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Webinar Detailhandel Nederland en Thuiswinkel.org - “De rol 

van platforms in de digitalisering van retail”  

Om de transitie naar een platform gedreven samenleving te doorgronden is het vooral van 

belang om naar alle facetten die hier invloed op hebben te kijken. Hier zijn diverse experts 

vanuit de digitale industrie bij nodig op het gebied van IT, ethiek, data, security, 

verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privacy.  

  

In dit webinar van Detailhandel Nederland en Thuiswinkel.org gaan we vanuit diverse 

invalshoeken in gesprek over de ontwikkelingen en de impact van platforms. Wat betekent 

dit voor de retailer? Blijf je trouw aan traditionele waarheden of is het tijd jezelf opnieuw uit te 

vinden? Wat betekent dit op het gebied van gewenste wetgeving, op het gebied van 

consumentengedrag, op het gebied van innovatie/digitalisatie en voor je merk? Allemaal 

vragen waarover we in gesprek gaan tijdens dit webinar. 

Deelnemers: 

● Krijn Schuurman - moderator 

● Thierry Aartsen – lid tweede kamer voor de VVD 

● Kitty Koelemeijer - Professor Marketing & Retail op Nyenrode Business Universiteit  

● Jasper Verbunt – CEO Red Kiwi en bestuurder bij Dutch Digital Agencies 

● Just Hasselaar – Beleidsadviseur platformeconomie bij Thuiswinkel.org 

● Marjolein Verkerk – Manager Public Affairs Bol.com 

 

Over Detailhandel Nederland 

Detailhandel Nederland behartigt de collectieve belangen van alle Nederlandse winkeliers. 

om het optimale klimaat te creëren zodat winkeliers kunnen doen waar ze goed in zijn. 

Over Thuiswinkel.org 

De belangenvereniging heeft in de kern van haar activiteiten staan dat het vertrouwen in 

online retail vergroot moet worden en zet zich al twintig jaar in voor de bescherming van 

zowel de consument als de webwinkelier. 

Gespreksverslag: 

De impact van de platforms voor de retailer 

De platformen zijn er en zullen de komende jaren zich blijven doorontwikkelen. Dit geeft 

retailers de mogelijkheden tot meer bereik maar wat doet het met hun business model? En 

hoe kun je je als retailer het beste positioneren richting platformen? Is er nog sprake van een 

level playing field? 

 

 

 

 

http://thuiswinkel.org/
http://thuiswinkel.org/
http://bol.com/


 

2 
 

Platform is een term voor een breed scala aan oplossingen die op grote schaal vraag en 

aanbod en/of diensten samenbrengen, aldus Just Hasselaar (Thuiswinkel.org). Ook 

platforms zoals Google en Facebook voorzien in zichtbaarheid, vindbaarheid en reclame. 

Marktplaatsen zoals Amazon en Bol.com zijn hele andere soorten platformen. Het is 

belangrijk in discussie over platformen niet alles op 1 grote hoop te gooien. Het omarmen 

van de platformeconomie ziet Thuiswinkel als de toekomst. Het is niet meer weg te denken 

en ze zien ook niet dat het weggaat. Het biedt kansen voor zowel off- als online retailers. 

Consumenten kiezen voor prijs en service. Als retailer moet je wel denken wat je inlevert in 

ruil voor extra afzet en wat je krijgt voor je data maar ook hoe je onderscheidend bent op het 

platform. Een platform is niet het enige middel om succesvol te zijn. Er zijn diverse 

succesvolle formules die goed draaien zonder platform. De opkomst van de 

platformeconomie heeft processen doen veranderen. Ontwikkelingen gaan sneller dan de 

wetgeving kan bijhouden. Het zijn vaak mondiale ontwikkelingen die vragen om 

internationale afspraken. Er moet een gelijk speelveld gecreëerd worden zodat de balans in 

orde is. 

