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De HBD Monitor ICT 2010 is een periodiek onderzoek
van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, uitgevoerd door
Stratus en Futureways. Het onderzoek brengt sinds
2006 ICT-gebruik van detailhandelsbranches uitvoerig
in kaart. Deze rapportage gaat specifiek in op het
gebruik van nieuwe media door detaillisten in 2010. In
2010 hebben in totaal 2.502 detailhandelsvestigingen
meegewerkt aan het onderzoek.
De resultaten zijn herwogen op basis van branche zodat
dit een weergave is van de totale detailhandel in
Nederland.
Op de laatste pagina bevindt zich een overzicht van de
onderscheiden branches en clusters.
Deze editie van de HBD Monitor ICT staat geheel in het
teken van het gebruik van nieuwe media voor klantcommunicatie. De ontwikkeling van het gebruik van digitale
klantcommunicatie is een belangrijk aandachtspunt
voor de detailhandel als geheel. De mogelijkheden
nemen snel toe. Klanten gebruiken de verschillende
nieuwe, online kanalen om zich te oriënteren en te
informeren. Als gevolg daarvan verandert hun koop- en

winkelgedrag ingrijpend. Het opvallendst daarbij is dat
de consument tijdens het koopproces naast de fysieke
winkel steeds meer gebruik maakt van andere kanalen
zoals internet en de mobiele telefoon. Een ontwikkeling
die ‘het nieuwe winkelen’ wordt genoemd.
Met de komst van de smart Phone en de tablets, kan de
consument tijdens het winkelen zoeken en vergelijken
op het internet. De consument op de winkelvloer
verwacht dan ook dat ze op andere wijze dan tot nu toe
geïnformeerd en ondersteund te worden in het aankoopproces.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op
www.hbd.nl/hetnieuwewinkelen of volg de ontwikke
lingen op de weblog: www.hetnieuwewinkelen.org.
In dit licht is de focus van deze monitor dit jaar verlegd
van ‘automatisering in de winkel’ naar ‘digitale klantcommunicatie’. De deelnemers is gevraagd naar hun
kennis van, het gebruik van en hun houding ten
opzichte van verschillende digitale communicatie
kanalen, het gebruik hiervan en hun mening daarover.
De opbouw van het rapport is als volgt:
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Conclusie

Consumenten gebruiken de verschillende nieuwe, online
kanalen om zich te oriënteren en te informeren. Als
gevolg daarvan verandert hun koop- en winkelgedrag
ingrijpend. Het opvallendst daarbij is dat de consument
tijdens het koopproces naast de fysieke winkel steeds
meer gebruik maakt van andere kanalen zoals internet
en de mobiele telefoon.

conclusie, doordat winkeliers die digitale kanalen
gebruiken, de voordelen van die inzet hoger schatten
dan degenen die dat niet doen. Ook de inschatting van
de negatieve reactie van de klant bij het vragen naar
digitale adresgegevens zoals het e-mailadres en het
06-nummer is veel lager bij de winkels die er nu reeds
om vragen dan bij de winkels die dat niet doen.

In dit onderzoek is de fysieke detailhandel gevraagd
naar kennis en inzet van ‘nieuwe media’ om met hun
klanten te communiceren, hen te informeren en te
verleiden tot aankopen in de winkel. Het blijkt dat
retailers nog weinig kennis hebben van de verschillende
digitale communicatiekanalen en hun mogelijkheden.
De inzet van deze kanalen is laag. Dit wijst op een breed
gebrek aan kennis van de mogelijkheden die digitale
communicatiekanalen te bieden hebben voor de
ondernemers in de detailhandel.
Van de kleine groep detaillisten die wel op de hoogte is
van het bestaan en de mogelijkheden van nieuwe media,
maakt een beperkte groep er daadwerkelijk gebruik van.
Alleen e-mail is breder bekend en wordt als enige kanaal
vaker toegepast.

Het wegwerken van de waargenomen kennisachterstand
voor het gebruik van nieuwe media voor digitale
klantcommunicatie is een opgave voor de (fysieke)
detailhandel als geheel. Hoewel niet alle kanalen voor
alle winkels geschikt zijn, is door de detaillist een
bredere oriëntatie nodig op de kansen die deze nieuwe
communicatiekanalen de winkels te bieden hebben.

