraken worden de komende tijd nader juridisch 

uitgewerkt, bijvoorbeeld in een convenant, binnen de huidige wettelijke kaders.  

 Provincies wordt geadviseerd een stevige regie te voeren over het ruimtelijk -economisch 

detailhandelsbeleid. Provincies hebben een belangrijke rol bij functioneren van de 

winkelvastgoedmarkt, het terugbrengen van overaanbod en het voorkomen van leegstand. 

 

                                                 
1 Retailagenda, maart 2015; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inhoud/miljoenennota -

rijksbegroting-en-troonrede/onderwerpen-rijksbegroting-2016-uitgelicht/economische-zaken.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inhoud/miljoenennota-rijksbegroting-en-troonrede/onderwerpen-rijksbegroting-2016-uitgelicht/economische-zaken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inhoud/miljoenennota-rijksbegroting-en-troonrede/onderwerpen-rijksbegroting-2016-uitgelicht/economische-zaken
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Investeren in mensen 

 De veranderingen in de sector stellen nieuwe eisen aan competenties en vaardigheden van 

het personeel. Werkgevers en werknemers presenteerden medio 2015 een gezamenlijke 

human capital strategie voor werknemers in de retail. 

 De retailsector heeft in het voorjaar van 2015 een sectorplan ingediend bij het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee kunnen 250 transitietrajecten voor 

werknemers in de retail worden gerealiseerd. 

 Retailers gaan hun kennis en ervaring op het gebied van e -Commerce delen en zetten 

daarvoor ‘Learning circles’ op. 

Kansen voor ondernemerschap 

 Het ministerie van Economische Zaken stelt samen met de sector een regeldrukagenda op. 

Knelpunten op lokaal, nationaal en Europees niveau worden aangepakt. In 12 gemeenten 

wordt geëxperimenteerd met verlichte regels in winkelgebieden. Zo ontstaat ruimte voor 

nieuwe concepten in de retail. 

 In 2016 worden de vijf grootste Nederlandse webwinkels aangesloten op eID (variant van 

DigiD). Daarvoor wordt eerst een pilot gestart met 1 .000 consumenten, gemeenten en 

enkele grote omnichannel winkels. Door het gebruik van één middel voor identificatie wordt 

de digitale sleutelbos verminderd. Dit biedt consumenten gemak, privacy en veiligheid.  

 De sector, VNO-NCW/MKB Nederland, banken en accountants gaan ondernemers 

ondersteunen bij het zoeken naar financiering en het combineren van bancaire leningen en 

alternatieve financieringsvormen. Het Pensioenfonds Detailhandel investeert 40 miljoen 

euro in het MKB Impulsfonds ten behoeve van leningen aan het mkb.  

 Met de Shopping Alliance wordt Nederland gepromoot als internationale winkelbestemming. 

Internationale bezoekers besteden 30 procent van hun vakantiebudget in de retail en 

dragen door hun verblijf bij aan de vitaliteit van onze binnensteden .2 

 

In mei 2016 zijn aanvullende afspraken gemaakt gericht op intensivering van de 

Retailagenda 2015. Deze intensivering van de Retailagenda is nodig na recente 

faillissementen van grote winkelketens, waardoor de markt voor winkelpanden extra 

onder druk staat. Om de problemen aan te pakken, gaat een landelijk team komend 

jaar samen met gemeenten in kaart brengen hoe en waar er vierkante meters uit de 

markt zijn te nemen. Tevens worden uitbreidingsplannen kritisch tegen het licht 

gehouden. Naast aanvullende afspraken over het terugdringen van 

winkelvloeroppervlakte is het de bedoeling – naast de 31 reeds gesloten deals - 53 

nieuwe Retaildeals te sluiten.3 

 

Op 28 april 2016 is op initiatief van de sociale partners (Detailhandel Nederland en FNV 

en CNV Vakmensen) een mobiliteitsprogramma voor de retail van start gegaan met 

ondersteuning van het UWV en een cofinanciering van het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid van 50 procent. Het doel hiervan is om werknemers die hun baan 

hebben verloren extra te ondersteunen zodat zij zo snel mogelijk weer aan het werk 

kunnen, al dan niet in de retailsector. Verder zal Detailhandel Nederland in 2016 komen 

met een gedragen schets van een Human Capital Agenda voor de retail. Het gaat daarbij  

om een nieuwe visie op het personeelsbeleid voor de Nederlandse detailhandel , 

tegemoetkomend aan de veranderde eisen aan werknemers. De nadruk zal daarin liggen 

op (de opwaardering van de) scholing van zittend en nieuw personeel.4 

                                                 
2 M inis terie van EZ (2015). Kamerbrief Retailagenda (plus bijlage: Retailagenda) 
3 M inis terie van EZ (2016). Kamerbrief V oortgangsrapportage Retailagenda; O nsRetailland (2016). 

V oortgangsrapportage Retailagenda. A pril 2016. 
4 M inis terie van EZ (2016). Kamerbrief V oortgangsrapportage Retailagenda; O nsRetailland (2016). 

V oortgangsrapportage Retailagenda. A pril 2016. 
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2.2 Platform De nieuwe winkelstraat (DNWS) 

Platform De nieuwe winkelstraat (DNWS) is een (onafhankelijk) kennis- en 

netwerkcentrum gericht op de toekomst van winkelgebieden in Nederland. Platform 

DNWS is sterk gericht op het realiseren van succesvolle kruisbestuivingen tussen de 

fysieke wereld en de online wereld, mede gezien de steeds meer vervagende grenzen 

tussen beide werelden. Het platform faciliteert onder meer kennis, beschikbare 

oplossingen, good & bad practices, content (data) en infrastructuur voor lokale  

initiatieven. Het verzamelt informatie door bestaande initiatieven te volgen en te  

ondersteunen, maar ook door zelf projecten en onderzoeken te starten. Inmiddels is 

platform DNWS met zo’n 75 winkelgebieden aan de slag. 

 

Missie van DNWS is: 

 Duurzame verbindingen leggen tussen belanghebbende organisaties  van winkelgebieden op 

landelijk en lokaal niveau; 

 Winkelgebieden in beweging krijgen door met elkaar concrete en praktische plannen van 

aanpak op maat te ontwikkelen; 

 Inspiratie en praktische kennis bieden; tools en middelen ontwikkelen en beschikbaar 

stellen; 

 Het ondoorzichtige aanbod van experts en leveranciers transparant maken en vraag en 

aanbod inzichtelijk maken. 

 

Taakstellingen van DNWS zijn dat: 

1. 75 procent van alle winkelgebieden zich op basis van een heldere visie op de toekomst, in 

nauwe samenwerking met alle lokale betrokkenen, structureel bezighoudt met het 

doorvoeren van vernieuwing en verandering; 

2. Informatie over alles wat relevant is voor de transformatie van winkelgebieden -inclusief 

cultuur, horeca e.d - op één plek, bruikbaar en toegankelijk te vinden is.  

3. Het landschap van aanbieders op het gebied van kennis en technologie helder en 

overzichtelijk is voor winkelgebieden, zodat ze precies weten bij wie ze waarvoor terecht 

kunnen; 

4. Ervaring en kennis die in Nederland in de praktijk wordt opgedaan met elkaar wordt 

gedeeld, zodat de aanpak steeds verder kan worden verbeterd.5 

 

2.3 De Digitale Agenda 

Hoewel geen expliciete aandacht aan webwinkels wordt besteed, is de Digitale Agenda 

in randvoorwaardelijke zin wel van belang voor de verdere ontwikkeling van deze 

deelsector. Digitalisering is - nu en in de toekomst – van groot belang voor de welvaart 

in Nederland. Met de Digitale Agenda stimuleert het kabinet daarom de verdere 

digitalisering van de Nederlandse economie op de volgende vijf gebieden: onderwijs, 

kennis en innovatie; snelle en open infrastructuur; veiligheid en vertrouwen; ruimte 

voor ondernemers; digitalisering van domeinen. 

 

Digitale Agenda 

1. Onderwijs, kennis en innovatie: De beschikbaarheid van voldoende talent en professionals 

met de juiste vaardigheden vormt een grote uitdaging voor de digitale economie in 

Nederland. Dit vraagt om blijvende inspanningen van de overheid, het bedrijfsleven en  de 

onderwijssector. 

2. Snelle en open infrastructuur: De digitalisering stelt steeds hogere eisen aan de 

infrastructuur. We slaan data steeds vaker op in de cloud. De data moet snel toegankelijk 

                                                 
5 http://www.platformdenieuwewinkels traat.nl . 

http://www.platformdenieuwewinkelstraat.nl/


 

 

 

10 
 
 

 

  

 

zijn. Het internet verbindt alles met alles, altijd en overal. Daarom zijn betrouwbare vaste 

en mobiele netwerken belangrijk. 

3. Veiligheid en vertrouwen: Nederland is internationaal gezien een veilige en betrouwbare 

plaats om zaken te doen. Maar ook de dreiging van cybercrime en digitale spionage is zeer 

reëel en neemt toe. Nederland werkt daarom hard aan het verbeteren van de digitale 

veiligheid. 

4. Ruimte voor ondernemers: Ondernemers krijgen meer ruimte om te ondernemen met 

optimaal gebruik van ICT. Dat betekent minder regeldruk, toekomstbestendige regels, 

betere digitale dienstverlening door de overheid en een Europese markt zonder barrières. 

Er is extra aandacht voor startups. 

5. Digitalisering van domeinen: Het kabinet werkt aan de digitalisering op het gebied van 

industrie (bijvoorbeeld slimme robots), zorg (bijvoorbeeld  hartbewaking op afstand), 

energie (bijvoorbeeld besparing door digitale regelaars) en mobiliteit (bijvoorbeeld digitale 

vrachtbrieven).6 

 

2.4 Regionale beleidsinitiatieven 

Voor de provincies Drenthe en Overijssel vormt de recente ontslaggolf in de detailhandel 

een punt van grote zorg. De beide provincies gaan daarom achthonderd werkloze 

winkelmedewerkers helpen met het vinden van een nieuwe baan. Het initiatief is bedoeld 

om werknemers die werkloos zijn geworden door faillissementen grote winkelketens 

(zoals V&D en Scheer & Foppen) snel weer aan het werk te krijgen. De deelnemende 

werkzoekenden worden begeleid naar nieuw werk of zelfstandig ondernemerschap . 

Daartoe worden trainingen en opleidingen aangeboden. Ook komt er een mobiliteits poo l 

om voor de deelnemers een nieuwe baan te vinden. Behalve de twee provincies dragen 

ook verschillende gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en sociale partners bij aan het 

initiatief. Ook is om en nabij €1,7 miljoen Europese subsidie aangevraagd.7 Inmiddels 

is deze aanvraag gehonoreerd. 

  

                                                 
6 M inis terie van EZ (2016). Digitale A genda. V ernieuwen, vertrouwen, versnellen. 
7 http://www.dis trifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/9/provincies-helpen-werkloos-winkelpersoneel-

101101483  

http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/9/provincies-helpen-werkloos-winkelpersoneel-101101483
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/9/provincies-helpen-werkloos-winkelpersoneel-101101483
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3 Economie 

Dit hoofdstuk richt zich op de macro-economische ontwikkelingen. De (recente en 

verwachte) ontwikkelingen/trends in de economie op sectoraal niveau komen aan de 

orde in desbetreffende hoofdstukken van de deelrapporten. 

3.1 Huidige stand van zaken 

De Conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een 

hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse 

conjunctuur. Zoals een klok de actuele tijd laat zien, zo toont de Conjunctuurklok de 

actualiteit van de conjunctuur. Door dertien geselecteerde indicatoren gezamenlijk af te  

beelden, ontstaat een samenhangend beeld van de stand van de conjunctuur. Dit 

conjunctuurbeeld betreft niet een verslagperiode maar een bepaald moment (in de rege l 

ultimo van de maand). 

Figuur 2  C onjunc tuurklok, s tand afzonderlijke klokindicatoren december 2016 

 

Bron: CBS Conjunctuurklok, cbs .nl 
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Toelichting 

Op de verticale as (de y-as) van de Conjunctuurklok is voor iedere indicator zijn afwijking tot 

de langetermijntrend uitgezet. Op de horizontale as (de x -as) van de klok is de periode-op-

periodeontwikkeling geplaatst. Er zijn vier fasen te onderscheiden:  

1. Boven langetermijntrend en afgenomen t.o.v. vorige periode (het kwadrant linksboven, kleur 

oranje) 

2. Onder langetermijntrend en afgenomen t.o.v. vorige periode (het kwadrant linksonder, kleur rood 

) -> laagconjunctuur 

3. Onder langetermijntrend en toegenomen t.o.v. vorige periode (het kwadrant rechtsonder, kleur 

geel) -> herstelfase 

4. Boven langetermijntrend en toegenomen t.o.v. vorige periode (het kwadrant rechtsboven, kleur 

groen) -> hoogconjunctuur. 

 

Volgens de Conjunctuurklok van CBS is het conjunctuurbee ld in december 2016 gunstig. 

Alle indicatoren in de Conjunctuurklok presteren beter dan hun langjarige trend. Van de 

dertien indicatoren staan er tien in het groene en drie in het oranje kwadrant. 

3.2 Korte termijn  

Economische groei 

Volgens de Decemberraming 2016 van het CPB zet de economische groei in Nederland 

door. Het planbureau verwacht zowel voor 2016 als 2017 een toename van het bbp 

met 2,1 procent. Dat betekent een terugkeer van het bbp per hoofd van de bevolking 

op het niveau van voor het uitbreken van de crisis in 2008. De economische groei 

wordt vooral veroorzaakt door de stijgende consumptie door huishoudens (+1,6 

procent in 2016 en +2,1 procent in 2017). Door de voortgaande 

werkgelegenheidsgroei en een reële loonstijging neemt het beschikbaar inkomen van 

huishoudens toe. Ook de sterke groei van de huizenmarkt stuwt de consumptie  

omhoog (zowel door met verhuizing en inrichting samenhangende uitgaven als de als 

gevolg van de stijgende huizenprijs positieve vermogensontwikkeling). Verder dragen 

ook de bedrijfsinvesteringen, overheidsbestedingen en uitvoer in positieve zin bij aan 

de economische groei in ons land. Internationaal gezien belangrijke risico’s voor de 

economische groei vormen de beleidsonzekerheid in de EU (Brexit, aankomende 

landelijke verkiezingen in een aantal landen) en de VS (aankomend presidentschap 

Trump) en de aanhoudende zwakte van economieën in – met name het zuidelijk deel 

van – de eurozone. 8 

Tabel 1  Kerngegevens  Nederlandse economie 2012 -2017 (mutaties  per jaar in procent)  

 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 

Bruto Binnenlands  P roduc t (BBP ) -1 ,1  -0 ,2  1 ,4  2 ,0  2 ,1  2 ,1  

P roduc tie marktsec tor -1 ,2  -0 ,7  2 ,4  2 ,8  2 ,7  2 ,7  

C onsumptie huishoudens  -1 ,2  -1 ,0  0 ,3  1 ,8  1 ,6  2 ,1  

A rbeidsproduc tiviteit marktsec tor (per uur) -0 ,1  -0 ,4  1 ,6  1 ,6  0 ,8  1 ,3  

U itvoer van goederen en diens ten 3 ,8  2 ,1  4 ,5  5 ,0  3 ,4  3 ,2  

C ontrac tloon marktsec tor 1 ,6  1 ,2  1 ,0  1 ,3  1 ,7  1 ,7  

Koopkracht (s tatis ch, mediaan alle huishoudens) -1 ,9  -1 ,3  1 ,3  1 ,1  2 ,7  0 ,7  

*Ramingen 

Bron: CPB (2016). Decemberraming 2016; bewerking Panteia  

  

                                                 
8 C PB (2016). December 2016. 
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Consumenten- en producentenvertrouwen 

Relevante indicatoren voor de macro-economische ontwikkeling op korte termijn zijn 

ook het consumenten- en producentenvertrouwen.9 Deze geven een snelle indicatie in 

welke richting de consumptie door huishoudens respectievelijk de industriële productie  

zich in de nabije toekomst (één jaar vooruit) ontwikkelt. 

Figuur 3  C onsumentenvertrouwen 

 

Bron: CBS 

 

De stemming onder consumenten komt in december 2016 - net als in november en 

oktober - uit op 12. Dat is het hoogste niveau in ruim negen jaar. Consumenten oordelen 

nagenoeg gelijk over het economisch klimaat. De koopbereidheid blijft gelijk. Met 12 

ligt het consumentenvertrouwen in december ruim boven het gemiddelde over de 

afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit 

(27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44). 
  

                                                 
9 Iedere maand voert het C BS het C onsumenten C onjunctuuronderzoek uit. C onsumenten krijgen in dit 

onderzoek vragen ges teld over de algemene economische s ituatie, de eigen financ iële s ituatie en de 

koopbereidheid (in de afgelopen en komende 12 maanden). O p basis hiervan wordt het 

consumentenvertrouwen bepaald.  

De indicator producentenvertrouwen is  samengesteld uit drie deelindicatoren uit de maandelijkse 

C onjunc tuurenquête Nederland. Het betreft de antwoorden van bedrijven op de vragen naar de verwachte 

bedrijvigheid in de komende drie maanden, het oordeel over de orderpos itie en het oordeel over de voorraden 

gereed produc t. 
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Figuur 4  P roducentenvertrouwen 

 

Bron: CBS 

 

Het producentenvertrouwen steeg van 3,4 in november naar 4,7 in december. 

Ondernemers in de industrie zijn vooral positiever over hun orderportefeui lle en de 

verwachte bedrijvigheid. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustr ie zijn 

het meest positief. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de 

overhand. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het 

gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,6). Het vertrouwen van de ondernemers 

bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste 

waarde (-23,5).10 

3.3 Middellange termijn 

De Middellangetermijnverkenning 2018-2021 van het CPB (2016) beslaat de volgende 

kabinetsperiode en dient als basis voor de doorrekening van de partijprogramma’s voor 

de komende verkiezingen. Het economisch herstel van de afgelopen jaren houdt naar 

verwachting van het CPB aan, met een groei van 1,8 procent per jaar over de periode 

2018-2021, maar blijft kwetsbaar bij aanhoudende internationale onzekerheden. De 

potentiële groei bedraagt 1,6 procent in deze periode en stoelt vooral op de 

productivite itsgroe i en veel minder dan in het verleden op extra arbeidsaanbod. De 

consumptie van huishoudens groeit met 1,0 procent per jaar. Het besteedbaar inkomen 

van alle huishoudens neemt voornamelijk toe doordat de werkgelegenheid stijgt. De 

investeringen groeien met 2,7 procent per jaar. De groei van de consumptie en van de 

investeringen is bescheiden in vergelijking met de periode 2014-2017. De uitvoer 

profiteert van een aantrekkende wereldhandel, maar wordt anderzijds geremd door een 

duurder wordende euro. De groei gaat gepaard met een daling van de werklooshe id 

naar 5,5 procent in 2021 en een inflatie van 1,6 procent. 

 

Huishoudens kunnen in de jaren 2018-2021 niet rekenen op een koopkrachtstijging. Dit 

geldt voor het mediane huishouden, zonder verandering in gezins- of werksituatie . 

Werkenden zien hun koopkracht licht toenemen door een reële contractloonstijging van 

0,3 procent per jaar. De koopkracht van gepensioneerden en uitkeringsgerechti gde n 

                                                 
10 C bs .nl. 
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neemt echter af met 0,2 procent per jaar, mede door een beperkte indexatie van de 

aanvullende pensioenen. Na 2021 neemt de inkomensongelijkheid verder toe.11  

 

Naar verwachting van het CPB zal de Brexit de economie van Nederland – op termijn - 

relatief hard raken. In vergelijking met die van de EU is de (open) Nederlandse economie 

via de handel meer met de economie van het Verenigd Koninkrijk (VK) verweven is. De 

kosten voor Nederland kunnen in 2030 oplopen tot zo’n 10 miljard euro (1,2 procent 

van het bbp). Als – net als in recente voorbeelden uit de literatuur ook - wordt 

aangenomen dat de groei wordt bepaald door ‘handelgedreven innovatie’, dan kunnen 

deze kosten zelfs 65 procent hoger uitvallen.12 

 

                                                 
11 C PB (2016). M iddellangetermijnverkenning 2018-2021. 
12 C PB (2016). Nederlandse kosten Brexit door minder handel. 





 

 

 

  

 17 
 

 

4 Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 

De sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen zijn op verschillende manieren van invloed 

op de arbeidsmarkt in de detailhandel. Zij hebben enerzijds effect op de omvang van 

de consumptie en op het gedrag van consumenten en anderzijds op het arbeidsaanbod 

(de omvang en samenstelling van de beroepsbevolking). 