 

Als je je ontwikkelt als platform is het vooral belangrijk om uit te leggen waarom, vervolgt 

Marjolein Verkerk (bol.com). Al vroeg na het ontstaan van bol.com kwamen ze erachter dat 

er een enorme toegevoegde waarde zit in het samenwerken met retailers. Een platform 

heeft geen bestaansrecht als die samenwerking er niet is. Zij zoeken juist retailers die iets 

kunnen toevoegen ten opzicht van henzelf. Tegelijk bieden zij hen de service en toegang die 

de consument tegenwoordig gewend is. Bol.com heeft hun partners echt nodig en tegelijk 

betekent dit dat de partners ook veel van bol.com verwachten. 

 

Just vervolgt dat er ook genoeg retailers en retailketens zijn die zonder platforms en met 

eigen on- en offline formules ook een groot bereik weten te creëren. Hoe kom je bij je 

consument? Hoe wordt je gevonden? En hoe zorg je dat je genoeg kanalen hebt en niet 

alles inzet op 1 kanaal waardoor je kwetsbaarder bent? 

 

[POLL] Wat zijn de grootste kansen voor een retailer via digitale platforms: 

a. Om extra bereik te creëren (98%) 

b. Om gebruik te maken van een bestaand fulfilment systeem 

c. Om een nieuwe klantenbase op te bouwen (67%) 

d. Om inzicht te krijgen in concurrentie en pricing 

 

Jasper Verbunt (Dutch Digital Agencies & Redkiwi) reageert op deze poll dat de meeste 

retailers die hij kent gebruikmaken van digitale platforms om extra bereik te creëren. Ze 

willen hiermee een nieuwe doelgroep aanspreken en de kans pakken om uiteindelijk deze 

nieuwe doelgroep zelf te bedienen.  

 

Marjolein Verkerk (bol.com) geeft aan dat daarnaast internet ook veel meer transparantie 

biedt aan de consument. De consument is echt zelf in charge over welk kanaal men kiest. 

Het biedt kansen voor retailers die bijvoorbeeld in een winkelstraat naast concurrenten zitten 

om een breder publiek te bereiken.  
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Kitty Koelemeijer (Nyenrode) reageert op de uitslag van de poll. De platformen hebben voor 

een belangrijk deel de rol van de winkelstraten overgenomen. Het is alleen maar net hoe je 

platform definieert. Platform kan ook fysiek zijn. Dus laten we vooral ook de winkelstraat als 

platform zien. De winkelstraat was voorheen vaak het startpunt van de customer journey. 

Dat is nu vaak het platform, wat bewijst dat consumenten de platform gedachte omarmen. 

Maar de winkels in de winkelstraten verenigen zich nog niet of onvoldoende. Als zij meer 

met elkaar zouden samenwerken in de winkelstraat, dan zijn ze namelijk wel een platform. 

 

Thierry Aartsen (VVD) wil hierop aanvullen of een platform een bedrijf of product is dat de 

concurrentie kan aangaan met een ander product of andere bedrijven. Of dat zo’n platform 

een economische infrastructuur is geworden, waarbij je niet anders kan dan dat platform te 

gebruiken. En dat verandert ook de aard van zo’n platform op de economie. Een Google is 

bijvoorbeeld ook een deel van onze infrastructuur geworden.  

 

Wat betekent de opkomst van de platforms voor de consument?  

Platforms bieden voordelen aan consumenten. Veel meer keuze in aanbod, transparantie 

over prijzen, herkenning van de processen en dus betrouwbaarheid en 24/7 dienstverlening. 

Platformen voldoen daarmee aan een sterke behoefte en creëren waarde. Welke waarde 

creëren platforms voor de consument? 

 

Kitty Koelemeijer (Nyenrode): De consument heeft platforms omarmd en dit is niet voor 

niets. Platforms hebben veel gebracht en hebben consumenten veel geleerd. Het is 

bijvoorbeeld heel makkelijk om te zoeken en te vergelijken en prijstransparantie te krijgen. 

