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VOORWOORD

Je hebt de eerste stap gezet om meer inzicht te krijgen in onze  
dynamische sportbranche: je hebt Sportfocus 2019 gedownload. Wil 
je mee met de golven van verandering, dan moet je keuzes maken. 
Dit rapport is de basis voor iedereen die met sport en retail bezig is. 
 
Graag maak ik een groot compliment aan de sportbranche: samen 
hebben we het mogelijk gemaakt om dit rapport te ontwikkelen. 
Naast de deelname aan expertsessies, interviews en enquêtes,  
is ook de financiering van het driejaarlijks terugkerend Sportfocus 
rapport door de branche mogelijk gemaakt. Daarom een speciaal 
woord van dank aan ANWRGarant, AktieSport, Perry, JD, Bever,  
Decathlon, Euretco, FGHS, INretail, Sportsworld en het Sports  
Business Center.
 
Ik wens je veel leesplezier en nieuwe inzichten. Wil je meer weten 
over het rapport of aan de slag met de uitkomsten? 

Kijk op www.inretail.nl/sportfocus
 
Dave Quadvlieg
Branchespecialist Sport

VOORWOORD - SPORTFOCUS 2019
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ACHTERGROND

Sportfocus 2019. Een frisse blik op de sportmarkt die nooit stilstaat. 
Sportretail heeft continu te maken met golven van verandering. Dat 
deze golven komen dat weten we zeker, we moeten er alleen mee 
leren omgaan en de juiste golf voor ons zelf kiezen. Daarom heeft  
de sportbranche vertegenwoordigd door INretail, de ketens en 
leveranciers aan Q&A en GfK de opdracht gegeven om het rapport 
Sportfocus te actualiseren en te vernieuwen. 

Het rapport moet voor de sportondernemers en de sportbranche 
mogelijkheden schetsen voor de toekomst en deze partijen onder-
steuning bieden bij een toekomstbestendige bedrijfsvoering. 

DOELSTELLING

Het onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van zowel de 
vraagzijde als de aanbodzijde van de sportmarkt. Om trends te  
kunnen signaleren staan net zoals in 2010, 2013 en 2016 de volgende 
doelstellingen centraal: 

 Inzicht verschaffen in de structuur van de sportbranche

  In kaart brengen van de customer journey en  
consumentenbestedingen

 Relevante marktontwikkelingen definiëren

AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK

Voor het in kaart brengen van de sportmarkt hebben we ons beperkt 
tot het functionele aanbod. Bepalend daarbij is dat consumenten 
de producten gekocht hebben om een sport te kunnen beoefenen. 
Anders dan in 2016 zijn dit jaar de sport casual bestedingen niet 
meegenomen om de betrouwbaarheid van het onderzoek verder te 
optimaliseren.

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

4.1. Deskresearch

Voor de beantwoording van enkele vragen is gebruikgemaakt van 
deskresearch. Bronnen die gebruikt zijn, zijn onder andere afkomstig 
van het CBS, NOC*NSF, Locatus, INretail en reeds beschikbare  
relevante bronnen van Q&A.

4.2. Consumentenonderzoek

Meer dan 10.000 consumenten hebben in januari 2019 deelgenomen 
aan een grootschalig online onderzoek over sporten. Voor het in kaart 
brengen van de sportmarkt zijn onder andere vragen gesteld over 
sportparticipatie, het kopen van producten voor sporten, bestedingen 
en bezochte winkels. Voor het in kaart brengen van de vraagzijde 
van de sportmarkt zijn verder vragen gesteld over o.a. merken, online 
kopen, tweedehands, lost sales, oriëntatie en sportwinkels.
 
4.3. Structuuronderzoek

Voor het in kaart brengen van de structuur van de sportbranche  
zijn zowel retailers als leveranciers benaderd om deel te nemen aan 
het structuuronderzoek. In het structuuronderzoek is informatie ver-
zameld over de cijfermatige onderbouwing van de aanbodzijde  
van de markt. Daarvoor is gevraagd inzicht te geven in belangrijke 
financiële kengetallen en is ook ingegaan op de huidige en toe
komstige visie van de sportbranche. Verder zijn over het onderwerp  
samenwerking aan retailers en leveranciers dezelfde vragen gesteld 
om te kunnen bepalen in hoeverre zij dezelfde mening hebben.  
Tenslotte is de INretail Sportmonitor als bron gebruikt. 

4.4. Sportbranche experts voor benchmarks en 
feiten checks

Om tot een goede visie op de ontwikkeling van de branche te komen, 
de onderzoeken goed af te bakenen en de kwaliteit van dit rapport 
mede te bewaken is een groep van experts gevraagd hieraan een 
bijdrage te leveren. Diverse spelers uit de branche en daarbuiten 

INLEIDING - SPORTFOCUS 2019
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hebben tijdens informele gesprekken of bij feitenchecks een bijdrage 
geleverd aan de totstandkoming van dit rapport. De projectleiding 
spreekt hiervoor zijn dank uit.

Daarnaast zijn er een achttal interviews uitgevoerd met experts  
binnen de sport- of retailbranche, namelijk:

 ABN AMRO, Sonny Duijn (Sector Econoom Retail & Leisure)
 Bol.com – Martijn Olthof (Director Lifestyle)
  Decathlon – Rob Davies (Commercial Support Team Leader) en 

Diogo Monteiro (CEO Decathlon Nederland)
  Euretco – Jan Willem Juffer (Director Intersport, Runnersworld 

en The Athlete’s Foot)
 Hunkemöller – Philip Mountford (CEO)
 ING – Dirk Mulder (Sector Banker Trade & Retail)
 NOC*NSF – Richard Kaper (Manager Sportparticipatie)
 Retail & Identiteit -Tom Kikkert (Directeur)

4.5. Projectmanagement

Het projectmanagementteam van Sportfocus 2019 bestaat uit  
de volgende personen:
 

 GfK - Danny van den Burg 
 INretail - Dave Quadvlieg
 INretail – Noor Wever
 MR Retail Wholesale Advice - Marius Rovers
 Q&A - Evelijn Vissers
 Q&A - Auke Jansen
 Sportmonitor - Friso Berghuis 

LEESWIJZER

In het eerste gedeelte van dit rapport wordt het thema geïntroduceerd 
en een korte uiteenzetting gegeven van de huidige situatie.  
Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende elementen van de 
veranderende markt. Hierbij komen de volgende vijf elementen aan 
bod: de sportmarkt, trends & ontwikkelingen in sportretail, de sporter 

van nu, de customer journey en de rol van merken in sportretail.  
Tot slot werpen we een blik op de toekomst van sportretail. Een uit-
gebreide verdieping op de verschillende onderwerpen vindt u als 
bijlagen van dit rapport. 

Wij raden iedereen aan de tijd te nemen het rapport en de bijgevoegde 
bijlagen aandachtig door te nemen, omdat het zeer veel waardevolle 
informatie bevat voor het bepalen van de juiste strategie.

INLEIDING - SPORTFOCUS 2019
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Een surfer ligt in het water en wacht. Hij wacht op de volgende  
golf die komen gaat. Is dit de golf die hij moet pakken of moet hij 
deze juist zien te ontwijken? Iedere golf betekent het nemen van  
een beslissing. Die beslissing bepaalt de richting die hij op gaat. 

Ook sportretail heeft continu te maken met golven. Golven van 
verandering. Deze kunnen gaan over sporten die populairder worden, 
het koopgedrag van de consument of bijvoorbeeld de rol die merken 
spelen. Altijd zijn er veranderende omstandigheden waardoor sport-
retail zich moet blijven aanpassen om de consument tevreden te 
stellen. Net zoals bij surfen kunnen we deze golven niet veranderen. 
Dat ze komen dat weten we zeker, we moeten er alleen mee leren 
omgaan en de juiste golf voor ons zelf kiezen. 

Haal kracht uit iedere golf is het centrale thema van Sportfocus 2019. 
Het is tijd om zelf de touwtjes in handen te nemen. Wat haal jij uit 
iedere golf? 

SPORTFOCUS 2019:

Hoe gaat het met sportief Nederland? Goed! De trend van het heb-
ben van een vitale en actieve leefstijl heeft een positieve invloed op 
de sportiviteit. Meer mensen sporten en bovendien sporten mensen 
op latere leeftijd langer door. De bestedingen die aan sport gekop-
peld zijn, laten de afgelopen jaren dan ook een duidelijke groei zien. 
De functionele sportmarkt is de afgelopen drie jaar met maar liefst 
27% gegroeid. Deze groei komt echter niet van de reeds bestaan-
de spelers in de sportmarkt. Deze groei wordt opgeëist door online 
spelers en nieuwe toetreders op de markt. Veel huidige spelers in 
de sportmarkt hebben dus ondanks hun eventuele groeicijfers toch 
marktaandeel verloren. Dat is een gemiste kans, maar dit betekent 
tegelijkertijd ook dat er veel potentie is. Hoe lift je mee op deze golf 
van groei in de sportmarkt?

Sportfocus 2019 biedt een frisse blik op de sportmarkt die nooit stil 
staat. Nadat de sportmarkt in kaart is gebracht geven trends en  
ontwikkelingen handvatten hoe je als retailer of leverancier hierop 
kunt  inspelen en marktaandeel terug kunt pakken. Vervolgens wordt 

de sporter van vandaag in kaart gebracht en hoe deze tot een aan-
koop van een sportartikel overgaat. Veel sportretailers richten zich nu 
op de bekende hoofdsporten, maar welke sporten zijn nu het meest 
interessant op basis van aantal beoefenaars en bestedingen? Tot 
slot bepalen we de rol van het assortiment en merken om een advies 
mee te geven voor de toekomst. 

We raden iedereen aan om, mede op basis van dit rapport, duidelijke 
keuzes te maken. Op basis van het verleden weten we: kiezen moet. 
Doe je dat niet dan gaan nieuwe spelers, branchevreemde partijen en 
e-commerce er met de omzet vandoor en gaat de groei grotendeels 
aan je voorbij. Maar maak alleen keuzes die bij jou passen. Sta open 
voor samenwerkingen met anderen en kies daarbij vooral minder voor 
de hand liggende oplossingen.

HAAL KRACHT UIT IEDERE GOLF - SPORTFOCUS 2019

“The sports market is growing, but it’s also  
becoming quite fragmented because you  
have suddenly gotten a huge number of 

players that were never in the market before.  
This will create challenges for all of us.”

Philip Mountford – CEO Hunkemöller



10 DE VERANDERENDE MARKT - SPORTFOCUS 2019

DE 
VERANDERENDE 
MARKT

DE 
VERANDERENDE 
MARKT



11DE VERANDERENDE MARKT - SPORTFOCUS 2019

1. DE SPORTMARKT IN KAART 

2. TRENDS & ONTWIKKELINGEN IN SPORTRETAIL

3. DE SPORTER VAN NU

4. DE CUSTOMER JOURNEY

5. DE ROL VAN MERKEN IN SPORTRETAIL



12

1. DE SPORTMARKT IN KAART
 

Funtionele sportmarkt laat grote groei zien

De functionele sportmarkt is in kaart gebracht op basis van consu-
mentenonderzoek. Hierin hebben consumenten aangegeven welke 
sport of sporten ze de afgelopen twaalf maanden hebben beoefend 
en wanneer ze voor deze sporten één of meerdere producten  
hebben gekocht. Vervolgens is gevraagd hoeveel consumenten aan 
deze producten hebben besteed in de afgelopen twaalf maanden.  
De bestedingen per sport zijn vervolgens doorberekend aan de  
hand van de participatie naar de totale bevolking van 15 tot 80 jaar, 
plus achteraf een correctie naar jeugdparticipatie.  
 
Alle data van de functionele sportmarkt zijn vergelijkbaar met  
het onderzoek dat is gepubliceerd in 2013 en 2016. In deze editie  
zijn alleen artikelen die consumenten hebben gekocht voor het 
beoefenen van een specifieke sport in kaart gebracht (functionele 
sportmarkt) en zijn artikelen die bij een (sport)retailer zijn gekocht 
maar niet voor het gebruik voor een specifieke sport (casual sport-
markt) buiten beschouwing gelaten.  

Waar de functionele sportmarkt tussen 2013 en 2016 jaarlijks 7,4% 
groeide, pakte de groei de afgelopen drie jaar nog positiever uit.  
Tussen 2016 en 2019 groeide deze markt namelijk jaarlijks met 8,2%. 
De totale consumptieve functionele bestedingen binnen de sport-
markt zijn tussen 2016 en 2019 toegenomen met € 341 miljoen, 
oftewel 27%. De sportparticipatie in Nederland stijgt, waardoor het 
aannemelijk is dat de omvang van de functionele sportmarkt ook de 
komende jaren blijft toenemen. 
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Figuur 1.1 

Bron: Consumentenonderzoek GFK (2019) 

Functionele sportomzet (x 1 miljoen)
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2%
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5%
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9%

13%

14%

19%

2013 2016 2019

Fitness cardio/kracht

Hardlopen/joggen/trimmen

Wandelen/wandelsport

Wintersport

Voetbal

Tennis

Zwemsport (excl. waterpolo)

Aerobics/steps/spinning

Vechtsporten

Hockey

Overig

Figuur 1.2 Bron: Consumentenonderzoek GFK (2019)

Omzetaandeel per sport

Fitness verantwoordelijk voor grootste  
omzetaandeel

De sport die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de omzet  
is nog steeds fitness. Het omzetaandeel van fitness laat al vanaf 2013  
een groei zien, hoewel deze groei de afgelopen drie jaar wel iets is 
afgezwakt. Op de tweede en derde plek staan hardlopen/joggen/
trimmen en wandelen/wandelsport. Beide sporten hebben een relatief 
groot omzetaandeel, dat in 2019 iets lager ligt dan in 2016. De top drie 
sporten vertegenwoordigen samen 46% van de functionele sportmarkt.
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Waar hebben consumenten het afgelopen jaar gekocht?  

 2016 2019 2016-2019

Keten/Megastore gespecialiseerd in sport  21% 26% 22%

Lokale zelfstandige sportspeciaalzaak (één sport) 29% 25% 15%

Fysieke winkel van een keten (winkels als HEMA en H&M) 19% 17% 10%

Online warenhuis met o.a. sport assortiment   11% 17% 53%

Online winkel gespecialiseerd in meerdere sporten  13% 16% 28%

Merkwinkels  12% 15% 24%

Running specialisten  14% 13% -4%

Branchevreemde winkels (winkels als Aldi, Lidl en Action) 15% 13% 16%

Online winkels van sportmerken  7% 11% 69%

Lokale zelfstandige sportspeciaalzaak (meerdere sporten) 11% 10% 9%

Online winkel gespecialiseerd in één sport  7% 9% 25%

Online winkel van een keten (winkels als HEMA en H&M)  5% 8% 62%

Fysieke winkels in het buitenland 5% 5% -4%

Verkooppunten bij vereniging 5% 4% -15%

Online winkels in het buitenland 3% 4% 31%

Online winkels met tweedehands aanbod  2% 3% 32%

Figuur 1.3  Bron: Consumentenonderzoek GFK (2019)

Een sport die qua omzetaandeel steeds verder doorgroeit is winter-
sport. Deze categorie laat al vanaf 2013 een groei zien en komt dit 
jaar uit op 9% omzetaandeel. Ondanks dat meer mensen zijn gaan 
wandelen, is het omzetaandeel van deze sport afgenomen. Dit is 
deels te verklaren door de grote groei van overige sporten. Het om-
zetaandeel van overige sporten groeit onder andere door  wielrennen, 
schaatsen, mountainbiken, klimsport/bergwandelen en danssport. 
In de omzetverdeling van de overige genoemde sporten zijn er geen 
hele grote veranderingen.  
In de afgelopen drie jaar zijn de totale omzetten voor alle genoemde 
sporten gestegen, behalve voor aerobics/steps/spinning. 