4.1 Demografische ontwikkelingen 

Volgens bevolkingsprognoses van het CBS (2014-2060) groeit de Nederlandse bevolking 

nog door tot 18 miljoen inwoners rond 2044, waarna de groei sterk vertraagt. De 

bevolkingsgroei in de komende decennia is eerder te verklaren doordat er meer 

migranten naar Nederland komen dan dat er mensen uit Nederland weggaan. Ook stijgt 

de levensduur van mensen en worden er – omdat het aantal vrouwen van rond de dertig 

toeneemt - weer meer kinderen geboren. In de toekomst zal de Nederlandse bevolking 

meer ouderen en meer allochtonen tellen.13 

 

Op regionaal niveau blijft volgens regionale bevolkings- en huishoudensprogno ses 

(2013-2040) van PBL en CBS het merendeel van de gemeenten de komende decennia 

groeien. Aan de randen van Nederland zullen echter diverse gemeenten krimpen. De 

bevolkingskrimp concentreert zich in Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, Zuidoost–

Drenthe, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen en de provincie Limburg. De 

bevolkingsgroei vindt vooral plaats in de Randstad, en daarbinnen in de grote 

gemeenten en de randgemeenten eromheen.14 

 

Belangrijke demografische trends die de komende decennia consequenties hebben voor 

de arbeidsmarkt in de detailhandel zijn verder verdunning van de huishoudens en 

ontgroening, vergrijzing en verkleuring van de bevolking en: 

  Het aantal alleenstaanden in Nederland stijgt veel sterker dan het aanta l 

meerpersoonshuishoudens. Van de ruim 7,6 miljoen huishoudens in Nederland is 

momenteel 37 procent een eenpersoonshuishouden, 29 procent een 

meerpersoonshuishouden zonder kinderen, 34 procent een huishouden met 

kind(eren) en 7 procent een eenoudergezin. Ook is een verder stijgend aanta l 

echtscheidingen te zien: inmiddels eindigt 38 procent van de huwelijken in een 

scheiding.15 Verdunning van huishoudens betekent per saldo meer bestedingen.  16 

  De ontgroening en vergrijzing gaan verder: het aandeel 65-plussers was in 2002 

nog 13,6 procent, nu is dat bijna 18 procent. Ouderen hebben in het algemeen meer 

te besteden dan jongeren. Door de vergrijzing gaan ook consumptiepatr one n 

veranderen; ouderen richten hun leven anders in en hebben andere behoeften dan 

gezinnen met kinderen of jonge tweeverdieners. Die veranderingen kunnen op vele  

terreinen zijn: eten en drinken, vrijetijdsbesteding en vakantie, vervoer, inrichting 

van de leefomgeving etc.17 Ook kopen ouderen momenteel minder vaak online dan 

jongeren - er is op dit punt wel duidelijk sprake van een inhaalrace (zie tekstvak 

hieronder). 

  

                                                 
13 C BS (2014). Bevolkingsprognose 2014–2060: groei door migratie. 
14 PBL en C BS (2014). De Nederlandse bevolking in beeld - V erleden Heden en Toekomst; 

http://www.pbl.nl/themas ites/regionale-bevolkingsprognose/prognoses-in-beeld/bevolkingsprognoses-2013-

2040. 
15 SC P  (2015). De sociale s taat van Nederland 2015 
16 SC P  (2015). De sociale s taat van Nederland 2015 
17 SC P  (2015). De sociale s taat van Nederland 2015 

http://www.pbl.nl/themasites/regionale-bevolkingsprognose/prognoses-in-beeld/bevolkingsprognoses-2013-2040
http://www.pbl.nl/themasites/regionale-bevolkingsprognose/prognoses-in-beeld/bevolkingsprognoses-2013-2040
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Vergrijzing van het winkelend publiek 

Volgens het Economisch Bureau van ING zullen demografische veranderingen, zoals de 

vergrijzing, impact hebben op de toekomstige bestedingen in winkels. De groep 65+ wordt 

steeds belangrijker. Niet alleen zal hun aandeel in de bevolking toenemen, ze zijn ook 

steeds vaker (langer) vitaal en ondernemend en beschikken vaak over veel tijd en geld.  

Tegelijkertijd, zo constateert retailbureau Q&A, winkelen ouderen naar verhouding weinig  

en geven zij ook minder uit; vooral doordat ze al veel spullen hebben en in een fase in hun 

leven zijn beland dat ze minder behoefte hebben aan steeds weer nieuwe spullen. Winkels 

in vergrijzende gebieden - zoals het noorden, oosten en zuiden van het land – zullen 

rekening moeten houden met sterk dalende volumes. Verder zal door de vergrijzing het 

zwaartepunt in het winkelen minder bij de weekenden en koopavonden komen te liggen. 

Branches binnen de detailhandel die de vruchten zullen plukk en van de vergrijzing zijn - 

naast winkels die zich richten op gezondheid en wellness – onder meer winkels in 

tuingereedschap, tijdschriften/boeken, bloemen/planten binnen, 

(zonne)brillen/gehoorapparaten en accessoires voor sport en recreatie. Verder is er weer 

een bescheiden opleving van het – door het internet in verdrukking geraakte – fysieke 

reisbureau. 

Van belang is dat winkels het ouderen meer naar de zin maken (onder meer door brede 

gangpaden, voldoende wc’s, goede verlichting, andere/ minder harde muziek, grote 

belettering, zitjes om uit te rusten en een gezellig restaurant/ koffiecorner). Ook de inzet 

van ouder personeel is van belang. 

Al met al gaat winkelen door de vergrijzing veranderen: waar jongeren functioneel 

winkelen, is het voor ouderen vooral een sociale bezigheid.18 

 

Online koopgedrag ouderen 

Webloyalty en GfK deden onderzoek naar het (online) winkelgedrag van Nederlandse 55-

plussers. Van deze groep verwacht meer dan de helft (55 procent) de komende twee jaar 

steeds meer online te gaan shoppen. De afgelopen twee jaar was al een toename te zien in 

het door hen online aanschaffen van onder meer elektronica en reizen. Dagelijkse 

boodschappen worden door de oudere doelgroep nog maar weinig online aangeschaft. De 

belangrijkste redenen om nog niet (altijd) online te winkelen, zijn het niet kunnen voelen 

of zien van het product (65 procent), de onzekerheid over de betrouwbaarheid van een 

webshop (39 procent), het verplicht vooraf moeten betalen (37 procent) en het gebrek aan 

persoonlijk contact (34 procent).19 

 

In het onderzoeksprogramma Shopping2020 wordt de verwachting uitgesproken dat in 2020 

de ‘nieuwe ouderen’ nagenoeg allemaal online actief zullen zijn. Dit betekent dat bijna 

iedereen zich online oriënteert en ook online koopt. 20 

 

Ontgroening betekent ook minder instroom in de opleidingen. Vooralsnog is dat 

vooral in het vo en mbo merkbaar. Minder instroom in de opleid ingen betekent 

uiteindelijk ook minder arbeidsaanbod. Van vergrijzing gaat een zelfde effect uit.  

  De toenemende multicultura lite it van de Nederlandse samenleving heeft met name 

gevolgen voor consumentenvoorkeuren/patronen. Een voorbeeld is de groeimarkt 

van halal-producten.21 Te wijzen is verder op de opkomst van winke ls 

gespecialiseerd in bijvoorbeeld Aziatische, Pools of Turkse producten.22 

                                                 
18 A rtikel ‘Je bent pud en je wilt wat. De vergrijzing van de winkels traat’, IN: De V olkskrant, 2  juli 2016; ING 

Economisch Bureau (2016). O ld fashion –  V ergrijzing vormt uitdaging fashion retail;  
19 Webloyalty en GfK (2016). Silver Shoppers. Een onderzoek naar het (online) winkelgedrag van de 

Nederlandse 55+er . 
20 https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen. 
21 http://www.dis trifood.nl/assortiment/nieuws/2016/4/halal-is-de-nieuwe-groeimarkt-10196748.  
22 Zo heeft bijvoorbeeld de A ziatische supermarktketen A mazing Oriental momenteel 20 filialen in ons  land. Men 

denkt aan uitbreiding met nog 10 filialen. Zie: http://www.dis trifood.nl/formules/nieuws/2016/8/amazing-

oriental-ziet-ruimte-voor-30-filialen-101100346.  

https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen
http://www.distrifood.nl/assortiment/nieuws/2016/4/halal-is-de-nieuwe-groeimarkt-10196748
http://www.distrifood.nl/formules/nieuws/2016/8/amazing-oriental-ziet-ruimte-voor-30-filialen-101100346
http://www.distrifood.nl/formules/nieuws/2016/8/amazing-oriental-ziet-ruimte-voor-30-filialen-101100346
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4.2 Positie en gedrag van de consument  

De laatste jaren heeft de consument veel gewonnen aan macht ten opzichte van de 

retailer. In dit verband wijst het onderzoeksprogramma Shopping202023 onder meer 

op de volgende ontwikkelingen: 

  Prijs- en servicetransparantie: Door zoekmachines en prijsvergelijkingss i tes 

kunnen producten niet alleen gemakkelijk op prijs worden vergeleken maar ook op 

kwaliteit. Daarnaast beoordelen consumenten retailers steeds vaker op hun service. 

De consument weet daardoor vaak meer over de producten of diensten dan de 

(online) verkoper die deze moet verkopen. Recent onderzoek onder 1.000 

Nederlandse shoppers door Manhattan Associates onderstreept dit. Nederlandse 

consumenten zijn minder positief over de klantbeleving in de fysieke winkels, voora l 

niet over de productkennis van winkelmedewerkers. 75 procent geeft aan het gevoe l 

te hebben meer van producten te weten dan het personeel in de vestiging. De 

klantbeleving in de winkels blijft achter op de kwaliteit die  consumenten online 

gewend zijn.24 

  Communicatiekracht: Waar de consument zich vroeger niet of nauwelijks via 

(massa)media kon uiten, bieden sociale media - zoals Facebook, LinkedIn, YouTube 

en Twitter – eenieder de middelen om het grote publiek te bereiken. Via genoemde 

kanalen stellen consumenten ook hun (positieve en negatieve) ervaringen met de 

detailhandel aan de orde. 

  ‘Grenzeloos en ongrijpbaar' gedrag De consument wordt steeds ongrijpbaarder : 

hij bepaalt zelf wat hij leest, wat hij ziet en waar hij koopt. Met hetzelfde gemak 

koopt hij niet alleen online maar ook in het buitenland.  

 

De verwachting is dat bovenstaande ontwikkelingen de komende jaren verder zullen 

doorzetten. Naarmate de gebruiksvriende lijkheid van online toepassingen verder 

toeneemt, de consument steeds meer gebruikmaakt van en (continu) online is met 

SmartWare en online (en internationaal) kopen steeds meer gemeengoed wordt, blijven 

deze ontwikkelingen volgens Shopping2020 aan kracht winnen.25 

4.3 Overige sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 

Andere sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt 

in de detailhandel zijn onder meer de volgende: 

  24-uurs economie: Nederland ontwikkelt zich steeds meer tot een 24-uurs 

economie, i.e. een samenleving waarbij de bedrijvigheid dag in dag uit en dag en 

nacht doorgaat. In de detailhandel komt dit onder meer uiting in het steeds grotere 

marktaandeel van de webwinkels (die per definitie 24/7 ‘open’ zijn) en in de steeds 

ruimere mogelijkheden voor openstelling van fysieke winkels in de avonduren en op 

zon- en christelijke feestdagen.26 Zo groeit volgens cijfers van Gfk de zondagomzet 

in Nederland, doordat steeds meer huishoudens (bijna 7 op 10) vaker boodschappen 

                                                 
23 In 2013 hebben in het kader van het onderzoeksprogramma Shopping2020 460 experts (directie en hoger 

management leden uit het bedrijfs leven, politici en gemeenten, hoogleraren en promovendi van universiteiten) 

verdeeld over 19  expertgroepen een vis ie uitgewerkt rondom winkelen in 2020. In 2014 is dit 

onderzoeksprogramma vervolgens getransformeerd naar een ac tieprogramma (roadmap). V anaf 2015 gaat het 

programma verder als  ShoppingTommorow, een platform waar retailers gezamenlijk continu de ontwikkelingen 

van consumentengedrag, technologie en de (internationale) markt verkennen en tot concrete acties komen om 

hun eigen concurrentiepositie en die van Nederland te verbeteren. Het onderzoeksplatform is geïnitieerd door 

Thuiswinkel.org en wordt onders teund door 24 branche- en belangenverenigingen, van de A NVR (reizen) tot en 

met het V erbond van V erzekeraars. 
24 http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/03/klantbeleving-in-winkels-blijft-achter-op-online/index.xml.  
25 SC P  (2015). De sociale s taat van Nederland 2015 
26 U it onderzoek van ING en RMC blijkt ook dat de consument makkelijker op zondag koopt dan op zaterdag en 

door de week. In het onderzoek –  uitgevoerd in de Kalverstraat in A msterdam –  zijn druktepatronen 

(passantenstromen geteld door wifisensoren) vergeleken met ING-pintransacties. U it het onderzoek komt ook 

naar voren dat modewinkels het meeste profiteren van een s tijgend aantal passanten en telecomwinkels het 

minst. V erder is  de koopneiging van consumenten ’s  middags  s terker dan ’s  morgens  en tijdens  de koopavond. 

Zie: http://c itytraffic.nl/site/nieuws/consument-koopt-liever-op-zondag-dan-op-zaterdag  

http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/03/klantbeleving-in-winkels-blijft-achter-op-online/index.xml
http://citytraffic.nl/site/nieuws/consument-koopt-liever-op-zondag-dan-op-zaterdag
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doen op zondag (9,1 keer per jaar). Van de totale supermarktomzet werd in 2015 

€1,5 miljard (4,4 procent) op zondag gerealiseerd. In alle leeftijdscategorieën is 

sinds 2008 jaarlijks een stijging van het zondagaandeel zichtbaar. Jongeren maken 

verhoudingsgewijs het meest gebruik van de zondagopening. Door de groei van de 

zondagomzet is het omzetaandeel van de vrijdag en zaterdag afgenomen (van 46 

procent in 2012 naar 42,6 procent in 2015).27 

In een wat ruimer verband is in dit kader ook nog te wijzen op het voornemen van 

het kabinet de Zondagswet, i.e. de wet die de zondagsrust regelt, in te trekken. 

Gemeenten krijgen in de toekomst de mogelijkheid zelf te regelen wat wel en niet 

op zondag is toegestaan.28 De ontwikkeling richting 24-uurseconomie betekent meer 

arbeidsvraag voor de detailhandel. 

  Feminisering van de beroepsbevolking: Mannen hebben een hogere bruto 

arbeidsparticipatie29 dan vrouwen. In 2015 bedroeg deze 75,3 procent voor mannen 

tegen 65,2 procent voor vrouwen. De arbeidsparticipatie van vrouwen blijft met 

name vanaf een leeftijd van 30 jaar achter bij die van mannen, omdat een deel van 

hen - wanneer er kinderen komen – stopt met werken.30 Waar bij de mannen sinds 

1993 sprake was van een zekere stabilisatie , is de participatiegraad van vrouwen in 

dezelfde periode echter sterk toegenomen. Deze toename vlakt de laatste jaren wel 

af. Voor de detailhandel, een sector met naar verhouding veel vrouwelijke 

werknemers, betekent de feminisering van de beroepsbevolking meer 

arbeidsaanbod.  

  Verkleuring van de beroepsbevolking: Het aandeel van (niet-westers e) 

allochtonen in de beroepsbevolking neemt toe. Naar verhouding zijn er in de 

detailhandel veel allochtone ondernemers31 en werknemers. De verkleuring van de 

beroepsbevolking betekent voor de detailhandel dan ook meer arbeidsaanbod.  

  Individualisering van de beroepsbevolking: Individualiser ing is het proces 

waardoor mensen meer als individu in plaats van als groep in de samenleving komen 

te staan. Ook binnen de beroepsbevolking is sprake van een individualiser ingstre n d. 

Deze komt onder meer tot uiting in het toenemend aanbod van zelfstandigen zonder 

personeel (zzp-ers). Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel waren er in 

detailhandel in 2014 ruim 59.000 zzp-ers. Alleen de sectoren gezondheid (78.000), 

bouw (112.000) en zakelijke diensten (252.000) scoorden op dit punt hoger.32 Met 

name in de deelsector webwinkels zijn er de nodige eenpitters. 

  Langer doorleren door jongeren: Het langer doorleren door jongeren leidt tot een 

hoger gekwalificeerd arbeidsaanbod, maar dat komt wel later beschikbaar.33 Voor de 

detailhandel heeft langer doorleren door jongeren als voordeel dat deze groep langer 

beschikbaar is voor bijbanen in de sector. In die zin betekent het dus extra 

                                                 
27 http://www.dis trifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/9/groei-zondagomzet-stagneert-in-grote-steden-

101100938.  
28 De Zondagswet beperkt een groot aantal niet-godsdienstgebonden ac tiviteiten. Zo luidt bijvoorbeeld artikel 4  

van de Zondagswet: "Het is  verboden op zondag voor 13  uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe 

gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen." Deze s trikte regel wordt wel enigszins versoepeld door de 

volgende bepaling: "Ten aanzien van openbare vermakelijkheden, waarvan redelijkerwijze geen beletselen voor 

de viering van de Zondag en geen vers toring van de openbare rus t op de Zondag zijn te duchten, wordt bij 

algemene maatregel van bestuur bepaald, dat zij niet als  openbare vermakelijkheden in de zin van deze wet 

zullen worden beschouwd."  Zie: Zondagswet (http://wetten.overheid.nl/BWBR0002120/1994-04-01); 

http://nos .nl/artikel/2091831-wet-over-zondagsrust-gaat-verdwijnen.html.  
29 De bruto arbeidsparticipatie geeft aan hoeveel procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar werkzaam of 

werkloos  is .  
30 http://www.cbs .nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/arbeidsmarkt-

vogelvlucht/structuur-arbeidsmarkt/2015-arbeidsparticipatie-naar-leeftijd-en-geslacht-pub.htm  
31 Het beeld bes taat dat s tartende allochtone ondernemers minder kans hebben dat hun bedrijf ‘overleeft’ dan 

autochtone ondernemers. U it onderzoek van P anteia blijkt echter dat dit niet komt doordat ze allochtoon zijn, 

maar doordat ze gemiddeld op jongere leeftijd en met minder ervaring met hun bedrijf beginnen dan 

autochtone ondernemers. Zie: P anteia (2014). V erklaringen van de overlevingskans van bedrijven, ges tart door 

allochtone ondernemers. 
32 http://www.ikwordzzper.nl/zzp-kennisbank/cijfers-en-kengetallen/in-welke-sectoren-werken-zzp-ers.  
33 Dit is  een s truc turele trend. E r zijn echter ook conjuncturele schommelingen. In tijden van economische c risis 

s tellen jongeren hun intrede op de arbeidsmarkt wegens geringe kansen op een baan vaak uit en gaan een 

vervolgopleiding volgen. 

http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/9/groei-zondagomzet-stagneert-in-grote-steden-101100938
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/9/groei-zondagomzet-stagneert-in-grote-steden-101100938
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002120/1994-04-01
http://nos.nl/artikel/2091831-wet-over-zondagsrust-gaat-verdwijnen.html
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/arbeidsmarkt-vogelvlucht/structuur-arbeidsmarkt/2015-arbeidsparticipatie-naar-leeftijd-en-geslacht-pub.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/arbeidsmarkt-vogelvlucht/structuur-arbeidsmarkt/2015-arbeidsparticipatie-naar-leeftijd-en-geslacht-pub.htm
http://www.ikwordzzper.nl/zzp-kennisbank/cijfers-en-kengetallen/in-welke-sectoren-werken-zzp-ers
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arbeidsaanbod voor de detailhandel. Nog niet geheel duidelijk in dit verband zijn de 

gevolgen van de afschaffing van de basisbeurs en de invoering van het sociaa l 

leenstelsel in 2015. Enerzijds lijkt het aantal studenten hierdoor af te neme n34, 

anderzijds zullen studenten vaker/ meer gaan werken naast hun studie. Daarbij gaat 

het - logischerwijs - vooral om bijbanen. 

  Andere attitude van jongeren ten opzichte van werk : De komst van nieuwe 

technologie (zie ook het volgende hoofdstuk) etc. zorgt ook voor culture le  

veranderingen, die vooral tot uiting komen bij de jonge generatie. Zo zijn 

verschuivingen waar te nemen van bezit naar gebruik, een toenemende behoefte aan 

gemak en het verlangen naar een maatschappelijk verantwoorde omgeving 

(duurzaam, transparant, betrouwbaar). De jonge generatie, generatie-Z, is 

opgeroeid met mobiel internet, social media en smartphones, is gewend aan de 24 -

uurs economie, leeft vitaal en gezond en eist transparantie . Ze voelen zich uniek en 

wensen een gepersonaliseerd en customized product of dienst. Massaproduct ie  

volstaat niet langer.35 

Dit komt ook tot uiting in de attitude ten opzichte van werk. De huidige generatie  

van jongeren heeft een voorkeur voor ‘werken om te leven’, kort cyclische 

carrièrepaden, gebruik van moderne technologie in het werk en het zogenaamde 

‘nieuwe werken’ ofwel tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Sectoren die hier in 

voorzien, zijn aantrekkelijker voor jongeren om in te werken dan andere sectoren. 

Wat moderne technologie en tijd- en plaatsonafhankelijk werken betreft, scoren 

webwinkels beter dan andere deelsectoren van de detailhandel. 