Hoewel overige social media (Hyves, Facebook, Flickr,
YouTube, etc.) ook nog weinig gebruikt worden, wordt
het gebruik van dergelijke platforms in vergelijking met
bijvoorbeeld SMS wel snel opgepakt. De lage drempels
om hiermee te beginnen en minder ‘agressieve’ klantbenadering maakt het voor winkeliers wellicht makkelijker
om hiermee te experimenteren.
De uitkomsten van het onderzoek onderbouwt deze
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Kortom: consumenten maken in toenemende mate
gebruik van nieuwe media, de detaillist heeft een
achterstand zowel in kennis als in het gebruik ervan.
Uit dit onderzoek blijkt dat de ondernemers in de
detailhandel nog amper gebruikt maken van nieuwe
media om te communiceren. Met als gevolg dat detaillisten niet luisteren c.q. niet meer kunnen luisteren naar
klanten. Vasthouden aan traditionele communicatiekanalen maakt concurreren moeilijker en kan ervoor
zorgen dat de klant niet meer in voldoende mate wordt
bereikt. Het eerste wat detaillisten daarom zouden
moeten doen is starten met luisteren wat er via overige
social media en andere communicatiekanalen over hen
wordt gezegd. Op basis van wat detaillisten daarvan
leren kunnen zij op hun beurt ook actiever gebruik
maken van ‘nieuwe’ communicatiemedia.
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1. Kanalen voor digitale
klantcommunicatie
Uit onderstaand overzicht blijkt dat een internetverbinding voor bijna alle bestaande kanalen voor digitale
klantcommunicatie nodig is. De enige uitzondering is
Bluetooth. Klantgegevens en expliciet toestemming voor
het gebruik hiervan zijn nodig bij gebruik van e-mail en
SMS. Daarnaast is er voor verschillende online kanalen
een vorm van eenmalige acceptatie van elkaar nodig om
contact met elkaar te kunnen leggen.
Het verschil tussen push en pull heeft betrekking op de
wijze waarop de klant met het bericht wordt geconfronteerd. Wanneer de pushkanalen worden gebruikt
(e-mail, SMS en Bluetooth) ligt het initiatief bij de
ondernemer en wordt de klant actief benaderd met als
doel hem tot een bepaalde actie te bewegen. Bij de
pullkanalen is het de consument die het contact met de
winkel initieert.
Hier volgt een beknopte uitleg van de verschillende
communicatiekanalen:

grotere ondernemingen. SMS komt binnen op de mobiele
telefoon en heeft daardoor een grote attentiewaarde. Het
bericht is beperkt tot 160 tekens. Misbruik van SMS in de
vorm van ongewenste abonnementsdiensten maakt
mensen huiverig voor berichten waarvan ze de afzender
niet kennen. De drempel voor het toepassen van SMS is
hoog om dezelfde redenen als bij e-mail. Een SMS
versturen via een applicatie kost de winkelier tussen de
10 en de 25 cent per bericht.

Weblogs
Weblogs zijn internetsites waar een persoon of een
onderneming korte berichten plaatst die, meer dan bij
gewone websites, een persoonlijke beleving weergeven.
Vaak gaan blogs over actuele onderwerpen. Een detailhandelsondernemer kan via een weblog klanten laagdrempelig informeren over de winkel, wat er speelt en
wat er te halen valt (collecties, aanbiedingen, acties). De
klant moet het weblog wel zelf weten te vinden. De
drempel om een weblog te starten is laag omdat de
software ervoor gratis beschikbaar is.

E-Mail
E-mail wordt als klantcommunicatiekanaal al sinds een
jaar of tien veel gebruikt. Het is geschikt om snel grote
aantallen mensen te bereiken. Om ongewenste berichten tegen te gaan is het gebruik aan wettelijke voorwaarden gebonden (o.a. opt-in). De drempel om e-mail
structureel te gaan toepassen is hoog. Voor de toepassing van e-mail zijn computervaardigheden nodig en
software om de e-mail te versturen (kosten). Daarnaast
zijn zowel klantgegevens als toestemming van de klant
(opt-in) nodig.

Twitter

SMS

Overige overige social media

SMS wordt particulier breed gebruikt. Als middel om met
klanten te communiceren is het vooral in gebruik bij

Overige social media is een verzamelbegrip voor online
platformen waar de gebruikers, met geen of weinig

Twitter is een als het ware een kleine weblog voor hele
korte kleine berichten (max. 140 tekens). Hierdoor kan
frequenter een bericht gepost worden en werkt ontvangen en verzenden ook goed via de mobiele telefoon.
Volgers van bijvoorbeeld een winkel kunnen de berichten
van die winkel dan zien. De uitdaging van Twitter is het
verkrijgen van volgers. De drempel om te gaan twitteren
is erg laag, er is alleen een internetverbinding nodig.
Twitter behoort tot de online overige social media.