Online retail en nieuwe spelers eisen groei op

Het is positief nieuws dat de functionele sportmarkt de afgelopen  
drie jaar met 27% is gegroeid. Maar wie profiteert hiervan? Het consu
mentenonderzoek laat zien waar consumenten het afgelopen jaar 
sportartikelen hebben gekocht voor het beoefenen van een sport.  
Hieruit blijkt dat veel meer consumenten dit jaar aankopen hebben 
gedaan via online kanalen – waaronder bij online branchevreemde  
partijen – een keten/megastore gespecialiseerd in sport en merk-
winkels. Alle online kanalen uit figuur 1.3  zijn het afgelopen jaar door 
minimaal 25% meer consumenten gebruikt als aankoopkanaal in 
vergelijking tot 2016. 

De consument heeft minder vaak de weg afgelegd naar de lokale 
zelfstandige sportspeciaalzaken, fysieke winkels van  
een keten, running specialisten en fysieke winkels in het buitenland. 
Consumenten hebben minder vaak aankopen gedaan bij winkels als 
Aldi, Lidl en Action. Mogelijk groeit een speler als Lidl wel online.  
Uit het onderzoek blijkt namelijk dat online warenhuizen met o.a. 
een sportassortiment en online winkels als HEMA en H&M wel vaker 
worden bezocht voor het doen van een sportaankoop. 

De consument heeft minder vaak de weg afgelegd naar de lokale  
zelfstandige sportspeciaalzaken, fysieke winkels van een keten,  
running specialisten en fysieke winkels in het buitenland. Ook  
branchevreemd laat een daling zien. Deze conclusie ligt echter wel 
iets genuanceerder, omdat consumenten hier wel Aldi, Lidl en Action 
bedoelen maar winkels zoals HEMA en H&M zijn ingedeeld bij online 
of fysieke winkels van een keten.  
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De forse stijging van het aantal consumenten dat sportartikelen bij 
een keten/megastore gespecialiseerd in sport heeft gekocht, wordt 
vooral veroorzaakt door de groei van Decathlon in Nederland. Bijna 
één op de vier consumenten geeft aan het afgelopen jaar iets bij 
Decathlon te hebben gekocht! Kijkend naar de winkels waar de con-
sument aankopen heeft gedaan, bevestigd het beeld dat nieuwko-
mers op de markt (Decathlon), merkwinkels en online spelers vooral 
profiteren van de groeiende functionele sportmarkt. Veel bestaande 
spelers in de sportretailmarkt leveren, wellicht ondanks een omzet-
groei, marktaandeel in. 

Een verdieping op cijfers over de sportmarkt op basis van de INretail 
Sportmonitor is toegevoegd in bijlage 1.

DE VERANDERENDE MARKT - SPORTFOCUS 2019
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Een andere online winkel
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Action
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Aktie Sport
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Primark

Kruidvat
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Run2day

Marktplaats.nl

Plutosport.nl

Bijenkorf

Een andere fysieke winkel

2016 2019

Bij welke winkels hebben consumenten het
afgelopen jaar gekocht?

Figuur 1.4

Bron: Consumentenonderzoek GFK (2019)

De INretail Sportmonitor verzamelt  
wekelijks de verkoopgegevens van een 
steeds grotere groep retailers en publi
ceert deze gegevensvergelijkingen in 
overzichtelijke rapportages voor de 
deel nemers. De omzetgegevens worden 
verzamelt door een neutrale partij, BRICC 
Berghuis Retail Intelligence Consultancy 
& Concepts, geanalyseerd en online be
schikbaar gemaakt voor de deelnemers.

Deze waardevolle informatie, waarvan 
een weerslag in bijlage 1, stelt winkeliers 
en leveranciers in staat om het geza
menlijke rendement te verbeteren. Tevens 
biedt de INretail Sportmonitor inzicht in 
omzetverloop per dag en per uur zodat 
winkeliers bijvoorbeeld hun bezetting 
kunnen aanpassen aan de te verwachten 
klantenstroom. Het is interessant daarbij 

goed naar cijfers te kijken en vast te  
stellen dat in de zogenaamde “stille uren” 
het gemiddelde bonbedrag belangrijk 
hoger ligt dan in de drukke uren. Hoe is 
dat in uw zaak? Vind het uit, neem deel 
aan de INretail Sportmonitor en neem 
beslissingen op basis van feiten.

De INretail Sportmonitor verzamelt zo 
feiten op verschillende beleidsterreinen 
waarbij jouw data vergelijkbaar worden 
met de markt. INretail streeft ernaar om 
zoveel mogelijk partijen te laten deel
nemen. Hoe breder de participatie, hoe 
beter de vergelijking en outsourcing aan 
BRICC.

Meer informatie: 
www.inretail.nl/sportmonitor
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CONCLUSIE 
Ben je als sportretailer de afgelopen drie jaar gegroeid in omzet? Er bestaat  

een grote kans dat je toch marktaandeel hebt verloren. De functionele  

sportmarkt is de afgelopen drie jaar met 27% gegroeid, maar het zijn vooral 

nieuwe spelers, online (branchevreemde) spelers en merken die van deze 

groei hebben geprofiteerd. Blijf - ondanks positieve cijfers - altijd alert en 

vergelijk je eigen prestaties met ontwikkelingen in de markt. De volgende 

hoofdstukken geven handvatten om keuzes te maken voor de toekomst om 

te helpen weer marktaandeel terug te pakken.

“Laat los dat online een trend is”

Martijn Olthof, Director Lifestyle Bol.com
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Demografische 
ontwikkelingen
In 2030…
• is 24% ouder dan 65 jaar
•  woont 31% in de 20 grootste  

gemeenten
•  bestaat 40% van de  

huis houdens uit eenpersoons-
huishoudens

•  heeft 25% een  
migratie achtergrond

Economische 
ontwikkelingen
•  Afnemende economische  

zekerheid
• Fluctuerende koopkracht
•  Afnemend consumenten-

vertrouwen
• Toenemend prijsbewustzijn
•  Druk op groei van  

inter nationale handel  
(Brexit, handelsbeleid VS)

Technologische 
ontwikkelingen
•  Toename data-driven approach
•  Toename mobiel gebruik  

(mobile first)
•  Groeiende mogelijkheden  

van social media
•  Snelle ontwikkeling van  

technologieën (IoT, audio &  
visual search, AI, AR, VR,  
digitale traceerbaarheid,  
blockchain, 3D-printing, robots  
& autonome voertuigen)

Sociaal  
maatschappelijk
•  Toenemend bewustzijn  

van tijds- en geldbesteding  
(goede work/life balance)

•  Toenemende aandacht voor  
bewust/gezond leven

•  Toenemende druk op  
natuurlijke hulpbronnen

•  Toenemende aandacht voor  
de klimaatverandering

•  Groeiend aantal tweeverdieners
• Toenemende vereenzaming

Globalisering

• Grenzen vervagen
•  Toetreding buitenlandse  

spelers
•  Toenemende transparantie  

waardeketens

Wat betekent dit voor sportretail? 

De behoeften van de consument veranderen onder invloed van 
macro ontwikkelingen. Deze veranderingen kan je als retailer niet 
veranderen, maar je kan er wel op anticiperen en reageren. Bepaalde 
ontwikkelingen, zoals demografische verschuivingen, zijn goed voor-
spelbaar. Zo betekent de vergrijzende bevolking een grotere groep 
consumenten met relatief veel tijd en besteedbaar inkomen. Dit geld 
wordt echter vooral besteedt aan diensten in plaats van producten. 
De stijging van eenpersoonshuishoudens betekent juist minder  
besteedbaar inkomen, waardoor de prijs-kwaliteit verhouding be-
langrijker wordt. Het is belangrijk om de demografische kenmerken 
van je eigen verzorgingsgebied in kaart te brengen. Zijn er op basis 
hiervan strategische veranderingen nodig? Economische ontwik-
kelingen zorgen in sportretail op dit moment voor extra druk, waar 
technologische innovaties juist weer nieuwe mogelijkheden bieden 

om de consument nog beter van dienst te zijn. Sociaal maatschap-
pelijke trends hebben te maken met bewustzijn. Het toenemend 
bewustzijn van gezond en verantwoord leven is positief voor de 
sportmarkt maar het maakt de consument ook kritischer.  

De consument dwingt sportretailers en leveranciers steeds vaker  
om duurzaam en ethisch te ondernemen en er wordt vaker een  
actieve bijdrage verwacht richting de lokale maatschappij. 
Onder de invloed van globalisering en online verwacht de consument 
meer dan ooit dat sportretailers op het juiste moment, via het juiste 
kanaal en met de juiste content duidelijke informatie verschaffen. 
Deze informatie moet makkelijk toegang bieden tot de relevante  
producten, services en informatie. Het gebruik van innovatieve  
technologie wordt een meerwaarde voor de consument wanneer  
de klantreis hier makkelijker of leuker van wordt.

2. TRENDS & ONTWIKKELINGEN IN SPORTRETAIL

MACRO ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND
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IMPACTVOLLE EN KANSRIJKE TRENDS  
VOOR SPORTRETAIL

Veranderingen in retail staan niet op zichzelf. Ze worden gedreven  
door ontwikkelingen die zichtbaar zijn gemaakt in het Retail DNA- 
model. In dit model staat DNA voor Drivers, Needs en Access en de 
onderlinge wisselwerking hiertussen. Drivers zijn macro ontwikke-
lingen die onze samenleving én retail beïnvloeden. Needs zijn de 
fundamentele behoeften van de mens en de consument. Access  
zijn omgevingen, organisaties, innovaties en toepassingen die het 
mogelijk maken om in die behoeften te voorzien. 
Onder invloed van deze drie elementen stijgen de verwachtingen 
van de consument voortdurend. Dit betekent dat er continu nieuwe 
trends ontstaan die retail richting de toekomst gaan veranderen. 
Welke trends zijn het meest relevant voor sportretail? En, hoe kan  
je daar als retailer of leverancier op inspelen? 
In het INretail onderzoek “Retail richting 2030” zijn de 12 meest  
dominante trends voor de retailsector gedefinieerd. In het kader  
van dit onderzoek is aan de hand van interviews en expertsessies 

bepaald wat de kans is dat deze trends doorzetten in de sport-
branche. Daarnaast is de impact van deze trends vastgesteld.  
Hieruit blijkt dat er zes trends zijn waar sportretail de komende jaren 
niet omheen kan. Deze trends zijn in het groene vlak gepositioneerd. 
De volgende pagina’s nemen je mee in wat deze trends voor jou 
betekenen.

12 dominante retailshifts voor  
retail richting 2030

1. Van besteden naar bijdragen
2. Van wegwerpen naar doorgeven
3. Van bezit naar gebruik
4.  Van transactie naar attractie 
5.  Van timeslot naar timefit
6.  Van eindgebruiker naar vormgever
7.  Van massa naar micro momenten
8.  Van check-out naar check-in
9.  Van social networks naar commerce
10. Van aankoop naar algoritme
11.  Van keyboard naar sensory interface
12.  Van winkels naar ecosystemen

Belangrijkste trends voor  
de sportbranche

 Trend 4 van transactie naar attractie

  Trend 11 van keyboard naar sensory  
interface

 Trend 12 van winkels naar ecosystemen

 Trend 3 van bezit naar gebruik

 Trend 8 van check-out naar check-in

  Trend 9 van social networks naar  
commerce

Kans en impact retailshifts -  
sportbranche
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VAN TRANSACTIE NAAR ATTRACTIE 

Door veranderende consumentenbehoeften evolueert de functie van de fysieke winkel meer 
en meer van een transactieplek naar een attractieplek. Juist nu online winkelen makkelijker 
is dan ooit, bezoekt de consument de fysieke winkel liever voor inspiratie, vermaak, contact 
met anderen, advies en persoonlijke service. Nieuwe winkelconcepten die variëren van 
community ruimtes en experience centers tot mengvormen van retail met andere services 
zijn het resultaat. Natuurlijk blijven transacties plaatsvinden in de fysieke winkel, maar meer 
en meer winkels krijgen er nieuwe functies bij. 

Effect op de sportbranche
De veranderende functie van de winkel raakt ook de sportbranche. Sportwinkels die  
vooral gericht zijn op alleen de transactie kunnen vaak niet concurreren tegen de prijzen, 
volumes en efficiëntie van de (online) markt. Het is van belang om de aantrekkingskracht 
van sportwinkels te vergroten en er een plek van te maken waar de consument graag wil 
zijn. Dit betekent een plek die gericht is op de verbinding met de klant; de menselijke factor 
van je merk.
Juist in de sportbranche zijn winkels uitermate geschikt om ook te dienen als attractieplek. 
De attractie kan je vergroten door differentiatie op expertise of ervaringen. Nichewinkels 
met een smal maar diep aanbod, waardevolle kennis en persoonlijke service kunnen een 
belangrijke reden zijn voor consumenten om offline te blijven winkelen. Ga je voor het toe
voegen van ervaringen dan wordt de winkel een plek voor sport-gerelateerde activiteiten. 
Denk hierbij aan het ontmoeten van andere sporters, het volgen van sportlessen en  

lezingen, het personaliseren en repareren van producten en het kopen van aanvullende 
producten zoals voeding, elektronica en tickets voor sportevenementen. Ook leveranciers 
spelen in op de nieuwe rol van de fysieke winkel. Steeds meer merken openen zelf fysieke 
winkels waar zij zelf de ultieme merkbeleving kunnen uiten en controleren. Bovendien  
kunnen in deze winkels de nieuwste producten worden getest en kan consumentenfeed-
back direct worden teruggekoppeld. 

Ons advies
Om relevant te blijven in deze snel veranderende wereld is het noodzakelijk om continu de 
functie van de fysieke winkel te blijven herzien. Waar is de consument in jouw verzorgings-
gebied naar op zoek? Welke waarde kan je nog toevoegen op het gebied van expertise en 
experience? Kan de winkel eventueel bijdragen aan het opbouwen van een community? 
Het is goed om te realiseren dat je niet alles zelf hoeft te doen. Een inventarisatie van orga-
nisaties in de buurt kan tot verrassende samenwerkingen leiden. Partnerships met bijvoor-
beeld andere winkels met dezelfde doelgroepen kunnen relevant zijn. Denk aan bijvoorbeeld 
gamewinkels. Ook samenwerkingen met lokale sportclubs, fysiotherapeuten, scholen of 
voedingsexperts kunnen de attractie van je winkel vergroten. Bovendien kunnen beide 
partijen hun klant in een bredere behoefte voorzien en profiteren van een groter klantbereik. 
Ook leveranciers kunnen een actieve bijdrage leveren om de attractie van winkels te ver-
groten. Gebruik bijvoorbeeld in overleg een deel van de winkel als testruimte gedurende 
een bepaalde periode.

Lush maakt duurzame en diervriendelijke cosmeticaproducten. 

Het merk heeft naast de webshop meer dan 900 winkels wereld-

wijd waarbij alles draait om beleving. In de geurige winkels kan je 

nagenoeg ieder product uitproberen, van bruisbal tot gezichts-

crème. Met de nieuwe flagship store in Liverpool gaat Lush nog 

een stap verder. Deze winkel van drie verdiepingen heeft een par-

fumbibliotheek, bar, kapper, make-up studio, spa en bloemerij. Het 

merk wordt op allerlei manieren uitgedragen en klanten kunnen 

zich hier uren vermaken.

Lululemon is niet langer een winkel met yogakleding van 

topkwaliteit. Het merk heeft over de wereld verschillende flagship 

stores waar consumenten terecht kunnen voor allerlei activitei-

ten rondom yoga en een gezonde lifestyle. Zo is er een café met 

gezonde versnaperingen, een community ruimte waar lessen en 

workshops worden gegeven, en een servicebalie waar je advies 

krijgt over de beste bezoekadresjes in de omgeving. Tot slot is er 

moderne tech te vinden: interactieve paskamers, een photo booth 

en digitale schermen maken het shoppen gemakkelijker en leuker.