                                                 
34 V olgens de Monitor Beleidsmaatregelen 2015 van ResearchNed is het aantal s tudenten dat zich in 2015 

inschreef voor een opleiding in het hoger onderwijs  met 6 ,8  procent is gedaald ten opzichte van het jaar 

daarvoor. Wat vooral opvalt, is  de afname van het aandeel s tudenten met laagopgeleide ouders. Dat daald e in 

2015 bij zowel hogescholen als universiteiten met c irca 15 procent. O ok het aandeel s tudenten met een 

func tiebeperking nam af - met ongeveer 20  procent in het hbo en 5  procent in het wo. Zie: ResearchNed 

(2016). Monitor Beleidsmaatregelen 2015. Studiekeuze, s tudiegedrag en leengedrag in relatie tot 

beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs , 2006-2015. 
35 P anteia (2016). Logistiek dienstverleners; nieuw DNA in T ransport & Logistiek. “Klantgericht + Wendbaar + 

C reatief”. Sec torstudie Logistiek.  
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5 Technologische ontwikkelingen en sociale 

innovaties 

Toepassing van (nieuwe) technologie en sociale innovaties leiden in het algemeen tot 

een efficiëntere werkwijze en een hogere arbeidsproductiv iteit en daarmee tot 

arbeidsbesparing. Ook zijn deze van invloed op de eisen die aan de kwaliteit van het 

personeel worden gesteld. Dat laatste effect kan overigens twee kanten op werken 

(lagere kwalificatie-eisen doordat complex werk eenvoudiger wordt; hogere eisen 

doordat er nieuwe, complexere functies ontstaan). Ook kan er effect zijn op de 

arbeidsomstandigheden 

5.1 Algemene technologische ontwikkelingen in de samenleving 

Belangrijke algemene technologische ontwikkelingen in de samenleving - die ook van 

invloed zijn op de arbeidsmarkt in de detailhandel - zijn het toenemend ICT-gebruik  

door huishoudens en personen en de (effecten op arbeid van) verdergaande 

automatisering, mechanisering en robotisering. 

 

ICT-gebruik door huishoudens en personen 

De rol die ICT speelt in de Nederlandse samenleving wordt steeds belangrijker. Dat 

geldt niet alleen voor bedrijven en instellingen, maar ook voor huishoudens en 

personen. De publicatie ICT, Kennis en Economie 2015 van CBS schetst het volgende 

beeld van het ICT-gebruik door huishoudens en personen. 

 

ICT-gebruik door huishoudens en personen 

 ICT-voorzieningen in huishoudens: Computers, internet en mobiele telefoons zijn niet meer 

weg te denken uit het leven van de Nederlanders. Veel mensen gebruiken internet niet 

alleen thuis of op het werk, maar vrijwel overal. Vooral smartphones met snelle 

internetverbindingen zorgen ervoor dat internet altijd en overal gebruikt kan worden.  

Daardoor bekleedt ICT een steeds prominentere positie in de maatschappij. 

 Activiteiten en diensten op het internet: Communiceren en informatie opzoeken zijn nog 

steeds de belangrijkste bezigheden van Nederlanders op internet. Er zijn enkele 

toepassingen, zoals bellen via internet, in opk omst. Daarnaast weten mensen de overheid 

steeds beter te vinden op internet. 

 Online winkelen: Een belangrijke activiteit op het internet is online winkelen.  Van de 

mensen van 12 jaar of ouder die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek 

internet gebruikten, deed 83 procent in 2014 online aankopen. Dit was in 2012 nog 79 

procent. In 2014 hadden 10,6 miljoen Nederlanders ooit wel eens online gewinkeld. De 

populariteit van online winkelen blijft verder toenemen. Het ruime aanbod van producten, 

de grote hoeveelheid webwinkels, de snelle thuisbezorging, en de mogelijkheid om de prijs 

en de kwaliteit van producten met elkaar te vergelijken, zijn hier waarschijnlijk van belang. 

 Cloud computing: Ruim één op de drie internetgebruikers deed in 2014 aan cloud computing 

(een dienst voor het opslaan en delen van bestanden en informatie via internet). Vooral 

jongere internetters omarmen deze internetfaciliteit, die als vervanging dient voor het 

opslaan van gegevens op de eigen computer. 

 ICT-vaardigheden: ICT-vaardigheden worden steeds belangrijker in de samenleving. Wie 

niet om kan gaan met een computer, heeft bijvoorbeeld beperktere mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt, omdat zeer veel bedrijven computers gebruiken bij de werkzaamheden. Op 

sociaal gebied kan een gebrek  aan ICT-vaardigheden leiden tot minder sociale contacten. 

Wie geen smartphone kan bedienen, kan bijvoorbeeld minder gemakkelijk via sociale media 

contacten onderhouden en berichten uitwisselen met vrienden. Een gebrek aan ICT -
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vaardigheden bij een deel van de bevolking kan hierdoor mogelijk leiden tot een tweedeling 

in de samenleving. Het aanleren van ICT-vaardigheden is daarom ook een van de 

speerpunten in de Digitale Agenda van de overheid.36 

 

Het ‘internet of things’ (inclusief allerlei vormen van domotica) en sociale netwerken 

verbinden mensen en apparaten op een nieuwe manier met elkaar (interconnectiv ite i t) , 

waardoor locatie minder bepalend is. Iets wat decentraal georganiseerd was, kan nu 

gecentraliseerd worden (bijvoorbeeld de verschuiving van muziek  van cd naar 

streaming). Of juist iets wat centraal georganiseerd was, kan nu decentraal plaatsvinden 

(bijvoorbeeld de transitie van grote elektriciteitscentra les naar eigen opwekking via 

zonnepanelen). 37 

 

Digitalisering en robotisering op de werkvloer 

Naast digitalisering van werk- en managementprocessen (waarbij ook steeds meer 

gebruik wordt gemaakt van cloudtechnologie) is sprake van robotisering van 

werkzaamheden. Beide ontwikkelingen hebben een arbeidsbesparend effect. 

 

We bevinden ons - na de eerste grote technologische revolutie – momenteel in het 

Tweede Machinetijdperk. Onze omgeving wordt steeds ‘slimmer’ en in steeds meer 

maatschappelijke domeinen wordt de inzet van robots gemeengoed. In de studie  

‘Werken aan de robotsamenleving - Visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie  

technologie en werkgelegenheid’ pleit het Rathenau Instituut daarom voor meer 

scholing in e-skills. Als dat niet gebeurt verliezen werknemers - en daarmee de 

samenleving - de aansluiting met de moderne technologische ontwikkelingen.38  

 

In de WRR-Verkenning “De robot de baas” zetten experts uiteen wat de betekenis van 

robotisering en digitalisering is voor de toekomst van werk. Volgens de verkenning is 

het onwaarschijnlijk dat in de komende twee decennia - zoals wel wordt voorspeld39 - 

de helft van de banen zal verdwijnen. Door de technologische vooruitgang komen er 

immers ook nieuwe banen bij. Los daarvan zou ook de werkgelegenheid in bepaalde  

moeilijk automatiseerbare beroepen (bijvoorbeeld in de horeca, het onderwijs en de 

zorg) juist kunnen toenemen. De aard van het werk zal wel veranderen.  

Volgens de WRR gaat robotisering in Nederland trager dan vaak wordt voorspeld. Voor 

elke 10.000 werknemers zijn er nu 93 robots. Hoewel bedrijven veelal welwillend staan 

tegenover technologische verandering, vinden zij robots vaak nog te duur of ervaren 

culturele barrières (zo willen ouderen bijvoorbeeld toch liever verzorgd worden door een 

mens van vlees en bloed dan door robothanden ). Wispelturig overheidsbeleid op dit 

gebied is een andere reden voor terughoudendheid van bedrijven. Tegelijkertijd is het 

niet ondenkbaar dat - door daling van de kosten en de positiever houding tegenover  

robots van jongere generaties - robotisering in de toekomst ook in Nederland een hogere 

vlucht zal nemen.40 

 

Recent onderzoek van de Erasmus Universiteit wijst min of meer in dezelfde richting. In 

een enquête geeft bijna één op de vijf bedrijven aan de afgelopen twee jaar nieuwe 

technologie te hebben geïntroduceerd op de werkvloer. Daarbij ging het echter voora l 

om ICT-toepassingen, nieuwe smartphones of beveiligingssystemen. Van de bedrijven 

                                                 
36 C BS (2015). ICT, Kennis en Economie 2015. 
37 P anteia (2016). Logistiek dienstverleners; nieuw DNA in T ransport & Logistiek. “Klantgericht + Wendbaar + 

C reatief”. Sec torstudie Logistiek.  
38 Rathenau Ins tituut (2015). Werken aan de robotsamenleving. V isies en inzichten uit de wetenschap over de 

relatie technologie en werkgelegenheid. 
39 Zie onder meer: Deloitte (2014). De impact van automatisering op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Een 

gedegen verkenning op bas is van Data A nalytics; Frey, C .F. en M .A . O sborne (2013). The future of 

employment: how susceptible are jobs  to computerisation. 
40 WRR (2015). De robot de baas: de toekomst van werk in het Tweede Machinetijdperk. 
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heeft slechts 1,2 procent de afgelopen twee jaar robots geïntroduceerd op de werkvloer. 

Volgens de onderzoekers vormen niet robots maar digitalisering de grote bedreiging 

voor de werkgelegenheid. Door internet en gebruik van nieuwe software zijn digita le  

platformorganisaties en nieuwe arbeidsverhoudingen (zie  bijvoorbeeld Uber in de 

taxibranche) in opkomst. Ook maakt digitaliser ing tal van administratieve taken, zoals 

in het bank- en verzekeringswezen en bij de overheid, overbodig. Voor de (vooralsnog) 

marginale rol van robots op de werkvloer zijn verschillende verklaringen: 

  Geld en de structuur van de Nederlandse economie: Nederland kent veel mkb-

bedrijven, waarvoor de kosten van robots (te) hoog zijn. Er is ook geen 

grootschalige auto-industrie , waar relatief vaak industriële robots voorkomen. 

  Culturele overwegingen (zie hierboven) 

  Gevaar voor ondergraven eigen verdienmodel (bij factureren op bas is van manuren 

verdient men met een sneller werkende robot minder) 

  Juridische barrière (onduidelijkheid over verantwoordelijkheid bij ongeval met 

robot).41 

5.2 Technologische trends van invloed op consumentengedrag 

In het rapport Tech Trends 2016 beschrijft GfK de belangrijkste trends die de grootste 

impact gaan hebben op het gedrag en de behoefte van de consument. 42 Het gaat om: 

1.  Big data analyse; 

2.  Kunstmatige intelligentie ; 

3.  Virtual reality; 

4.  Bekijken van online video; 

5.  Wearables (draagbare apparaten); 

6.  Mobiele betaalsystemen; 

7.  Smart home (slim wonen); 

8.  Connected car (met internet verbonden auto); 

9.  Drones; 

10.  3D printing. 

 

Hieronder gaan we kort in op deze trends. 

 

Ad 1. Big data analyse 

Consumenten laten in toenemende mate een spoor achter van hun interacties met 

bedrijven (online bestellingen, bankzaken, bekijken van advertenties, voorkeuren voor 

merken etc). Zowel bedrijven als consumenten kunnen profiteren van een slim en 

verantwoord gebruik daarvan. 

 

Ad 2. Kunstmatige intelligentie 

Kunstmatige intelligentie krijgt steeds meer aandacht. Grote spelers, zoals Apple, 

Facebook en Google, investeren in de verdere ontwikkeling ervan.  

 

  

                                                 
41 Dekker, F. (2016), ‘ Robot- en IC T-gebruik in het Nederlandse bedrijfsleven’, IN: ESB, jaargang 101, editie 

4733. 
42 GfK (2016). Tech T rends 2016. Understanding the driving forces behind the connected consumer.  
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Ad 3. Virtual reality 

Op dit moment wordt virtual reality (VR) - en de variant augmented reality (AR) 43 - met 

name in games toegepast. Het gebruik in games leidt tot meer bewustzijn onder 

consumenten van de mogelijkheden van VR/AR, wat consumenten er weer toe overhalen 

VR/AR ook voor andere doeleinden te gebruiken. Naast domeinen als de reiswereld, het 

zakenleven en het onderwijs zijn er ook mogelijkheden in de detailhandel . 

 

Virtual & augmented reality in de detailhandel 

VR draagt in positieve zin bij aan de winkelbeleving van de consument, zowel offline als online. 

Alibaba heeft het voornemen VR in het online winkelen te inte greren. De klant zal in de toekomst 

thuis een VR-helm of -bril op kunnen zetten en op die manier aankopen doen alsof hij in een 

fysieke winkel is. Ikea opende in Toronto een pop-up store waar consumenten uitsluitend met 

een VR-bril voedingsproducten kunnen bestellen. Ook kunnen ze daar op virtuele wijze hun 

nieuwe keuken inrichten. Andere woonwinkels willen eveneens dergelijke technieken inzetten.  

De variant AR maakt het in de oriëntatiefase door consumenten thuis ‘uittesten’ van meubilair 

mogelijk.44 

 

Ad 4. Bekijken van online video 

Consumenten kijken in toenemende mate online video (clips, streaming movies, box 

sets e.d.). Verwacht wordt dat in 2019 80 procent van al het internetverkeer voor 

rekening van videocontent komt.  

 

Ad 5. Wearables (draagbare smartware) 

Wearables - zoals Google Glass en Apple Watch – hebben de markt vooralsnog niet 

weten te veroveren. Daar slaagden bijvoorbeeld gezondheids- en fitnesstrackers wel in. 

Op dit moment zijn zij goed voor 58 procent van de wearables-markt in Europa. 

 

Ad 6. (Mobiele) online betaalsystemen 

Binnen de detailhandel – en zeker in de deelsector webwinkels – zijn online 

betaalsystemen (pinnen, al dan niet contactloos; internetbank ieren; online 

betaalmiddelen zoals iDEAL etc.) inmiddels gemeengoed. Uit cijfers  van de eCommerce 

Payment Monitor - het onderzoek naar betaalmethoden in Nederland dat wordt 

uitgevoerd door GfK in samenwerking met iDEAL en Thuiswinkel.org – blijkt dat in 2015 

iDEAL net als in 2014 de meest gebruikte betaalwijze bij online aankopen is en dit 

aandeel groeit door. Opvallende stijgers in 2015 zijn AfterPay en PayPal.45 

 

Er bestaat bij consumenten ook steeds meer behoefte aan het betalen via de mobie le  

telefoon. Volgens de eCommerce Payment Monitor deden Nederlandse consumenten in 

het eerste halfjaar van 2015 gemiddeld meer/duurdere aankopen via mobiele apparaten 

dan in de eerste helft van 2014. Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied zijn slimme 

betaalapps die banken – deels - buitenspel zetten. Een goed voorbeeld is het 

betaalappbedrijf Bunq, een Nederlandse voorloper in de internationale trend die fintech  

(financial technology) wordt genoemd. 

 

  

                                                 
43 Bij virtual reality (VR) komen gebruikers in een virtuele wereld terecht. Men ziet niets meer van de echte 

wereld om zich heen. Bij augmented reality (A R) kunnen gebruikers de echte wereld nog s teeds zien. De echte 

wereld wordt vermengd met hologrammen. Zie: https://www.mediawijsheid.nl/veelgestelde-vraag/wat-is-het-

verschil-tussen-virtual-reality-vr-en-augmented-reality-ar.  
44 UWV  (2016). UWV Detailhandel A rbeidsmarktupdate. 
45 https://www.thuiswinkel.org/nieuws/2894/aandeel-ideal-bij-online-aankopen-versterkt-afterpay-en-paypal-

harde-groeiers  

https://www.mediawijsheid.nl/veelgestelde-vraag/wat-is-het-verschil-tussen-virtual-reality-vr-en-augmented-reality-ar/
https://www.mediawijsheid.nl/veelgestelde-vraag/wat-is-het-verschil-tussen-virtual-reality-vr-en-augmented-reality-ar/
https://www.thuiswinkel.org/nieuws/2894/aandeel-ideal-bij-online-aankopen-versterkt-afterpay-en-paypal-harde-groeiers
https://www.thuiswinkel.org/nieuws/2894/aandeel-ideal-bij-online-aankopen-versterkt-afterpay-en-paypal-harde-groeiers
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Bunq 

Het betaalappbedrijf Bunq heeft de ambitie uit te groeien tot de “Whatsapp van het 

betalingsverkeer”; een app – onder meer gekoppeld aan de contactenlijst van de smartphone - 

waarbij betalen onderdeel is van een bredere sociale activiteit. Het systeem werkt als volgt. Via 

een iDEAL-functie wordt geld van de ‘reguliere’ bank naar de Bunq -rekening overgemaakt. 

Vervolgens kan men onder meer ‘vrienden’ betaalverzoeken sturen, geld naar ze ‘appen’ en 

speciale betaalgroepen aanmaken voor gezamenlijke betalingen. Ook heeft de app een 

chatfunctie en kunnen foto’s worden uitgewisseld. Met de Bunq -pinpas kan men in alle winkels 

afrekenen en switchen tussen betaalgroepen.46 

 

Ad 7. Smart home (slim wonen) 

Mede als gevolg van de vergrijzing is er onder consumenten een toenemende behoefte 

aan toepassingen op het gebied van slim wonen. Slim wonen vraagt om 

besturingssystemen, applicaties en (huishoudelijke) apparaten die met elkaar kunnen 

praten. Probleem is de sterke fragmentatie van de markt op dit gebied. Ook dient dient 

rekening gehouden te worden met zaken als databescherming en privacy.  

 

Ad 8. Connected car (via internet verbonden auto) 

Connected Car is een verzamelnaam voor met internet verbonden auto's. Door een auto 

met internet te verbinden, kan de automobilist inzicht verkrijgen in zijn rijgedrag en 

allerlei andere door de auto verzamelde (technische) gegevens. Dit draagt bij aan 

veiliger en zuiniger rijden en kan helpen om pech op te lossen of zelfs te voorkomen.47 

 

Ad 9. Drones 

Drones zijn kleine onbemande vliegtuigjes. De verwachting is dat - door verbeterde 

technologie en dalende prijzen – de drones zich van een markt voor pioniers/hobbyis te n 

ontwikkelen tot een mainstreammark t. Er zijn tal van gebruiksmogelijkhe den : 

luchtfotografie, cartografie, commercieel transport, hulpverlening, landbouw etc . Ook 

in de detailhandel zijn er kansen. Een belemmerende factor is de bestaande wet- en 

regelgeving. Zie ook verderop onder onbemand transport. 

 

Ad 10. 3D Printers 

3D printers worden steeds goedkoper en daardoor steeds bereikbaarder voor zowel  

bedrijven als consumenten. Volgens GfK is dit een markt met veel potentie. 

5.3 Technologische innovaties in de detailhandel 

Soorten technologische innovaties 

Technologie beïnvloedt de detailhandel onder meer langs drie wegen: 

1.  Product (nieuwe producten); 

2.  Promotie (big data, gepersonaliseerde aanbiedingen etc); 

3.  Distributie (transport en logistiek, verschuiving van offline naar online verkoop  

etc.). 

 

Een ander onderscheid is te maken tussen: 

1.  Technologische innovaties die direct op de klant zijn gericht: Met afhaalpunten , 

apps om de weg te vinden in de winkel, verkoop via schermen, mobiele advertenties, 

locatiegerichte diensten en push notifications richten retailers zich direct op de 

klant. Apps helpen bij het vinden van het dichtstbijzijnde filiaal, bieden de 

mogelijkheid om prijzen te scannen via bar- en QR-codes en om digita le  

                                                 
46 A rtikel ‘Start-ups maken de killer-apps, banken zijn bang’, IN: De V olkskrant, 4  februari 2016. 
47 O nder meer A NWB biedt een C onnected Car abonnement aan. Zie: http://www.anwb.nl/auto/connec ted-car.  

http://www.anwb.nl/auto/connected-car
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kortingscoupons te downloaden. Daarnaast bieden toepassingen hulp bij het maken 

van boodschappenlijstjes, bijvoorbeeld met suggesties van meest verkochte 

artikelen of extra persoonlijke kortingen. Via augmented reality wordt het mogelijk  

op mobiele apparaten een virtuele wereld te laten zien met aanbiedingen, 

achtergrondfilmpjes en persoonlijke boodschappen. Interactieve etalages en 

virtuele spiegels prikkelen de zintuigen en dragen daarmee bij aan het boeien en 

binden van klanten.48 

  Technologische innovaties die op de winkels gericht zijn maar waarvan de 

voordelen indirect aan de klant ten goede (kunnen) komen: Retailers verbeteren 

ook veel aan de ‘achterkant’, bijvoorbeeld in bestelsystemen, logistiek en transport, 

voorraadbeheer, betaalsystemen en beheer en gebruik van klantgegevens.49 Naast 

mogelijke voordelen voor de klant gaat het daarbij vaak ook en vooral om verhoging 

van de arbeidsproductiv ite it en daarmee om arbeidsbesparing. 

 

Belangrijke primair arbeidsbesparende technologische ontwikkelingen in de detailhandel 

zijn onder meer: 

1.  Zelfscannen door consumenten; 

2.  Digitale prijskaartjes; 

3.  Servicerobots; 

4.  Mechanisering en robotisering in distributiecentra; 

5.  Onbemand transport (zelfrijdende (vracht)auto’s, pakketbezorging door drones, 

pakket- en maaltijdbezorging door robots). 