Kanalen en hun karakteristieken
internet

Push / pull

nodig
e-mail

ja

push

klant

toestemming

bereikt

gegevens

klant nodig

klant via

e-mailadres

ja

PC en mobiel

kosten

Drempel

software /

hoog

applicatie
SMS

ja

push

06-nummer

ja

mobiel

Applicatie*2 plus

hoog

x per bericht
Weblog

ja

pull

nee

n.v.t.

PC

niet noodzakelijk

laag

Twitter

ja

pull

nee

n.v.t.

PC en mobiel

geen

laag

ja

pull

nee

n.v.t.

PC en mobiel

geen

laag

nee

push

nee

nee

mobiel

zender plus

hoog

Instant Messaging

ja

push en pull

alias

ja

PC en mobiel

geen

laag

Live Chat

ja

pull

nee

n.v.t.

PC

software /

hoog

Overige social media *

1

Bluetooth

software

applicatie
*1 In het onderzoek wordt met overige social media de sociale netwerksites als Hyves en Facebook bedoeld.

kan via een mobiele telefoon worden verstuurd. Echter in dit onderzoek gaat het over SMS aan meerdere klanten tegelijk (bulk SMS).
*2 SMS

Hiervoor is een online applicatie nodig.
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tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud
verzorgen. Tevens is er sprake van interactie en dialoog
tussen de gebruikers onderling. Onder de noemer
overige social media worden onder andere weblogs,fora,
sociale netwerken als Hyves, Facebook en LinkedIn en
diensten als Twitter en YouTube geschaard.

Bluetooth
Bluetooth is een techniek om elektrische apparaten met
elkaar te verbinden en informatie te laten uitwisselen.
Via Bluetooth kunnen berichten worden gestuurd naar
mobiele telefoons die in de buurt van een zender komen.
Een winkel kan zo in contact komen met klanten in de
winkel of in de directe omgeving van de winkel, buiten
op straat. Bij het ontvangen van een Bluetooth bericht
wordt aan de ontvanger gevraagd of dat bericht gewenst
is. Om deze reden is een opt-in van de ontvanger niet
nodig. Het opzetten van Bluetooth kent een hoge
drempel omdat er een zender en specifieke software voor
nodig is waaraan kosten verbonden zijn.
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Instant Messaging
Instant Messaging (IM) is een manier om via de computer direct in contact te treden met anderen. Dat kan via
tekst of via beeld (webcam). Om contact te krijgen
moeten beide partijen aangeven prijs te stellen op dat
contact. Binnen de IM applicatie kan worden aangegeven of iemand online is. Een winkel kan zo benaderbaar
zijn voor klanten of zelf alle online contacten benaderen
met een bericht. Het bekendste voorbeeld van IM is MSN.
De drempel om ermee te beginnen is laag, het hebben
van een internetverbinding is noodzakelijk.

Live chat
Live chat is een programma op een website waarmee
één of meerdere bezoekers vragen kunnen stellen en
direct antwoord krijgen van een echt persoon. Dit biedt
winkels service- en promotionele mogelijkheden,
bijvoorbeeld door een specifiek thema te kiezen waar op
een bepaald moment vragen over gesteld kunnen
worden. Het lijkt op IM maar het is minder speels en de
verbinding is altijd open terwijl die bij IM eerst door
beide partijen bevestigd moet worden. De drempel is
hoger dan voor IM omdat er een specifiek toepassingsprogramma voor moet worden aangeschaft.
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2. De praktijk in de winkel

2.1 Toegang tot internet in de winkel
Om gebruik te maken van nieuwe media in de winkel is
een internetverbinding op de winkelvloer een noodzakelijke voorwaarde. Om e-mail en SMS te kunnen gebruiken is het belangrijk het e-mailadres en het 06-nummer
van klanten en bezoekers te vragen en op te slaan in een
database.

Tweederde (67%) van de detailhandelsvestigingen heeft
toegang tot internet in de winkel. Winkels in consumenten elektronica hebben bijna allemaal een internet
aansluiting (94%), foodspeciaalzaken blijven achter met
42%.