INSPIRATIECASES
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VAN KEYBOARD NAAR SENSORY INTERFACE 

Onder de toenemende consumentenbehoefte aan gemak, zekerheid en vermaak ontwik-
kelt zintuigelijke interface technologie zich in hoog tempo. Digitale assistenten, augmented 
reality en virtual reality toepassingen, haptische aansturing maar ook zoekfuncties op basis 
van beeld en stem worden steeds gebruikelijker. Retailers passen deze nieuwe interface 
vormen toe om de klant op een intuïtieve manier toegang te geven tot content, om inter-
actie en visuele verbeelding tot stand te brengen en uiteindelijk ook om transacties te laten 
plaatsvinden. 

Effect op de sportbranche
Slimme assistenten zoals de Amazon Alexa en Google Home zijn in opkomst. Consumenten 
raken steeds meer gewend aan het praten tegen hun smart devices en de jongere genera-
tie weet straks niet beter. Hierdoor neemt het aantal voice-gestuurde zoekopdrachten sterk 
toe, ook in de sportretail. Het grote verschil tussen deze manier van zoeken en een zoek-
term intypen bij Google is dat een voice-gestuurd verzoek met voice-response maar één 
resultaat geeft. Retailers en leveranciers richten zich nu nog vaak op SEO (Search Engine 
Optimisation), maar zullen in de toekomst voor een lastigere uitdaging komen te staan. Hoe 
zorg je ervoor dat de slimme speaker van je klant jouw product opnoemt als hij vraagt naar 
nieuwe tennisballen?
Naast voice-gestuurd zoeken wordt ook beeld steeds meer gebruikt om snel de juiste zoek-
resultaten naar boven te halen. Denk hierbij aan het invoeren van een foto of screenshot 
van het product dat de consument wil hebben. Het algoritme geeft de productpagina van 

exact hetzelfde product terug, of van producten die hierop lijken. Op deze manier hoeft 
de consument niet handmatig allerlei filters aan te klikken, zoals de sport, het merk en het 
producttype. Dit maakt de customer journey korter en gemakkelijker.
Andere zintuigelijke toepassingen zijn vol in ontwikkeling. Retailers maken gebruik van onder 
andere augmented reality. Dit zijn mobiele applicaties die een virtuele laag leggen over wat 
je ziet door de camera, zodat de consument zich goed kan inbeelden hoe een product er in 
het echt uit ziet zonder de winkel te hoeven bezoeken. Ook als leverancier kan je hier goed 
op inspelen. 

Ons advies
De ontwikkeling van voice- en beeldgestuurd zoeken gaat snel. Wees je bewust dat inves-
teren in een goede vindbaarheid via voice of image gestuurde opdrachten, naast SEO, van 
groot belang is. Hoe kan je dit doen? Hiervoor is het nodig om een relatie op te bouwen met 
je klant, zodat het algoritme jouw merk als voorkeur onthoudt. Daarnaast is het raadzaam 
om je vindbaarheid via voice te verhogen door een eigen ‘skill’ (voor Alexa) of ‘action’ (voor 
Google Home) te ontwikkelen. Op deze manier krijgt de consument toegang tot jouw pro-
ducten, diensten en informatie. Het doel van deze skills kan verder gaan dan alleen verkoop. 
Voice apps voor thuis, in de auto of op de smartphone zijn uitermate geschikt voor het 
aanbieden van live audio services, sport entertainment en fan informatie.
Wij raden aan om de oplossingen die inspelen op een beeld-zoekfunctie te evalueren voor je 
webshop of mobiele app. Met name voor platform retailers die meerdere merken verkopen 
is het interessant om consumenten automatisch vergelijkbare producten te kunnen laten 
zien.

Fashion platform ASOS rolde in 2018 de zoekfunctie 

‘style match’ uit. Het doel is om vage zoektermen en eindeloos 

scrollen te vervangen door een simpele tool die je op basis van 

beeld geeft wat je zoekt. De klant maakt een foto of uploadt een 

foto van zijn galerij en ASOS laat resultaten zien van producten die 

hier het meest op lijken. Het bedrijf haalt 80% van zijn UK traffic en 

70% van zijn omzet binnen via mobiele apparaten. Het inzetten op 

een gemakkelijke en effectieve zoekfunctie op de mobiele app is 

dus essentieel om te blijven groeien.

Wanna Kicks maakt gebruik van augmented reality. In deze 

app kan je sneakers ontdekken met 3D-augmented reality en ze 

meteen aan je voeten proberen om ze daarna te kopen. Hoe werkt 

het? Na het openen van de app kies je één van de beschikbare 

schoenen, richt je de lens op je voeten en vervolgens lijkt het alsof 

je de gekozen sneaker daadwerkelijk aan hebt. Bij een succesvolle 

match is het direct doen van een aankoop mogelijk. Favoriete 

modellen kunnen ook meteen worden gedeeld op social media. 

INSPIRATIECASES
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INSPIRATIECASES

VAN WINKELS NAAR ECOSYSTEMEN

Ecosystemen zijn overzichtelijke plekken waar je alles kan vinden wat je nodig hebt. Der-
gelijke platformen verdienen niet enkel geld door marges op producten die ze zelf verkopen, 
maar ook door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ze verdienen samen met de andere 
deelnemers aan het netwerkeffect dat ze creëren. Elke nieuwe deelnemer, ongeacht of het 
een retailer of producent is, voegt waarde toe aan het netwerk. Ecosystemen verdienen 
hun geld met data, productaanbod, services en diensten. Ecosystemen spelen een steeds 
grotere rol in retail doordat nieuwe systemen ontstaan en reeds bestaande versies steeds 
groter worden. 

Effect op de sportbranche
Ook in de sportbranche is deze ontwikkeling duidelijk zichtbaar. De toenemende macht van 
platformen zoals Alibaba, Amazon, Zalando en Bol.com zet retailers voor een keuze: sluit 
ik me aan of niet? Het platform biedt toegang tot een veel grotere groep consumenten 
dan de groep die te bereiken is met eigen kanalen. Bovendien profiteert de consument van 
een breed aanbod dat gemakkelijk te bestellen is binnen één overzichtelijke en betrouw-
bare omgeving. Bij sommige platformen is het lastig om je merk goed te communiceren, 
andere platformen (Amazon, Alibaba) gaan meer richting online flagship stores. Hier hebben 
merken hun eigen digitale mini-omgeving. Zo kunnen merkgerichte klanten gemakkelijker 
zoeken dan bij een indeling gericht op productcategorie. Naast de toenemende macht van 
bestaande platformen zien we dat retailers en merken hun eigen ecosystemen bouwen. 
Naast het verkopen van eigen producten breidt het merk zich uit tot een volwaardige sport 

community. Denk hierbij aan ondersteunende services zoals onderhoud en reparatie, per-
soonlijke trainingsschema’s, fysiotherapie, voedingsadvies en verhuur van sportproducten. 
Daarnaast kan het ecosysteem interactie tussen leden stimuleren door het organiseren van 
gezamenlijke sportactiviteiten, bijeenkomsten en lessen. Het ecosysteem draait vaak op 
een platform waarbij leden een persoonlijk profiel hebben. Op dit profiel wordt relevante data 
opgeslagen zoals bezorggegevens, voorkeuren, sportprestaties en connecties met andere 
leden. De retailer kan op basis van deze data persoonlijke en relevante communicatie en 
service bieden, wat leidt tot meer loyaliteit richting het merk.

Ons advies
We kunnen niet meer om ecosystemen heen. In plaats van de huidige platformen alleen 
maar te zien als concurrentie, is het belangrijk om potentiële samenwerkingen te verkennen. 
Ga van de relevantste platformen na op welke punten jullie elkaar kunnen versterken bij  
het bieden van een optimale klantreis. Wordt de reis beter voor de klant als je gaat samen-
werken? Dan is het raadzaam om hier eens over door te praten. Het is daarnaast raadzaam 
om na te denken over je eigen positionering en mogelijkheden om dit verder uit te bouwen 
tot een ecosysteem. Sportmerken kunnen meer waarde voor de klant creëren door een 
community op te richten. Wat doen mijn klanten vóór en ná het kopen van mijn producten? 
Waar moeten ze nu naartoe om dit te krijgen? Welke diensten kan ik zelf aanbieden om 
hen hierin te voorzien? Hoe breng ik mijn klanten met elkaar in contact? Partnerships met 
experts, andere merken, sportclubs en andere organisaties kunnen bijdragen aan een ster-
ker ecosysteem. Het is hierbij belangrijk dat de samenwerking in de eerste plaats waarde 
creëert voor de klant, en tegelijkertijd voor beide partijen een voordeel oplevert.

Ikea richt zich steeds meer op services om meer omzet en 

verbintenis met klanten te realiseren. Ikea gaat samenwerkingen 

aan met specialistische bedrijven op het gebied van bezorging, 

installatie en montage in plaats van eigen personeel op te leiden. 

Ikea houdt zo de focus op productontwikkeling en verkoop. Zo 

kocht Ikea eind 2017 de klusjes-app TaskRabbit, een bedrijf dat 

meubelpakketten in elkaar zet. Ikea raadt de dienst aan op zijn 

verkoopkanalen en de data van TaskRabbit helpt Ikea aan ideeën 

voor nieuwe meubels terwijl klanten worden ontzorgd.

Rapha is opgericht in 2004 met de missie om de beste 

fietskleding en accessoires te maken. Inmiddels is het merk 

uitgegroeid tot een wereldwijd en toonaangevend netwerk voor 

fietsfanaten. De Rapha Cycling Club heeft locaties in belangrijke 

fietssteden over de wereld. Naast een winkel waar je producten  

uit de nieuwste collectie kan huren of kopen, heeft iedere locatie 

een café en ontmoetingsplek. Rapha organiseert fietstochten,  

lezingen en andere events waarbij leden samen de sport vieren.
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INSPIRATIECASES

VAN BEZIT NAAR GEBRUIK 

Urbanisatie, economische ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij maken de 
consument flexibeler, makkelijker en bewuster. Bovendien gaat een steeds groter deel van 
het besteedbaar inkomen naar vaste lasten waardoor consumenten bepaalde investeringen 
in bezit niet kunnen doen en alleen willen betalen voor gebruik. We betalen in de toekomst 
daarom steeds vaker voor het gebruik van producten in plaats van voor het bezit. Er is een 
deeleconomie ontstaan waarin consumenten en bedrijven onderling producten uitlenen en 
verhuren. Dit gaat gepaard met nieuwe platformen en business modellen zoals contracten.

Effect op de sportbranche
Voor sportretailers betekent dit meer en meer een beweging van verkoper naar service-
verlener. Waar je als verkoper het klantcontact afrondt bij de transactie, is dit bij je rol als 
serviceverlener juist het startpunt. Skiverhuur is een voorbeeld dat zijn succes al heeft be-
wezen, maar ook voor andere accessoires, hardware, kleding en schoenen biedt dit kansen. 
Naast het verhuren van producten kan je ook denken aan het bieden van abonnementen. 
Deze contractvorm voor langere termijn en de mogelijkheid om te wisselen van product 
vergroot de binding met de klant. Denk aan een abonnement op hockeysticks voor groeien-
de kinderen. Waarom kiezen consumenten voor gebruik van producten in plaats van bezit? 
De hoofdreden is flexibiliteit. Denk aan beginnende sporters die verschillende producten 
willen proberen, sporters die juist de nieuwste producten willen gebruiken of bijvoorbeeld 
alleen in een bepaald seizoen actief zijn. De tweede reden is gemak. Speel hier op in door 
bijvoorbeeld het aanbieden van een onderhoudsabonnement, het bezorgen van producten 

op locatie of het wassen van kleding. Daarnaast zijn abonnementen en verhuurmodellen  
een uitkomst voor consumenten die er bewust voor kiezen om producten een langere  
levensduur te geven. Tot slot is het voor andere consumenten simpelweg noodzaak omdat 
ze het bezit van bepaalde producten niet kunnen veroorloven. 
De ontwikkeling richting gebruik in plaats van bezit heeft ook effect op leveranciers. De 
leverancier heeft nog meer belang bij een zo lang mogelijke levensduur van het product, 
zodat producten zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden door de klant. Dit betekent nog 
meer focus op een goede kwaliteit en meer gebruik van duurzame materialen. Dit gaat vaak 
in tegen het uitgangspunt van producenten om juist meer te willen produceren. 

Ons advies
Business modellen op basis van contracten zijn een antwoord op de behoefte van de 
consu ment aan flexibiliteit, gemak en bewust consumeren. Deze vormen zullen steeds 
meer opkomen in verschillende retailbranches. Het is van belang om na te gaan of (een  
deel van) je eigen assortiment zich leent voor gebruik in plaats van bezit. Welke van mijn 
producten lenen zich voor een verhuurmodel of een abonnementsmodel? Wat moet ik 
organiseren om dit te realiseren? Kan ik een service aanbieden met mijn assortiment om 
mijn klanten beter in hun behoeften te voorzien? Niet elke productcategorie leent zich 
direct voor verhuur of een abonnement. Het kan interessant zijn om een categorie toe te 
voegen waardoor je kan voldoen aan de wensen van de consument. Houd in gedachte dat 
ver huurmodellen zowel kunnen worden toegepast in de B2C als in de B2B omgeving. Een 
B2C verhuurmodel kan je eerst op kleine schaal testen. Lokale sportclubs en scholen zijn 
potentiële B2B partners om services aan te verlenen.

Het concept van Swapfiets is simpel: voor 15 euro per 

maand (12 euro voor studenten) heb je de garantie op een wer-

kende fiets met een herkenbare blauwe voorband. Als er iets stuk 

gaat kan de consument contact opnemen via WhatsApp, telefoon 

of mail en krijgt hij binnen 1 dag een werkende fiets bezorgd op  

locatie naar keuze. Swapfiets startte in 2015 in Delft en is  

sindsdien enorm gegroeid. De blauwe banden zie je overal terug 

in steden in Nederland, België, Duitsland en Denemarken.

De startup Routinely biedt de consument in New York de 

juiste sportkleding on demand. Via de mobiele app kies je de 

gewenste kleding, schoenen en accessoires en binnen twee 

uur wordt de outfit bezorgd op de gewenste locatie. Routinely 

heeft honderden inleverpunten waar gebruikte outfits worden 

opgehaald en vervolgens worden gewassen. Naast gemak biedt 

Routinely de kans om gehuurde items aan te schaffen.  

Momenteel kunnen consumenten activewear nergens anders 

uitgebreid testen voor de aanschaf.
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INSPIRATIECASES

VAN CHECK-OUT NAAR CHECK-IN 

Waar de klant voorheen vaak pas werd herkend op het moment van betalen, maakt  
techno logie het nu mogelijk om direct waarde toe te voegen zodra de consument de winkel  
binnenkomt. Check-in door mobiele technologie, digitale traceerbaarheid of gezichts-
herkenning  zorgt ervoor dat retailers gedurende het hele koopproces waarde kunnen 
creëren voor de klant en hem gerichter van dienst kunnen zijn. 

