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Ontwikkelingen, op alle gebied, zijn als de zomer van 2011: stormachtig. 

De uitvinding van bijvoorbeeld elektriciteit, de auto en de computer waren 

enorme katalysators, die er niet alleen voor zorgden dat steeds meer 
ideeën konden worden verwezenlijkt, maar ook dat die nieuwe producten 

en diensten elkaar steeds sneller opvolgen. 
 

Kijk alleen al naar de handel: zeker 100.000 jaar geleden vond al 
ruilhandel plaats, waarbij goederen tussen twee partijen werden 

uitgewisseld. Circa 3000 jaar voor Christus werd voor het eerst geld als 
ruilmiddel ingezet (wat overigens verre van het einde van bartering 

betekende). De opkomst van vervoermiddelen als schepen, (vracht)auto’s 
en vliegtuigen maakte het handel drijven met andere landen makkelijker, 

goedkoper en dus belangrijker, en de uitvinding van de computer zorgde 
voor een volgende revolutie, waarbij een compleet nieuw (verkoop)kanaal 

ontstond. 
 

Het huidige retaillandschap wordt dan ook gekenmerkt door verschillende 

krachtvelden, die de fysieke aanwezigheid van een consument (of de 
aanwezigheid van een fysieke winkel) irrelevant maakt. Natuurlijk geldt 

dit niet voor alle productgroepen, maar voor de entertainmentwereld heeft 
de digitalisering vergaande gevolgen. Niet in de laatste plaats doordat het 

nieuwe, onlinekanaal voornamelijk een platform van illegale ruilhandel 
werd. Dus zonder dat daar een ander product of dienst – laat staan geld – 

tegenover stond. Tenzij je promotie (een veelgenoemde ‘wederdienst’ 
voor het onbetaald uitwisselen van andermans product) ziet als een 

tegenprestatie die dezelfde waarde heeft als het product zelf. Dat 
vraagstuk is nog eens een column op zich waard. *maakt aantekening* 

 
De nieuwe realiteit plaatst traditionele entertainmentwinkeliers voor een 

dilemma, dat al tot diverse modellen heeft geleid. Ik noem er een paar: 
- De meest voor de handliggende wellicht: de ondernemer start, naast 

zijn stenen winkel, een outlet van enen en nullen. Dit vergt een andere 

manier van klantcontact (een nieuwsbrief bijvoorbeeld), al dan niet 
geautomatiseerde aanbevelingen, het juiste assortiment, een goede 

zoekmachine, de nodige technische kennis en een investering in geld 
en tijd. Elk voor zich een kritische succesfactor, dus een webwinkel is 

lang niet altijd automatisch een moneymaker 
- De winkelier begint een eigen downloadplatform om zijn consument in 

de gelegenheid te stellen een product ook in digitale vorm aan te 
schaffen. Dergelijke initiatieven lopen vaak stuk op het feit dat de 

marge op digitale producten doorgaans te laag zijn om er geld aan te 
kunnen verdienen. Free Record Shop heeft zijn downloadwinkel een 

tijdlang uit de lucht gehaald, nadat het bedrijf er volgens eigenaar 
Hans Breukhoven €2,5 miljoen op had toegelegd. Bol.com heeft de 

plannen vanwege datzelfde vooruitzicht aan de wilgen gehangen 



- De ondernemer gaat het product ook ‘streaming’ aanbieden. Enkele 

videotheekketens zijn al begonnen films ‘on demand’ aan te bieden. De 
consument kan dan via een settopbox kijken wanneer hij wil, maar 

wordt niet eigenaar van een product. Digitaal huren dus. Interessant 

genoeg is ook bioscoopketen Pathé met zo’n dienst begonnen. Die 
snijdt dus retail uit de keten en zou daardoor weleens goedkoper 

kunnen aanbieden. De tijd zal het leren… 
- Er wordt een poging gedaan de onlinewereld in de fysieke winkel te 

integreren. Het al genoemde Free Record Shop was zijn tijd begin deze 
eeuw ver vooruit door ‘brandzuilen’ in enkele testwinkels te plaatsen. 

Daarmee kon uit een digitale muziekdatabase een cd worden 
samengesteld en gebrand. De consument was daar echter nog niet 

klaar voor en het systeem werd niet verder uitgerold 
 

Hét antwoord op de digitalisering van muziek, films en games heeft de 
traditionele winkelier dus nog niet. Wel gaat binnenkort een nieuw 

initiatief van start, dat zichzelf omschrijft als ‘een retailoplossing om 
onlinecontent in de fysieke winkel te krijgen’. Daarover volgende keer 

meer. 

 
Een cliffhanger? Jazeker. Ook dat is entertainment! 
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