 

Ad 1. Zelfscannen door consumenten 

Belangrijke technologische ontwikkeling in de supermarktbranche is het zelfscannen. 

Albert Heijn pioniert al sinds begin jaren negentig met zelfscannen. Sinds 2012 is er 

naast zelfscannen met de handscanner ook een mogelijkheid voor zelfscannen met een 

app (de ‘Appie’ app) op de smartphone. Inmiddels is zelfscannen ook bij andere 

supermarktketens mogelijk (zie onderstaand tekstvak).  

 

Zelfscannen in supermarkten 

Uit onderzoek van Distrifood onder een twintigtal supermarktformules blijkt dat in twee jaar tijd 

het aantal winkels met zelfscan ruim is verdubbeld. In maart 2013 waren er 9 formules met in 

totaal 271 winkels met zelfscan. Midden 2015 waren er 11 formules (nu ook Deen en Poiesz) 

met 597 winkels met zelfscan. Bij Jumbo was – mede door de ombouw van C1000-winkels tot 

Jumbo-filiaal - zelfs sprake van meer dan een verdrievoudiging (van 20 C1000’s en 40 Jumbo’s 

met zelfscan tot 214). Daarmee heeft Albert Heijn (van 150 winkels met zelfscan naar 210)  zijn 

koppositie verloren.50  

In mei 2016 is Coop gestart met zelfscanning in de supermarkt in Culemborg, in juni volg de een 

tweede winkel in De Wijk. Na de zomer volgde een evaluatie, waarna beslist werd of meer 

winkels zouden worden voorzien van zelfscanning.51 

 

Momenteel zijn er ook enkele zelfscan-only winkels (o.m. van Spar en Albert Heijn en Spar). 

Klanten beoordeelden de experimentele zelfscan-only winkel van Albert Heijn in Amsterdam met 

het rapportcijfer 9+. Mede hierdoor heeft AH besloten de winkel zelfscan-only te laten en het 

concept door te ontwikkelen. Overigens betekent geen caissières niet per se minder ureninzet. 

De uren die de caissières normaal zouden besteden, worden bij een zelfscanwinkel ingezet voor 

de functie van gastvrouw of gastheer. Die moe ten niet alleen ervoor zorgen dat klanten hun 

                                                 
48 Molenaar, C . (2015). Kijken, kijken…….anders kopen; http://twinklemagazine.nl/achtergronden/2015/03/de-

aanbodeconomie-komt-nooit-meer-terug/ 
49 UWV  (2013), Detailhandel. Sec torbeschrijving. I NG (2103). Kwartaalbericht detailhandel, maart 2013. 
50 http://www.dis trifood.nl/formules/nieuws/2015/6/jumbo-steekt-ah-voorbij-met-zelfscan-10191515 . 
51 http://www.dis trifood.nl/formules/nieuws/2016/5/coop-start-zelfscanning-in-culemborg-10197051.  

http://www.distrifood.nl/formules/nieuws/2015/6/jumbo-steekt-ah-voorbij-met-zelfscan-10191515
http://www.distrifood.nl/formules/nieuws/2016/5/coop-start-zelfscanning-in-culemborg-10197051
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boodschappen op de juiste wijze scannen en afrekenen, maar zijn er ook voor het verlenen van 

service.52  

 

Onlangs opende in het Zweedse plaatsje Viken een supermarkt zonder personeel. Klanten kopen 

hun producten mobiel en kunnen deze 24/7 afhalen in de onbemande supermarkt. Maandelijks 

krijgen ze een rekening. Ter voorkoming van zijn verschillende camera’s geplaatst en krijgt de 

ondernemer een sms als de voordeur langer dan acht seconden open staat. 53 

 

Amazon gaat in de VS een keten van gemakswinkels in levensmiddelen beginnen waar helemaal 

geen kassa’s meer zijn. Afrekenen gaat via een speciale app. Klanten melden zich aan door hun 

smartphone met de geopende app voor een scanner te houden. Vervolgens worden de art ikelen 

die de klanten oppakken/ terugzetten - door middel van een systeem van camera’s en sensoren 

– automatisch toegevoegd aan/ verwijderd uit de app. Bij het verlaten van de winkel rekenen 

de klanten met de app automatisch af via hun Amazon.com -account. De verwachting is dat de 

eerste winkels – onder de naam Amazon Go - in 2017 hun deuren openen voor het grote 

publiek.54 

Overigens is bij dit systeem – zeker in de beginfase - achter de schermen in een beperkt aantal 

gevallen toch de hulp van mensen nodig om  te bepalen of en welk product een klant uit de 

schappen haalt. Op deze wijze worden de achterliggende algoritmes van het systeem gaandeweg 

verder verbeterd, waardoor menselijk ingrijpen minder vaak nodig zal zijn. 55 

 

Met de Dash introduceert Five Elements Robotics in 2017 een elektrische zelfrijdende en –

scannende winkelwagen. Het systeem is als volgt. De klant kan zijn boodschappenlijstje met 

zijn smartphone naar de Dash uploaden. Vervolgens rijdt deze - vanuit het docking-station - 

automatisch de meest optimale route door de winkel en stopt waar de producten uit het lijstje 

staan. Tijdens de ‘rit’ worden – op basis van het lijstje én eerder koopgedrag van de klant – op 

het scherm van de Dash suggesties voor de aanschaf van andere producten gedaan. Aangezien 

de winkelwagen is uitgerust met een scanner en een betaalsysteem is apart afrekenen bij een 

kassa niet meer nodig. Als de klant de betaald heeft, volgt de Dash hem/haar naar de auto. Na 

het leeghalen rijdt de winkelwagen weer zelfstandig terug naar het d ocking-station.56 

 

Zelfscannen maakt het werk van caissières (nagenoeg) overbodig. Vaak worden bij  

zelfscannen - ter ondersteuning van de klanten - wel servicemedewerkers (hostesses) 

ingezet. Deze moeten ook het persoonlijk contact en de klantvriendelijk he id 

waarborgen. 

 

Ad 2. Digitale prijskaartjes 

Naast zelfscannen door consumenten zijn ook elektronische oftewel digita le  

prijskaartjes in opkomst. Daarbij gaat het om draadloze beprijzing van artikelen op de 

schappen in de winkel. Als in het kassasysteem een prijs verandert, dan verandert deze 

op het schap bij het artikel automatisch mee. Ook hiervan gaat een arbeidsbesparend 

effect uit (vakkenvullers hoeven geen prijskaartjes meer te vervangen). 

 

Ad 3. Servicerobots 

Het assortiment van supermarkten (‘fast moving consumer goods’) leent zich beter dan 

andersoortige producten (bijvoorbeeld bouwmaterialen of elektronica) voor de inzet in 

winkels van servicerobots. Daarbij gaat het dan vooral om het beantwoorden van 

                                                 
52 http://www.dis trifood.nl/formules/nieuws/2016/6/albert-heijn-klant-mist-caissiere-niet-10197689  
53 http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/03/zweedse-ondernemer-opent-onbemande-supermarkt/index.xml.  
54 http://www.dis trifood.nl/buitenland/nieuws/2016/12/gemakswinkels-amazon-krijgen-geen-kassas-

101103828.  
55 http://www.dis trifood.nl/buitenland/nieuws/2017/1/toch-mensen-nodig-in-kassaloze-super-amazon-

101104458  
56 http://www.dis trifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/12/zelfrijdende-winkelwagen-op-komst-101104255, 

http://www.distrifood.nl/formules/nieuws/2016/6/albert-heijn-klant-mist-caissiere-niet-10197689
http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/03/zweedse-ondernemer-opent-onbemande-supermarkt/index.xml
http://www.distrifood.nl/buitenland/nieuws/2016/12/gemakswinkels-amazon-krijgen-geen-kassas-101103828
http://www.distrifood.nl/buitenland/nieuws/2016/12/gemakswinkels-amazon-krijgen-geen-kassas-101103828
http://www.distrifood.nl/buitenland/nieuws/2017/1/toch-mensen-nodig-in-kassaloze-super-amazon-101104458
http://www.distrifood.nl/buitenland/nieuws/2017/1/toch-mensen-nodig-in-kassaloze-super-amazon-101104458
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/12/zelfrijdende-winkelwagen-op-komst-101104255
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eenvoudige vragen als ‘waar kan ik product X in de supermarkt vinden?’. Ook voor de 

uitleg over zelfscannen en de controle op het gebruik daarvan zouden in supermarkten 

robots kunnen worden ingezet. Klanten van een bouwmarkt of elektronicazaak hebben 

vaak advies nodig. Dat kan een robot minder snel geven. Toch is ook daar de inzet van 

servicerobots niet denkbeeldig. Een concreet voorbeeld in dit verband is de inzet van 

een verkooprobot op wielen (Double Robot) door elektronicawinkel Leapp (in de filialen 

in Apeldoorn en Arnhem). Deze robot – bestuurd vanuit het andere filiaal - 

communiceert met klanten en kan hen helpen bij de afhandeling van een bestelling. Een 

ander voorbeeld uit de praktijk is de test die Van Haren in een winkel in de Kalverstraat 

in Amsterdam heeft uitgevoerd met de humanoïde robot Pepper. Deze werd ter 

verwelkoming van de klanten bij de ingang geplaatst.57 

 

Ad 4. Mechanisering en robotisering in distributiecentra 

Sneller, frequenter en fijnmaziger leveren vraagt om mechaniseren en robotiseren van 

de handling in distributiecentra (dc’s). Met nieuwe technologie als orderpickrobots , 

automatische case picking, Radio Frequency Identification (RFID), GS1-standaards  

(wereldwijd gebruikte barcode-systemen) voor onder meer palletlabels, dock-and-roll 

en pick-by-voice stijgt de productivite it in dc’s snel. Dc’s waarin medewerkers 900 tot 

1.200 orderregels per uur verzamelen, zijn dan ook geen uitzondering meer.58 

 

Voorbeelden in dit verband zijn onder meer de pilot van DHL Supply Chain met een 

orderpickrobot in Unna, het vol geautomatiseerd dc van Coop in Oslo, het 

gemechaniseerd regionaal dc voor houdbare producten van Albert Heijn in Zaandam en 

de start eind 2017 van de bouw van een geautomatiseerd landelijk dc van Jumbo in 

Nieuwegein. Een andere trend is dat distributiecentra de hoogte in gaan 

(hoogbouwmagazijnen en meerlaagse distributiecentra). 

 

Orderpickrobot van DHL Supply Chain 

Logistiek dienstverlener DHL Supply Chain heeft in een distributiecentrum in Unna een succesvol 

experiment uitgevoerd met een order-pickrobot (de ‘EffiBOT-robot’ van het Franse startup 

bedrijf Effidence). Het betreft hier een volautomatische trolley die de order pickers door het 

magazijn “als een ware pakezel” op de voet volgt. Door de in de kratten verzamelde orders zelf 

te verplaatsen, nemen de robots de order pickers het meeste zware werk uit handen. Na 

afronding van de order zorgt de order picker met een simpele handeling ervoor dat de trolley 

met zijn lading zelf naar de eindbestemming rijdt. Vervolgens meldt zich een nieuwe robot bij 

de order picker. Door de inzet van de volautomatische trolleys kunnen order pickers handsfree 

werken en hoeven ze niet meer hoeven geen zware order-pickkarren meer te drukken of 

trekken.59 

 

Geautomatiseerd dc van Coop in Noorwegen 

Coop beschikt sinds kort over een hypermodern, vol geautomatiseerd dc aan de rand van Oslo. 

Het dc – dat 17.000 verschillende producten herbergt en een oppervlakte heeft van 50.000 

vierkante meter. – is het centrale magazijn voor alle 1.200 Coop winkels in Noorwegen. Het dc 

fungeert tevens als bufferlocatie  (met name voor de slow movers, voor de vier regionale 

magazijnen van Coop in Noorwegen) en als regionaal dc voor Oslo en omstreken. In het dc zijn 

drie pickconcepten in één geïntegreerd, verdeeld over vier temperatuurzones(droge goederen 

                                                 
57 UWV  (2016). UWV Detailhandel A rbeidsmarktupdate; https://leapp.nl/nieuws/leapp-maakt-gebruik-van-een-

virtuele-medewerker; http://www.retailnews .nl/nieuws/O6dhT-vMSdeWWBdgR25Rlg-0/vanharen-

experimenteert-met-humanode-robot.html.  
58 http://www.logis tiek.nl/warehousing/blog/2014/10/robotisering-straks-9-van-de-10-dcs-onbruikbaar-

101129172  
59 http://www.logis tiek.nl/warehousing/nieuws/2016/6/robot-assisteert-succesvol-orderpickers-in-dhl-dc-

101144828?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160609-logistiek-

s td&tid=T IDP22886X5734D5A184934E30BD1029D0CD875C83YI4  

https://leapp.nl/nieuws/leapp-maakt-gebruik-van-een-virtuele-medewerker
https://leapp.nl/nieuws/leapp-maakt-gebruik-van-een-virtuele-medewerker
http://www.retailnews.nl/nieuws/O6dhT-vMSdeWWBdgR25Rlg-0/vanharen-experimenteert-met-humanode-robot.html
http://www.retailnews.nl/nieuws/O6dhT-vMSdeWWBdgR25Rlg-0/vanharen-experimenteert-met-humanode-robot.html
http://www.logistiek.nl/warehousing/blog/2014/10/robotisering-straks-9-van-de-10-dcs-onbruikbaar-101129172
http://www.logistiek.nl/warehousing/blog/2014/10/robotisering-straks-9-van-de-10-dcs-onbruikbaar-101129172
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/6/robot-assisteert-succesvol-orderpickers-in-dhl-dc-101144828?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160609-logistiek-std&tid=TIDP22886X5734D5A184934E30BD1029D0CD875C83YI4
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/6/robot-assisteert-succesvol-orderpickers-in-dhl-dc-101144828?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160609-logistiek-std&tid=TIDP22886X5734D5A184934E30BD1029D0CD875C83YI4
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/6/robot-assisteert-succesvol-orderpickers-in-dhl-dc-101144828?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160609-logistiek-std&tid=TIDP22886X5734D5A184934E30BD1029D0CD875C83YI4
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(18 °C), groenten en fruit (12 °C / 7 °C), bederfelijke producten (2 °C), en diepvriesproducten 

(-25 °C)): 1) Opslag- en orderverzamelsysteem (OPM) van Witron; 2) Dynamic Picking System 

(DPS) voor kleine goederen; 3) Car Picking System (CPS) voor het picken van producten die 

vanwege formaat of verpakking niet geschikt zijn voor automatische handling. Zes automatische 

kranen dragen zorgen voor het transporteren van de maximaal 70.800 bakken.60 

 

Gemechaniseerd regionaal dc voor houdbare producten van Albert Heijn 

Albert Heijn bouwt een eerste gemechaniseerde dc voor houdbare producten (23.000 vierkante 

meter) op het terrein van het regionale distributiecentrum in Zaandam. Nagenoeg het volledige 

assortiment houdbaar wordt - vanaf ontvangst tot laden - gemechaniseerd. Gebruik wordt 

gemaakt van een concept waarmee Vanderlande eerder ervaring heeft opgedaan bij Asda  in 

Engeland. De kern daarvan bestaat uit ABB-robots die rolcontainers in de kortst mogelijke tijd 

optimaal kunnen beladen. Het systeem kan - door gebruik te maken van planogrammen van de 

winkels - per bestelling uitrekenen hoe de  robots de producten op een rolcontainer moeten 

plaatsen. Daardoor hoeft niet te worden gesplitst. Elk product krijgt zestien parameters  (zit het 

in een doos, bevat de verpakking glas, hoe groot is het product, hoe breekbaar is het et cetera) 

en iedere sku (stock keeping unit, bijvoorbeeld doos of palle t) wordt ingelezen. Daarna rekent 

het systeem door in welke volgorde de producten dienen te worden aangeleverd vanuit de opslag 

en hoe er moet worden gestapeld. Dat stapelen kan zowel manueel of geautomatiseerd. 

 

Voor Albert Heijn heeft de  mechanisatieslag verschillende voordelen:  

 Allereerst kan op een kleiner oppervlakte meer productie worden gedraaid.  

 Ook verschuift het zware werk richting gemechaniseerde grijpers, wat bijdraagt aan 

verbetering van de ergonomische omstandigheden. 

 Bovendien zorgt optimaal stapelen voor 5-10 procent minder lucht in de rolcontainers, 

waardoor voor hetzelfde volume minder vervoersbewegingen richting filialen nodig zin. Dat 

helpt bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen. 

 Ten slotte zijn - doordat producten uit dezelfde productgroepen bij e lkaar worden geleverd 

- de schappen in de winkels sneller te vullen.  

 

De bedoeling is het gemechaniseerde dc in Zaandam eind 2017 in gebruik te nemen. Het za dan 

aan ongeveer driehonderd winkels leveren. Blijkt de mechanisatie een succes te zijn, dan volgen 

ook de andere regionale dc’s van Albert Heijn.61 

 

Geautomatiseerd landelijk dc van Jumbo 

Ook Jumbo heeft concrete plannen op dit gebied. Eind 2017 start de nieuwbouw van  

een nieuw geautomatiseerd landelijk dc voor slow en fast movers op bedrijventerrein  De 

Liesbosch in Nieuwegein. De automatisering van het dc is in handen van het Duitse Wiltron. 

Oplevering van dit dc – met een oppervlakte van 43.200 vierkante meter – heeft naar 

verwachting begin 2020 plaats. Dan zal het bestaande landelijk dc van Jumbo in Elst zijn deuren 

sluiten.62 

 

Hoogbouwmagazijnen en meerlaagse dc’s 

Uit een rapport van vastgoedadviseur CBRE blijkt dat de vraag naar hoogbouw in het logistieke 

vastgoed steeds meer toeneemt. Oorzaken zijn onder meer de beperkte beschikbaarheid van 

                                                 
60 http://www.logis tiek.nl/warehousing/nieuws/2016/5/geautomatiseerd-distributiecentrum-versterkt-positie-

coop-101144125?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160519-logistiek-

s td&tid=T IDP20153X5D028704FECF400CAC8B713CD031DDAEYI4.  
61 http://www.logis tiek.nl/warehousing/nieuws/2016/4/albert-heijn-start-bouw-gemechaniseerd-dc-101143788; 

http://www.logis tiek.nl/warehousing/nieuws/2016/5/albert-heijn-bouwt-op-nieuwe-technologie-

101143906?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160502-logistiek-

s td&tid=T IDP18190XD488C784C72B4B0C83A3C0DDCE7478D3YI4  
62 http://www.logis tiek.nl/warehousing/nieuws/2017/1/jumbo-wil-geautomatiseerd-dc-bouwen-in-nieuwegein-

101150949?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20170105-logistiek-

s td&tid=T IDP101272XBBB1719EF6464F73A8D04F3C87012040YI4.  

http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/5/geautomatiseerd-distributiecentrum-versterkt-positie-coop-101144125?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160519-logistiek-std&tid=TIDP20153X5D028704FECF400CAC8B713CD031DDAEYI4
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/5/geautomatiseerd-distributiecentrum-versterkt-positie-coop-101144125?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160519-logistiek-std&tid=TIDP20153X5D028704FECF400CAC8B713CD031DDAEYI4
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/5/geautomatiseerd-distributiecentrum-versterkt-positie-coop-101144125?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160519-logistiek-std&tid=TIDP20153X5D028704FECF400CAC8B713CD031DDAEYI4
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/4/albert-heijn-start-bouw-gemechaniseerd-dc-101143788
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/5/albert-heijn-bouwt-op-nieuwe-technologie-101143906?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160502-logistiek-std&tid=TIDP18190XD488C784C72B4B0C83A3C0DDCE7478D3YI4
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grond en de daardoor stijgende grondprijzen. Schaalvergroting in de sector en de groei van 

stadslogistiek zijn factoren, die de beperkt beschikbare grond verder onder druk zetten. Door 

in de hoogte te bouwen - in plaats van te streven naar een grotere footprint of te zoeken naar 

een goedkopere locatie op grotere afstand van de markt – is niet alleen op grondkosten maar 

ook op arbeids- en transportkosten te besparen  

 

Twee vormen van hoogbouw populair zijn populair in Europa: hoogbouwmagazijnen en 

meerlaagse dc’s. Bij meerlaagse dc’s is een verdere  onderverdeling te maken in intern en extern 

gestructureerde verdiepingen. De keuze voor een van deze types wordt - naast de 

beschikbaarheid van grond – vooral bepaald door de uniformiteit van de goederen in de 

logistieke operatie . In ons land bestaat vooral behoefte aan hoogbouwmagazijnen en aan interne 

verticale oplossingen. Een voorbeeld hiervan het nieuwe dc van Primark in Roosendaal . Dit wordt 

20 meter hoog en krijgt een zwevende tussenvloer waardoor er ongestoord op de verschillende 

verdiepingen kan worden gewerkt. De verwachting is dat in Nederland weinig echte meerlaagse 

distributiecentra gebouwd zullen gaan worden. Als gevolg van de spreiding van het stedelijke 

en logistieke landschap in ons land is de prijsdruk daarvoor onvoldoende hoog.63 

 

Volgens onderzoeksbureau Roland Berger zijn robots vier tot zes keer efficiënter dan 

order-pickende medewerkers. Als de omstandigheden zich daarvoor lenen, kunnen de 

handlingskosten door de inzet van robots met 20 tot 40 procent dalen. De kosten voor 

robots dalen; naar verwachting kost een volledig operationele robot binnen twee jaar 

nog geen 100.000 euro (nu is dat nog 20.000 euro meer). Een terugverdientijd van 

maximaal drie jaar is daarmee realistisch. Door de sterk verbeterde technologie - met 

name om de interactie tussen mens en machine te optimaliseren – nemen ook de kosten 

voor het klaar maken van de omgeving voor robotisering sterk af. Door genoemde 

ontwikkelingen zullen volgens het onderzoeksrapport rond 2025 zo’n 1,5 miljoen banen 

in de EU verloren zijn gegaan. 