Effect op de sportbranche
In de sterk concurrerende sportmarkt zoeken retailers en merken naar manieren om de 
klant de beste ervaring in de winkel te geven. Klantherkenning op het moment van check-
in wordt op dit moment vooral gebruikt in flagshipstores van grote merken, waardoor de 
directe relatie met de klant beter wordt. Naast merken zullen ook steeds meer retailers gaan 
werken met check-ins. Mobiele apps fungeren hierbij vaak als verbinding tussen online 
en offline touchpoints. Door het toevoegen van een extra laag in de app kan een betere 
en persoonlijkere winkelervaring worden gecreëerd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de 
beschikbaarheid van producten in de winkel te bekijken of om producten te reserveren die 
dan worden klaargelegd in de winkel. 51% van de consumenten geeft aan regelmatig of 
zelfs te vaak irrelevante emails van (web)winkels te ontvangen die niet aansluiten bij de 
interesses en behoeften. Afhankelijk van de data die de consument wil delen is het mogelijk 
om communicatie steeds meer op persoonlijke behoeften af te stemmen. 81% van de con-
sumenten is bereid om informatie te delen mits daar iets tegenover staat. Met persoonlijke 
kortingscodes en uitnodigingen voor store events kunnen merken en retailers hun klanten 

via de app naar de fysieke winkel bewegen. Ook het afrekenproces kan de consument zelf 
doorlopen in de mobiele app, waardoor steeds meer winkels kassaloze omgevingen worden. 
Wifi, optin beacons, QRcodes en NFC zijn technologieën die steeds vaker worden gebruikt 
om de offline winkelomgeving interactief, persoonlijk en efficiënt te maken. Dit resulteert in 
persoonlijk advies, op maat communicatie en snelheid in het check-out proces. 

Ons advies
Juist in de sportbranche zijn er talloze relevante mogelijkheden om waarde toe te voegen 
vanaf het moment dat de consument de winkel binnenkomt. Welke sport beoefent hij? 
Welke producten heeft hij eerder gekocht? Welke evenementen zou hij op basis daarvan in-
teressant vinden? Wie de beste winkelervaring wil aanbieden, zowel offline als online, moet 
zijn klant kennen. Het opbouwen van klantprofielen is de eerste stap. Hierbij is het cruciaal 
dat de klant er toegevoegde waarde voor terug krijgt en controle houdt over de data die 
hij deelt. Wees kritisch op de informatie die je van je klant vraagt. Voor welk doeleinde ga ik 
klantinformatie vragen? Welke informatie heb ik daarvoor echt nodig? Levert het delen van 
informatie de klant toegevoegde waarde op? Als je nog geen mobiele app hebt kan het de 
moeite waard zijn om de investering te overwegen. Een app biedt niet alleen een platform 
voor de webshop en het klantenprofiel, maar kan ook gebruikt worden om consumentenge-
drag in de winkel mee te tracken en sturen. 

  “In de toekomst maak ik geen gebruik meer van kassa’s. Ik kan  
de winkel in- en uitlopen en het bedrag wordt automatisch van mijn  
rekening afgeschreven.” - Student Small Business & Retail Management

“No Lines. No Checkout. (No, Seriously.)” Dit is de slogan van  

de Amazon Go supermarkt van Amazon in Seattle. De winkel 

heeft geen kassa’s en medewerkers, maar draait op een  

mobiele app. Nadat de klant incheckt kan hij producten uit het 

schap pakken en direct in zijn tas doen. Sensoren registreren 

welke producten de klant pakt en deze worden automatisch  

toegevoegd aan het “winkelmandje” op de app. De betaling  

wordt bij het verlaten van de winkel automatisch afgeschreven 

van het gekoppelde account.

Bij Nike House of Innovation in New York wordt de 

belofte ‘living retail’ waargemaakt op zesduizend vierkante meter. 

Vanaf de check-in met de mobiele app kunnen klanten producten 

naar de paskamers laten brengen, persoonlijke stylingdiensten  

en privésessies met experts boeken, codes op mannequins  

scannen en gebruik maken van Instant Checkout. Je scant een 

item, betaalt en loopt zo de winkel uit. Door de hele winkel  

staan speciale kassa’s waar consumenten hun spullen in een  

tas kunnen doen voor vertrek.  
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INSPIRATIECASES

VAN SOCIAL NETWORKS NAAR SOCIAL  
COMMERCE
 Consumenten beïnvloeden elkaar continu doordat in de huidige gedigitaliseerde samen-
leving bijna iedereen is aangesloten op een social media platform. Marketingbudgetten 
verschuiven naar het sociale kanaal waarbij iedere klant als medium kan worden gezien.  
Van oriëntatie tot aan het doen van aankopen via koopknoppen: via social media kan alles! 

Effect op de sportbranche
De opkomst van social commerce vraagt om andere marketingvaardigheden dan voorheen: 
een sterke online branding strategie is belangrijker dan ooit. Video’s winnen het van traditio-
nele advertenties en informeren de juiste profielen op een inspirerende manier. Het maken 
en managen van relevante content wordt een belangrijke asset voor retailers.  
Niet alleen om een transactie in deze omgeving plaats te laten vinden, maar ook om traffic 
te genereren naar andere verkooppunten. Door het enorme bereik van sport iconen, blog-
gers, vloggers en andere influencers transformeert user generated content naar sponsored 
generated content. Deze nieuwe manier van marketing vereist flexibiliteit en inzicht in de 
ontwikkelingen op social media. 
Platformen zoals Instagram en Snapchat introduceren steeds meer mogelijkheden om 
gemakkelijk via de app producten te verkopen. Dat de customer journey voor een steeds 
groter deel online plaatsvindt houdt in dat er ook meer waardevolle data beschikbaar is over 
consumentengedrag. Het vertalen van deze data naar gepersonaliseerde content vergroot 
de relevantie van de retailer voor de consument. 

Social media heeft niet alleen retailers en consumenten meer bereik gegeven. Ook leveran-
ciers kunnen hierdoor direct in contact komen met de consument. Grote leveranciers  
hebben vaak een groter budget voor corporate marketing en sponsering, waardoor zij hun 
merk goed kunnen laden. In een wereld waarin consumenten constant aan staan en erbij 
willen horen kan sterke content veel omzet genereren. Het is voor retailers de uitdaging om 
tussen de sportmerken door eigen content te creëren die onderscheidend is en waarde 
toevoegt voor de consument.

Ons advies
Wij verwachten dat de customer journey voor een steeds groter deel op social media zal 
plaatsvinden. Dit vereist inzicht in ontwikkelingen op social media en een professionele  
aanwezigheid op relevante platformen. 
Het is verstandig om de mogelijkheden voor shoppable content te overwegen. Welk kanaal 
gebruikt mijn doelgroep? Welke producten zijn geschikt voor social commerce? Welke  
content past hier bij? 
Een goede verbinding met je consument betekent niet altijd dat je hem direct moet bewe-
gen tot een aankoop. Sterke content kan ook gericht zijn op het bieden van inspiratie,  
informatie of (persoonlijk) advies. De kwaliteit van de (video)content is hierbij van groot  
belang. Afhankelijk van je doelgroep kan hulp inschakelen van jongeren hierbij helpen. 
Omdat user generated content een grotere geloofwaardigheid heeft dan content die vanuit 
de retailer of het merk komt, kan een samenwerking met influencers interessant zijn.  
Het is hierbij van belang dat de influencer past bij de identiteit van het merk of retailer en 
dat hier open en eerlijk over wordt gecommuniceerd. 

“Glossier Inc. Is a people-powered beauty ecosystem.” 

Zoals de Instagram bio bevestigt is Glossier een merk gebouwd 

op een sterke relatie met en tussen klanten. Het merk kwam voort 

uit de blog “Into the Gloss” en heeft vier jaar na oprichting bijna 2 

miljoen volgers op Instagram. Hier wordt iedere dag inspirerende 

content geplaatst met professionele beelden en user-generated 

content. Shoppable tags verwijzen de klant door naar Glossier’s 

webshop, en het overzicht van getagde producten op de feed 

geeft al een shop-in-app gevoel. Binnenkort maakt Instagram 

direct shoppen in de app mogelijk.

Nike was er als één van de eerste retailers bij toen Instagram 

in 2017 zijn eerste e-commerce feature aankondigde. Inmiddels 

heeft Nike een sterke Instagram strategie zonder frictie tussen de 

ontdekkingsfase en aankoopfase. De content weerspiegelt een 

mix van functioneel en stylish, dat goed aansluit op de gebruikers 

van het platform. Consumenten kunnen momenteel op getagde  

producten tikken in de geplaatste foto, zodat ze direct op de aan-

kooppagina komen.
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3. DE SPORTER VAN NU 

SPORTPARTICIPATIE IN NEDERLAND STIJGT

Nederland wordt steeds sportiever. Het consumentenonderzoek laat 
zien dat de jaarlijkse sportparticipatie is gestegen van 73% in 2016 
naar 77% in 2019. Ook de publicatie van NOC*NSF laat een duidelijke 
stijging zien in wekelijkse sportdeelname. Het afgelopen jaar sportte 
65% van de Nederlanders minimaal één keer per week, waar dit in 
2016 nog maar 61% was en in 2013 zelfs 56%. 

De sportparticipatie van mannen en vrouwen ligt dicht bij elkaar.  
Door de grotere groei van het aantal sportende vrouwen in de afge-
lopen jaren wordt het verschil steeds kleiner. Alle leeftijdsgroepen zijn 
de afgelopen jaren sportiever geworden, waarbij de participatie onder 
jongeren gevolgd door de groep van 24 tot 44 jaar het hoogst is. De 
leeftijdscategorie 45 tot 64 jaar laat de grootste stijging in participatie 
zien. De kleinste groei is zichtbaar bij de 65-plussers, maar alsnog 
beoefent bijna twee derde van deze groep een sport. Zeker in  
combinatie met de vergrijzing in Nederland kan deze groep een inte-
ressante doelgroep zijn voor sportretail.   

Het opleidings- en inkomensniveau is van invloed op de sportdeel-
name. Hoe hoger het opleidings- en inkomensniveau, hoe hoger de 
sportparticipatie. 88% van de hoogopgeleiden sport in 2019 in ver-
gelijking tot 66% van de laagopgeleiden. Interessant is dat de groei in 
sportdeelname vanaf 2016 juist het hoogst in de groep met een laag 
opleidingsniveau. Deze groei wordt voornamelijk gedreven door de 
toename in wandelen, toerfietsen in vrije tijd en schaatsen. Op basis 
van het inkomen laat vooral de groep met een modaal inkomens-
niveau een grote groei in sportparticipatie zien. 
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Waar de sportparticipatie in 2016 nog het laagst was in de drie grote 
steden, komt regio noord in 2019 als minst sportief uit het onderzoek. 
In de drie grote steden is de participatie flink toegenomen en zijn 
vooral schaatsen, hardlopen en tennis hier populairder geworden (zie 
bijlage 3). Kijkend naar alle sporten in alle regio’s, dan is wandelen in 
Oost-Nederland de sport met de hoogste groei in sportparticipatie. 

De tabel Sportparticipatie Nederland laat zien hoeveel procent van 
de Nederlandse bevolking bepaalde sporten beoefent en wat de 
voornaamste doelgroepen van deze sporten zijn. Zie voor verdere 
specificatie op leeftijdsgroepen en geslacht bijlage 3. 

Sportparticipatie Nederland

 Sport- Sport- Daling / Voornaamste Voornaamste

 participatie participatie stijging doelgroep doelgroep 

 2016 2019  t.o.v. 2016 (leeftijd/jaar) (geslacht)

Fitness cardio/kracht 24% 25% 8% 1523 (36%) Vrouw (26%)

Wandelen/wandelsport/ 22% 24% 8% 6580 (28%) Vrouw (26%)

nordic walking 

Hardlopen/joggen/trimmen 15% 15% 1% 1523 (25%) Man (17%)

Toerfietsen in de vrije tijd 11% 12% 16% 6580 (18%) Man (14%)

Zwemsport (excl. waterpolo) 11% 10% 6% 2444 (12%) Vrouw (12%)

Bowling 5% 7% 35% 1523 (19%) Man (7%)

Yoga/pilates 5% 6% 26% 2444 (8%) Vrouw (10%)

Tennis 5% 5% 12% 1523 (7%) Man (6%)

Skiën 3% 5% 35% 1523 (8%) Man (5%)

Schaatsen 2% 5% 93% 1523 (16%) Vrouw (5%)

Veldvoetbal 4% 5% 5% 1523 (15%) Man (8%)

Aerobics/steps/spinning 5% 4% 19% 2444 (6%) Vrouw (7%)

Wielrennen 4% 4% 12% 2444 (6%) Man (7%)

Darts 4% 4% 13% 1523 (9%) Man (7%)

Biljart/poolbiljart/snooker 3% 4% 23% 1523 (9%) Man (6%)

Danssport 3% 3% 16% 1523 (9%) Vrouw (6%)

Mountainbiken 3% 3% 7% 1523 (6%) Man (5%)

Badminton 3% 3% 20% 1523 (9%) Man (3%)

Tafeltennis 2% 3% 48% 1523 (9%) Man (4%)

Midgetgolf 2% 3% 59% 1523 (7%) Man (3%)

Volleybal 3% 2% 6% 1523 (6%) Man (3%)

Golf 2% 2% 4% 6580 (4%) Man (4%)

Klimsport/bergwandelen 2% 2% 43% 1523 (6%) Man (3%)

Dammen/schaken/bridge 2% 2% 18% 1523 (4%) Man (3%)

Squash 2% 2% 23% 1523 (6%) Man (3%)

Zaalvoetbal 2% 2% 3% 1523 (4%) Man (3%)

Figuur 3.7  Bron: Consumentenonderzoek GFK (2019)
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De top 3 grootste sporten zijn net als in 2016 fitness cardio/kracht, 
wandelen/wandelsport/nordic walking en hardlopen/joggen/ -
-trimmen. Interessant is dat deze individuele sporten steeds vaker 
in groepsverband worden beoefend, denk aan wandel- en hardloop-
groepen. De sporten fitness en wandelen laten beiden een grote 
groei zien in het aantal sportbeoefenaars. Bij fitness wordt deze 
groei vooral veroorzaakt door hoog opgeleiden en bij wandelen door 
65-plussers en inwoners van regio Oost-Nederland. De groei van  
het aantal hardlopers is gering en komt vooral door hoog opgeleiden 
en inwoners van grote steden. 

Opvallend is dat schaatsen de sport is die het meest is gegroeid in 
aantal personen, gevolgd door fitness. Schaatsen is een sport  
waarvan de participatie snel kan worden beïnvloed door weers-
omstandigheden en evenementen zoals de winterspelen. Vooral 
hoog opgeleiden en personen met een hoog inkomen hebben de 
afgelopen jaren vaker de schaatsen uit het vet gehaald. Ook yoga  
laat een grote groei zien in sportparticipatie, wat vooral wordt  
veroorzaakt door de vrouwelijke sporter. 

Van de onderzochte sporten laten drie sporten een daling zien: 
aerobics/steps/spinning, zwemsport en volleybal. De daling in  
volleybal heeft een relatief kleinere impact op sportretail door het 
kleinere aantal beoefenaars. Bij zwemmen en aerobics gaat het  
om grote aantallen beoefenaars en zijn het vooral jongeren die  
verantwoordelijk zijn voor de daling. 

Het onderzoek Lidmaatschappen en Sportdeelname NOC*NSF  
over 2017 laat zien dat het aantal sporters dat via lidmaatschappen 
bij een sportbond een sport beoefent licht daalt.
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CONCLUSIE 

De sportparticipatie in Nederland stijgt. Fitness, wandelen en hardlopen  

vormen nog steeds de top drie grootste sporten, maar het belangrijkste  

is om te kijken welke sporten het meest worden beoefend in je eigen 

verzorgings gebied en door je eigen doelgroep. Door dit duidelijk in kaart  

te brengen kunnen keuzes voor het assortiment worden gemaakt. 
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“Klassieke individuele sporten groeien,
maar worden tegenwoordig steeds vaker

in groepsverband uitgevoerd. Zie de
bootcamptrainer eens als winkel of outlet

van sport en sportproducten!”

Richard Kaper, Manager Sportparticipatie NOC*NSF
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Ja, ik heb van tevoren informatie gezocht Nee, ik heb geen informatie gezocht

Figuur 4.1 Bron: Consumentenonderzoek GFK (2019)

Heb je voor het kopen van je laaste sport aankoop eerst  
informatie opgezocht?