Producten zijn niet meer perse branchegebonden doordat platforms vaak enorme 

assortimenten hebben. Daarnaast bieden platforms hoge serviceniveaus, ze bezorgen 

gratis, je kunt gratis retourneren, de grotere platforms bieden vaak nog additionele services 

aan en kunnen ook individuele aanbiedingen onder de aandacht brengen met behulp van 

data. Hierdoor zijn consumenten eraan gewend dat er een aanbod wordt gedaan op basis 

van hun persoonlijke voorkeuren. 

 

Het gaat om gemak en weinig frictie bij het kopen en zoeken op platformen, realtime 

informatie, maar ook beslissingsondersteuning. Platformen gaan steeds meer content 

bieden en steeds meer consumenten helpen. Ook nieuwe kanalen zoals Instagram 

Checkout of Facebook worden makkelijk omarmt. Wat er dan overblijft is de experience. 

Deze is niet hetzelfde als in de fysieke wereld.  

 

Door alle digitale mogelijkheden krijgt de consument een nieuw idee van wat een winkel is 

en wat een winkel zou moeten doen. Alles waar die consument inmiddels aan gewend is dat 

verwacht hij ook van welke winkel dan ook waar hij iets wilt gaan kopen. Hier zal een fysieke 

of zelfs omnichannel winkel het toch lastig mee hebben. Dit vraagt namelijk enorme 

investeringen en capabilities om dit te realiseren. De platforms hebben wellicht de 

consument beïnvloedt, maar de consumenten beïnvloeden het volledige retaillandschap. 

 

Veel online bestellen doet echter ook iets met de fysieke winkelstructuur, willen we dat wel 

(consument en retailer) en wat is de verantwoordelijkheid van de platforms zelf hierin?  
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Fysieke winkels hebben problemen. Te veel aan m2. Veel meer geconsolideerde focus op 

waar je wat wilt hebben. We hebben nog een te traditioneel stelsel waar we lokale winkeliers 

mee belasten. Zij moeten mee in de vaart der volkeren, terwijl belastingen en 

huurprijzen/concepten hier niet in meegaan. De ondernemers moeten hier in winkelcentra 

ook beter kunnen samenwerken. 

 

De kracht van online combineren met een lokale fysieke belevenis en de persoonlijke 

aandacht die mensen graag krijgen.  

 

Hoe gaat bol.com om met de angst van ondernemers die bang zijn dat zij als platform met 

de kennis en data over hun product aan de haal gaat en zelf gaat doen?  

Marjolein Verkerk (Bol.com) geeft aan dat dat Bol.com zowel richting consument als partners 

echt het vertrouwen winnen. Vandaag de dag gaat meer dan de helft van het aanbod van 

Bol.com via haar partners. Ze zien dat in veel van de gevallen het ook beter is dat het via de 

partners gaat. Dit is ook echt het geloof van het platform. Dit gedachtegoed willen zij niet 

tegenwerken en daarmee ook niet het vertrouwen van de partner verliezen. Bol.com streeft 

er dan ook altijd naar om geen misbruik te maken van deze samenwerking.  

 

Retailers kunnen tegenwoordig kiezen uit enorm veel platforms waar ze gebruik van kunnen 

maken. In Nederland alleen al kan je kiezen uit 15 platforms, zegt Just Hasselaar 

(Thuiswinkel.org).  

 

Thierry Aartsen (VVD) brengt een casus in. Er wordt in de Europese Commissie nu ook 

gekeken naar een casus van Amazon.com die de concurrentie aangaat met ondernemers 

op basis van data en consumentengedrag van een product van deze ondernemers. Er 

moeten spelregels komen rond de data. Wie is eigenaar van de data? Deze discussie 

rondom data soevereiniteit is enorm interessant. Retailers/ondernemers moeten ook gebruik 

kunnen maken van deze data. 

 

Waar gaat het naar toe en welke innovaties komen er op ons af? 