 

Roland Berg denkt dat ergonomie en met name de toegenomen regelgeving rondom 

arbeidsomstandigheden werkgevers de kant van robotisering op zullen duwen. Verder 

betekent e-commerce een sterke impuls voor deze trend, vanwege de steeds snellere 

zendingen (en vaak op een laat tijdstip). Daarmee geven robots een e -fulfilment center 

een belangrijk concurrentievoordee l. Tot slot is ook het imago onder afnemers van 

belang. Verwezen wordt in dit verband naar de auto-industrie . Juist omdat ze daarmee 

zorgen voor betere arbeidsomstandigheden, neemt niemand de autofabrikanten nog 

kwalijk, dat ze voor productiewerkzaamheden robots inzetten.64 

 

Volgens onderzoek van IndustryArc worden robots steeds vaker geïntegreerd in 

werkzaamheden als opslag, transport en de verzending. Naar verwachting groe it 

wereldwijd de verkoop van warehouse robotics machines tussen nu en 2020 met 11,3 

procent. De groei wordt met name veroorzaakt doordat deze robots - ontworpen om te 

helpen bij warehousing en productieprocessen, zoals het palletiseren, verpakken, 

opslaan en transporteren van producten - steeds efficiënter worden. Een andere oorzaak 

is de toenemende focus van bedrijven op het verhogen van de verwerkingssnelhe id, het 

verminderen van de variabele kosten en het vergroten van de nauwkeurighe id. De 

verwachte groei is het grootst in de VS, China, India, Franrijk en Japan. De verdere 

                                                 
63 C BRE (2016). Up in the air: the case for vertical logistics solutions; 

http://www.logis tiek.nl/warehousing/nieuws/2016/11/groeiende-vraag-naar-hoogbouw-dcs-in-europa-

101149117?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161102-logistiek-

s td&tid=T IDP59679X7BA072D3772E4686811BCE70B530F05FYI4  
64 Roland Berger (2016). O f Robots and Men –  in logistics. Towards a confident vision of logis tics in 2025; 

http://www.logis tiek.nl/warehousing/nieuws/2016/6/robots-krijgen-grip-op-magazijnen-

101144786?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160608-logistiek-

s td&tid=T IDP22704XEA92F16855ED446F9917EB6548A46F87YI4  

http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/11/groeiende-vraag-naar-hoogbouw-dcs-in-europa-101149117?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161102-logistiek-std&tid=TIDP59679X7BA072D3772E4686811BCE70B530F05FYI4
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/11/groeiende-vraag-naar-hoogbouw-dcs-in-europa-101149117?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161102-logistiek-std&tid=TIDP59679X7BA072D3772E4686811BCE70B530F05FYI4
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/11/groeiende-vraag-naar-hoogbouw-dcs-in-europa-101149117?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161102-logistiek-std&tid=TIDP59679X7BA072D3772E4686811BCE70B530F05FYI4
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/6/robots-krijgen-grip-op-magazijnen-101144786?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160608-logistiek-std&tid=TIDP22704XEA92F16855ED446F9917EB6548A46F87YI4
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/6/robots-krijgen-grip-op-magazijnen-101144786?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160608-logistiek-std&tid=TIDP22704XEA92F16855ED446F9917EB6548A46F87YI4
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/6/robots-krijgen-grip-op-magazijnen-101144786?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160608-logistiek-std&tid=TIDP22704XEA92F16855ED446F9917EB6548A46F87YI4
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ontwikkeling van de e-commerce draagt in belangrijke mate bij aan de groei (zie ook 

hierboven).65 

 

Ad 5. Onbemand transport 

Op het gebied van onbemand transport zijn diverse (experimentele) initiatieven .  

 

  Technisch gezien is het gebruik van draadloze technologie om vrachtauto’s aan te 

koppelen aan een ‘road train’ - een handmatig bestuurde leidende vrachtauto met 

een colonne van voertuigen erachter - al mogelijk.66 Ook in Nederland bestaan 

concrete plannen voor de inzet van dergelijke ‘truck-treinen’, ook wel aangeduid 

met truck platooning. 

  

Truck platooning 

Bij deze vorm van transport rijden twee of meer vrachtwagens op korte afstand achter 

elkaar. De vrachtwagens zijn via wifi met elkaar verbonden en de voorste wagen bepaalt 

de route en de snelheid. De trucks remmen door de wifi-verbinding tegelijk , wat zorgt voor 

minder schokbewegingen en een betere doorstroming op de weg. Truck platooning moet 

het vervoer over de weg goedkoper, efficiënter en milieuvriendelijker maken. Op termijn 

zal het leiden tot versnelling in transport, betere benutting van infrastructuur, een grotere 

veiligheid en minder CO2-uitstoot.67 

 

Begin 2016 eindigde in Rotterdam eindigde een door Rijkswaterstaat georganiseerde test 

van zes Europese truckfabrikanten (DAF Trucks, Daimler Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, 

Scania en Volvo Group) met truck platooning. De ‘truck-treinen’ reden vanuit Zweden, 

Duitsland en België naar de Tweede Maasvlakte. Daarmee was het voor het eerst dat 

vrachtwagens op deze manier de Nederlandse grens passeerden. Het resultaat van de test 

is veelbelovend. Wel vraagt het daadwerkelijk invoeren van deze vorm van vervoer om 

aanpassing van de EU-regelgeving. Ook zijn – omdat elke truckfabrikant zijn eigen wifi-

systeem heeft – op dit moment alleen nog maar vrachtwagens van hetzelfde in de ‘truck-

trein’ op te nemen. 68 

 

De test krijgt een vervolg. TLN en Rijkswaterstaat zijn met een groot aantal partijen - 

waaronder de topsector logistiek, ANWB, Peter Appel Transport, Simon Loos, Unilever, 

Albert Heijn en Jumbo - overeen gekomen om in 2017 te kijken hoe truck platooning in de 

praktijk daadwerkelijk is in te zetten. De bedoeling is dan met ‘treintjes’ van 2 of 3 trucks 

op verschillende wegen in Nederland te rijden.69 

 

Om pakketten sneller bij de consument te krijgen. wil Google zelfrijdende 

bezorgbusjes ontwikkelen. Om het overige verkeer in te schatten en te navigeren , 

krijgen de busjes - net als de zelfrijdende auto’s van Google - camera’s en sensoren . 

De bestellingen van de klanten zitten opgeborgen in kluisjes. Met behulp van een 

ontvangen pincode of de creditcard kan men de bestellingen daar uit halen.70 

 

                                                 
65 Indus tryArc (2016). Warehouse Robotics Markets.  
66 http://www.logis tiek.nl/warehousing/blog/2014/10/robotisering-straks-9-van-de-10-dcs-onbruikbaar-

101129172  
67 Rabobank (2016). Rabobank Transport en Logistiek Update. A pril 2016. 
68 http://www.dis trifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/4/ah-en-jumbo-willen-truck-treinen-10196648  
69 http://www.logis tiek.nl/duurzaamheid/nieuws/2016/9/praktijktesten-truck-platooning-op-openbare-weg-van-

s tart-101147652  
70 Google heeft hier patent aangevraagd voor dit initiatief; het is  nog niet duidelijk of/wanneer Google deze 

plannen ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Zie: http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/02/google-onderzoekt-

bezorgen-met-zelfrijdende-busjes/index.xml.  

http://www.logistiek.nl/warehousing/blog/2014/10/robotisering-straks-9-van-de-10-dcs-onbruikbaar-101129172
http://www.logistiek.nl/warehousing/blog/2014/10/robotisering-straks-9-van-de-10-dcs-onbruikbaar-101129172
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/4/ah-en-jumbo-willen-truck-treinen-10196648
http://www.logistiek.nl/duurzaamheid/nieuws/2016/9/praktijktesten-truck-platooning-op-openbare-weg-van-start-101147652
http://www.logistiek.nl/duurzaamheid/nieuws/2016/9/praktijktesten-truck-platooning-op-openbare-weg-van-start-101147652
http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/02/google-onderzoekt-bezorgen-met-zelfrijdende-busjes/index.xml
http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/02/google-onderzoekt-bezorgen-met-zelfrijdende-busjes/index.xml
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In april 2016 hebben de transportministers van de EU een verklaring getekend om 

hun wegennet en verkeersregels klaar te maken voor de komst van zelfrijdende 

auto’s. Het streven is de voorbereidingen over drie jaar te hebben afgerond.71 

 

  Er zijn verschillende experimenten met pakketbezorging door middel van drones.  

 

Pakketbezorging via drones 

Amazon heeft in Engeland en Canada tests uitgevoerd met pakketbezorging via drones (in 

de VS liep dit vooralsnog spaak door de strenge wet- en regelgeving aldaar72). De drones 

worden ingezet om kleine pakketten binnen een half uur vanuit een magazijn  bij klanten te 

bezorgen bij klanten. Overigens heeft Amazon al vanaf 2013 plannen voor dronebezorging, 

maar tot commerciële exploitatie  is het tot nu toe nog steeds niet gekomen.73  

 

Ook de Duitse koeriersdienst DHL heeft geëxperimenteerd met drones. DHL voerde de test 

uit tussen januari en maart 2016 in het dorp Reit im Winkl in de Beierse Alpen. De 

onbemande drone - door DHL ‘parcelcopter’ genoemd  - transporteerde 130 pakketjes (onder 

meer dringend gevraagde medicijnen en sportuitrustingen) van of naar een packstation in 

het dorp, waar klanten hun pakketje konden afgeven of afhalen. De drone was in staat om 

zware ladingen te vervoeren en moeilijk bereikbare terreinen te bereiken. Bovendien wist 

de parcelcopter de pakketten in slechts 8 minuten te leveren. Een auto zou over dezelfde 

afstand, zo'n 8 kilometer, in dat gebied om en nabij 30 minuten doen.74 

 

In samenwerking met drone start-up Zipline en Vaccinatie alliantie Gavi bezorgt UPS vanaf 

medio 2016 met drones bloed en medicijnen in afgelegen gebieden in Rwanda. De Zipline-

drones droppen het bloed en de medicijnen - veilig in een doos - via een parachute. De 

humanitaire tak van UPS - UPS Foundation - investeert 800.000 dollar in het opzetten en 

uitvoeren van dit project. De Rwandeese overheid betaalt per bezorging. Voor UPS is – 

naast de humanitaire kant (maatschappelijk verantwoord ondernemen) - het project ook 

een goede kans om ervaring op te doen met c.q. data te verzamelen over het bezorgen met 

drones.75 

 

Een ander aardig voorbeeld in dit verband zijn de plannen van Domino’s Pizza voor 

bezorging van pizza’s per drone (in eerste instantie in Nieuw-Zeeland, in 2017 mogelijk ook 

in Nederland en België). Eerder introduceerde Domino's ook al een zelfrijdend 

bezorgvoertuig.76 Project Wing, onderdeel van Google’s moederbedrijf Alphabet, startte in 

                                                 
71 A rtikel ‘Harmonisatie regels zelfs turende auto’s’, IN: De V olkskrant, 15 april 2016  
72 Recentelijk heeft de A merikaanse overheid nieuwe regels opgesteld voor het commercieel inzetten van drones 

voor pakketbezorging. Het komt erop neer dat bedrijven drones alleen mogen inzetten om pakketjes vanuit een 

plattelandsmagazijn aan lokale boerderijen te leveren. De s tad blijft verboden terrein voor de vliegtuigjes. 

Daarnaast dient elke drone zijn eigen piloot hebben, moet deze elke twee jaar opnieuw geschoold worden, mag 

de drone niet uit het zicht van zijn bes tuurder verdwijnen en mag het pakket niet zwaarder zijn dan 25 kilo. 

A mazon verwacht dit jaar –  met inachtneming van deze regels - ac tief te kunnen s tarten met drone delivery  in 

de V S (na goedkeuring van de Federal Aviation Administration (FAA)). Zie: 

http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/06/minimale-toezegging-voor-bezorging-per-drone-in-vs. 
73 A mazon heeft aangekondigd ook in Nederland dergelijke tests te willen doen. H iervoor is  echter nog geen 

vergunningsaanvraag ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en T ransport. Zie: A rtikel ‘P akketbezorging. 

A mazon: tes t met drones  in Nederland’, IN: De V olkskrant, 5  februari 2 016. 
74 

http://www.dpdhl.com/en/media_relations/press_releases/2016/successful_trial_integration_dhl_parcelcopter_l

ogis tics_chain.html  
75 http://www.logis tiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/5/ups-bezorgt-bloed-en-medicijnen-met-drones-in-

rwanda-101144000?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160510-logistiek-

s td&tid=T IDP19063XE85D9B9D64AE48E2AB31054A9F1B817DYI4  
76 Zie voor een video: http://content4-

tc .ternairsoftware.com/redirect/TIDP49199X83131965B9E34F18B74A6006269E7D06YI4/073BE422-EFC5-410C-

9D3E-523083C49591  

http://twinklemagazine.nl/nieuws/2016/06/minimale-toezegging-voor-bezorging-per-drone-in-vs
http://www.dpdhl.com/en/media_relations/press_releases/2016/successful_trial_integration_dhl_parcelcopter_logistics_chain.html
http://www.dpdhl.com/en/media_relations/press_releases/2016/successful_trial_integration_dhl_parcelcopter_logistics_chain.html
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/5/ups-bezorgt-bloed-en-medicijnen-met-drones-in-rwanda-101144000?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160510-logistiek-std&tid=TIDP19063XE85D9B9D64AE48E2AB31054A9F1B817DYI4
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/5/ups-bezorgt-bloed-en-medicijnen-met-drones-in-rwanda-101144000?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160510-logistiek-std&tid=TIDP19063XE85D9B9D64AE48E2AB31054A9F1B817DYI4
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/5/ups-bezorgt-bloed-en-medicijnen-met-drones-in-rwanda-101144000?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160510-logistiek-std&tid=TIDP19063XE85D9B9D64AE48E2AB31054A9F1B817DYI4
http://content4-tc.ternairsoftware.com/redirect/TIDP49199X83131965B9E34F18B74A6006269E7D06YI4/073BE422-EFC5-410C-9D3E-523083C49591
http://content4-tc.ternairsoftware.com/redirect/TIDP49199X83131965B9E34F18B74A6006269E7D06YI4/073BE422-EFC5-410C-9D3E-523083C49591
http://content4-tc.ternairsoftware.com/redirect/TIDP49199X83131965B9E34F18B74A6006269E7D06YI4/073BE422-EFC5-410C-9D3E-523083C49591


 

 

 

  

 35 
 

 

september 2016 – in samenwerking met de fastfoodketen Chipotle en Virginia Tech 

University - een experiment met het bezorgen van burrito’s via drones.77 

 

In Frankrijk heeft DPD inmiddels – als eerste ter wereld - toestemming gekregen voor 

pakketbezorging met drones op een reguliere bezorgroute van 15 km lengte. De drone van 

Chronopost (onderdeel van DPD) - wekelijks ingezet op het traject tussen Saint-Maximin-

La-Sainte-Beaume en Pourrières in de Provence – wordt gebruikt voor bezorging van 

pakketten voor bedrijven en startups in de technologiesector. De betrokken partijen 

bedrijven zijn gevestigd op lastig bereikbare locaties.78 

 

Ook in Zwitserland lijkt qua inzet van drones de testfase voorbij. Het Zwitsers postbedrijf 

gaat in 2017 drones – in de vorm van een luchtshuttle tussen bedrijven – commercieel 

inzetten. In eerste instantie beperkt de inzet zich tot spoedleveringen zijn en leveringen 

naar minder goed bereikbare gebieden. Het bereik van de drones is met twintig kilometer 

beperkt te noemen.79 

 

Recentelijke maakte Amazon bekend octrooi te hebben aangevraagd voor de ontwikkeling 

van een dc voor veel bestelde artikelen in een zeppelin. Daarmee zouden drones bevoorraad 

kunnen worden die vervolgens de bestellingen bezorgen. De zeppelins zouden onder meer 

ingezet kunnen worden bij grote sportevenementen.80 

 

De vraag is echter in hoeverre grootschalige, commerciële inzet van drones voor 

pakketbezorging - economisch, technisch en praktisch – een haalbare kaart is. Het 

Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) deed hier onderzoek naar. Volgens het VIL 

wordt de inzet van drones pas echt interessant wanneer drones geheel autonoom 

kunnen vliegen (d.w.z. zonder piloot of met een piloot op afstand die verschillende 

drones tegelijk onder controle houdt). Daar zijn zowel de technologie als het 

wettelijk kader nog niet klaar voor. Ook zit er aan (de inzet van) drones een 

behoorlijk prijskaartje (kosten van drones zelf, opleiding van dronepiloten , 

aansprakelijkheidsverzeker ing en integratie met softwaresystemen (bijv. voor 

voorraadoptimalisatie)).81 

 

Overigens zijn er in de logistiek ook andere toepassingsmogelijkheden voor drones 

dan (pakket)bezorging, bijvoorbeeld voorraadinventarisatie .82 

 

                                                 
77 http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/09/google-drones-gaan-burritos-

bezorgen/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email  
78 http://www.logis tiek.nl/robotisering/nieuws/2016/12/dpd-bezorgt-pakketten-met-drone-101150546  
79 http://www.logis tiek.nl/robotisering/nieuws/2016/12/zwitsers-postbedrijf-zet-drone-commercieel-in-

101150130?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161205-logistiek-

s td&tid=T IDP65781X8323DC744D5043E591322F8E2DC2BD5FYI4  
80 http://www.dis trifood.nl/buitenland/nieuws/2016/12/amazon-bezig-met-dc-in-zeppelin-101104281.  
81 http://www.logis tiek.nl/robotisering/nieuws/2016/12/vil-pakketleveringen-met-drones-nog-een-fabel-

101150534  
82 Zo zet bijvoorbeeld Koopman C argo –  een logis tiek dienstverlener gespecialiseerd in de automotive sector - 

een bes taand type drone in om de voorraad te tellen. Logistiek dienstverlener Geodis heeft - in samenwerking 

met Delta Drone - een nieuw type drone ontwikkeld waarmee de magazijnvoorraad geïnventariseerd kan 

worden. Deze drone –  die real-time kan tellen en rapporteren - is  gericht op integratie van de volledige 

waardeketen. Zo kan de drone bijvoorbeeld data ophalen en verwerken in het warehousemanagementsysteem 

(WMS). De drone, - een quadcopter met hoge resolutie camera’s  en uitgerust met indoor geolocatie-technologie 

- func tioneert geheel zelfstandig in de uren dat het warehouse ges loten is . In mei 2016 zijn de eers te tests met 

de nieuwe drones  uitgevoerd in P arijs. In A merika heeft Walmart eveneens vergevorderde plannen voor de inzet 

van drones  voor voorraadinventarisatie in magazijnen. Zie: http://www.logis tiek.nl/supply-

chain/nieuws/2016/6/drone-telt-voorraad-koopman-cargo-logistics-

101144635?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160606-logistiek-

s td&tid=T IDP22272X61FC954DEA0040B2B1914FF691958C20YI4; 

http://www.logis tiek.nl/warehousing/nieuws/2016/5/geodis-telt-voorraad-met-drone-

101144222?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160524-logistiek-

s td&tid=T IDP20712X5055AE1122A64E02A560E2244B1DDD2FYI4; 

http://www.supplychain247.com/article/walmart_testing_warehouse_drones_to_manage_inventory?ajs_uid=55

78C5199245G4Z.  

http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/09/google-drones-gaan-burritos-bezorgen/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/09/google-drones-gaan-burritos-bezorgen/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.logistiek.nl/robotisering/nieuws/2016/12/dpd-bezorgt-pakketten-met-drone-101150546
http://www.logistiek.nl/robotisering/nieuws/2016/12/zwitsers-postbedrijf-zet-drone-commercieel-in-101150130?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161205-logistiek-std&tid=TIDP65781X8323DC744D5043E591322F8E2DC2BD5FYI4
http://www.logistiek.nl/robotisering/nieuws/2016/12/zwitsers-postbedrijf-zet-drone-commercieel-in-101150130?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161205-logistiek-std&tid=TIDP65781X8323DC744D5043E591322F8E2DC2BD5FYI4
http://www.logistiek.nl/robotisering/nieuws/2016/12/zwitsers-postbedrijf-zet-drone-commercieel-in-101150130?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161205-logistiek-std&tid=TIDP65781X8323DC744D5043E591322F8E2DC2BD5FYI4
http://www.distrifood.nl/buitenland/nieuws/2016/12/amazon-bezig-met-dc-in-zeppelin-101104281
http://www.logistiek.nl/robotisering/nieuws/2016/12/vil-pakketleveringen-met-drones-nog-een-fabel-101150534
http://www.logistiek.nl/robotisering/nieuws/2016/12/vil-pakketleveringen-met-drones-nog-een-fabel-101150534
http://www.supplychain247.com/article/walmart_testing_warehouse_drones_to_manage_inventory?ajs_uid=5578C5199245G4Z
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/drone-telt-voorraad-koopman-cargo-logistics-101144635?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160606-logistiek-std&tid=TIDP22272X61FC954DEA0040B2B1914FF691958C20YI4
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/drone-telt-voorraad-koopman-cargo-logistics-101144635?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160606-logistiek-std&tid=TIDP22272X61FC954DEA0040B2B1914FF691958C20YI4
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/drone-telt-voorraad-koopman-cargo-logistics-101144635?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160606-logistiek-std&tid=TIDP22272X61FC954DEA0040B2B1914FF691958C20YI4
http://www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2016/6/drone-telt-voorraad-koopman-cargo-logistics-101144635?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160606-logistiek-std&tid=TIDP22272X61FC954DEA0040B2B1914FF691958C20YI4
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/5/geodis-telt-voorraad-met-drone-101144222?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160524-logistiek-std&tid=TIDP20712X5055AE1122A64E02A560E2244B1DDD2FYI4
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/5/geodis-telt-voorraad-met-drone-101144222?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160524-logistiek-std&tid=TIDP20712X5055AE1122A64E02A560E2244B1DDD2FYI4
http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/5/geodis-telt-voorraad-met-drone-101144222?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160524-logistiek-std&tid=TIDP20712X5055AE1122A64E02A560E2244B1DDD2FYI4
http://www.supplychain247.com/article/walmart_testing_warehouse_drones_to_manage_inventory?ajs_uid=5578C5199245G4Z
http://www.supplychain247.com/article/walmart_testing_warehouse_drones_to_manage_inventory?ajs_uid=5578C5199245G4Z
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  Er wordt geëxperimenteerd met de inzet van robots voor bezorging van maaltijden  

en pakketten. 