4. DE CUSTOMER JOURNEY

De klantreis die de consument aflegt bij het doen van een sport
aankoop is in kaart gebracht aan de hand van consumenten-
onderzoek. Drie fases staan hierbij centraal: search (oriëntatie),  
shop (kopen) en share (het delen van informatie). 

SEARCH

Steeds meer consumenten gaan  
georiënteerd op pad

Een goede informatievoorziening richting de consument is de  
afgelopen jaren nog belangrijker geworden. Inmiddels oriënteert  
bijna de helft van de consumenten (48%) zich voor het doen van  
een aankoop, ten opzichte van 40% in 2016. Interessant is het  
grote verschil op basis van geslacht en leeftijd. Vooral mannen en 
consu menten van 15 tot 44 jaar gaan actief opzoek naar informatie.  

De belangrijkste informatiebronnen zijn online winkels en algemene 
zoekmachines, gevolgd door het bezoeken van een fysieke winkel. 
Het gebruik van fysieke oriëntatiebronnen is de afgelopen jaren  
echter wel gedaald.  Vooral jongeren tussen de 15 en 23 jaar gaan  
om deze reden minder vaak naar de winkel. Twee derde van het  
oriëntatiegedrag vindt inmiddels al via online bronnen plaats.  

Tijdens het oriëntatieproces wordt het meest gezocht op prijs en 
producteigenschappen. Consumenten gebruiken steeds vaker  
reviews om zich te oriënteren. 

Laat geen kansen liggen en zorg dat consumenten via online kanalen 
makkelijk toegang krijgen tot deze informatie.
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Gezochte informatie tijdens oriëntatieproces
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Figuur 4.4  Bron: Consumentenonderzoek GFK (2019)

SHOP

Minder dan de helft van de jongeren heeft  
voorkeur voor fysieke winkel

Over het algemeen neemt de voorkeur voor de fysieke winkel als 
koopkanaal af. Waar voor 65% van de consumenten in 2016 de fysieke 
winkel het favoriete koopkanaal was, is dit in 2019 verder afgenomen 
tot 57%. Producten online kopen en laten bezorgen is het meest  
gestegen in populariteit. Bij de jongste doelgroep gaat deze ver-
schuiving het hardst, waarbij inmiddels minder dan de helft de voor-
keur geeft aan kopen in de fysieke winkel. Dit is een groot verschil 
met de oudere doelgroep, waarvan bijna drie op de vier consumenten 
nog wel het liefst naar de fysieke winkel gaat voor het doen van een 
sportaankoop. 

Voorkeur voor fysieke winkel groter bij eerste  
aankoop dan bij vervolgaankoop

Interessant is het grote verschil tussen waar consumenten het  
liefst een eerste of vervolgaankoop doen. De consument geeft  
duidelijk vaker de voorkeur aan het fysieke kanaal bij het doen van 
een eerste aankoop (61%) dan bij een vervolgaankoop (21%). Dit geldt 
ook voor de jongere doelgroep. Natuurlijk verschilt de voorkeur  
voor het aankoopkanaal ook per productcategorie. Waar 72% van de 
consumenten – inclusief jongeren - nog het liefst schoenen koopt 
in de fysieke winkel, daalt de populariteit van dit aankoopkanaal het 
sterkst in sportkleding. In 2019 geeft nog maar 47% aan het liefst 
naar de winkel te gaan voor het kopen van sportkleding. Bij de aan-
koop van overige sportartikelen geven ook steeds minder mensen de 
voorkeur aan het fysieke kanaal (38%) en groeit de groep consumen-
ten die liever online koopt of geen voorkeur heeft waar ze kopen. 
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Prijs-kwaliteit verhouding en assortiment zijn  
het belangrijkste voor de consument

De belangrijkste aspecten voor de consumenten bij het doen van een 
sportaankoop, zijn de prijs-kwaliteitverhouding en het assortiment. Dit 
zijn ook de aspecten waar de consument het vaakst naar opzoek is bij 
het oriënteren voor het doen van een aankoop. 

Bij de prijs-kwaliteitverhouding vinden consumenten het vooral be-
langrijk dat ze waar voor hun geld krijgen en dat de producten van goe-
de kwaliteit zijn. Een laag prijsniveau is het meest relevant bij jongere 
consumenten en het minst bij de oudere doelgroep. Jongeren hechten 
daarnaast relatief meer waarde aan het imago en de aantrekkelijkheid 
van een winkel, terwijl ouderen het personeel meer waarderen. 
Bij het assortiment is een breed, voorradig en diep aanbod het belang-

rijkst. De diepte is belangrijker onder de jongere consument, terwijl de 
beschikbaarheid van producten belangrijker is voor de oudere con-
sumenten. Opvallend is dat mannen veel meer waarde hechten aan 
bekende A-merken in het assortiment. Ook de nieuwste modellen/pro-
ducten en een actueel assortiment is belangrijker voor mannen. Vrou-
wen hechten relatief meer waarde aan een assortiment dat aansluit op 
de eigen smaak en aan eigen merken.

Met betrekking tot de bereikbaarheid vindt de groep van 15 tot 23 jaar 
het vooral van belang dat een winkel dichtbij is. Ruime openingstij-
den worden vooral gewaardeerd door consumenten onder de 45 jaar. 
Met het oog op het personeel zijn professionaliteit en deskundigheid 
belangrijke factoren. Mannen hechten meer waarde aan een persoon-
lijke band met het personeel, terwijl vrouwen meer opzoek zijn naar 
vriendelijkheid en beleefdheid. 

Online bestellen, bezorgmogelijkheden, online zichtbaarheid van de 
voorraad in de winkel en bereikbaarheid na vijf uur zijn de afgelopen 
jaren belangrijkere serviceaspecten geworden. Online bestellen is voor-
al belangrijk in de groep van 24 tot 44 jaar. 

SHARE
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Stel hieronder je top 3 van onderwerpen samen die voor jou  
het meest belangrijk zijn wanneer je voor een winkel kiest om 
producten te kopen voor de sporten die je regelmatig beoefent.
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Figuur 4.6

Bron: Consumentenonderzoek GFK (2019)

Hoe belangrijk zijn ervaringen van anderen en het product-
gebruik van anderen voor jou om te bepalen wat je koopt?
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Eén derde van jongeren vindt productervaringen 
van anderen belangrijk

Gedeelde informatie door consumenten wordt steeds belangrijker. 
Vooral jongeren hechten steeds meer waarde aan ervaringen en het 
productgebruik van anderen. Ruim vier op de tien consumenten tus-
sen de 15 en 44 jaar vindt deze informatie belangrijk om te bepalen 
wat ze kopen. Het gaat hierbij vooral om face-to-face ervaringen, 
hoewel dit belang de afgelopen jaren is afgenomen. Geschreven re-
views op websites van winkels en merken worden steeds relevanter. 
Daarnaast spelen bij de jongere doelgroep ervaringen van anderen 
op social media een steeds grotere rol. Ervaringen over waar ande-
ren kopen zijn de afgelopen jaren niet belangrijker geworden voor de 
consument. 

Steeds meer sporters zijn ook actief op social media. Meer dan één 
op de zes consumenten volgt sportwinkels en/of sportmerken op 
social media. Het gaat hierbij om twee tot drie sportwinkels en/of drie 
tot vier sportmerken. Jongeren doen dit vooral om op de hoogte te 
blijven van nieuwe collecties, bij de oudere doelgroep gaat het meer 
om op de hoogte blijven van aanbiedingen. Steeds minder consu-
menten zien social media als een vorm van klantenservice. 

In bijlage 4 is een verdere verdieping op de onderzoeksresultaten  
van de customer journey toegevoegd.
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CONCLUSIE 
Steeds meer consumenten oriënteren zich voor het doen van een sport-

aankoop. Het bieden van toegang tot informatie op een makkelijke en  

aantrekkelijke manier is daarom van groot belang voor zowel retailers als 

leveranciers. Vooral informatie over producteigenschappen en prijs moet 

makkelijk vindbaar zijn via online winkels, zoekmachines en in de fysieke 

winkel. Houd rekening met het feit dat spraakgestuurde zoekopdrachten 

in de toekomst steeds vaker worden gebruikt en zorg dat consumenten 

ook via deze weg bij je winkel, merk en/of product terecht komen. De 

fysieke winkel is nog duidelijk het voorkeurskanaal voor het doen van een 

eerste aankoop, daarom zijn veel consumenten in de winkel opzoek naar 

informatie en advies. De rol van experts in de winkel wordt daardoor nog 

belangrijker. Op social media is het van belang om de content goed af  

te stemmen op de doelgroep. Zijn dit voornamelijk jongeren? Dan is inspi-

rerende content over nieuwe collecties het meest effectief, het liefst in 

videovorm. Staat de oudere doelgroep centraal? Informatie over actuele 

aanbiedingen op social media kan de attractie of transactie dan verhogen. 
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5. DE ROL VAN MERKEN 
IN SPORTRETAIL

DE SAMENWERKING TUSSEN LEVERANCIERS  
EN RETAILERS 

Sportretail verantwoordelijk voor kleiner  
omzetaandeel van leveranciers

Onderzoek onder leveranciers laat zien dat een kleiner deel van hun 
omzet via sportretailers wordt gerealiseerd. Dit omzetaandeel liep 
terug van 76% in 2016 naar 64% in 2019. Leveranciers verwachten 
dat deze ontwikkeling zich doorzet en over vijf jaar nog 45% van de 
omzet via sportretailers loopt. Vooral retailers die niet gespecialiseerd 
zijn in sport, zoals mode en schoenenzaken, zijn belangrijkere afzet-
kanalen geworden voor leveranciers. Naar de toekomst toe verwach-
ten leveranciers een groter omzetaandeel te genereren via eigen 
kanalen die direct toegang bieden tot de consument. Dit geldt voor 
zowel de eigen webshop (16%) als voor eigen fysieke winkels (6%). 

Leveranciers passen in steeds grotere mate  
selectieve distributie toe

Voor de retailers waar leveranciers wel aan leveren, geldt dat zij 
selectiever worden gekozen. In 2019 past 78% van de leveranciers 
al selectieve distributie toe. Binnen nu en twee jaar zal dit voor bijna 
90% van de leveranciers de werkwijze zijn. Dit werkt vaak positief  
uit voor beide partijen maar maakt tevens het samenstellen van een 
evenwichtig assortiment moeilijk. Hierdoor kunnen starters grote 
problemen ondervinden. 
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Figuur 5.1  

Bron: structuuronderzoek 
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Figuur 5.2

Bron: structuuronderzoek 
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Hoe verwacht u dat deze  
omzetverdeling er over  
vijf jaar uitziet?
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Nee, dit ga ik niet
toepassen

Figuur 5.3

Bron: structuuronderzoek Q&A, 2019

Hoe belangrijk zijn ervaringen van anderen en het product-
gebruik van anderen voor jou om te bepalen wat je koopt?
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Figuur 5.4

Bron: structuuronderzoek Q&A, 2019

Aan welke criteria moet uw ideale (of een goede) leverancier  
voldoen?

Voorraad hebben en NOOS programma zijn  
belangrijke samenwerkingscriteria voor de retailer 

Ondanks dat sportretailers voor een steeds kleiner deel verant-
woordelijk zijn voor de omzet van leveranciers, blijven zij verreweg  
het grootste afzetkanaal. Een goede samenwerking is dus van  
belang. Vanuit het oogpunt van de retailer is een goede leverancier  
in eerste instantie een partij die producten op voorraad heeft. Waar 
dit in 2016 werd opgevolgd door een goede klachtenafhandeling, 
staat het bieden van een breed NOOS (Never Out Of Stock)  
programma dit jaar op de tweede plek. Op de gedeelde derde plek 
staat een goede klachtenafhandeling en de optie om niet verkochte 
voorraad terug te nemen. 

Verwachtingen van leverancier en  
ondernemer lopen steeds verder uit elkaar

Bij een goede samenwerking is overeenstemming over verantwoor-
delijkheden van groot belang. Leverancier en ondernemer zijn het 
eens dat ze gezamenlijk moeten zorgen voor de optimalisering van 
het assortiment. Bij de andere elementen lopen de perspectieven 
wie waar verantwoordelijk voor is echter steeds verder uit elkaar. Zo 
vinden beide partijen dat ze zelf de grootste verantwoordelijkheid 
dragen in de afstemming van het assortiment op de behoefte van de 
klant. Bovendien zien ze allebei hun rol hierin steeds verder groeien. 
Het adviseren en informeren van de gebruiker is voornamelijk aan de 
retailer, hoewel leveranciers deze verantwoordelijkheid ook steeds 
verder naar zich toetrekken. 

Tot slot is een duidelijke afstemming nodig over wie er over de  
logistieke afhandeling gaat van online bestellingen die bij een retailer 
niet op voorraad zijn. Leveranciers vinden massaal dat ondernemers 
dit moeten oppakken en vice versa. 

Figuur 5.5

Bron: structuuronderzoek Q&A, 2019

Perspectief  
ondernemer 

Perspectief  
leverancier

Verschil perspectief  
ondernemer en  

leverancier

Onderdeel Verantwoordelijkheid 2013 2016 2019 2013 2016 2019 2013 2016 2019

Optimalisering van de  
prestaties van het  
assortiment (omloop-
snelheid  
en voorraadbeheersing) 

Fabrikant 48% 48% 46% 44% 44% 48% 4% 4% -2%

Retailer 51% 52% 54% 56% 56% 52% -5% -4% 2%

Optimaliseren van de  
afstemming van het  
assortiment op de 
behoefte  
van de eindgebruiker

Fabrikant 46% 46% 48% 55% 53% 62% -9% -7% -14%

Retailer 52% 53% 52% 45% 47% 38% 7% 5% 14%

Adviseren en informe-
ren van  
de eindgebruiker

Fabrikant 40% 36% 34% 44% 43% 45% -4% -8% -11%

Retailer 58% 62% 66% 56% 57% 55% 2% 6% 11%

Logistieke afhandeling 
van online bestellingen 
die bij een retailer niet 
op voorraad zijn

Fabrikant 57% 53% 62% 43% 41% 38% 14% 12% 24%

Retailer 40% 45% 38% 58% 59% 62% -18% -14% -24%
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Ondernemers minder tevreden over samenwerking 
met leveranciers

Leveranciers vinden dat de samenwerking met zelfstandigen de af-
gelopen jaren is verbeterd, maar met ketens/formules verliep dit juist 
minder goed dan voorheen. Ondernemers zelf zijn minder tevreden 
over de samenwerking met leveranciers dan in 2016. 

Samenwerking vaker belemmering voor  
ondernemers dan voor leveranciers

Alarmerend is dat 29% van de ondernemers de samenwerking zelfs 
als een belemmering ziet. Ten eerste omdat deze groep groeiende  
is en ten tweede omdat slechts 4% van de leveranciers dit ook zo 
ziet. In het geval van een belemmering gaan ondernemers het  
liefst samen opzoek naar een oplossing, bundelen ze krachten met 
mede-ondernemers of kiezen ze voor een andere leverancier. Uit  
het onderzoek blijkt dat 68% van de ondernemers openstaat voor 
gezamenlijk inkopen, ten opzichte van 52% in 2016 (zie bijlage 5). 
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Bron: structuuronderzoek Q&A, 2019
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Bron: structuuronderzoek Q&A, 2019
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Figuur 5.8

Bron: structuuronderzoek Q&A, 2019
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Figuur 5.9

Bron: structuuronderzoek Q&A, 2019
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Figuur 5.10

Bron: structuuronderzoek Q&A, 2019

Ik ben bereid ingangsmarge in te leveren voor een  
overeengekomen resultaat

Een groeiende groep van 29% in 2019 ten opzichte van 20% in 2016 
ziet het verkopen van eigen merken ook als een goede oplossing. 
Voor leveranciers ligt het antwoord vooral in het zelf direct verkopen 
aan de consument, het gezamenlijk bedenken van een oplossing  
of in het zoeken naar een andere klant.  
Onderzoek laat zien dat een grotere groep ondernemers bereid  
is om afspraken te maken over maximale omzet en doorverkoopre-
sultaten. Daarnaast geeft het merendeel van de leveranciers  

aan open te staan voor een samenwerking met ondernemers op 
basis van voorraad risicodeling en optimalisatie. Dit is inclusief marge 
afspraken waardoor de omloopsnelheid en collectie van de onder-
nemer gedurende het seizoen geoptimaliseerd worden. Steeds meer 
leveranciers geven daarnaast aan te gaan samenwerken op basis van 
‘open to buy budgetten’ zodat ondernemers tijdens het seizoen snel 
kunnen reageren op trends & ontwikkelingen.
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Figuur 5.11

Bron: structuuronderzoek Q&A, 2019
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leveranciers het meest open?