Internettoegang in de winkel
0%
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40%

60%

80%

100%

Food speciaal
Supermarkten
Genotmiddelen
Kleding, schoenen, lederwaren
Persoonlijke verzorging
Wonen en verlichting
Huishoudelijke artikelen
Consumenten elektronica
Doe-het-zelf
Entertainment
Overige non-food
Totaal gevestigde detailhandel

2.2 Aanwezigheid van een elektronisch
klantenbestand
Twee vijfde (39%) van de detailhandelsondernemers
beschikt over een elektronisch klantenbestand. Het
merendeel van hen (85%) heeft daarin ook e-mailadressen van klanten opgenomen. Driekwart van deze
detaillisten (77%) heeft aangegeven ook te beschikken
over de 06-nummers. 5% van de ondernemers die een
klantenbestand bijhoudt, houdt daarin niet het
e-mailadres en de 06-nummers bij.

Tussen de brancheclusters bestaan verschillen in het
bijhouden van een elektronisch klantenbestand: twee
derde (66%) van de winkels in de consumenten elektronica heeft een elektronisch klantenbestand, terwijl dit in
de supermarkten 22% is bij de foodspeciaalzaken 17%.
Detaillisten die geen elektronisch klantenbestand
bijhouden met een e-mailadres en/of een mobiel
telefoonnummer, kunnen geen gebruik maken van de
mogelijkheden die e-mail en SMS hen biedt. Zij kunnen
onder andere tegen relatief lage kosten niet meerdere
klanten of groepen klanten tegelijk benaderen met
productinformatie of aanbiedingen.

Elektronisch klantenbestand
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Aanwezig

Met e-mail adressen*
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* Alleen gevraagd aan ondernemers die aangegeven hebben over een elektronisch klantenbestand te beschikken.
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2.3 Het vragen naar digitale klantgegevens
Het afrekenmoment in de winkel is zeer geschikt om een
database met informatie over de klant aan te leggen. De
detaillist kan door het ‘natuurlijke’ contactmoment zijn
klant onder meer vragen naar het e-mailadres en het
06-nummer. Het is belangrijk dat de ondernemer de
klant uitlegt waarvoor hij deze informatie gaat gebruiken. Uit praktijkervaringen blijkt dat klanten deze
informatie dan relatief gemakkelijk geven.

van deze detaillisten vraagt 32% alleen het e-mailadres
en 14% alleen het mobiele telefoonnummer.
De brancheclusters ‘kleding, schoenen, lederwaren’,
‘consumenten elektronica’, ‘wonen en verlichting’ en
‘persoonlijke verzorging’ lopen hierbij voorop. Ruim twee
vijfde van de detaillisten in deze brancheclusters vragen
om één of meerdere digitale klantgegevens. Dezelfde
clusters die het laagst scoren op het bezit van het
elektronisch klantenbestand, food speciaal, supermarkten en winkels in genotmiddelen, scoren hier ook het
laagst. Van deze winkels vraagt bijna geen enkele
ondernemer de digitale gegevens van zijn klanten.

Ruim een kwart (28%) van de ondernemers in de detailhandel vraagt zijn klanten bij het afrekenen om digitale
klantgegevens. Ruim de helft (54%) van hen vraagt zowel
het e-mailadres als het 06-nummer. Van de andere helft
Vragen naar digitale klantgegevens

ja

alleen e-mail adres

alleen 06-nr

beide

Food speciaal

8%

3%

3%

2%
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0%
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1%

2%

Kleding, schoenen, lederwaren

46%

19%

2%

25%

Persoonlijke verzorging

40%
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12%

Consumenten elektronica
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15%

2.4 Waarom detaillisten geen gegevens vragen
Driekwart (76%) van de ondernemers in de detailhandel
die geen digitale gegevens aan hun klanten vragen, wil
dat ook niet overwegen. Als belangrijkste reden worden
genoemd: ‘het past niet bij mijn winkel’. Dit wordt door
39% van deze groep winkeliers genoemd. ‘Mijn klanten
willen dat niet’ en ‘ik zou niet weten wat met die

gegevens te doen’ wordt door respectievelijk 11% en
10% genoemd. 7% geeft aan dat het volgens hen het
opgebouwde vertrouwen met de klant aantast. Uit de
open antwoorden blijkt dat veel ondernemers er simpelweg het nut niet van in zien.