 

Maaltijd- en pakketbezorging door robots 

De Britse bezorgservice Just Eat – met 64.000 aangesloten restaurants en 14 miljoen 

actieve gebruikers – is van plan robots in te zetten voor maaltijdbezorging (te beginnen in 

het centrum van London, bij bewezen succes ook elders). Wanneer de – stapvoets rijdende 

– robot in de buurt van zijn bestemming is, ontvangt de besteller een berichtje. Deze kan 

vervolgens het laadruim van de robot openen met een - op het moment van bestellen 

verkregen - unieke code. Uiteindelijk doel van het inzetten van robots is het drukken van 

de bezorgkosten van de dienst. 83  

 

Het Duitse Fraunhofer Institut verwacht dat - door de toenemende vraag naar snellere 

levering - de zelfrijdende autonome robot een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de 

last mile delivery (zowel in stedelijke als landelijke gebieden). Het instituut vo orspelt dat 

in 2030 jaarlijks 400 miljoen bestellingen zullen worden verzorgd door dergelijke robots. 

De inzet hiervan vraagt wel om een andere – meer decentrale - opzet van de logistieke 

infrastructuur onder meer door lokale distributiecentra dichter bij de klant te plaatsen.84 

 

Bovengenoemde vormen van onbemand transport - die het werk van transportpersonee l 

(deels) overbodig maken – staan nu nog in de kinderschoenen. De ontwikkelingen gaan 

echter snel: 

  Zo verwacht McKinsey in het rapport ‘Delivering Change’ dat transportbedrijven en 

logistiek dienstverleners in 2025 35 tot 50 procent minder operationele kosten 

zullen hebben door het inzetten van zelfrijdende trucks. Volgens deze studie rijdt 

dan één op de drie vrachtauto’s onbemand over de wegen. Dat zal met name het 

geval zijn op de snelwegen; in de stedelijk distributie is voorlopig geen grote opgang 

van de zelfsturende truck te verwachten.  

  In ‘The Future of Last Mile’ – een ander rapport van McKinsey – wordt voorspeld dat 

in 2025 80 procent van alle pakketjes over de last mile - i.e. de laatste 

bezorgkilometers naar het huis van de consument - geleverd wordt via van kluisjes 

voorziene onbemande voertuigen met daarin kluisjes. De bezorging in afgelegen 

locaties zal volledige gebeuren met drones (waarvan er in 2025 in de VS naar 

schatting 250.000 zullen vliegen). De ‘instant delivery’ in drukbevolkte, stedelijke 

gebieden blijft weliswaar mensenwerk maar zal voornamelijk per (elektrische) fiets 

plaatsvinden. 

Belangrijke randvoorwaarde voor bovenstaande door McKinsey verwachte 

ontwikkelingen zijn wel ingrijpende wetswijzigingen. Vooralsnog is het grootschalig 

commercieel gebruik van onbemande voer-, vaar- en vliegtuigen vrijwel overa l 

verboden. De auto-industr ie – die zwaar inzet op autonome voertuigen – oefent reeds  

de nodige druk uit op dit gebied. Naast wet- en regelgeving zal ook de publieke opinie  

moeten veranderen. Nog niet iedereen ziet graag onbemande voer- en vliegtuigen in 

het straatbeeld. Jongere generaties staan hier meer open voor dan oudere generaties.85 

                                                 
83 http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/07/just-eat-gaat-robots-

inzetten/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email   
84 http://www.logis tiek.nl/robotisering/nieuws/2016/11/fraunhofer-autonome-robots-nemen-de-last-mile-over-

101150029?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161130-logistiek-

s td&tid=T IDP65094X6D598CB547F34B56BDAB1C1073527FD8YI4; Fraunhofer Institut (2016). Die letzte Meile. 

ZF-Zukunftstudie 2016. 
85 McKinsey (2016). Delivering Change; McKinsey (2016). The Future of Las t M ile; http://www.logis tiek.nl/e-

commerce/nieuws/2016/9/in-2025-wordt-80-procent-pakketjes-onbemand-bezorgd-101147791  

http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/07/just-eat-gaat-robots-inzetten/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/07/just-eat-gaat-robots-inzetten/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.logistiek.nl/robotisering/nieuws/2016/11/fraunhofer-autonome-robots-nemen-de-last-mile-over-101150029?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161130-logistiek-std&tid=TIDP65094X6D598CB547F34B56BDAB1C1073527FD8YI4
http://www.logistiek.nl/robotisering/nieuws/2016/11/fraunhofer-autonome-robots-nemen-de-last-mile-over-101150029?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161130-logistiek-std&tid=TIDP65094X6D598CB547F34B56BDAB1C1073527FD8YI4
http://www.logistiek.nl/robotisering/nieuws/2016/11/fraunhofer-autonome-robots-nemen-de-last-mile-over-101150029?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20161130-logistiek-std&tid=TIDP65094X6D598CB547F34B56BDAB1C1073527FD8YI4
http://www.logistiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/9/in-2025-wordt-80-procent-pakketjes-onbemand-bezorgd-101147791
http://www.logistiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/9/in-2025-wordt-80-procent-pakketjes-onbemand-bezorgd-101147791
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5.4 Sociale innovaties in de detailhandel 

Sociaal-innovatieve ontwikkelingen spelen zich momenteel vooral in de 

supermarktbranche af. Daarbij gaat het onder meer om initiatieven op het terrein van 

de sociaal-inclusieve arbeidsorganisatie en het vervullen van een welzijns- en 

gezondheidsfuncties . Dergelijke initiatieven doen (ook) een beroep op de soft skills van 

het supermarktpersoneel. Ten slotte is te wijzen op dienstverlenings - en 

combinatiefuncties. 

 

Sociaal inclusieve arbeidsorganisatie  

Nederlandse supermarkten hebben – vanuit hun maatschappelijk betrokkenheid (bij de 

buurt waarin zij liggen) - duizenden medewerkers met een Wajong-uitker i ng 

(jonggehandicapten ook wel aangeduid met Wajongers) in dienst. Het gaat bij het 

plaatsen van deze medewerkers om maatwerk. De een kan heel goed achter de kassa 

zitten, de ander is liever fysiek bezig (magazijnwerk, vakken vullen, schoonmaakwerk 

e.d.). Wajongers zijn in het algemeen minder productief dan andere werknemers en 

hebben extra aandacht en begeleiding nodig. Voor werkgevers staan daar een 

loonkostenbijdrage en professionele begeleiding door een jobcoach van een daarin 

gespecialiseerd bureau tegenover. Voor supermarkten heeft het in dienst nemen van 

Wajongers in ieder geval twee belangrijke voordelen:  

  Zeer gemotiveerde medewerkers: Omdat Wajongers lang niet overal aan de slag  

kunnen, waarderen ze het des te meer wanneer hen wel een kans wordt geboden. 

Dat maakt hen in het algemeen zeer loyale en gemotiveerde medewerkers.  

  Waardering bij de klant: Het in dienst nemen van medewerkers met een Wajong-

uitkering zorgt voor veel sympathie onder klanten. De supermarkt toont zijn 

betrokkenheid bij de buurt en bereidheid om mensen met achterstand een kans te  

bieden. Veel klanten herkennen en waarderen dit maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.86  

 

Verder hebben in Amsterdam grote detailhandelsbedrijven als Albert Heijn en C&A zich 

gecommitteerd tot het op weg helpen richting werk van vluchtelingen met een 

verblijfsvergunning. 

 

Vluchtelingen met verblijfsvergunning op weg helpen richting werk 

In mei 2016 heeft een aantal grote bedrijven in Amsterdam (waaronder Albert Heijn en C&A87) 

in een convenant met de gemeente afgesproken vluchtelingen met een verblijfsvergunning 

(statushouders) op weg te helpen richting werk. Met het convenant proberen de ondertekenaars 

te bereiken dat de statushouders snel economisch zelfstandig worden. Iedereen die kan werken 

of leren wordt zo snel mogelijk naar werk, opleiding of een eigen onderneming begeleid.  

 

Aan de hand van een - door consultancybedrijf Accenture uitgedacht - systeem worden  

talentvolle statushouders gekoppeld aan werkgevers. Via dit systeem is het mogelijk hen te 

helpen aan taaltrainingen, opleidingen, vrijwilligerswerk, mentoren, loopbaancoaches  en/of 

(werk)stages, al naar gelang waar zij op dat moment aan toe zijn. Daartoe vinden – zodra 

bekend is dat zij zich in Amsterdam gaan vestigen – al in de azc’s assessments plaats. Daaruit 

blijkt wat de statushouders in hun mars hebben (in termen van talent, motivatie, 

taalvaardigheid, werkervaring, opleiding en psychische en lichamelijke gesteldheid ). Daarmee 

wordt - nog voordat ze daadwerkelijk in de gemeente komen wonen – al duidelijk wat voor werk 

men kan doen of dat men eerst nog behoefte heeft aan opleiding, taalonderwijs of zorg. Het 

gemeentebestuur van Amsterdam heef hiervoor 6 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Naar 

                                                 
86 http://www.cbl.nl/ac tiviteiten/medewerkers-en-veiligheid/werken/wajong.  
87 Naas t A lbert Heijn en C &A werken onder meer A kzoNobel, A rcadis, Randstad, NS, Baker & McKenzie en 

Monsterboard mee. 

http://www.cbl.nl/activiteiten/medewerkers-en-veiligheid/werken/wajong
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verwachting zullen in 2016 600 statushouders worden onderworpen aan een dergelijk 

assessment, indien nodig een taaltraining krijgen aangeboden en vervolgens worden gekoppeld 

aan werkgevers die personeel nodig hebben. Zo kampen in Amsterdam bijvoorbeeld werkgevers 

in de zorg, de ict en de horeca met moeilijk vervulbare vacatures waarvoor statushouders  (al 

dan niet na een scholingstraject) mogelijk geschikt zouden zijn. In 2017 en 2018 wil Amsterdam 

deze aanpak nog verder uitbreiden. 

 

In het kader van het project biedt Albert Heijn werkervaringsplaatsen aan in de winkels in 

Amsterdam en het distributiecentrum in Zaandam. Daar leren de  statushouders hoe het in een 

Nederlands bedrijf toegaat en kan men tegelijkertijd de Nederlandse taal oefenen.88 

 

Min of vergelijkbaar met het inzetten van Wajongers en vluchtelingen met een 

verblijfsvergunning is het inschakelen door supermarkten van bijstandsgerechtigden  

die voor hun uitkering van de gemeente een tegenprestatie moet leveren. Hier gaat het 

echter om werken met behoud van uitkering; men treedt niet in dienst van de 

supermarkt. In de praktijk blijkt dit in de detailhandel niet of nauweli jks voor te komen. 

 

Welzijns- en gezondheidsheidsfuncties  

In Doorn kwam in 2015 de eerste dementievriendelijke supermarkt van Albert Heijn 

tot stand. Inmiddels is besloten tot een landelijke uitrol van dit initiatief. In ieder geval 

100 van de 900 winkels - voornamelijk op locaties waar meer dan 35 procent van de 

bevolking ouder is dan 65 - zullen dementievriendelijk worden.89 

 

Dementievriendelijke supermarkt 

Samen met Alzheimer Nederland ontwikkelde supermarktmanager Nico Spierenburg een plan 

om in zijn AH-vestiging in Doorn a lzheimerpatiënten beter te kunnen herkennen en helpen in 

zijn AH-vestiging. Daartoe hebben vijftien medewerkers een intensieve training gevolgd en tips 

voor de omgang met dementerenden gekregen. De aldus getrainde medewerkers dragen een 

pasje bij zich, waar op de ene kant staat hoe ze iemand met dementie  kunnen herkennen en op 

de andere kant wat wel en juist niet te doen in het contact met een dementerende. Tevens 

geven de getrainde medewerkers hun collega’s instructies.  Verder hebben veel medewerkers 

een e-learningmodule over dit onderwerp gevolgd. Ook is - om de medewerkers in 

praktijksituaties trainen - de supermarkt bezocht door acteurs/mysteryshoppers. Na afloop van 

de trainingen heeft de vestiging een sticker van Alzheimer Nederland op de deur gekregen met 

het predicaat ‘dementievriendelijk’.90 

 

In het kader van het project SuperZorg houden vanaf begin 2016 caissières in twee 

AH-winkels in Den Haag de gezondheid en het welzijn van hun klanten op leeftijd in de 

gaten (zie onderstaand tekstvak).  

 

Superzorg 

Het project Superzorg borduurt enerzijds voort op de traditionele buurtwinkel (waar klanten hun 

verhaal nog kwijt konden) en is anderzijds een voorbeeld van de moderne maatschappelijke 

betrokkenheid van ondernemers. In het project werkt zorgorganisatie Royaal Zorg samen met 

twee Haagse AH-filialen met verhoudingsgewijs veel oudere klanten. Wanneer de caissières 

signalen krijgen dat een oudere bijvoorbeeld eenzaam of vergeetachtig is of zichzelf 

verwaarloost, proberen ze met hem of haar een gesprek aan te knopen. Daarin vragen ze de 

klant of deze behoefte heeft om met een van de in het filiaal aanwezige vrijwilligersorganisatie 

                                                 
88 http://www.parool.nl/4303656/  
89 http://www.dis trifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/5/ah-breidt-dementieproject-verder-uit-10197063.  
90 http://www.dis trifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2015/4/ah-doorn-wordt-dementievriendelijk-10187809.  

http://www.parool.nl/4303656/
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/5/ah-breidt-dementieproject-verder-uit-10197063
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2015/4/ah-doorn-wordt-dementievriendelijk-10187809
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te praten. Vervolgens verwijzen deze vrijwilligers hen – indien nodig – door naar de huisarts of 

een welzijnsorganisatie.  

In januari 2016 hebben 20 ervaren caissières van zorgprofessionals van Royaal Zorg en 

WoonZorgcentra Haaglanden in het kader van het project een training gehad. Daarin leerden ze 

hoe ze problemen kunnen signaleren en op welke wijze ze de klanten vervolgens het beste 

kunnen aanspreken.91 

 

Relevant in dit verband is ook het aanbieden van zorgmaaltijden voor ouderen  

(maaltijdservice). Albert Heijn biedt via AH.nl negentig verschillende maaltijden van 

Chef Martin - het zorgmerk van Marfo Food Group - aan. Met dit nieuwe assortiment 

speelt men enerzijds in op de behoefte van bestaande ‘reguliere’ klanten, maar bedient 

men anderzijds ook de – als gevolg van de vergrijzing groeiende - zorgmarkt. De 

maaltijden zijn online te bestellen en worden thuis bezorgd of zijn af te halen op de 

Albert Heijn Pick Up Points.92 

 

Meer in het algemeen wordt door supermarkten geëxperimenteerd met gezonde 

initiatieven. Gezonde kassa’s (i.e. het aanbieden van gezonde alternatieven in plaats 

van snoep bij de kassa’s), verstrekken van voedingsadviezen en productinnovaties zijn 

voorbeelden.93 Wat voedingsadviezen betreft, is onder meer te wijzen op de 

supermarktcoaches van Albert Heijn.  

 

Supermarktcoaches 

In maart 2016 is bij een aantal vestigingen van AH in Amsterdam een eerste lichting jonge 

medewerkers getraind tot supermarktcoach. De getrainde medewerkers geven op gezette tijden 

scholieren een rondleiding en leggen daarbij uit hoe zij gezonder kunnen eten. Dat gebeurt in 

de vorm van een interactieve quiz over gezonde producten. Vervolgens stellen de scholieren – 

in kleinere groepjes - een gezonde, lekkere  én goedkope lunch samen en gaan daarmee op de 

foto. Ook formuleren deze groepjes elk een goed voornemen om gezond te blijven eten. De 

gemeente, de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en het 

Amsterdam Health & Technology Institute onderzoeken – samen met AH - het effect van gezonde 

initiatieven in de supermarkt op het aankoopgedrag van consumenten. 94 

 

Dienstverlenings- en combinatiefuncties 

Supermarktketen Carrefour is in het Italiaanse Turijn - onder de noemer Carrefour 

Urbano - een nieuw stadswinkelconcept begonnen waarin ook dienstverlening wordt 

aangeboden. Met de in de winkel geïntroduceerde dienstenafdeling Bleu Box biedt 

Carrefour een uitgebreid scala aan diensten. Sommige diensten (zoals het afhalen van 

online bestelde boodschappen/producten, fotoservice en stomerijservice ) zijn ook in 

andere supermarkten aan te treffen, en dus niet zo bijzonder. Vernieuwend is wel dat 

tussen 9.00 en 21.00 in de winkel klusjesmannen beschikbaar zijn (zoals onder meer 

een loodgieter, elektricien, slotenmaker of schoenhersteller). Voor deze diensten werkt 

Carrefour samen met Europ Assistance. De bedoeling is in de toekomst nog meer 

diensten toe te voegen, waarbij onder meer wordt gedacht aan kinderopvang.95 

 

Er ander concreet voorbeeld in dit verband is ‘de kleermaker aan huis’ van Zalando . 

Vanaf voorjaar 2017 kunnen Berlijnse klanten hun bij Zalando bestelde kostuums door 

een kleermaker aan de deur laten verstellen. Of en wanneer deze dienst verder zal 

                                                 
91 A rtikel ‘C aissières Albert Heijn gaan welzijn oudere klanten in de gaten houden ’, IN: De V olkskrant, 16 

december 2015. 
92 Rabobank (2016). Rabobank Retail Update. Maart 2016. 
93 ING Economisch Bureau (2015). Sec torvisie supermarkten. 
94 http://www.dis trifood.nl/formules/nieuws/2016/3/ah-levert-eerste-supermarktcoaches-af-10196512  
95 http://www.dis trifood.nl/buitenland/nieuws/2016/8/carrefour-gaat-klusjesmannen-verkopen-101100537.  

http://www.distrifood.nl/formules/nieuws/2016/3/ah-levert-eerste-supermarktcoaches-af-10196512
http://www.distrifood.nl/buitenland/nieuws/2016/8/carrefour-gaat-klusjesmannen-verkopen-101100537
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worden uitgerold, is niet bekend. Op dit moment kunnen Nederlandse Zalando-klante n 

al wel een beroep doen op de diensten van een persoonlijke stylist.  Deze stuurt - naar 

persoonlijke voorkeur - outfits naar de klanten.96  

 

Een ander (theoretisch) voorbeeld is het bezorgen van boodschappen en vervolgens het 

aan huis direct bereiden van de maaltijd. 

  

                                                 
96 http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/12/zalando-start-vermaken-aan-

huis /index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email.  



 

 

 

  

 41 
 

 

6 Wet- en regelgeving 

Belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de detailhandel zijn onder meer de 

verruiming van werktijden en daarmee gepaard gaand de toename van kleine (tijdelijke) 

contracten, nog meer inzet van jongeren (studenten en scholieren) en daardoor minder 

perspectief voor ouderen. Te wijzen is verder op de mogelijke verruiming van de 

mogelijkheden voor vermenging van detailhandel en horeca (verschuiving in benodigde 

skills/soort personeel). Een specifieke ontwikkeling in de supermarktbranche is de 

(theoretisch mogelijke) inzet van bijstandsgerechtigden die een tegenprestatie moeten 

leveren.  