Ik ga samenwerken met overnemers op basis van… 2016 2019

‘open to buy budgetten’ zodat ondernemers tijdens het seizoen 25% 31%
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HET BELANG VAN MERKEN VOOR  
DE CONSUMENT

Leveranciers – en dus ook merken – worden selectiever in hun 
distributiekanalen. Dit betekent dat niet alle retailers nog alle merken 
kunnen voeren die ze zouden willen. Maar hoe kijken consumenten 
naar A-merken en private labels, en waar kopen zij deze het liefst? 

Fysieke multibrand winkel minder populair voor  
 het kopen van sportmerken

Steeds minder consumenten geven de voorkeur aan de fysieke mul-
tibrand winkel voor het kopen van producten van sportmerken. Uit de 
verdieping in bijlage 5 blijkt dat met name onder consumenten jonger 
dan 45 jaar de populariteit van de multibrand winkel afneemt. Het zijn 
de online multibrand omgevingen en online winkels van sportmerken 
zelf die hiervan profiteren. De voorkeur voor fysieke multibrand en 
singlebrand winkels groeit nog wel onder de oudere doelgroep. 

Bij jongeren is er een stijging in voorkeur te zien voor de fysieke 
merkwinkel. Ruim één op de vier consumenten geeft aan helemaal 
geen voorkeur te hebben waar zij deze producten kopen. 

Bezit private labels van sportartikelen groeit

Ondanks de toenemende macht die merken krijgen door selectiever 
te worden in hun distributiekanalen, zijn het ook deze merken die on-
der druk staan. Deze druk wordt veroorzaakt door de groei van onder 
andere Decathlon en branchevreemde spelers zoals Lidl. Deze partij-
en voeren een steeds groter sportassortiment met private labels. Het 
aantal mensen dat sportartikelen bezit van A-merken is daarnaast 
gelijk gebleven, terwijl het aantal mensen dat private label sportpro-
ducten bezit is toegenomen ten opzichte van 2016. De groeiende 
markt van private labels brengt kansen met zich mee voor sportretail. 
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Figuur 5.12

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019

Waar gaat jouw voorkeur naar uit wanneer je producten van  
een bepaald sportmerk wilt kopen?

24% 24%

2016 2019

Figuur 5.13

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Figuur 5.14

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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private labels
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Private labels van Decathlon pakken een  
groter deel van de taart

De grootste private labels in sport op basis van gebruik door  
consumenten zijn Crivit van Lidl en Human Nature. 

De Net Promotors Score en Net Loyalty Score van A-merken liggen 
hoger dan die van private labels. Dit betekent dat consumenten min-
der loyaal zijn aan private labels, waardoor deze groep consumenten 
een kans vormen voor merken.   
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CONCLUSIE 
Ondanks het dalende omzet aandeel van leveranciers dat door  

sportretail wordt vertegenwoordigd, is sportretail verreweg nog het  

grootste afzetkanaal. Het is daarom van belang dat retailers en  

leveranciers op één lijn komen over wie waar verantwoordelijk voor is.  

Door de hoge mate van selectieve distributie kunnen niet alle retailers  

alle merken voeren die ze zouden willen. Het groeiende bezit van  

private label sportmerken  

-6,5

8,6

-7,0

8,6

Private label A-merk
NPS NLS

Figuur 5.16

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019

NPS: hoe waarschijnlijk is het dat je het merk aanbeveelt?
NLS: hoe waarschijnlijk dat je zelf weer voor het merk kiest?

Geef aan van welke eigen merken of private labels je  
op dit moment producten gebruikt voor de sporten die je  
regelmatig beoefent.

  2016 2019 2016-2019

Lidl (Crivit) 12% 16% 4%

ANWB (Human Nature )  12% 14% 2%

Decathlon (Quechua) 5% 10% 5%

Decathlon (Kalenji)  5% 9% 4%

Decathlon (B’Twin)  4% 7% 3%

Perry Sport (Perry) 6% 5% 1%

Decathlon (Kipsta) 2% 5% 3%

Perry Sport (INQ) 5% 4% 1%

Scapino (Dutchy) 4% 4% 0%

Aldi (Shamp)  4% 3% 1%

Scapino (Mountain peak) 2% 3% 1%

Decathlon (Wetze) 1% 2% 1%

Intersport (Pro touch) 3% 2% 1%

Bristol (Panther)  2% 2% 0%

Perry Sport (Wildebeast) 3% 2% 1%

Intersport (Tecnopro) 2% 2% 0%

Figuur 5.15

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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POSITIONERING IN DE TOEKOMST 

Sportretail heeft continu te maken met golven van verandering. De 
functionele sportmarkt is de afgelopen drie jaar met 27% gegroeid, 
maar veel huidige spelers in de markt hebben niet maximaal van 
deze groei geprofiteerd. Het zijn nieuwe spelers, online (branche 
vreemde) spelers en e-commerce partijen die er met deze extra  
omzet vandoor gingen. Naar aanleiding van opgedane inzichten  
uit dit rapport, sporen we iedereen aan om zelf de touwtjes in  
handen te nemen. Maak keuzes en zorg dat je maximaal profiteert 
van de, naar verwachting ook in de toekomst, groeiende markt!  
Om tot een unieke positionering te komen spelen de volgende  
thema’s een belangrijke rol: 

1.  Samenwerken

2.  Merkbeleid & nieuwe business modellen

3.  Relevantie in iedere klantreis

1. SAMENWERKEN

Creatieve samenwerkingen om attractie te  
verhogen

De rol van de winkel verandert. Natuurlijk blijven er transacties 
plaatsvinden, maar steeds meer winkels krijgen er een nieuwe functie 
bij. Denk hierbij aan het bieden van inspiratie, vermaak, contact met 
anderen, advies en persoonlijke service. Op welke manier kan je aan 
deze behoefte van de consument voldoen? Samenwerken is de 
sleutel tot succes. 

Het kan interessant zijn een samenwerking aan te gaan met partijen 
met dezelfde doelgroep, zoals gamewinkels. Kijk daarnaast ook vooral 
naar organisaties in de buurt. Een samenwerkingen met bijvoorbeeld 
sportclubs, gezondheidscentra of scholen kunnen je relevantie en 
attractie van je winkel vergroten. Veel winkels werken al samen met 
sportclubs, het gaat dan meestal om een leverancier-afnemer relatie. 
Dit is uiteraard al goed, maar wij adviseren om ook naar een vorm 
van samenwerking te kijken waarbij jouw winkel, jouw bedrijf, een 
centrale plek krijgt in de clubactiviteiten. Ook leveranciers kunnen 
initiatief nemen in de samenwerking met retailers, bijvoorbeeld door 
een deel van de winkel tijdelijk als testruimte voor nieuwe producten 
te gebruiken. Welke samenwerkingen ga jij komend jaar aan?

Verkenning potentiële samenwerking met 
ecosystemen 

Ecosystemen spelen een steeds grotere rol in retail. Waar veel 
sport retailers ecosystemen als Alibaba, Bol.com en Zalando als 
concurrentie zien, is het verstandig om in ieder geval potentiële 
samen werkingen te verkennen. Samenwerken met platformen kan 
lastig zijn omdat concurrenten gelijksoortige merken en producten 
aanbieden. 
Aan de andere kant biedt het ook kansen gezien het grote bereik 
van platformen, dat naar verwachting alleen nog maar groter wordt. 
Ga van de relevantste platformen na op welke punten jullie elkaar 
kunnen versterken. Indien de klantreis hier beter van wordt, is het 
waardevol om hierover in gesprek te gaan. 
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Optimalisatie samenwerking tussen  
leveranciers & retailers

De samenwerking tussen leverancier en retailer staat in veel gevallen 
onder druk. Verwachtingen over verantwoordelijkheden lopen  
steeds vaker uit elkaar, met name over de afhandeling van online 
bestellingen die bij retailers niet op voorraad zijn. Spreek ook de 
verwachtingen naar de toekomst uit over wie welke rol oppakt in de 
afstemming van het assortiment op de klant. 

Retailers willen een ideaal assortiment samenstellen voor hun doel-
groep en leveranciers zijn gebaat bij het tonen van veel producten. 
Deze tegenstelling is overbrugbaar omdat dit onderzoek laat zien 
dat zowel retailers als leveranciers meer risico’s willen delen. Ga 
met elkaar om tafel om de samenwerking te optimaliseren, om de 
consument uiteindelijk beter van dienst te kunnen zijn. Het delen 
van data met elkaar is hierbij van groot belang. Een mogelijke vorm 
van samenwerking kan zijn dat leverancier en retailer gezamenlijk 
gebruik maken van een voorraadsysteem, waarin beide partijen de 
behoefte van de consument zo optimaal mogelijk invult. Als de winkel 
geen voorraad meer heeft maar de leverancier wel, kan de leveran-
cier de bestelling direct naar de klant sturen (dropshipment). In deze 
samenwerking verdelen leverancier en retailer de marge. De winkel 
maakt wel wat minder marge maar behoudt zijn omzet. De leveran-
cier behoudt zijn relatie met de retailer. 

2. MERKBELEID & NIEUWE 
BUSINESS MODELLEN
Sportende consument leidend voor merken in  
de winkel

Een groot deel van de retailers richt zich op dezelfde sporten met  
dezelfde merken. Maar welke sport wordt het meest beoefend in 
je verzorgingsgebied? Het is belangrijk om dit duidelijk in kaart te 
brengen. En wat zijn opkomende sporten? Stem op basis daarvan het 
sportassortiment van je winkel af. Bepaalde merken zijn groot voor 
bepaalde sporten. Het bezit van A-sportmerken is echter gelijk  

gebleven en het bezit van private labels is gestegen. Mochten 
bepaalde merken niet meer leverbaar zijn door selectieve distributie 
vanuit de leverancier, is het dus raadzaam om de potentie van private 
labels te onderzoeken en/of naar merken te kijken die misschien 
minder bekend zijn maar een prima alternatief bieden. 

Nieuwe business modellen spelen in op gebruik

In de toekomst betalen we steeds vaker voor het gebruik van  
producten in plaats van bezit. Om in te spelen om deze trend is het 
interessant om na te gaan of een deel van je assortiment zich leent 
om te laten gebruiken in plaats bezitten. Wat voor abonnementen 
spelen in op de behoefte van de klant? Abonnementen en verhuur-
modellen kunnen zowel aan consumenten als aan zakelijke  
partners worden aangeboden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de  
lokale sportclub. 

3. RELEVANTIE IN IEDERE KLANTREIS

Klantherkenning op het moment van check-in  
voor communicatie op maat en gemak 

Waar klanten vaak pas worden herkend op het moment dat ze  
afrekenen (checkout), kan je als retailer en merk veel relevantere  
waarde toevoegen als de klant bij binnenkomst wordt herkend 
(checkin). Dit gebeurt al in flagshipstores van grote merken, maar 
steeds meer retailers volgen. Een mobiele app is een goede tool om 
dit te realiseren, waarbij de app fungeert als verbinding tussen online 
en offline. Als je nog geen mobiele app hebt, kan het de moeite waard 
zijn om hierin te investeren. Een app biedt een platform voor de 
webshop en het klantenprofiel en kan gebruikt worden om consu-
mentengedrag in de winkel te tracken en sturen. Ook afrekenen kan 
de consument in de mobiele app, waardoor steeds meer winkels 
kassaloze omgevingen worden. Wifi, optin beacons, QRcodes en 
NFC zijn technologieën die steeds vaker worden gebruikt in combi-
natie met een mobiele app om de offline winkelomgeving interactief, 
persoonlijk en efficiënt te maken. Dit resulteert in persoonlijk advies, 
op maat communicatie en snelheid in het check-out proces.
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Bied consumenten op innovatieve manieren  
belangrijke informatie  

Bijna de helft van de consumenten oriënteert zich voor het doen van 
een sportaankoop. Online vindbaarheid van producteigenschappen 
en prijsinformatie zijn hierbij cruciaal. Is dit niet te vinden, dan verlies 
je direct een grote groep potentiële kopers. In hoeverre kunnen 
consumenten op dit moment makkelijk tot deze informatie komen? 
Investeren in de optimalisatie hiervan zal zich snel terugbetalen. 

Ook verandert de manier waarop consumenten zoeken, dit zal steeds 
vaker via spraak -en beeldgestuurde opdrachten gaan. Overweeg 
de mogelijkheid om een eigen toepassing ontwikkelen om hierop 
voorbereid te zijn, zoals bijvoorbeeld een ‘action’ voor Google Home. 
Daarnaast is het belangrijk om je bewust te zijn dat bij een getypte 
zoekopdracht in Google meerdere resultaten zichtbaar zijn, maar dat 
er via voice maar er één resultaat de winnaar kan zijn.

Professionele aanpak voor social commerce 

De manier waarop social media wordt ingezet verandert. Een steeds 
groter deel van de klantreis zal op social media plaatsvinden. Om 
maximaal te kunnen profiteren van de groeiende sportmarkt, is het 
van belang om een professionele aanwezigheid op relevante platfor-
men te hebben. Het ligt het meest voor de hand om dit te laten doen 
door personen die zelf actief zijn op deze kanalen. Welke produc-
ten zijn geschikt voor shoppable content? De kwaliteit van goede 
videocontent is hierbij van groot belang. Een samenwerking met een 
influencer die past bij je identiteit kan daarnaast veel waarde toevoe-
gen. User generated content heeft vaak een grotere geloofwaardig-
heid dan content die vanuit een retailer of merk komt.
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BIJLAGE 1.1  ONTWIKKELING PER TRANSACTIE

Bron: INretail Sportmonitor, 2019

Het gemiddelde aankoopbedrag is sinds 2016 met 2,4% gestegen van € 65,80 in 2016 naar € 67,35 
in 2018. In dezelfde periode is het aantal unieke artikelen per basket gelijk gebleven. Zoals de tabel 
ook laat zien, wordt de stijging van het gemiddelde aankoopgedrag dus volledig gedreven door de 
stijging van de gemiddelde prijs van de verkochte artikelen.