Vraagt geen gegevens
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Ja, wil het overwegen
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Nee, wil het niet overwegen
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Vraagt niet om gegevens en wil dat

Mijn klanten willen
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Het vragen naar digitale klantgegevens staat nog ver
van de detaillist vandaan. Ondernemers vragen er niet
naar en willen het ook niet overwegen. Een bewuste
keuze, zo lijkt het. De confrontatie met de klant om
gegevens te verkrijgen, wordt als lastig ervaren. Het
ontbreken van kennis van de mogelijkheden van het
gebruik van digitale klantgegevens en de voordelen die
dit zou kunnen opleveren lijkt hier een rol te spelen.

2.5 De inschatting door de winkelier van de
houding van de klant
Twee vijfde (43%) van de winkeliers die al om klantgegevens vragen schat in dat minder dan 10% van de
klanten daar een probleem mee heeft. Dit in tegenstelling tot detaillisten die (nog) niet om deze klantgegevens vragen. Zij schatten het aandeel, dat hier
problemen mee zouden hebben juist hoger in. Het lijkt er
dus op dat ondernemers in de detailhandel zich laten
leiden door de ‘angst van het onbekende’. Uit de praktijk
blijkt dat het aantal klanten dat negatief staat tegen-

over het afgeven van digitale gegevens lager is dan veel
detaillisten verwachtten.
Dat neemt niet weg dat er ook winkels zijn (15%) waar
klaarblijkelijk meer dan de helft van de klanten geen
gegevens wil afstaan. De houding van de klant is een
belangrijk aandachtspunt in de communicatie tussen
de detaillist en de klant.

Verwacht percentage klanten dat geen gegevens wil verstrekken
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3. Bekendheid, gebruik en gebruiksintentie
van digitale communicatiekanalen
3.1 Bekendheid met digitale communicatie
kanalen
De respondenten in het onderzoek is gevraagd naar hun
bekendheid met de digitale communicatiekanalen zoals
beschreven in hoofdstuk 1.
E-mail is onder detaillisten het bekendste communicatiekanaal, bij meer dan de helft van alle winkeliers (51%)
is e-mail bekend als mogelijkheid om meerdere klanten
tegelijk mee te bereiken. Alle andere kanalen scoren
beduidend lager. Overige social media scoort na e-mail
het beste, 21% van de winkeliers geeft aan bekend te
zijn met de mogelijkheden die dit kanaal biedt. Voor SMS
is dit 17%. Hierbij zijn er nauwelijks verschillen tussen
de verschillende detailhandelsclusters

Deze tweede plaats voor overige social media is opvallend.
Deze kanalen (Facebook, Hyves, etc.) zijn weliswaar al enige
tijd populair bij het brede publiek, zij worden pas sinds een
relatief korte periode ook zakelijk ingezet. Desondanks is de
bekendheid van overige social media voor zakelijke
communicatie groter dan die van SMS. Terwijl SMS al
langer bestaat en onder de bevolking al jaren veel wordt
gebruikt. Het is waarschijnlijk dat de vele publiciteit
rondom overige social media hierin een rol speelt.
Van de mogelijke inzet van Bluetooth, Instant Messaging en Live chat heeft een grote meerderheid helemaal
niet gehoord. Het percentage winkeliers dat hier iets
vanaf weet is zeer klein (ca.3% tot 5%).

Totale detailhandel
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e-mail
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Ja, bekend met de mogelijkheden

Social media

Bluetooth

Instant
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Livechat

Van gehoord, maar weet er helemaal niets van
Nee, niet van gehoord

3.2 Gebruik en gebruiksintentie van de digitale
communicatiekanalen
In het licht van het voorgaand is het niet verrassend dat
het daadwerkelijk gebruik van de verschillende digitale
communicatiekanalen laag is. Alleen e-mail blijkt op
enigszins serieuze schaal te worden ingezet: 22% van de
detailhandel gebruikt dit kanaal voor communicatie
naar meerdere klanten tegelijk.
Waar SMS, Weblogs, Twitter en overige social media wat
betreft bekendheid nog enigszins scoren, respectievelijk
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17%, 13%, 13% en 21%, is het gebruik laag, respectievelijk 2%, 1%, 2% en 7% van de ondernemers in de
detailhandel zetten deze kanalen in bij hun communicatie naar de klant.
Er bestaat bij de detaillisten nauwelijks intentie om de
kanalen waar ze (enigszins) mee bekend zijn ook te
gaan gebruiken: voor alle kanalen ligt dit rond de 10%.
Alleen e-mail vormt met 28% hierop een uitzondering.

