
Digitalisering en lokale samenwerking maken het verschil in Retail 
 

Plattelandsretail doet het beter  
Ynbusiness heeft vlak voor het zomerreces onderzoek gedaan in de Friese retailsector naar de impact 

van Covid-19, tesamen met de Economic Board Groningen(EBG). Hoewel Covid-19 voor veel 

ondernemers een fiks gat in hun financiën heeft geslagen, blijkt kort samengevat dat er onder de 

geënquêteerden geen sprake is van grootschalige en onoverkomelijke liquiditeitsproblemen. Op het 

platteland lijkt de verbondenheid (gunfactor) tussen klant en ondernemer een belangrijke schakel te 

zijn geweest. Recente landelijke onderzoeken van RetailSonar (“Impact coronacrisis op klantgedrag & 

winkelprestaties”)  en de Retailagenda (i.s.m. INretail, NRW en onderzoeksbureau Q&A. “ Retail 

PostCorona Impactanalyse”)  met eenzelfde onderzoek-spreiding als die van Ynbusiness/EBG, 

onderstreept de conclusie dat de effecten in de eigen woonplaatsen met vertrouwde omgeving 

meevallen. Die onderzoekers verwachten dat het aantal shoppingtrips naar de grote steden met een 

regionale functie gaat afnemen. Erik Doorenspleet (Economic Board Groningen): “Gelet op de 

geografisch overwegend meer kleinschalige samenstelling van de winkelgebieden in onze drie 

Noordelijke provincies, kan dit een positieve impuls betekenen.” 

Deze geluiden zijn overigens in tegenstelling tot het overgrote deel van de recent gepubliceerde 

onderzoeksrapporten van derden. Echter een significant verschil tussen die onderzoeken en het 

onderzoek van Ynbusiness/EBG is dat die onderzoeken veelal uitgevoerd zijn in grote (Randstedelijke) 

steden, daar waar Ynbusiness/EBG, RetailSonar en Retailagenda een betere onderzoek-spreiding 

hebben tussen steden en platteland.  

Tevreden over steun van de overheid 
Bijna een derde van de door Ynbusiness ondervraagden heeft geen gebruik van de 

overheidsregelingen hoeven maken. Het overgrote deel heeft dit wel gedaan. Uit hun response blijkt 

dat deze goed hebben voorzien in de behoefte van de Friese ondernemers. Zowel de omvang van de 

steun, de eenvoud van de aanvraag en de (snelheid) van afhandelen zijn naar tevredenheid van de 

ondernemers verlopen. Als er dieper wordt ingezoomd op de uitkomsten, blijken die significant te 

verschillen tussen de subbranches. Het blijkt dat diegene die zijn zaakjes digitaal (al) goed geregeld 

hadden en vlot de samenwerking op zochten met collega’s, het minst gebruik maakten van de 

regeling. 

Sterker door samenwerking en online bundeling 
In het kader van de Friese Retailaanpak is door Broekhuis Rijs Advisering (i.o.v. de provincie Fryslân) 

eind 2019 onderzoek verricht naar sterktes en zwaktes van 71 winkelgebieden in de provincie. In het 

advies werd voor vrijwel al deze winkelgebieden gewezen op de bedreiging van groei van online 

winkelen en de kansen die samenwerking met overheid en collega-ondernemers biedt. Helaas 

onderkenden toen veel individuele ondernemers nog onvoldoende het belang hier van.  

De provincies hebben recent een oproep gedaan via diverse media om lokaal te gaan kopen. Uit de 

gesprekken die Ynbusiness dagelijks met de ondernemers voert, blijkt dat die oproep door zowel de 

ondervraagden als ook de consument enorm is gewaardeerd; er is massaal gevolg aan gegeven. Dit 

heeft het belang van gezamenlijk optrekken andermaal bewezen.  

 



Het aantal online aankopen is enorm gegroeid sinds de uitbraak van het virus. Gelukkig hebben veel 

dorpen en steden dit onderkend en door samen te werken voor een (versnelde) oprichting van 

online winkelplatformen gezorgd. Het is nu zaak om deze verder te professionaliseren en te voorzien 

van uitgebreidere functionaliteiten in plaats van weer over gaan ‘tot de orde van de dag’, want de 

trend zet zich voort.  

Trend: spaarzaamheid, groei van e-commerce en lokaal kopen  
Spaarzaamheid, groei van e-commerce en lokaal kopen worden de nieuwe trends in de post-

coronatijd volgens de COVID-19 Barometer van internationaal marktonderzoeksbureau Kantar. De 

Coronacrisis leidt tot ongekende daling van het aantal banen (CBS). Door die onzekere toekomst 

gaan steeds meer mensen prijs(-kwaliteit)bewust kopen. Ook de groei van het aantal online 

aankopen gaat sky-high en dat gaat (juist) niet om producten van overver. De Streekboer zag 

bijvoorbeeld haar online verkopen vervijfvoudigen in Corona-tijd. Betekent dit dan het einde van de 

fysieke winkel? Dat zeker niet. Een vierde van de online shoppers vindt winkelen in een fysieke 

winkel nog altijd een stuk prettiger dan online. Winkels die opengaan doen er daarom goed aan nog 

meer in te zetten op beleving. 

Heeft u ook zo’n digitaal- of samenwerkingsvraagstuk met een uitdaging? Of loopt u rond met een 

andere situatie waar u eens met een onafhankelijk iemand over wil sparren? Bent u benieuwd naar 

de gedetailleerde resultaten uit ons onderzoek of mogelijkheden die het herstelpakket van de 

provincie Fryslân “Lok op 1: No en Moarn” u kan bieden? Neem dan contact op met Ben de Groot, 

Sectorspecialist Retail bij Ynbusiness via bendegroot@ynbusiness.nl of 

https://www.ynbusiness.nl/onze-specialisten/  

Onderzoek ontstaan vanuit Noordelijk Operationeel Overleg. 
Op initiatief van Ynbusiness is, meteen na het uitbreken van Covid-19, een wekelijks online 

operationeel overleg ingevoerd met vertegenwoordigers uit de drie Noordelijke Provincies en 

Gemeenten, waarin we de initiatieven en ontwikkelingen in de diverse gebieden met elkaar 

bespreken. Om een beeld te krijgen van de impact die het Corona virus op de sector Retail in Noord 

Nederland heeft, is medio juni in dit overleg besloten om een onderzoek onder de verschillende sub 

branches van deze sector. Hierbij is onder andere naar de verwachtingen van de ondernemers voor 

de toekomst gevraagd. Het onderzoek was opgedeeld in de categorieën Corona, Financieel, Online, 

Personeel en Samenwerking en bevatte eveneens twee actuele open vragen. 
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