Vooral de gemiddelde prijs van hardwaren is de afgelopen twee jaar hard gestegen. De groei hiervan 
ten opzichte van 2016 is 12,6%. De gemiddelde prijs van schoenen is echter iets gedaald. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Index 

2018 tov 
2016 

Gemiddelde  
aankoopbedrag

Overall 56,82 58,7 60,94 61,41 62,12 65,8 69,55 67,35 102,4

Hardwaren 37,84 33,65 31,78 32,1 32,9 37,03 41,36 41,7 112,6

Kleding 55,8 56,33 54,73 54,29 54,91 57,45 61,12 58,7 102,2

Schoenen 72 71,15 69,77 70,35 70,89 74,8 76,8 72,66 97,1

Aantal artikelen 
per basket 

Overall 1,52 1,62 1,78 1,75 1,75 1,76 1,76 1,76 100

Hardwaren 1,43 1,42 1,44 1,4 1,4 1,43 1,43 1,43 100

Kleding 1,71 1,77 1,76 1,72 1,76 1,72 1,75 1,73 100,6

Schoenen 1,17 1,18 1,21 1,19 1,2 1,18 1,18 1,18 100

Gemiddelde 
prijs verkochte 
artikelen 

Overall € 37,38 € 36,23 € 34,24 € 35,09 € 35,50 € 37,39 € 39,52 € 38,27 102,4

Hardwaren € 26,46 € 23,70 € 22,07 € 22,93 € 23,50 € 25,90 € 28,92 € 29,16 112,6

Kleding € 32,63 € 31,82 € 31,10 € 31,56 € 31,20 € 33,40 € 34,93 € 33,93 101,6

Schoenen € 61,54 € 60,30 € 57,66 € 59,12 € 59,08 € 63,39 € 65,08 € 61,58 97,1
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BIJLAGE 1.2  ONTWIKKELING MARGE

Bron: INretail Sportmonitor, 2019

De uiteindelijke kassamarge blijft een ‘spannend’ kengetal voor veel sportretailers. Dit kengetal geeft 
weer wat er uiteindelijk aan marge (in %) is verdiend. Waar echter te weinig naar gekeken wordt bin-
nen de sportretail is de daadwerkelijke marge in euro’s dat in de kassa achterblijft. Door hier actief op 
te sturen is het mogelijk om binnen specifieke assortimenten een beter eindmarge over te houden. 

De gerealiseerde kassamarge was de afgelopen jaren vrij stabiel. Het afgelopen jaar was de groei in 
de gerealiseerde kassamarge wat hoger. Dit groeide door van 40,8% in 2017 naar 41,7% in 2018. Voor-
al de gerealiseerde kassamarge op hardwaren groeide hard, in schoenen was juist een daling te zien. 
De verleende korting in percentage van de omzet is ten opzichte van 2016 gelijk gebleven.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Index 

2018 tov 
2016 

Gerealiseerde 
kassamarge 

Overall 41,30% 41,20% 41,30% 42,20% 41,20% 40,70% 40,80% 41,70% 102,5

Hardwaren 41,00% 38,50% 42,50% 43,40% 41,80% 42,70% 41,90% 44,20% 103,5

Kleding 42,50% 43,00% 41,50% 42,70% 41,70% 42,60% 42,30% 42,90% 100,7

Schoenen 40,30% 40,00% 40,60% 41,50% 40,50% 39,10% 38,30% 38,40% 98,2

Verleende korting 
in % vd omzet 

Overall 22,20% 24,20% 23,10% 18,60% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100

Hardwaren 26,20% 27,70% 23,20% 18,50% 30,20% 30,20% 30,20% 30,20% 100

Kleding 24,20% 25,00% 24,90% 21,00% 21,50% 21,50% 21,50% 21,50% 100

Schoenen 19,70% 20,80% 21,20% 16,50% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 100
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BIJLAGE 1.3  ONTWIKKELING PER TIJDSDIMENSIE (MAAND & DAG)

Bron: INretail Sportmonitor, 2019

In de tabel is de omzetverhouding per maand weergegeven. In 2018 valt op dat de omzet in februari 
en januari flink is gestegen, in juli en april is een grote daling te zien. 

In de rechter tabel staat de omzetverhouding per dag. De zondag wint nog verder aan populariteit en 
laat een grote stijging zien.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Januari x 8,87 9,89 8,66 9,66 8,38 9,35 9,31

Februari x 10,56 8,21 7,77 8,23 8,03 8,11 9,55

Maart x 7,62 8,16 7,74 7,62 7,68 8,03 7,71

April x 6,02 7,17 7,39 7,69 7,73 7,27 6,88

Mei x 8,56 7,5 8,17 7,9 7,28 7,42 7,18

Juni x 7,39 7,65 7,73 7,89 7,54 7,39 7,43

Juli x 7,55 8,3 8,55 9,03 9,05 8,33 7,75

Augustus x 10,02 10,34 10,81 10,78 10,25 9,99 10,15

September x 8,18 7,71 7,62 8,03 8,67 8,59 8,09

Oktober x 7,7 7,33 7,96 8,36 8,33 7,7 7,83

November x 7,98 8,6 8,38 7,76 8,22 8,53 8,72

December x 9,56 9,13 9,23 7,06 8,84 9,28 9,38

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Zondag x 6,76 6,56 7,25 7,67 6,9 8,6 9,4

Maandag x 9,14 9,3 9,58 9 8,8 8,7 9,1

Dinsdag x 10,95 10,72 11,29 10,94 11,1 10,6 10,5

Woensdag x 14,46 13,71 13,84 13,79 13,5 13,3 12,8

Donderdag x 13,4 13,23 13,31 13,38 13,8 13,5 13,7

Vrijdag x 17,84 18,48 18,6 18,88 19,1 18,7 18,2

Zaterdag x 27,45 27,99 26,14 26,34 26,8 26,6 26,3



47BIJLAGE 1 - DE SPORTMARKT (INRETAIL SPORTMONITOR) - SPORTFOCUS 2019

BIJLAGE 1.4  ONTWIKKELING PER TIJDSDIMENSIE (UUR)

Bron: INretail Sportmonitor, 2019

Wanneer we de omzetverhouding van de 
totale week bekijken wordt duidelijk dat 60% 
van de omzet wordt gerealiseerd tussen 
13.00 uur en 17.00 uur. De afgelopen twee 
jaar is er minder omzet gerealiseerd tussen 
12.00 uur en 13.00 uur en juist meer na 19.00 
uur.

De koopavond op donderdag verloor tussen 
2012 en 2015 aan populariteit, maar de 
omzet die op de donderdag wordt gehaald 
is de afgelopen jaren weer iets toegenomen. 
Zetten we beide koopavonden tegenover 
elkaar dan wordt nu 41,88% van de omzet op 
de donderdagavond gehaald en 58,12% op 
de vrijdagavond.

Omzetverhouding  
per uur 

Totale week 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

09.00-10.00 1,44 1,34 1,43 1,35 1,64 1,43 1,54

10.00 - 11.00 5,38 5,14 5,19 4,98 5,25 5,11 5,27

11.00 - 12.00 8,18 8,18 7,92 7,83 8,16 8,27 8,23

12.00 - 13.00 10,17 9,91 9,7 9,52 9,98 10,58 9,63

13.00 - 14.00 13,39 13 13,03 12,91 12,64 12,75 12,78

14.00 - 15.00 16,38 16,2 16,11 15,97 15,91 15,6 15,94

15.00 - 16.00 16,27 16,23 16,39 16,46 16,33 16,51 16,46

16.00 - 17.00 14,03 14,41 14,61 14,72 14,86 14,83 14,84

17.00 - 18.00 7,4 7,77 8,08 8,29 8,37 8,4 8,36

18.00 - 19.00 2,12 2,18 2,31 2,33 2,26 2,28 2,22

19.00 - 20.00 2,64 2,77 2,67 2,58 2,46 2,28 2,51

20.00 - 21.00 2,32 2,52 2,29 2,24 2,14 1,95 2,22

Verhouding donderdag / vrijdag 40,99 41,46 38,15 36,84 37,68 37,8 41,88

Donderdag koopavond 18.00 - 19.00 23,41 22,56 23,61 24,72 23,19 23,63 23,58

19.00 - 20.00 39,66 37,39 38,36 36,94 38,47 37,56 38,09

20.00 - 21.00 32,81 35,67 34,32 34,03 34,27 34,67 34,21

21.00- 22.00 4,11 4,37 3,71 4,31 4,06 4,13 4,13

Verhouding donderdag / vrijdag 59,01 58,54 61,85 63,16 62,32 62,2 58,12

Vrijdag koopavond 18.00 - 19.00 25,17 24,82 26,82 27,07 25,6 26,24 25,97

19.00 - 20.00 36,79 37,06 37,06 37,05 36,97 37,06 36,99

20.00 - 21.00 34,73 34,03 32,4 31,99 33,72 32,81 33,29

21.00- 22.00 3,3 4,09 3,72 3,89 3,7 3,9 3,75
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BIJLAGE 1.5  OMZETVERHOUDING PER KLASSE

Bron: INretail Sportmonitor, 2019

In deze tabel is de verhouding per omzet-
klasse weergegeven. Per jaar is aangegeven 
wat het omzetaandeel in de totale INretail 
SportMonitor is. 
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Benchmark_CSV_Omzetklasse Benchmark Omzet Klanten Gem Bedrag Stuks

2015 Totaal 100%

A 2,90% 100,84% 97,49% 103,44% 102,44%

D 15,60% 95,06% 93,72% 101,43% 93,12%

F 37,91% 100,00% 97,61% 102,45% 99,51%

E 12,18% 98,42% 98,98% 99,43% 93,45%

C 20,23% 102,75% 103,10% 99,66% 102,48%

B 11,18% 98,12% 96,07% 102,13% 96,98%

2016 Totaal 100%

C 21,49% 103,89% 100,21% 103,67% 105,98%

D 15,75% 101,64% 98,37% 103,32% 97,19%

F 36,11% 99,11% 94,60% 104,77% 90,33%

E 12,22% 100,40% 97,47% 103,01% 103,29%

A 3,34% 109,12% 105,55% 103,39% 113,58%

B 11,09% 102,85% 108,95% 94,40% 108,51%

2017 Totaal 100%

A 3,13% 97,31% 94,71% 102,74% 93,35%

D 15,95% 96,10% 93,33% 102,97% 92,29%

C 20,54% 96,65% 93,73% 103,12% 92,37%

F 37,40% 100,05% 94,25% 106,16% 94,98%

E 12,05% 91,59% 87,26% 104,97% 86,59%

B 10,93% 94,87% 92,73% 102,30% 89,50%

2018 Totaal 100%

D 17,35% 102,76% 104,30% 98,53% 104,74%

F 41,39% 100,75% 100,06% 100,69% 99,89%

E 10,94% 97,20% 98,35% 98,83% 95,69%

C 17,37% 94,71% 96,58% 98,07% 96,49%

B 10,44% 92,10% 94,86% 97,10% 93,49%

A 2,51% 89,55% 94,12% 95,14% 88,69%
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INSPIRATIECASES

BIJLAGE 2.1  VAN BESTEDEN NAAR BIJDRAGEN 

De consument van de toekomst wordt steeds bewuster en denkt goed na over de lange 
termijn impact van zijn keuzes op de wereld, maatschappij en zichzelf. Voor retail is verant-
woord ondernemen een hygiëne factor en transparantie wordt de volgende. Om volledige 
transparantie te realiseren werken steeds meer retailers met storytelling, transparante prijs-
modellen en innovatieve technologie zoals image recognition en augmented reality.

Consequenties en advies voor de sportbranche
De verwachting is dat een bijdrage aan een betere wereld in een rap tempo belangrijker 
wordt in de sportretail. Niet alleen op het gebied van milieu, ook werkomstandigheden in de 
productieketen en sociaal maatschappelijke problemen worden aangepakt. We zien nu nog 
dat elk sportmerk ‘iets’ doet, maar richting de toekomst zal het nodig zijn om verantwoord 
ondernemen volledig te integreren in je business model. Om een lage retailprijs te behouden 
en toch te verduurzamen kunnen retailers inefficiënties aanpakken. Denk hierbij aan het 
verminderen van verpakkingsmateriaal, het inzamelen van gebruikte producten, dichter-
bij inkopen en het bundelen van bezorgingen. Slimme algoritmes kunnen hierbij helpen. 
Het inzichtelijk maken van processen voor de consument dwingt retailers om hun eigen 
problemen aan te pakken. Retailers kunnen een sociale bijdrage leveren door projecten te 
ondersteunen of initiatieven te organiseren, zoals een hardloopwedstrijd voor een goed doel 
of een sportdag voor eenzame ouderen.Consumenten worden steeds kritischer. Het is daar-
om belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn. Dit kan op verschillende manieren, met of 
zonder gebruik van technologie. Wat vindt mijn klant belangrijk en wat wil hij weten? Welke 
manier van communicatie past hierbij?

VAN WEGWERPEN NAAR DOORGEVEN

Richting de toekomst zien we business modellen in retail steeds meer transformeren van 
lineair naar circulair. Gedreven door prijsbewustzijn en de behoefte om een bijdrage te le-
veren aan een betere wereld staan consumenten steeds meer open voor het hergebruiken 
van producten en materialen. Retailers spelen hier op in door het aanbieden van refurbished 
en tweedehands producten, het terugnemen van gebruikte producten om materialen te 
recyclen en het opzetten van platforms.

Consequenties en advies voor de sportbranche
Het hergebruiken van producten zien we al langer in andere branches zoals elektronica 
en wonen. Ook in de sportretail kennen we het principe van de tweedehands markt, maar 
de verwachting is dat de vraag naar cyclische producten sterk zal toenemen richting de 
toekomst. De traditionele lijn van produceren, consumeren en weggooien moet doorbroken 
worden, waarbij afval de nieuwe grondstof wordt. Als sportretailer kan je een belangrijke rol 
spelen in het sluiten van de cirkel. Zo kan je als retailer een platform faciliteren waarbij vraag 
en aanbod van gebruikte producten bij elkaar worden gebracht. Consumenten kunnen 
hun gebruikte producten inleveren in ruil voor een kortingsbon op een van de producten 
of diensten van de retailer. Nadat de gebruikte producten zijn gereinigd opgeknapt kunnen 
ze worden verkocht. Een ander mogelijk business model richt zich meer op materialen dan 
op het product zelf. Consumenten kunnen bijvoorbeeld textiel inleveren in ruil voor een 
kortingsbon. Het ingeleverde materiaal kan vervolgens worden gebruikt om nieuwe sport-
kleding van te produceren.
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Stella McCartney voor Adidas vermijdt leer en 

werkt met overgebleven kasjmierresten uit Italiaanse kleding-

fabrieken, waardoor de impact op het milieu 92% verminderd is. 

Naast de keuze voor duurzame materialen werkt Stella McCartney 

samen met organisaties als de Sustainable Fibre Alliance en de 

Wildlife Conservation Society. Hiermee probeert het merk ver-

woestijning van het gebied in Mongolië waar de kasjmier schapen 

grazen te herstellen.

Trocathlon
Decathlon organiseert tweedehands markten op de parkeerplaat-

sen van hun filialen. Consumenten kunnen hun online geregis-

treerde sportartikelen inleveren. Experts van Decathlon contro-

leren de producten op kwaliteit, adviseren een prijs en verkopen 

het door zonder commissie. De consument krijgt in ruil voor zijn 

gebruikte sportartikelen een waardebon die is in te leveren bij de 

winkels en webshop van Decathlon.

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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VAN EINDGEBRUIKER NAAR VORMGEVER

In een wereld waarin consumenten hun identiteit uiten via allerlei kanalen is er een groei-
ende behoefte aan gepersonaliseerde producten. Sterk gedreven door technologische 
ontwikkelingen betrekken merken en retailers de eindgebruiker steeds vaker bij het produc-
tieproces. Naast persoonlijke relevantie zorgt dit ook voor vermaak bij de consument. Vaak 
is er een bepaalde basis voor een design met een aantal variërende parameters, maar het 
komt ook voor dat de consument het volledige product kan ontwerpen.