De innovatiedynamiek verandert voortdurend, samenwerkingen worden opgezet en 

afgebroken, verdienmodellen veranderen en nieuwe technieken doen hun intrede.  

Wat is de invloed van innovatie op de retailer en de platforms en wat kunnen we hierin de 

komende jaren verwachten?  

 

Marjolein Verkerk (bol.com): Hier zijn wij enorm op gebrand. Wat gebeurd er allemaal, waar 

gaat het heen en wat verwacht de consument van ons. Innovaties zijn niet lokaal, het is echt 

op mondiale schaal. De consument legt de lat steeds hoger. De consument wil gefaciliteerd 

worden. Op basis van aankoopgedrag, aankoop ritme, merkvoorkeur kan iemand een seintje 

krijgen dat het de hoogste tijd is om bijvoorbeeld de favoriete shampoo bij te bestellen. 

Daarnaast worden allerlei vormen van technologie aan elkaar gekoppeld. Straks praat je 

agenda wellicht met je Spotify account omdat er een etentje gepland staat en zorgt tegelijk 

dat je koelkast gevuld is. Dit klinkt wellicht ver weg nog, maar zijn wel ontwikkelingen waar 

bol.com als platform naar kijkt. Dit vraagt een andere manier van organiseren. De grenzen 

zullen vervagen van wat precies winkelen is. In Amerika en China hebben ze nog maar 1 of  
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2 apps waar de consument start. Belangrijk om hiernaar te kijken en te kijken hoe je er als 

overheid mee omgaat.  

 

[POLL] Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen bij de platforms?  

a. Research Online Purchase Offline (ROPO) 

b. Voice search en de impact op SEO 

c. Mobile first & de komst van 5G 

d. Chatbots (conversational commerce)  

e. Ultra-personalisatie (big data) (69%) 

f. Direct to consumer (D2C - dropshipping) 

g. Downscaling vanwege regulering 

 

Kitty Koelemeijer (Nyenrode) over New Retail. De term komt van Alibaba. We gaan 

platformisering combineren met data, combineren met fysieke retail, combineren met 

entertainment. Tegenwoordig wordt het unbounded retail genoemd. Alle nieuwe audio 

devices, 5G, internet of things maakt dit veel beter mogelijk. Wij denken op dit moment toch 

nog teveel in kanalen.  

 

Wat is de impact van de platforms op je merk als retailer 

 

Door het grote bereik van platforms heb je al retailer meer kansen. Maar hoe kan je deze nu 

benutten en waar maak je het verschil? Hoe zorg je ervoor dat het niet alleen om de prijs 

gaat maar juist om waar je voor staat in de kern als retailer. Wat is de invloed van het 

gebruik van data en wat kan je ermee om jezelf te onderscheiden in het (internationale) 

concurrentie geweld waar de grote platforms veel meer data kunnen verzamelen dan de 

gemiddelde retailer? En wat kun je doen om de klantenbinding te vergroten en de cross sell 

(omni) mogelijkheden te stimuleren.  

 

Jasper Verbunt (DDA & Redkiwi): Je merk bouwen op een platform is moeilijk omdat je je 

eigen visuele stijl niet onderdeel hiervan is. Met het uitspreiden van je doelgroep kan je ook 

je merk bouwen. Je kunt als ondernemer gebruik maken van het bereik, maar door 

bijvoorbeeld een extra experience te creëren bij de uitstraling van de verpakking bouw je je 

merkwaarde. Om vervolgens iemand over te halen zich te registreren en hiermee een 

korting bij een volgende bestelling te geven, is de kans groot dat iemand een volgende keer  

rechtstreeks gaat bestellen. Het een sluit echter het ander niet uit. Juist de samenwerking 

versterkt elkaar.  

 

Bij Facebook Shop kan je wel gedeeltelijk je eigen identiteit opbouwen. Je kan heel 

laagdrempelig starten en instappen. Jasper gaat met grote interesse deze nieuwe propositie 

volgen, zodra deze ook in Europa uitgerold wordt. Op dit moment alleen nog in Amerika 

beschikbaar. 