HBD Monitor ICT 2010

Totale detailhandel
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
e-mail

SMS

Weblogs

Men is bekend met de mogelijkheden

Twitter

Social media

Bluetooth

Instant
messaging

Livechat

Men gebruikt het kanaal
Men overweegt het kanaal te gaan gebruiken
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4. Digitale klantcommunicatie: e-mail1

4.1 Bekendheid, gebruik en gebruiksintentie van
e-mail
Voor e-mail1 geldt dat 51% van de totale detailhandel
bekend is met de mogelijkheden van dit kanaal. Ruim
twee vijfde (44%) van hen gebruik e-mail om met
meerdere klanten tegelijk te communiceren en ruim een
kwart (28%) van deze groep ondernemers overweegt
e-mail te gaan gebruiken.
Het zijn vooral detaillisten in de brancheclusters
‘kleding en schoenen’, ‘entertainment’ en ‘consumenten
elektronica’ die e-mail gebruiken om hun klanten te

bereiken, ongeveer een derde van de detaillisten. Deze
uitkomst komt overeen met de gevonden resultaten wat
betreft bezit van een elektronisch klantenbestand en het
vragen naar de digitale contactgegevens van de klant.
Deze brancheclusters scoorden ook daar hoog.
Wonen en verlichting valt op door het lage gebruik van
e-mail om met hun klanten te communiceren: 1 op de
10 ondernemers (11%) zet hiervoor e-mail in.

E-mail: bekendheid, gebruik en intentie tot gebuik per cluster
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Totaal

woon
GenotdoehuisSuperCons.
pers.
Kleding,
en
houdelijk Electronica hetmarkten middelen schoenen Verzorging
verlichting
zelf
Gebruik
Intentie

food
speciaal

Bekendheid

Entertainment

overige
non-food

4.2 Redenen om e-mail niet te gebruiken
Gevraagd naar de reden om e-mail niet te gebruiken in
hun klantcommunicatie antwoorden veel detaillisten:
‘past niet bij de winkel’ (27%), ‘het kost teveel tijd en
moeite’ (14%) en ‘de klanten willen dat niet’ (11%).
Bekend met e-mail maar gebruikt het niet
Mijn klanten willen dat niet
te duur
teveel tijd en moeie
Het breekt vertrouwen af
Ik weet niet hoe
Dat past niet bij mijn winkel
Weet niet / w.n.z.
0%

1

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 lleen aan ondernemers in de detailhandel die bekend zijn met een kanaal zijn vervolgvragen gesteld. Omdat de kennis van de meeste
A
kanalen, behalve e-mail, laag is en de kanalen nauwelijks worden gebruikt, is het niet mogelijk om voor de vervolgvragen representatieve
uitspraken voor zowel de detailhandel als totaal als de verschillende brancheclusters te doen. Gekozen is de uitkomsten voor e-mail apart
weer te geven, over SMS, Weblogs, Twitter en Social Media gezamenlijk te rapporteren en over Bluetooth, Instant Messaging en Live Chat niet
te rapporteren.
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4.3 Doelen waarvoor e-mail wordt gebruikt
Ondernemers die gebruik maken van e-mail zetten deze
voor brede doeleinden in. Meestal wordt e-mail gebruikt
voor aanbiedingen en/of promotionele acties (88%).
Daarnaast wordt e-mail gebruikt voor de introductie van

producten en/of diensten (75%). E-mail wordt daarnaast
ingezet voor het verstrekken van productinformatie (62%),
het verhogen van de bezoekfrequentie van bestaande
klanten (57%) en het beantwoorden van vragen (52%).

Gebruikt e-mail
beantwoorden van vragen van klanten

verstrekken van productinformatie

verhogen van bezoekfrequentie bestaande klanten

aanbiedingen en/of promotionele acties

introductie van producten en/of diensten

werven van nieuwe klanten
0%

20%

40%

60%

80%

100%

4.4 Voordelen van e-mail
Detaillisten schatten de voordelen van het gebruik van
e-mail verschillend in. Ondernemers die e-mail niet
inzetten in hun communicatie naar groepen klanten en
dat ook niet overwegen hebben lagere verwachtingen
van de mogelijke voordelen dan detaillisten die dat wel
doen. 45% van alle ondernemers in de detailhandel

geeft aan helemaal geen voordelen te zien.
De winkeliers die e-mail inzetten zien wel voordelen.
30% van hen noemt: ‘meer traffic in de winkel’, ‘een
stijging van de omzet’ en ‘een betere klantenbinding’.
Ook de detaillisten die overwegen e-mail te gaan
inzetten noemen deze drie voordelen het vaakste.

