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Langzaamaan wordt het gelukkig weer wat 
drukker in de winkelstraten. Ondanks dat dit 
niet hoefde, sloten duizenden ondernemers 
de deuren omdat klanten massaal wegbleven. 
Maar ondernemers toonden zich ook creatief 
en veerkrachtig. Zo ontstonden er allerlei 
initiatieven om te komen tot lokale bestel- en 
bezorgdiensten om de klanten aan zich te 
kunnen binden. Sommige diensten zijn snel 
opgezet en eenvoudig van aard. Dat kan nu 
nog. Structurele lokale, digitale samenwerking 
heeft de toekomst maar vereist een gedegen 
fundament, zoals men in Groningen heeft 
ervaren. 

De stad Groningen heeft sinds eind vorig jaar 
weer een warenhuis, maar dan online. Een 
Groninger die iets nodig heeft, gaat naar de 
website warenhuis.groningen.nl en bestelt 
daar bij een lokale winkelier. Zo blijft het geld 
in Groningen en wordt de plaatselijke on-
dernemer versterkt. Omdat er sprake is van 
een lokaal  initiatief, kan er heel snel worden 
geleverd.  Binnen vier uur wordt de bestelling 
bezorgd. Duurt dat toch te lang? Voor twee euro 
extra ontvang je je bestelling binnen één uur. 
De bestellingen worden op de fiets bezorgd, 
door het bedrijf Dropper. Bezorgen met de 
fiets is  duurzaam én je reduceert het aantal 
 bestelbusjes in de straat.

AANTAL DEELNEMERS
Er zijn al tientallen winkeliers die zich hebben 
verenigd in Warenhuis Groningen, maar er zijn 
veel meer geïnteresseerden. Er is niet gekozen 
voor snelle groei, maar juist voor kwaliteit, 
vandaar dat er even een stop is gezet op het 
aantal deel nemers. Het is wel de ambitie om 
meer winkeliers aan te sluiten.

Versterking on- en offline

Lokaal digitaal wordt 
een krachtig  fenomeen! 

DE NIEUWE WINKELSTRAAT (DNWS)
Dit lokale winkelplatform, dat on- en offline 
versterkt, is mede tot stand gekomen door het 
retail-innovatielab ‘Smart Distributie & Buy 
Local’ van De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). 
Onderzocht wordt hoe je de positie van lokale 
ondernemers, veelal midden- en kleinbedrijven 
(MKB), kan versterken met het bieden van extra 
services als een gedeeld online kanaal. Met 
betere online zichtbaarheid en verkoop bind 
je lokale consumenten aan de fysieke winkel. 
Het Vakcentrum is een van de partners achter 
DNWS. 

CONSUMENTEN- EN  
ONDERNEMERS BEHOEFTE
Een lokaal online platform voorziet in de 
behoefte van consumenten en past in een 
landelijke trend. De rol van lokale producten 
wordt steeds groter en er is meer aandacht voor 
regiomarketing.
Niet alleen de consument is druk, ook  retailers 
ervaren dat er vaak geen tijd is om er ook 
nog even een webshop ‘bij’ te doen. Soms 
ontbreekt de kennis daarvoor. Door collectief 
een platform op te zetten, worden de retailers 
ontzorgd.

EVEN KOPIËREN?
Het is ontzettend belangrijk om je te realiseren 
dat een lokale site van een buurgemeente niet 
zo maar gekopieerd kan worden. Er zal eerst 
een goede basis moeten zijn qua samenwerking 
en draagvlak, ook financieel. De doelen moeten 
helder geformuleerd zijn. Draagvlak en echte 
samenwerking zijn hiervoor een vereiste.  Daar 
kan DNWS bij ondersteunen.
Voor steden waar nu snel een lokaal initiatief is 
opgezet, geldt: zorg voor een degelijk vervolg. 
U heeft nu een mooie basis en het contact met 
de klant. Houd dat vast. En bouw het uit. Lokaal 
digitaal wordt een krachtig fenomeen!

DNWS kan helpen

De Nieuwe Winkelstraat zorgt voor toekomst-
bestendige winkelgebieden. Daarbij is samen-
werking tussen retailers, vastgoedeigenaren 
en de gemeente van groot belang. Juist in deze 
zware tijden. Het Vakcentrum ondersteunt 
de missie van DNWS en stelt menskracht en 
kennis ter beschikking aan dit onafhankelijke 
platform. Meer weten over hoe DNWS kan 
helpen? Kijk op www.vakcentrum.nl/dnws.

Een webwinkel starten?

Een webwinkel brengt retailers uitkomst tijdens 
de coronacrisis. Het kan het wegvallen van de 
omzet in de stenen winkel (deels) compen-
seren. Ook een webwinkel beginnen?  
Kijk dan op: www.vakcentrum.nl/webwinkels.

Samen sterk staan met 
 andere lokale onder nemers 
én de klant!

Kim Hoetjes-Mulders, Wirwar Spellen en 
Puzzels: “Dit is echt een fantastisch initiatief 
waar ik heel blij van word. We zijn er net mee 
gestart en krijgen gemiddeld al zo’n vier 
bestellingen per dag. Je bestelt een spel via 
warenhuis.groningen.nl, ik krijg daar een 
melding van, accepteer die, zet de bestelling 
klaar en dan komt de fietskoerier het pakje 
ophalen. Want mensen willen in deze moeilijke 
tijden zo snel mogelijk gaan puzzelen of een 
spel spelen. Het geld ontvang ik dan later en 
dankzij de samenwerking tussen de Gemeente 
Groningen en de Groningen City Club, wordt 
er geen commissie ingehouden. Het werkt 
supermakkelijk en supersnel! Ik ben ingehaakt 
omdat dit platform er net was én natuurlijk 
vanwege de coronacrisis. Ik merk ook dat 
klanten dit erg leuk vinden, juist omdat het 
een lokaal initiatief is. Het geeft een bepaald 
saamhorigheidsgevoel waar je in deze tijden 
juist zoveel behoefte aan hebt. Samen sterk 
staan met andere lokale ondernemers én de 
klant!” 5VAKCENTRUM | NIEUWS