 

Marjolein Verkerk (Bol.com) vult aan dat het voor retailer erg belangrijk is om te kijken wat 

hun definitie van retailen is. Willen zij in het gehele proces van A tot Z ontzorgd worden of 

slechts een gedeelte van het proces gebruikmaken van de service van platforms.  
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Verantwoordelijkheid is ook een mooi onderwerp. Stel dat iemand een product heeft 

aangeschaft via een platform en de levering/het product is niet naar behoren. Wie is hier dan 

verantwoordelijk? De retailer/ondernemer of het platform? In het geval van bol.com zal de 

klantenservice van bol.com de consument in contact brengen met de retailer die het product 

heeft aangeboden om te kijken of dit netjes en naar behoren opgelost kan worden.  

 

Moeten we als BV Nederland op mondiaal niveau niet veel meer samenwerken om een fair 

share te krijgen en werkgelegenheid te creëren? 

Thierry Aartsen (VVD): Het is belangrijk om op Europees niveau spelregels af te spreken als 

het gaat om de verantwoordelijkheid, als het gaat om de poortwachterfunctie, als het gaat 

om dominantie van grotere partijen en als het gaat om de data. Binnen dat speelveld moet 

balans zijn. Platforms ontlopen hun verantwoordelijkheid momenteel door de huidige 

wetgeving en hier moeten wel betere spelregels in komen. Zeker bij internationale platforms 

die producten aanbieden die gevaarlijk zijn, onveilig zijn en niet voldoen aan de Europese 

richtlijnen. Ze kunnen wel zonder enige problemen geleverd worden binnen Europa en hier 

zit een systeemfout in de Europese wetgeving. Dit moet aangepakt worden. 

 

Wat is de normatieve ethiek achter de impact van de platforms?  

Een interessant gevolg van de opkomst van digitale platforms is de transparantie in prijzen 

en daarmee een neerwaartse druk. Goed voor consumenten zou je zeggen. Echter 

mondiale digitale platforms hebben vaak verschillende verdienmodellen en financieren het 

retail gedeelte uit andere inkomstenbronnen (zoals Cloud services in het geval van Amazon 

en Alibaba). Dat betekent dat deze partijen langer onder kostprijs kunnen verkopen, zo 

marktaandeel kunnen pakken en daarmee de concurrentie uit de markt kunnen drukken en 

houden. Neem hierbij de netwerkeffecten van platforms (hoe meer gebruikers hoe 

waardevoller het platform) en het leidt al snel tot een winner takes all model. Daarmee wordt 

de consument en de retailer “afhankelijk” van een paar grote partijen. Is dit een gevaar? 

 

Thierry Aartsen: Dit is zeker een gevaar. De politiek loopt helaas met wet- en regelgeving 

achter op de ontwikkelingen. Er zijn op dit moment twee problemen uit deze ontwikkelingen. 

De eerste is een gelijk speelveld. Die is er op dit moment niet. Lokale en fysieke winkeliers 

genieten niet van dezelfde belastingvoordelen als digitale platforms die via bijvoorbeeld een 

mobiele app reclame kunnen maken. Hiermee zet je lokale winkeliers op achterstand. Er 

moet goed naar het huidige kostenmodel van fysieke winkeliers gekeken worden. In de 

regelgeving moet je beginnen bij het MKB. Er zitten nu een aantal dingen in die krom zijn. 

De tweede is de balans die je hebt in vrijheid in ondernemen en anderzijds de 

verantwoordelijkheid die je pakt als platform met betrekking tot bijvoorbeeld 

productveiligheid en aansprakelijkheid. Service- en product platforms dragen een bepaalde 

verantwoordelijkheid over de aanbieders die gebruik maken van hun platforms. Een derde 

element is de dominantie van de poortwachtersfunctie. Als je eenmaal zo groot bent 

geworden dat je geen bedrijf meer bent, maar een infrastructuur bent, dan moet je je ook 

aan een aantal spelregels houden. Hier mag Europa wat strenger op zijn. 