Detailhandel bekend met de inzet van e-mail
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

meer trafﬁc
in de winkel(s)
Gebruikt e-mail
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omzetstijging

hogere
klanttevredenheid

Overweegt gebruik e-mail

betere
klantenbinding

hoger
serviceniveau

Kostenbesparend

Geen voordelen

Geen intentie tot gebruik e-mail
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4.5 Nadelen van e-mail
Het belangrijkste nadeel dat zowel gebruikers, als zij die
dat overwegen zien, is de ergernis die het gebruik van
(commerciële) e-mail kan oproepen. 23% van de

ondernemers is bezorgd dat de e-mails als spam worden
ervaren. De overige nadelen worden niet of slechts zeer
beperkt genoemd.

Detailhandel die e-mail gebruikt of dat wil overwegen
50%

40%

30%

20%

10%

0%

ergernis, e-mails wordt
als spam ervaren

afbraak van vertrouwen
van klanten

hoge kosten

te weinig
rendement

Geen nadelen

Gebruikt e-mail
Overweegt gebruik e-mail
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5. Digitale klantcommunicatie: SMS,
weblogs, twitter en overige social media2
5.1 Bekendheid van deze specifieke
communicatiekanalen
Uit het voorgaande is gebleken dat SMS, weblogs, twitter
en overige social media2 enigszins bekend zijn, maar
dat het gebruik laag is. Van deze specifieke kanalen is
overige social media in alle brancheclusters, met
uitzondering van ‘consumenten elektronica’, het meest

bekende kanaal. Binnen de brancheclusters ‘entertainment’, ‘persoonlijke verzorging’ en ‘kleding- en schoenenwinkels’ is de meeste kennis van overige social
media aanwezig.
SMS staat, met uitzondering van het branchecluster
‘supermarkten’, op een tweede plaats.

Totale detailhandel
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Enteroverige
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Social media

5.2 Waarom detaillisten deze specifieke
communicatiekanalen niet gebruiken
De meest genoemde redenen om deze vier onlinecommunicatiekanalen niet te gebruiken in klantcommunicatie zijn: ‘het past niet bij de winkel’, ‘het kost te veel
tijd en moeite’ en ‘de klanten willen dat niet’.
SMS scoort hoger dan de overige drie kanalen op de

redenen dat de klanten het niet willen en op het afbreken van vertrouwen. Dit is verklaarbaar, omdat de
ondernemer de initiatiefnemer is voor het versturen van
het bericht (push-strategie) en heeft de klant minder zelf
in de hand wanneer en hoe vaak er berichten worden
ontvangen.

Gebruikt betreffende kanaal niet
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Mijn
klanten
willen dat
niet
SMS

2

Weblogs

Past niet
bij mijn
winkel
Twitter

Weet niet
hoe

Het breekt
vertrouwen
af

teveel tijd
en moeite

te duur

Social media

 lleen aan ondernemers in de detailhandel die bekend zijn met een kanaal zijn vervolgvragen gesteld. Omdat de kennis van de meeste
A
kanalen, behalve e-mail, laag is en de kanalen nauwelijks worden gebruikt, is het niet mogelijk om voor de vervolgvragen representatieve
uitspraken voor zowel de detailhandel als totaal als de verschillende brancheclusters te doen. Gekozen is de uitkomsten voor e-mail apart
weer te geven, over SMS, Weblogs, Twitter en Social Media gezamenlijk te rapporteren en over Bluetooth, Instant Messaging en Live Chat niet
te rapporteren.
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5.3 Doelen van deze specifieke communicatie
kanalen
Ondernemers die wel gebruik maken van deze vier
onlinecommunicatiekanalen zetten deze voor brede
doeleinden in. In de meeste gevallen worden ze gebruikt
voor aanbiedingen en/of promotionele acties.