 

Relevante wet- en regelgeving voor de werknemers in de detailhandel vormen daarmee:  

  Winkeltijdenwet; 

  Wet werk en zekerheid; 

  Wettelijk minimum(jeugd)loon (en afwijkingen daarvan bij cao); 

  Verhoging AOW-leeftijd; 

  Drank- en horecawet; 

  Verordeningsplicht tegenprestatie in de bijstand. 

6.1 Winkeltijdenwet 

De Winkeltijdenwet bepaalt wanneer en hoe lang winkels open mogen zijn. Uitgangsp un t 

van de wet is dat winkels alleen tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds open zijn 

en niet op zon- en christelijke feestdagen. Gemeenten mogen hier bij verordening van 

afwijken. In de meeste gemeenten zijn de winkels minimaal eenmaal per maand op 

zondag open (de zogeheten koopzondag). Sinds de herziening van de Winkeltijden we t 

in 2013 mogen gemeenten zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. In een 

toenemend aantal gemeenten mogen alle winkels elke zondag open zijn. 97 In geval van 

openstelling op zon- en christelijke feestdagen mag dat op dit moment pas vanaf 12.00 

uur. Er gaan echter stemmen op de mogelijkheden voor openstelling te verruimen tot 

de zondagochtend.  

Het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet kent een aantal situaties waarin aanvullende 

openingstijden zijn toegestaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld: zorginstelli nge n 

(ziekenhuizen, verpleeghuizen en apotheken); verkooppunten voor reizigers (OV, 

luchthavens, tankstations); benzinestations, wegrestaurants en winkels langs 

snelwegen; winkels die hoofdzakelijk kranten en tijdschriften verkopen.98 

 

In 2016 heeft een evaluatie van de herziene Winkeltijdenwet plaatsgevonden.  Daaruit 

blijkt onder meer dat ruim driekwart (79 procent) van de winkeliers graag op zondag 

open wil zijn. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de behoefte van de klant, de 

grotere omzet en het feit dat de concurrenten dan ook open zijn. Van de mogelijkhe id 

op feest- en herdenkingsdagen de deuren te openen, maken alleen supermarkten volop 

gebruik. Een kleine minderheid (4 procent) van alle winkeliers zegt op zondag open te 

zijn omdat dat contractueel moet.  

Werknemers ervaren doorgaans positieve gevolgen van de openstelling op zondagen. 

De extra toeslag – die negen van de tien werknemers zeggen te ontvangen – is met 

                                                 
97 Dat is  bijvoorbeeld het geval in alle grote s teden (de G10 Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, U trecht, 

E indhoven, T ilburg, Groningen, A lmere, Breda en N ijmegen). O ok in s teeds meer kleinere gemeenten, zoals  

Bussum, Delft, Den Helder, Deventer, H ilversum, Leiden, Lelystad, Naarden, Schiedam, V enlo, V enray, 

Wests tellingwerf en Zoetermeer, is  er een opens tellingsmogelijkheid op elke zondag. 
98 Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Winkeltijdenwet; Winkeltijdenwet 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007953/2015-07-04 Vrijs tellingenbesluit Winkeltijdenwet 

(http://wetten.overheid.nl/BWBR0007952/2013-07-01). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Winkeltijdenwet
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007953/2015-07-04
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007952/2013-07-01
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name voor jongeren een reden om (juist) op zondag te willen werken. Werknemers die  

daartoe niet bereid zijn, hebben hiervoor vaak sociale redenen.99 

6.2 Wet Werk en Zekerheid 

In april 2013 sloten het kabinet en sociale partners een sociaal akkoord met afspraken 

om de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de 

samenleving. Op basis van dit akkoord is de Wet werk en zekerheid (Wwz) uitgewerkt. 

Het doel van de Wwz, die op 1 juli 2015 in werking trad, is bij te dragen aan een 

‘fatsoenlijke arbeidsmarkt’. De wet wil bereiken dat werkgevers werknemers eerder in 

vaste dienst nemen en dat ontslag eerlijker wordt. Met het oog daarop voert de wet op 

drie terreinen wijzigingen door: het flexrecht, het ontslagrecht en de werkloosheidswe t 

(WW). 

 

Wet werk en zekerheid 

 

Aanpassingen Flexibele arbeid in 2015 

Voorheen bestonden (te) grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en 

flexibele contracten. Flexwerkers krijgen meer zekerheid en kunnen eerder doorstromen naar 

een vaste baan. Flexwerkers kunnen nu na 2 jaar aanspraak maken op ee n vast contract. Dit 

was 3 jaar.  

 

Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 

maanden of minder opvolgen. De tussenpoos was 3 maanden.  

 

Wijzigingen ontslag 2015 

Het ontslagrecht is sinds 1 juli 2015 eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor 

werkgevers. Er is nu één vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door 

langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de 

kantonrechter.  

 

Sinds 1 juli 2015 hebben alle werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een 

transitievergoeding. Deze voorwaarden zijn: 

 als zij tenminste twee jaar in dienst zijn geweest; 

 de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd.  

 

Deze transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. De hoofdregel is: ⅓ 

maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan tien jaar in 

dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor  

mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.  

 

Wijzigingen WW  

Sinds 1 juli 2015: 

 wordt na een half jaar WW-uitkering alle arbeid als passend gezien; 

 is er een inkomensverrekening in de WW.100 

 

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 

2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog 24 maanden.  

De wet bepaalt dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk 

moeten worden begeleid. Hierdoor zijn deze werknemers zo kort mogelijk werkloos.  

 

                                                 
99 M inis terie van EZ (2016). Kamerbrief Evaluatie Winkeltijdenwet; BMC (2016). Evaluatie Winkeltijdenwet. 
100 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid
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Met name MKB Nederland staat zeer kritisch tegenover de Wwz. Volgens MKB Nederland 

is de Wwz “een mislukking en doet de wet het tegenovergestelde van wat de bedoeling 

is”. Voor mkb-ondernemers is het te duur en geeft het te veel onzekerheid. Vaste 

contracten worden bijna niet en flexibele contracten daarentegen juist massaal 

afgesloten. Dat betekent een toename van flex en niet, zoals met de wet beoogd, dat 

vast minder vast wordt. Werkgevers in het mkb geven ook aan dat het onder het nieuwe 

ontslagrecht juist moeilijker is geworden om werknemers te ontslaan. AWVN deelt in 

grote lijnen de kritiek van MKB Nederland.101 In april 2016 heeft minister Asscher van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid - mede naar aanleiding van deze kritiek - een aanta l 

wijzigingen van de Wwz aangekondigd. Zo worden met een spoedwetje de regels voor 

het flexwerk aangepast.102  

 

Overigens kiezen veel (jongere) werknemers in de detailhandel bewust voor tijdelijke/ 

flexibele contracten. 

6.3 Wettelijk minimum(jeugd)loon (en afwijkingen daarvan bij cao) 

Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Voor jongere 

werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Kinderen van 13 en 14 jaar 

mogen nog niet werken, maar wel klusjes doen. Hiervoor is het minimumloon niet van 

toepassing. Het minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling. De overhe id 

pakt – via de Inspectie SZW - onderbetaling aan, onder andere door boetes te geven 

aan werkgevers.103 

Tabel 2  Wettelijk (minimum)jeugdloon per 1  januari 2017 (bruto)  

 

Bron: Rijksoverheid.nl 

De hoogte van het feitelijk (jeugd)loon wordt door sociale partners in onderling overleg 

bepaald en vastgelegd in cao’s. In sommige gevallen heeft het “normaliseren” van 

bijzondere werktijden in de detailhandel al geleid tot nieuwe arrangementen in de 

beloningssfeer. Zo krijgen in de nieuwste cao voor de Bijenkorf jongeren vanaf 18 jaar 

                                                 
101 http://nos .nl/nieuwsuur/artikel/2090248-mkb-voorzitter-wet-werk-en-zekerheid-is-mislukking.html.  
102 V oor het echte seizoensgebonden werk mag drie maanden tussen opeenvolgende contracten zitten in plaats 

van een halfjaar, zoals  dat nu voor ander werk geldt. Bij echt s eizoensgebonden werk gaat het om func ties  in de 

land- en tuinbouw, de rec reatiesector en de amateursport. Deze aanpassing moet met een spoedwetje omdat 

op 1  juli 2016 de overgangstermijn afloopt. Zie: M inisterie van SZW (2016). Kamerbrief A anpassing Wet werk 

en zekerheid en indiening Tweede nota van wijziging wetsvoorste l arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 

werknemers  in de Europese Unie. 
103 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon.  

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2090248-mkb-voorzitter-wet-werk-en-zekerheid-is-mislukking.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon
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evenveel betaald als werknemers van 23 jaar en ouder. Jongeren van 15 tot en met 17 

jaar blijven wel minder verdienen. In ruil voor de gedeeltelijke afschaffing van het 

jeugdloon heeft een verlaging van de toeslag voor werken op zondag plaats.104 De 

Bijenkorf is daarmee het eerste bedrijf in de detailhandel dat het jeugdloon gedeeltelijk  

afschaft.105 

 

In april 2016 kondigde minister Asscher van Sociale Zaken Werkgelegenheid verhoging 

van de jeugdlonen vanaf 18 jaar aan en verlaging van de maximumleeftijd voor het 

jeugdloon - 22 jaar in 2017 en 21 jaar in 2019. Werkgevers zullen worden 

gecompenseerd via een subsidieregeling 'Lage inkomensvoordeel' (Liv). Deze Liv krijgen 

werkgevers na 2016 voor de laagstbetaalden. Voor de jeugdlonen komt er 100 miljoen 

extra in de Liv. Dat bedrag betalen werkgevers overigens zelf want het komt uit de kas 

voor arbeidsongeschikten.106 

6.4 Verhoging AOW-leeftijd 

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de Rijksoverhe id. 

Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt, ontvangt vanaf de AOW-leeftijd 

tot het overlijden AOW van de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Omdat de kosten voor 

de AOW stijgen, neemt de Rijksoverheid maatregelen om deze betaalbaar te houden. 

Een van de maatregelen is de (versnelde) verhoging van de AOW-leeftijd. Deze gaat in 

stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 

67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de 

levensverwachting. De exacte AOW-leeftijd voor deze groep is daarom nu nog niet 

bekend. Men krijgt vijf jaar van te voren te horen wanneer men AOW krijgt.107 

6.5 Drank-  en horecawet 

Sinds 2013 zijn - op basis van de vernieuwde Drank- en Horecawet - de gemeenten 

verantwoordelijk voor handhaving, toezicht en vergunningverlening van genoemde 

wet.108 Volgens de wet mag de detailhandel op dit moment geen zwaar alcoholische 

drank verkopen en ook geen alcohol schenken. Omgekeerd mag de horeca geen 

detailhandelsfunctie vervullen. In 2017 wordt de Drank- en horecawet geëvalueerd. 

Mogelijk worden op dit punt de regels dan versoepeld. Meer ruimte om winkels te  

combineren met horeca is op dit moment al één van de actielijnen van de Retailagenda 

2015. De VNG voert momenteel de pilot Reguleren mengvormen winkel/horeca uit 

waarin winkels alcoholhoudende dranken mogen schenken. Hoewel ook individue le  

slijters aan de pilot deelnemen, heeft de Koninklijke Slijtersunie aangifte gedaan tegen  

de VNG. De aanklacht - opzettelijke uitlokking van overtreding van de Drank- en 

Horecawet – zal mede ingegeven zijn door de concurrentie die mengvormen van 

winkel/horeca voor slijters betekenen. Ook vanuit oogpunt van alcoholpreventie is tegen 

dergelijke mengvormen van winkel/horeca de nodige weerstand.109 De rechtbank 

besloot in de door de Koninklijke Slijtersunie aanspannen zaak dat de pilot van de VNG 

– vooralsnog – door mag gaan. De rechtbank vindt de rol van VNG als overkoepelende 

organisatie in dezen beperkt. Het is aan de individuele gemeentebesturen om deel te  

                                                 
104 Men kreeg voorheen dubbel betaald voor werken op zondag. Dat is  nu anderhalf keer het gewone loon. 
105 http://nos .nl/artikel/2065211-de-bijenkorf-schaft-jeugdloon-gedeeltelijk-af.html . 
106 M inis terie van SZW (2016). Kamerbrief herziening Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.  
107 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-tegenprestatie-in-de-

bijs tand. 
108 Drank- en horecawet (http://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2015-01-01). 
109 A rtikel ‘Een glaasje bij het schoenen passen. V ermenging winkels en horeca’, IN: De V olkskrant, 12  maart 

2015; https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/drank-en-horecawet/nieuws/vng-start-pilot-mengvormen-

winkelhoreca; http://www.s lijtersvakblad.nl/Vaknieuws/6610/slijtersunie-doet-aangifte-tegen-vng.html; 

http://www.foodvis ie.nl/wetgeving/nieuws/2016/4/vng-verrast-over-aangifte-slijtersunie-ook-slijters-doen-

mee-aan-pilot-1011051; https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/drank-en-horecawet/nieuws/vng-reactie-

op-brief-van-rijn-over-pilot-mengvormen-horeca. 

http://nos.nl/artikel/2065211-de-bijenkorf-schaft-jeugdloon-gedeeltelijk-af.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-tegenprestatie-in-de-bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-tegenprestatie-in-de-bijstand
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2015-01-01
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/drank-en-horecawet/nieuws/vng-start-pilot-mengvormen-winkelhoreca
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/drank-en-horecawet/nieuws/vng-start-pilot-mengvormen-winkelhoreca
http://www.slijtersvakblad.nl/Vaknieuws/6610/slijtersunie-doet-aangifte-tegen-vng.html
http://www.foodvisie.nl/wetgeving/nieuws/2016/4/vng-verrast-over-aangifte-slijtersunie-ook-slijters-doen-mee-aan-pilot-1011051
http://www.foodvisie.nl/wetgeving/nieuws/2016/4/vng-verrast-over-aangifte-slijtersunie-ook-slijters-doen-mee-aan-pilot-1011051
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/drank-en-horecawet/nieuws/vng-reactie-op-brief-van-rijn-over-pilot-mengvormen-horeca
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/drank-en-horecawet/nieuws/vng-reactie-op-brief-van-rijn-over-pilot-mengvormen-horeca
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nemen aan de pilot. De vraag of gemeenten onrechtmatig handelen, als ze aan de pilot 

deelnemen, dient te worden beantwoord door de bestuursrechter.110 De Konink lijke 

Slijtersunie kondigde na deze uitspraak direct aan de deelnemende gemeenten 

individueel aan te pakken. Nieuwegein werd als eerste individuele gemeente voor de 

bestuursrechter gedaagd. De bestuursrechter achtte de pilot in strijd met de Drank- en 

Horecawet: gemeenten mogen alleen ‘onder bijzondere omstandigheden’ afwijken van 

de door voornoemde wet aan hen toegewezen handhavingsplicht. De rechter besloot 

daarom dat de gemeente Nieuwegein moet optreden tegen ondernemers die in hun 

winkel drank schenken.111 Mede naar aanleiding daarvan kondigde de VVD in december 

2016 aan nog dat jaar een wetsvoorstel in te dienen dat het winkeliers mogelijk maakt 

drank te schenken aan hun klanten.112 

6.6 Verordeningsplicht tegenprestatie in de bijstand  

De Participatiewet vervangt per 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand (WWB). In de 

nieuwe bijstandsrege ls zijn de plichten voor bijstandsgerechtigden aangescherpt. Zo 

moeten bijstandsgerechtigden een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitker i ng . 

Gemeenten moeten in een verordening vastleggen wat voor soort tegenprestatie zij  

vragen voor de bijstandsuitkering. De inhoud, omvang en duur van de tegenprestat ie  

moet duidelijk zijn. Bij de tegenprestatie dient het te gaan om onbetaalde 

maatschappelijk nuttige activiteiten van beperkte duur en omvang. Er mag geen sprake 

zijn van verdringing. 

 

Tegenprestatie in de bijstand 

 

Wat is de tegenprestatie in de bijstand 

Met een bijstandsuitkering moet een bijstandsgerechtigde een tegenprestatie verrichten als de 

gemeente hierom vraagt. Bij een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijk 

nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Bijvoorbeeld voor een paar uur per dag of per 

week gedurende een paar weken of maanden. Het mag geen werk zijn waar men normaal 

gesproken voor wordt betaald. 

 

Wat geldt als tegenprestatie 

De gemeente moet in een verordening hebben staan wat voor soort tegenprestatie zij vraagt 

voor bijstand. Duidelijk moet zijn wat de inhoud, omvang en duur is van de tegenprestatie. De 

gemeente kan eigen voorbeelden geven waaruit de tegenprestatie kan bestaan. Bij een 

tegenprestatie houdt de gemeente rekening met de persoonlijke omstandigheden van een 

bijstandsgerechtigde.  

 

Wanneer wel of geen tegenprestatie 

De gemeente moet in een aparte verordening hebben staan wanneer iemand wel of niet een 

tegenprestatie moet verrichten: 

 Alleenstaande ouders met de volledige zorg voor kinderen tot vijf jaar hebben ontheffing 

van de arbeidsverplichting en hoeven daarom ook geen tegenprestatie te leveren; 

 Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten zijn volledig vrijgesteld van de arbeids - en re-

integratieverplichting en hoeven daarom evenmin een tegenprestatie te leveren; 

 Vrijwilligerswerkers kunnen met de gemeente overleggen of hun vrijwillige rswerk geldt als 

tegenprestatie; 

 Mantelzorgers kunnen de gemeente vragen om geen tegenprestatie te hoeven leveren 

zolang men mantelzorg verleent. 

                                                 
110 Zie: A rtikel ‘P roef met wijntje bij de kledingzaak mag’, IN: De V olkskrant.nl, 14  juli 2016. 
111 http://www.dis trifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/7/s treep-door-alcoholpilot-in-nieuwegein-10199655.  
112 http://www.dis trifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/12/vvd-wil-blurring-in-wet-verankeren-101103855.  

http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/7/streep-door-alcoholpilot-in-nieuwegein-10199655
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/12/vvd-wil-blurring-in-wet-verankeren-101103855
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Gevolgen niet nakomen tegenprestatie 

De gemeente mag de bijstandsuitkering verlagen, als de bijstandsgerechtigde weigert een 

tegenprestatie te verrichten. De gemeente bepaalt de hoogte van de verlaging en de duur. 113 

 

Het al dan niet vragen van een tegenprestatie en welk soort tegenprestatie verschilt 

sterk per gemeente. Sommige gemeenten vragen helemaal geen tegenprestatie . Veel 

gemeenten laten het aan bijstandsgerechtigden zelf over welke tegenprestatie zij  

verrichten. Andere gemeenten stellen wel eisen aan de het type te verrichten 

tegenprestatie . In veel gevallen gaat het om activiteiten in een verzorgingshuis , 

vrijwilligerswerk bij de sportvereniging of voorlezen op school.114 Mits aangenomen 

boven de formatie en dus geen sprake is van verdringing kan het bij de tegenprestat ie  

van bijstandsgerechtigden in principe ook gaan om de inzet in de private sector (en dus 

ook in de detailhandelssector). 

 

  

                                                 
113 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-tegenprestatie-in-de-

bijs tand  
114 http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/tegenprestatie -uitkering-verschilt-van-plaats-tot-plaats  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-tegenprestatie-in-de-bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-tegenprestatie-in-de-bijstand
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/tegenprestatie-uitkering-verschilt-van-plaats-tot-plaats
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7 Milieu en leefomgeving 

Factoren op het terrein van milieu en leefomgeving met relevantie voor (de 

arbeidsmarkt in) de detailhandel zijn onder meer het duurzaam en maatschappel ijk  

verantwoord consumeren, ontmoediging van het autogebruik in de stadscentra, 

oplossingen voor de ‘last mile delivery’ en het terugdringen van het gebruik van 

verpakkingen. 

7.1 Duurzaam en maatschappelijk verantwoord consumeren  

De factor ‘milieu en leefomgeving’ speelt allereerst een rol in het gedrag van 

consumenten. Er is een verschuiving waarneembaar richting duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord consumeren. Daarbij gaat het onder meer om: 

  Verschuivingen in productkeuze. Er is steeds meer vraag naar lokale, ambachtelijke, 

biologische115, duurzaam (al dan niet C2C 116) en/of fairtrade geproduceerde 

producten. Het aandeel van dergelijke producten in het assortiment van ‘reguliere ’  

winkels neemt toe. Dat geldt ook voor het aantal in dit type producten 

gespecialiseerde winkels. Voorbeelden daarvan zijn de in de biomarkt 

gespecialiseerde supermarkten zoals Marqt en Ekoplaza.117 De markt voor 

biologische of lokale producten was lang klein, maar groeit al een jaar of acht 

gestaag met zo’n 10-15 procent per jaar. Daarmee neemt het aandeel in de tota le  

omzet toe; in sommige productgroepen bedraagt dit nu al zo’n 5 procent. Ook 

worden de assortimenten steeds uitgebreider.118 Andere voorbeelden in dit verband 

zijn veganistische supermarken119 en verpakkingsvrije supermarkten.120 

  Hergebruik van producten. De handel in gebruikte producten heeft zowel offline (in 

kringloopwinke ls, tweedehandswinkels, rommelmarkten) als online (online 

marktplaatsen als ebay.nl en marktplaats.nl ) plaats. 