 

[POLL] Wie is eigenaar van de data? 

a. Bestaande platforms 

b. De retailer 

c. De consument (95%) 
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Marjolein Verkerk (bol.com): We moeten volgens mij veel meer kijken naar wie kan wat met 

welke data en hoe deel je dit met elkaar?  

 

Thierry Aartsen (VVD): Er moet een discussie komen over het eigenaarschap oftewel data 

souvereiniteit. Het eigenaarschap moet in principe in beginsel neergelegd worden bij de 

consument. En hier vervolgens spelregels en gebruikersovereenkomsten over afspreekt met 

bijvoorbeeld platforms. In deze overeenkomsten spreek je af wat zij wel en niet mogen met 

de data. Via deze gebruikersovereenkomst mag de retailer ook beroep doen op deze data 

omdat dit overeengekomen is. Hiermee creëer je ook een gezonde concurrentie. De 

consument moet eigenaarschap houden over de eigen data. Hiermee kan een consument 

dus meerdere gebruikersovereenkomsten met verschillende partners afsluiten. 

 

Just Hasselaar (Thuiswinkel.org): Dit is een voorbeeld van ontwikkelingen die sneller gaan 

dan regelgeving bij kan houden. Er zijn 3 partijen bij betrokken: consument/sellers en 

platformen. Je moet eerst bepalen welk deel van de customer journey wordt bewandeld en 

wat wordt hier aan data gedeeld. Dit wordt straks bij voice assistants nog belangrijker. Data-

ownership is een kant van de medaille. Data responsibility is de andere kant van de 

medaille. Voor welke data wordt welke beslissing genomen. Hier moeten we met elkaar naar 

een manier zoeken om betere afspraken te maken.  

 

Kitty Koelemeijer (Nyenrode): In het geval van data moet de consument gefaciliteerd 

worden. We weten allemaal dat consumenten veel te makkelijk algemene voorwaarden 

accepteren zonder zich hier al teveel in te verdiepen. Ze geven hun data feitelijk heel 

gemakkelijk weg. De politiek moet hierbij ook goed kijken naar besturingssystemen, nieuwe 

technologieën, monopolieposities. Het gaat verder dan data alleen.  

 

Thierry Aartsen (VVD): Dit klopt. Op dit moment zijn het voornamelijk nog Westerse partijen, 

maar met de komst van Alibaba zal ook veel veranderen. Door hun dienst AliPay zullen zij 

ook toegang krijgen tot financieringsstromen. Hiermee krijgen zij nog meer inzicht in 

consumentengedrag. We zullen op zoek moeten naar systemen om dit te doorbreken. Dit 

kan niet alleen maar door wet- en regelgeving.  

 

De E-commerce richtlijn uit 2000 zegt dat informatie-dienstverleners (zoals hosting 

providers) niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud op hun platform. De oorspronkelijke 

reden hiervoor is dat deze dienstverleners als ‘neutraal‘ worden gezien en alleen een 

faciliterende rol (als ‘doorgeefluik‘) hebben. De vraag die nu steeds meer opkomt is of 

platforms het zich kunnen permitteren om deze neutrale rol te “behouden” of hebben ze toch 

een verantwoordelijkheid richting consument en maatschappij?  

Just Hasselaar: Platformen zijn natuurlijk op dit moment al ten dele verantwoordelijk voor 

wat er gebeurd. Als sellers die niet voldoen aan de regelgeving gebruikmaken van hun 

platform, dan moeten ze in actie komen. We kunnen platforms op voorhand niet al 

aansprakelijk stellen voor sellers. In het geval van bol.com zou dit gaan om 25.000 - 30.000 

sellers. Dat is onmogelijk. 

 

 

 

 