Weblogs worden vaker dan de andere drie ingezet bij de
introductie van producten en/of diensten. SMS wordt in
tegenstelling tot de andere kanalen bijna niet gebruikt
voor het werven van nieuwe klanten. Van nieuwe klanten
is meestal nog geen 06-nummer (met opt-in) beschikbaar.

Detailhandel die de betreffende kanalen gebruikt - deze resultaten zijn niet representatief
beantwoorden van vragen van klanten

verstrekken van productinformatie

verhogen bezoekfrequentie bestaande klanten

aanbiedingen en/of promotionele acties

introductie nieuwe producten en/of diensten

werven van nieuwe klanten
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Social Media
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70%
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SMS

5.4 Voordelen van deze specifieke kanalen
Over het algemeen kan gezegd worden dat detaillisten
de voordelen van de zakelijke toepassingen van SMS,
weblogs, twitter en overige social media (nog) niet zien.

Zonder uitzondering scoren alle kanalen laag op de
verschillende voordelen. Overige social media scoort
consequent het hoogst, SMS het laagst.

Detailhandel bekend met de inzet van de betreffende kanalen
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5.5 Nadelen van de kanalen
Winkeliers die de kanalen zelf gebruiken zien weinig
nadelen aan het gebruik. Een groot gedeelte geeft aan
helemaal geen nadelen te zien. Van SMS-berichten

worden als nadelen genoemd: kan als spam worden
ervaren en de kosten die ermee gemoeid zijn.

Detailhandel die de betreffende kanalen gebruikt of dat wil overwegen - niet representatief
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6. Onderscheiden branches
en clusters
Branche

Aantal interviews Branchecluster

Aantal interviews

groentezaken

51

slagerijen

51

poeliers

51

viswinkels

51

(banket)bakkerijen

50

kaas & delicatessen

50

algemene levensmiddelen/supermarkten

71

supermarkten

slijterijen

53

genotmiddelen

253

tabak & gemak

50

natuur & reform

50

pompshops

50

winkels buitenlandse levensmiddelen

50

dames- & herenbovenkleding

50

kleding, schoenen, lederwaren

270

bodyfashion

50

sportkleding

50

schoenen

51

lederwaren

51

drogisterijen

51

persoonlijke verzorging

188

parfumerieën

51

juweliers

51

optiek

53

woonzaken: textiel, vloer, gemengd

52

woon- en verlichting

327

keukens

49

badkamers

50

parket

50

woonzaken: meubels

52

huishoudelijke artikelen

102

consumentenelektronica

204

doe-het-zelf

201

media

201

overige non food

256

verlichting

51

zonwering

23

gemengde branche

51

glas, porselein, aardewerk

51

wit- en bruingoed

51

telecom

51

computershops

51

fotohandel

51

bouwmarkten

76

ijzerwaren en gereedschap

60

verf- en behang

65

videotheken

47

boekhandel

51

cd-zaken

51

kantoorvakhandel

52

dierenspeciaalzaken

51

speelgoedzaken

51

bloemenwinkels

51

tuincentra

51

rijwielhandel

52

ambulante handel

46

rijdende winkels

49

TOTAAL

food speciaal

detailhandel niet in winkel

304

71

95
2.472

Bedrijven die uitsluitend op rekening incasseren (93 van de totale steekproef) zijn buiten beschouwing gelaten, evenals de volgende branches:
snoep- en chocolateriezaken, supermarkten met minder dan 5 werkzame personen, baby- en kinderkledingzaken, algemene textielzaken,
modeartikelen- en bijouteriezaken, textielsupermarkten, apotheken, slaapkamerspeciaalzaken, tegelhandel, kunst- en antiekhandel,
breedpakketzaken, muziekhandel, kampeerzaken, caravanhandel en warenhuizen.
Cijfers over de totale gevestigde detailhandel zijn dus exclusief deze branches. Hierin zijn tevens de postorder- en internetbedrijven,
ambulante handel en rijdende winkels niet meegenomen.
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Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Postbus 90703
2509 LS Den Haag
t (070) 338 56 00
f (070) 338 57 11
e info@hbd.nl
i www.hbd.nl

Het HBD maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel waarin het goed
ondernemen en werken is.
Het HBD houdt zich onder andere bezig met de bestrijding van
winkelcriminaliteit, werkt aan de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid
van winkelgebieden, zorgt voor voldoende en goed opgeleid personeel en
stimuleert innovatie en duurzaamheid. Het HBD is bovendien het
kenniscentrum voor de detailhandel.