  

                                                 
115 V olgens het Economische Bureau van A BN AMRO zijn de bio-bestedingen de laatste jaren telkens met bijna 

een tiende (9  procent) toegenomen. Naar verwachting blijft de bio-omzet de komende jaren met gemiddeld 7  

procent groeien. V oorwaarde hiervoor is wel dat er voldoende biologisch voedsel wordt geproduceerd worden. 

A BN AMRO acht hiervoor in Nederland nog wel een inhaals lag nodig. O p dit moment vindt s lechts een kleine 3  

procent van de voedselproductie in ons  land op biologische wijze plaats, waarvan ook nog eens  een subs tantieel 

bes temd is  voor de export. O m aan de eigen vraag naar bio-producten te voldoen moet op dit moment veel 

worden geïmporteerd. Zie: A BN AMRO-Economisch Bureau Nederland (2016). A grifood –  Update. 
116 C radle to C radle (C2C) is  de ultieme vorm van duurzaam produceren. Het betreft een bus inessmodel met als 

doel produc ten zo te ontwerpen dat ze van begin tot eind veilig en gezond zijn voor mens  en milieu en na 

gebruik herbruikbaar, tot waardevolle bestanddelen/grondstoffen te ontmantelen of in de bios feer afbreekbaar 

zijn. C radle to C radle werd ontwikkeld door de Duitse chemicus M ichael Braungart en de A merikaanse architect 

en ontwerper William McDonough. Zie: M . Braungart en W. McDonough (2002). C radle to  C radle: Remaking the 

Way We Make Things. 
117 V anaf 2012 nam het aantal ves tigingspunten van E koplaza toe van 48 tot 71 en de verkoopvloeroppervlakte 

is  van ruim 15.000 m2 tot ruim 26.000 m2. Naar verwachting zet deze groei de komende jaren door: de 

formule van Ekoplaza is bij uits tek geschikt voor winkels kleiner van 500 vierkante meter, waarvan ee de 

komende jaren veel vrij lijken te komen. Zie: http://www.dis trifood.nl/formules/artikel/2016/4/achtergrond-de-

groei-van-ekoplaza-10196928.  
118 A rtikel ‘Biovoeding spekt kas Wessanen’, IN: De V olkskrant, 27  april 2016. 
119 Een veganis tische supermarkt verkoopt geen produc ten, die een dierlijke oorsprong hebben (daaronder 

vallen –  naas t vlees – bijvoorbeeld ook melk, boter, kaas, eieren en honing). kaas  en honing. O p dit moment 

zijn er veganis tische supermarkten in onder meer A msterdam, Den Haag en Groningen. Laatstgenoemde 

supermarkt annex ontbijt-, lunch en smoothiebar s tartte medio oktober 2016 mede op bas is van een 

c rowdsourcing actie. Zie: http://www.dis trifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/6/crowdfunding-voor-

veganis tische-supermarkt-groningen-10198137; http://www.dis trifood.nl/branche-

bedrijf/nieuws/2016/7/veganistische-supermarkt-groningen-komt-er-10199568. 
120 Deze blijken overigens moeite te hebben te overleven. In november 2015 opende in C oevorden Biolokaal zijn 

deuren, de derde verpakkingsvrije supermarkt van Nederland na O pgeweckt Noord in Groningen en  Bag & Buy 

in U trecht. Beide laatstgenoemde verpakkingsvrije concepten zijn inmiddels ges loten. O ok Biolokaal vreest 

vanwege de achterblijvende klandizie voor s luiting. Zie: http://www.dis trifood.nl/branche-

bedrijf/nieuws/2016/6/verpakkingsvrije-super-biolokaal-vreest-sluiting-10198421.  

http://www.distrifood.nl/formules/artikel/2016/4/achtergrond-de-groei-van-ekoplaza-10196928
http://www.distrifood.nl/formules/artikel/2016/4/achtergrond-de-groei-van-ekoplaza-10196928
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/6/crowdfunding-voor-veganistische-supermarkt-groningen-10198137
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/6/crowdfunding-voor-veganistische-supermarkt-groningen-10198137
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/7/veganistische-supermarkt-groningen-komt-er-10199568
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/7/veganistische-supermarkt-groningen-komt-er-10199568
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/6/verpakkingsvrije-super-biolokaal-vreest-sluiting-10198421
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/6/verpakkingsvrije-super-biolokaal-vreest-sluiting-10198421
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Een voorbeeld in dit verband is de offline handel in tweedehands kleding door het 

Leger des Heils, zowel in het lagere als het hogere (‘vintage’) segment.121 Hoewel 

men daar in eerste instantie niet aan zou denken, is ook in de supermarktbranc he 

sprake van hergebruik van producten. Zo maakt Ekoplaza al sinds 2014 maaltijden 

van reststromen in groente en fruit, lanceerde Plus in 2015 onder het nieuwe merk 

‘OverLekker’ tomatensoep en -saus waarvoor onverkochte tomaten en uien worden 

gebruikt en verkoopt Jumbo sinds kort verschillende soorten soep gemaakt van 

overblijvende producten.122 

  Initiatieven op het gebied van deel- en ruileconomie. Min of meer in het verlengde 

van het vorige ligt de deel- en ruileconomie. De deel- en ruileconomie is gebaseerd 

op het direct delen en/of ruilen van goederen en diensten zonder tussenkomst van 

monetaire transacties. Een goed voorbeeld is het ruilen van kleding, zowel online 

(bijvoorbeeld via krijgdekleertjes.nl) als offline (fysieke ‘ruilpunten’ zoals 

bibliotheken en ‘kledingruilfeesten’) .123 

 

Omvang/impact deel- en ruileconomie 

Vooralsnog is van de daadwerkelijke omvang van en omzet in de deel- en ruileconomie 

moeilijk een accuraat beeld te krijgen. Vaak worden de contacten online gelegd maar vinden 

de daadwerkelijke transacties offline plaats. Daardoor lopen de schattingen van de 

wereldwijde markt van de deel- en ruileconomie sterk uiteen (van enkele tientallen tot 

honderden miljarden). De verwachting is wel dat deel- en ruileconomie een grote impact 

gaat hebben. Retailers lijken tot op heden weinig weerwoord te hebben op bestaande 

initiatieven op dit gebied. Een van de opties is overname. Zo is IKEA in Australië  gestart 

met de verkoop van tweedehands IKEA-producten terwijl M&S een campagne  voerde waarin 

tweedehands kleding ingeleverd kon worden bij haar winkels.124 

 

Tot duurzaam en maatschappelijk verantwoord consumeren behoort ook minder 

consumeren, vaak aangeduid met ‘consuminderen’ of ‘ontspullen’.125 De crisis van 

de laatste jaren heeft deze trend versterkt. De consument leerde daardoor minder uit 

te geven. Hij richt zich meer op aanbiedingen, vervangt alleen wanneer nodig en ste lt 

bestedingen uit.126  

 

Een trend is ten slotte ook het zelf produceren door consumenten. Daarbij gaat het 

zowel om food (zoals brood, kaas, wijn en bier) als non-foodproducten (zoals cosmetica 

en schoonmaakmiddelen). Een stimulans voor dit ‘do-it-yourself’ (DIY) principe is de 

                                                 
121 In het lage segment zijn er de traditionele kringloopwinkels en het oude netwerk van –  vanuit de 

kerkgenootschappen - gerunde tweedehandswinkels van het Leger des Heils. Deze winkels zijn vaak op minder 

aantrekkelijke locaties ges itueerd, verkopen kleding tegen lage prijzen aan minder kansrijken (daklozen, 

uitkeringsgerechtigden en anderen met een krappe beurs) en worden doorgaans  bemand door mensen met een 

afs tand tot de arbeidsmarkt. In het hoge segment zijn er de chique vintage winkels met hoge prijzen. Een 

nieuwe ontwikkeling zijn de zogenaamde Reshare Stores van het Leger des Heils. In korte tijd zijn er hiervan 

vier geopend (de laats te in A rnhem). A nders dan de traditionele Leger des  Heils winkels zitten de Reshare 

Stores  in (de beterre) winkels traten en werken deze met personeel dat retailervaring en vers tand van mode 

heeft. V ergeleken met de ‘normale’ vintage winkels  zijn de prijzen er laag (gemiddeld 5  euro). Het publiek is  

gemengd: naas t bijs tandsmoeders zijn ook s tudenten en ‘hips ters’ er klant. Zie: A rtikel ‘Winkels Leger des  Heils 

worden chic ’, IN: De V olkskrant, 27  maart 2016.  
122 http://www.dis trifood.nl/formules/nieuws/2014/11/ekoplaza-maaltijden-van-reststromen-10122682; 

http://www.dis trifood.nl/assortiment/nieuws/2015/3/plus-lanceert-overlekker-tegen-verspilling-10185997; 

http://www.dis trifood.nl/assortiment/nieuws/2016/4/jumbo-verkoopt-soep-van-reststromen-10196721.  
123 A rtikel ‘Even naar de bieb voor een jurkje’, IN: De V olkskrant, 12 maart 2016. 
124 https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen_Shopping202  
125 V olgens onderzoek van indus trieel ontwerpster Babette P orcelijn –  in samenwerking met 

onderzoeksinstituten CE Delft en Ecofys - is  de belangrijkste maatregel voor de planeet (in termen van 

duurzaamheid) het verminderen van de onophoudelijke aanschaf van ‘spullen’ (gebruiksgoederen zoals 

elektronica, meubels , boeken, kleding en gadgets). V ooral tijdens de winning van gronds toffen en de produc tie 

–  maar ook tijdens  het vervoer - wordt zoveel energie, land, chemicaliën en water gebruikt voor deze goederen 

gebruikt dat deze de groots te bijdrage leveren aan de milieu-impact van huishouden huishoudens. De res t van 

de top vier bes taat uit de vleesconsumptie, de woning en de auto. Zie: B. P orcelijn (2016). De V erborgen 

Impact; A rtikel ‘Koop eens een jaar geen gadgets’, O P: volkskrant.nl, 21  mei 2016. 
126 https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen_Shopping2020.  

http://www.distrifood.nl/formules/nieuws/2014/11/ekoplaza-maaltijden-van-reststromen-10122682
http://www.distrifood.nl/assortiment/nieuws/2015/3/plus-lanceert-overlekker-tegen-verspilling-10185997
http://www.distrifood.nl/assortiment/nieuws/2016/4/jumbo-verkoopt-soep-van-reststromen-10196721
https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen_Shopping202
https://www.shoppingtomorrow.nl/Kernbevindingen_Shopping2020
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opkomst van 3D-printing, waarmee consumenten in de toekomst gemakkelijk allerle i  

spullen kunnen produceren (en/of onderdelen vervangen).127  

7.2 Ontmoediging van autogebruik voor winkelen 

Een andere relevante factor op het terrein van milieu en leefomgeving is het beleid van 

veel gemeenten om consumenten te ontmoedigen met de auto naar het stadscentrum 

te komen. Uit het ShoppingTomorrow Consumentenonderzoek 2015 komen hoge 

parkeerkosten als de grootste dissatisfier voor een bezoek aan een stadscentrum naar 

voren. Voor 56 procent van de consumenten is dit een reden om van een bezoek aan 

een stadscentrum af te zien. Ook drukte (35 procent) en slechte bereikbaarheid van 

stadscentra (32 procent) zijn redenen om af te zien van een bezoek.128 Dit drukt de 

(arbeids)vraag in de retail in de stadscentra. Voor de e-commerce kan het juist extra 

klandizie en dus werkgelegenheid betekenen. 

7.3 Oplossingen voor ‘last mile delivery’  

De verschuiving van offline naar online  verkoop – en met name die in de 

supermarktbranche - leidt tot toenemende verkeersdrukte (in woonwijken) met alle  

gevolgen van dien (filevorming, verkeersonveilighe id, luchtverontreiniging etc).  

Onderzoek van UPS toont dat e-shoppers thuislevering verreweg prefereren boven 

afhaalpunten. Van de e-shoppers wil wereldwijd 65 procent zijn bestellingen thuis 

afgeleverd hebben en dan ook nog het liefst zonder meerprijs. Over de milieugevolgen 

van thuislevering ligt men doorgaans niet wakker.129 

Zowel financieel als wat betreft milieu lijkt (de huidige wijze van) thuislevering op de 

langere termijn niet houdbaar. Nu al komen er in iedere woonstraat zo’n twaalf tot 

vijftien keer per dag pakketbezorgers . Mogelijk gaat het over niet al te lange tijd om 

dertig tot vijftig bestelbusjes gaan. (Een deel van) de oplossing is dat de (online) winke ls  

bij de bezorging van de boodschappen gebruikmaken van hetzelfde voertuig. Ook zijn 

kleinere, elektrische voertuigen in te zetten die zowel beter bij de maat van de straat 

passen als minder nadelige gevolgen hebben voor het milieu.130 

 

Schonere vervoermiddelen en bundeling transport in ‘last mile’ 

UPS en DHL zetten in Europa in op light electric vehicles en cargobikes. 131 Online supermark 

Picnic gebruikt voor de bezorging van boodschappen standaard elektrische bezorgbusjes. Picnic 

wil met deze elektrische busjes ook (non-)food orders van andere webwinkels gaan bezorgen 

(daarbij is ook te denken aan retouren van die andere webwinkels ). Zo kondigde Picnic onlangs 

aan in samenwerking met Verdel’s Naturals Green & Gifts bloemen te gaan verzorgen.132 Albert 

Heijn is bezig met de ontwikkeling van elektrische bakwagens die moeten gaan rijden tussen 

het distributiecentrum in Zaandam en Amsterdam.133 Verder test Albert Heijn in A’dam kleine 

                                                 
127 UWV  (2016). UWV Detailhandel A rbeidsmarkupdate. 
128 

https://www.shoppingtomorrow.nl/Consumenten_verwachten_een_verdubbeling_van_hun_online_bestedingen_

in_2020; ShoppingTomorrow (2015). ShoppingTomorrow. Werk aan de (web)winkel. 
129 http://www.logis tiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/10/thuislevering-populairst-bij-e-commerce-101148180; 

UPS (2016). UPS Pulse of the O nline Shopper.Tech-savvy shoppers transforming retail. 
130 http://nos .nl/nieuwsuur/artikel/2097123-honderden-supermarkten-weg-door-online-

boodschappen.html?title=honderden-supermarkten-weg-door-online-boodschappen; 

http://www.dis trifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/3/nare-gevolgen-bezorgplannen-jumbo-en-plus-

10196435;  
131 http://www.logis tiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/8/ups-test-levering-met-elektrische-driewieler-

101147164?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160829-logistiek-

s td&tid=T IDP48779XFBAECB7501194269A317E8092B3FA6ADYI4  
132 http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/04/picnic-wil-ook-(non-food)-orders-van-anderen-

bezorgen/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email; 

http://www.dis trifood.nl/assortiment/nieuws/2016/6/picnic-gaat-ook-bloemen-bezorgen-10198052  
133 A lbert Heijn gebruikt nu al vier hybride voertuigen die de laats te kilometer van en naar de winkel elektrisch 

afleggen. Deze zijn te beschouwen als  voorlopers van de elektrische bakwagens. 

https://www.shoppingtomorrow.nl/Consumenten_verwachten_een_verdubbeling_van_hun_online_bestedingen_in_2020
https://www.shoppingtomorrow.nl/Consumenten_verwachten_een_verdubbeling_van_hun_online_bestedingen_in_2020
http://www.logistiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/10/thuislevering-populairst-bij-e-commerce-101148180
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2097123-honderden-supermarkten-weg-door-online-boodschappen.html?title=honderden-supermarkten-weg-door-online-boodschappen
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2097123-honderden-supermarkten-weg-door-online-boodschappen.html?title=honderden-supermarkten-weg-door-online-boodschappen
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/3/nare-gevolgen-bezorgplannen-jumbo-en-plus-10196435
http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2016/3/nare-gevolgen-bezorgplannen-jumbo-en-plus-10196435
http://www.logistiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/8/ups-test-levering-met-elektrische-driewieler-101147164?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160829-logistiek-std&tid=TIDP48779XFBAECB7501194269A317E8092B3FA6ADYI4
http://www.logistiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/8/ups-test-levering-met-elektrische-driewieler-101147164?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160829-logistiek-std&tid=TIDP48779XFBAECB7501194269A317E8092B3FA6ADYI4
http://www.logistiek.nl/e-commerce/nieuws/2016/8/ups-test-levering-met-elektrische-driewieler-101147164?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160829-logistiek-std&tid=TIDP48779XFBAECB7501194269A317E8092B3FA6ADYI4
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/04/picnic-wil-ook-(non-food)-orders-van-anderen-bezorgen/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/04/picnic-wil-ook-(non-food)-orders-van-anderen-bezorgen/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.distrifood.nl/assortiment/nieuws/2016/6/picnic-gaat-ook-bloemen-bezorgen-10198052
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bezorgauto’s en elektrische bezorg(bak)fietsen.134 Men kijkt ook naar de mogelijkheid om 

transporten te bundelen. In verschillende delen in Nederland bundelt Albert Heijn al de 

bezorging van producten voor de tot het concern behorende Etos - en Gall&Gall-vestigingen in 

de regio. Het aantal gereden kilometers is in die gebieden met twintig procent afgenomen. 135 

 

In Amsterdam zijn ook initiatieven op het gebied van elektrisch goederenvervoer over water.  

Op dit moment verzorgen in Amsterdam onder meer Rederij Kees en Mokum Mariteam elektrisch 

goederenvervoer over het water. Ook DHL Express vaart - al sedert 1997 - met twee  

zogenaamde Floating Service Centers door de Amsterdamse wateren. PostNL overweegt 

eveneens een deel van zijn pakkettenbezorging in Amsterdam te laten verzorgen door 

elektrische boten. De gemeente Amsterdam wil – als onderdeel van de Uitvoeringsagenda 

Stedelijke Logistiek Amsterdam 2016 - het goederenvervoer over de grachten verder 

stimuleren. Op vier plaatsen – Food Center, Riekerpolder, Nieuwe Vaart en Duivendrechtsevaart 

- komen distributiepunten aanleggen voor de overslag van goederen op boten .136 

7.4 Terugdringen gebruik verpakkingsmateriaal  

Niet alleen het transport ook het gebruik van verpakkingen maakt de e-commerce sector 

minder duurzaam. Het grote aantal retouren versterkt dit alleen maar. Er zijn wel 

positieve ontwikkelingen op dit gebied. Zo werkt Docdata met verpakkingen die exact  

op maat zijn met ‘fit to size’.137 

7.5 Score van webwinkels op duurzaamheid 

Al met al is op het gebied van duurzaamheid in de e-commerce nog veel te winnen. 

Rank a Brand138 publiceerde in april 2016 een nieuwe lijst van twintig grote webwinke ls 

die door de instelling zijn gecontroleerd op hun acties rond het bevorderen van de 

duurzaamheid. Achttien bedrijven kregen een E-label, alleen Bol.com (D-label) en Otto 

(C-label) deden het (iets) beter.139 

Een direct arbeidsmarkteffect van het minder duurzame karakter van de e-commerce is 

er niet. Wel kan het afbreuk doen aan het (werkgevers)imago van de sector 

 

                                                 
134 http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/06/albert-heijn-test-bezorging-met-elektrische-fiets-en-

auto/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email   
135 http://www.dis trifood.nl/formules/nieuws/2016/5/albert-heijn-zet-in-op-elektrisch-vervoer-10197400. 
136 http://www.logis tiek.nl/dis tributie/nieuws/2016/8/vracht-door-de-gracht-in-amsterdam-op-losse-schroeven-

101146340?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160801-logistiek-

s td&tid=T IDP41235XF3E28D91F8BA47668195D4D377BA928EYI4.  
137 http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/04/duurzaamheid-webwinkels-niet-alleen-kommer-en-

kwel/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email.  
138 Rank a Brand is  een onafhankelijke merkenvergelijkingssite die consumentenmerken in diverse sectoren 

beoordeelt en vergelijkt op duurzaamheid een maatschappelijke verantwoordelijkheid . Zie: 

http://rankabrand.nl/webshops.  
139 http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/04/duurzaamheid-webwinkels-niet-alleen-kommer-en-

kwel/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email.  

http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/06/albert-heijn-test-bezorging-met-elektrische-fiets-en-auto/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/06/albert-heijn-test-bezorging-met-elektrische-fiets-en-auto/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.distrifood.nl/formules/nieuws/2016/5/albert-heijn-zet-in-op-elektrisch-vervoer-10197400
http://www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2016/8/vracht-door-de-gracht-in-amsterdam-op-losse-schroeven-101146340?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160801-logistiek-std&tid=TIDP41235XF3E28D91F8BA47668195D4D377BA928EYI4
http://www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2016/8/vracht-door-de-gracht-in-amsterdam-op-losse-schroeven-101146340?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160801-logistiek-std&tid=TIDP41235XF3E28D91F8BA47668195D4D377BA928EYI4
http://www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2016/8/vracht-door-de-gracht-in-amsterdam-op-losse-schroeven-101146340?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160801-logistiek-std&tid=TIDP41235XF3E28D91F8BA47668195D4D377BA928EYI4
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/04/duurzaamheid-webwinkels-niet-alleen-kommer-en-kwel/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2016/04/duurzaamheid-webwinkels-niet-alleen-kommer-en-kwel/index.xml?utm_source=twnbdag&utm_medium=email
http://rankabrand.nl/webshops
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