Consequenties en advies voor de sportbranche
In vrijwel elke branche is maatwerk in opkomst. In de sportretail kennen we maatwerk al om 
de functionaliteit van een product te verbeteren, zoals thermoplastische wielrenschoenen. 
Maar het gaat verder dan dat. Maatwerk zal in sportretail nog populairder worden zowel op 
functioneel als op esthetisch gebied. Sportswear wordt namelijk niet altijd gekocht voor 
functionele doeleinden, maar steeds vaker als dagelijkse mode. De toenemende populari-
teit van athleisure betekent een groeiende markt voor de retailer. Een uniek en persoonlijk 
design kan de esthetische waarde van een product enorm vergroten. Technieken zoals 
3D-4D-printing, laser en snelle breimachines maken het mogelijk om in de winkel producten 
te maken of te customizen. Ook online kan de klant betrokken worden in het productiepro-
ces door gebruik te maken van gelinkte design software. Voor fabrikanten betekent dit dat 
het design als intellectueel eigendom veel belangrijker wordt. Design is het nieuwe product 
in een wereld die transformeert van massaproductie naar maatwerk. Waar maatwerk nu nog 
tot het premium segment behoort is de verwachting dat dit in de toekomst steeds vaker 
beschikbaar wordt voor de massa tegen een lagere prijs.
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BIJLAGE 2.2  VAN TIMESLOT NAAR TIMEFIT 

Consumenten hebben het druk en gaan bewust om met hun tijd. Waar nu de retailer vaak 
nog het timeslot van een levering bepaalt, is in de toekomst de consument de baas. Hij 
bepaalt waar, wanneer en hoe hij toegang krijgt tot bestellingen. Op dit moment is snelheid 
een belangrijke kerncompetitie voor de retailer. Hier wordt flexibiliteit aan toegevoegd. Om 
aan de verwachtingen van de consument te kunnen voldoen maken retailers steeds vaker 
gebruik van drone en robot delivery, afhaalpunten, lockers en smart lock technologie.

Consequenties en advies voor de sportbranche
In tijden van sterke concurrentie kan snelle en flexibele levering een onderscheidende factor 
zijn voor de sportretailer. Hier komt een logistiek component bij kijken. Zowel wanneer dit 
gedeelte zelf wordt beheerd als wanneer het wordt uitbesteed is het belangrijk om te kijken 
of er ruimte is voor keuzemogelijkheid van het bezorgmoment. 

Flexibiliteit kan ook worden vergroot door het bieden van een pick-up point in de winkel. 
Met behulp van technologie (bijvoorbeeld QRscanning) kan de klant gemakkelijk worden 
geïdentificeerd waardoor het pickup proces versnelt of zelfs volledig automatisch verloopt. 
Dit biedt ook mogelijkheden om buiten de openingstijden van de winkel om te werken. Denk 
hierbij aan levering vanuit een automaat aan de buitenzijde van de winkel of vanuit een 
locker-punt in een woonwijk.

Tmall x Intersport
Tmall en Intersport hebben een co-branded megastore in Beijing. 

Deze futuristische winkel abiedt een vier keer zo groot virtueel 

assortiment dankzij Cloud Shelf technologie. Naast de mobiele 

webshop kunnen consumenten onder andere 24 uur per dag 

bestellen via het interactieve scherm bij de ingang. Vervolgens 

wordt dit product binnen vijf kilometer van de winkel binnen twee 

uur bezorgd.

In het House of Innovation in Shanghai krijgen NikePlus members 

toegang tot de Nike by You studio. Tijdens een één-op-één 

sessie met een ontwerper kan de consument zijn eigen snea-

kers creëren en kopen. De mogelijkheden variëren van gekleurde 

veters tot borduursels.

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Eind 2017 lanceerde Adidas een nieuwe mobiele app die volledig is 

gepersonaliseerd. Naast een webshop biedt de Adidas app
een newsfeed met nieuwe producten, aankondigingen en 

evenementen op basis van de interesses, koopgeschiedenis en 

persoonlijke informatie van de consument. Daarnaast is er een  

AI chatfunctie waar de klant terecht kan voor vragen. 

De Family Hub van Samsung is een slimme koelkast 

die met sensoren bijhoudt wanneer producten bijna op zijn of  

bederven. Consumenten kunnen op afstand in de koelkast 

kijken en online bestellingen plaatsen, via het touchscreen op 

de buitenkant of via de app. Naast slim management van je 

voedingsproducten kan de koelkast verbinding maken met andere 

apparaten via Smart Home.

BIJLAGE 2.3  VAN MASSA- NAAR  
MICROMOMENTEN 
De consument wordt overspoeld door informatie, signalen en marketing die vaak niet rele-
vant zijn voor dat individu. Juist door de schaarste in vrije tijd is de behoefte aan relevantie 
en gemak groter dan ooit. Geprogrammeerde massamarketing en data gedreven persoonlij-
ke marketing worden daarom steeds belangrijker. De customer journey zit vol met momen-
ten waarop consumenten geconfronteerd willen of kunnen worden. De retailer moet op het 
juiste moment, op het juiste apparaat en op het juiste kanaal met een relevante boodschap 
komen.
 
Consequenties en advies voor de sportbranche
Op dit moment zijn sportfabrikanten, sportretailers en communicatieplatformen vaak 
afzonderlijk verantwoordelijk voor onderdelen van de customer journey. Door de transitie 
naar open datasystemen zal dit gaan veranderen. Het gaat er in de toekomst vooral om 
hoe partijen met elkaar samen kunnen werken om de customer journey zo persoonlijk en 
relevant mogelijk te maken. Het verzamelen van persoonlijke informatie over de consument 
is hierbij essentieel. Aankoopgeschiedenis, sportgedrag en –voorkeuren, maten en interes-
ses vormen een gedetailleerd beeld van de klant. De retailer kan actief inspelen op dit profiel 
door bijvoorbeeld een product- of merksuggestie te doen, een persoonlijke kortingscode 
te geven of te informeren over evenementen. Bedenk bij iedere communicatie richting de 
klant: is dit bericht waardevol voor de klant? Is dit het juiste moment/medium voor dit be-
richt? Hoe verbindt dit bericht verschillende punten in de customer journey?

VAN AANKOOP NAAR ALGORITME

Technologie, smart data en algoritmes maken het mogelijk om de behoeften van de con-
sument te voorspellen en hierop te reageren. De komende jaren krijgt de consument dan 
ook steeds meer producten automatisch geleverd. Met behulp van ambient commerce, 
connected devices, koopknoppen en abonnementen worden aankopen geautomatiseerd en 
geoptimaliseerd. Dit kan de consument kostbare tijd besparen.

Consequenties en advies voor de sportbranche
Ook de sportende consument maakt steeds meer gebruik van connected devices, online 
klantprofielen en andere kanalen waar data wordt verzameld over het koopgedrag. Voor de 
sportretailer is het de kunst om met behulp van deze data de klant echt te leren kennen 
en voorspellingen te maken. De mate waarin dit lukt bepaalt voor een groot deel hoe loyaal 
klanten zijn. Enerzijds ligt er een kans voor low interest producten die de consument met 
voorspelbare frequentie koopt. Denk bijvoorbeeld aan tennisballen. Een abonnementsmo-
del, notificaties of koopknoppen zorgen ervoor dat de consument gemakkelijk of volledig 
automatisch zijn nieuwe product afneemt.

Ambient commerce gaat een stap verder. Hierbij worden voorspellingen gedaan over 
behoeften op een specifiek moment. Zo kan de wintersportvakantie in de agenda van een 
klant bijvoorbeeld input geven voor welke producten (of productsuggesties) hij informatie 
krijgt toegestuurd. Geïntegreerde skills voor slimme speakers kunnen hierin mogelijkheden 
bieden.

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Bijlage 1. Sportparticipatie in 2019 

Totaal 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Drie grote 
steden + 
aggl. Rest west Noord Oost Zuid

Laag 
opgeleid Midden

Hoog 
opgeleid

Beneden 
modaal Modaal

Boven 
modaal

Aerobics/steps/spinning 
(groepslessen op muziek) 4,2% 5,0% 5,9% 3,6% 2,2% 1,7% 6,8% 5,2% 4,2% 3,6% 4,2% 4,0% 2,5% 4,1% 6,0% 4,1% 4,2% 4,3%
Aquajoggen 1,7% 1,6% 1,5% 1,9% 1,7% 0,5% 2,8% 1,2% 1,9% 0,9% 1,2% 2,4% 2,0% 1,5% 1,7% 1,5% 2,5% 1,4%
Badminton 3,0% 8,6% 3,4% 2,4% 1,2% 3,4% 2,6% 3,8% 2,9% 3,2% 2,4% 3,1% 2,5% 3,2% 3,0% 2,3% 3,2% 3,8%
Biljart/poolbiljart/snooker 4,0% 9,4% 4,6% 3,1% 2,2% 6,3% 1,7% 3,4% 3,9% 4,2% 4,0% 4,4% 3,2% 4,2% 4,3% 4,1% 4,0% 4,2%
Bowling 6,6% 18,8% 9,4% 3,9% 1,5% 7,3% 6,0% 5,9% 7,3% 5,4% 6,5% 6,8% 4,9% 7,1% 7,2% 6,7% 6,0% 6,5%
Dammen/schaken/bridge 2,1% 4,3% 2,3% 1,4% 2,2% 2,9% 1,3% 2,7% 1,9% 1,6% 2,3% 2,1% 1,3% 2,1% 2,9% 2,0% 1,6% 2,7%
Danssport 3,5% 8,5% 4,7% 2,1% 1,6% 1,3% 5,6% 4,1% 3,4% 3,4% 3,1% 3,4% 3,3% 2,8% 4,9% 3,6% 4,4% 2,6%
Darts 4,1% 8,8% 6,1% 3,0% 0,9% 7,0% 1,3% 4,1% 3,6% 3,5% 4,2% 5,1% 4,1% 4,3% 3,9% 4,3% 4,5% 4,2%
Fitness cardio/kracht 25,5% 36,1% 30,7% 22,7% 17,5% 24,7% 26,3% 28,3% 25,6% 21,4% 26,4% 24,3% 18,8% 25,3% 31,7% 23,0% 26,8% 28,1%
Golf 2,5% 2,7% 1,7% 2,6% 3,6% 3,5% 1,4% 2,4% 3,0% 1,2% 2,4% 2,4% 1,9% 2,1% 3,6% 1,3% 2,0% 3,9%
Hardlopen/joggen/trimmen 14,9% 24,8% 24,1% 10,8% 2,0% 16,8% 13,0% 18,07% 15,2% 13,4% 14,9% 12,9% 7,1% 13,0% 25,3% 11,3% 14,2% 20,3%
Jeu de boules 1,5% 1,8% 1,0% 1,4% 2,6% 2,2% 0,9% 0,9% 1,6% 0,9% 1,8% 2,0% 1,5% 1,6% 1,5% 1,4% 1,6% 2,1%
Klimsport/bergwandelen 2,4% 5,7% 3,3% 1,7% 0,6% 2,7% 2,1% 2,1% 2,4% 2,4% 2,8% 2,1% 1,1% 2,1% 4,1% 2,0% 1,4% 3,1%
Midgetgolf 2,7% 7,4% 3,3% 2,0% 1,2% 2,8% 2,6% 2,7% 3,1% 1,6% 2,4% 3,1% 2,6% 2,8% 2,8% 2,3% 1,7% 3,5%
Mountainbiken 3,3% 6,0% 4,3% 3,1% 0,7% 4,9% 1,7% 2,8% 2,7% 3,3% 4,3% 3,4% 1,3% 3,4% 4,9% 1,9% 2,5% 4,9%
Paardensport 1,5% 3,9% 2,3% 0,9% 0,4% 0,4% 2,6% 1,1% 1,9% 1,5% 1,2% 1,7% 1,3% 1,5% 1,7% 1,4% 1,2% 1,3%
Schaatsen 4,6% 15,7% 6,2% 2,5% 1,2% 4,6% 4,7% 6,2% 4,6% 5,6% 4,7% 3,3% 3,0% 4,4% 6,4% 4,2% 3,6% 5,2%
Skeeleren/skaten 1,5% 4,8% 2,4% 0,6% 0,1% 1,0% 2,0% 0,8% 1,8% 1,0% 2,0% 1,4% 1,0% 1,5% 1,9% 1,5% 1,8% 1,2%
Skiën 4,7% 8,3% 6,2% 4,2% 1,5% 5,3% 4,1% 5,3% 5,7% 3,2% 4,7% 3,8% 1,4% 4,2% 8,5% 3,3% 3,5% 7,3%
Squash 2,1% 6,1% 3,6% 0,9% 0,1% 2,9% 1,3% 1,9% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,0% 2,0% 3,2% 1,8% 2,1% 2,4%
Tafeltennis 2,9% 9,2% 3,5% 1,9% 0,9% 3,9% 1,8% 3,2% 3,2% 2,2% 2,6% 2,8% 1,8% 2,7% 4,1% 2,0% 1,7% 4,0%
Tennis 5,2% 7,0% 6,0% 4,8% 3,7% 5,8% 4,6% 6,8% 5,1% 2,6% 4,8% 5,8% 3,0% 5,0% 7,6% 3,9% 4,7% 7,3%
Toerfietsen in de vrije tijd 12,5% 5,2% 8,1% 15,7% 18,1% 13,9% 11,1% 10,1% 13,8% 14,4% 13,61% 10,6% 11,3% 12,8% 12,9% 11,7% 11,3% 15,6%
Vecht- en verdedigingssporten 
(excl. judo) 1,8% 4,6% 3,1% 0,8% 0,3% 2,2% 1,5% 2,1% 2,2% 0,9% 2,1% 1,5% 1,6% 1,7% 2,4% 1,6% 1,9% 1,8%
Veldvoetbal 4,5% 14,6% 6,3% 2,6% 0,6% 8,1% 0,9% 3,6% 4,0% 5,0% 5,4% 4,8% 3,5% 4,5% 5,4% 4,0% 3,7% 5,7%
Volleybal 2,5% 5,9% 2,9% 2,0% 1,3% 2,8% 2,2% 1,8% 2,3% 4,0% 2,8% 2,3% 1,5% 2,4% 3,4% 1,8% 2,6% 2,9%
Wandelen/wandelsport/nordic 
walking 23,7% 15,6% 19,6% 27,6% 28,4% 21,0% 26,4% 18,5% 23,1% 25,0% 26,4% 25,1% 19,9% 24,0% 26,6% 22,9% 24,3% 26,2%
Wielrennen 4,2% 3,4% 6,2% 3,8% 1,8% 6,6% 1,8% 5,2% 4,2% 4,2% 4,2% 3,5% 2,0% 3,1% 8,3% 2,4% 4,4% 6,8%
Yoga/pilates 6,0% 7,1% 8,0% 5,3% 3,2% 1,7% 10,2% 7,9% 6,6% 4,7% 5,7% 4,7% 3,1% 5,1% 10,0% 6,3% 5,8% 5,3%
Zaalvoetbal 1,9% 4,2% 3,0% 1,1% 0,4% 3,4% 0,4% 1,7% 1,6% 2,0% 2,3% 2,0% 1,3% 1,8% 2,5% 1,3% 1,6% 2,8%
Zwemsport (excl. waterpolo) 10,4% 8,8% 12,3% 9,9% 9,1% 8,4% 12,4% 10,7% 10,8% 10,1% 11,2% 9,2% 8,4% 9,9% 13,2% 10,7% 10,9% 9,5%

BIJLAGE 3 - DE SPORTER VAN NU - SPORTFOCUS 2019

BIJLAGE 3.1  SPORTPARTICIPATIE IN 2019

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Bijlage 2. Ontwikkeling sportparticipatie 2016-2019 in procentpunt

Totaal 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Drie grote 
steden + 

aggl. Rest west Noord Oost Zuid
Laag 

opgeleid Midden
Hoog 

opgeleid
Beneden 
modaal Modaal

Boven 
modaal

Aerobics/steps/spinning 
(groepslessen op muziek) -1,0% -2,9% -0,9% -0,8% -0,5% -0,2% -1,7% -1,1% -1,3% -2,0% -0,6% -0,4% -0,4% -0,8% -1,6% -0,6% -1,1% -1,2%
Aquajoggen 0,3% 0,1% 0,3% 0,5% 0,0% 0,1% 0,5% -0,2% 0,7% -0,3% -0,4% 1,0% 0,9% 0,2% 0,0% 0,0% 1,3% -0,2%
Badminton 0,5% 2,1% 0,8% 0,2% 0,0% 0,7% 0,3% 2,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% 0,7% 0,4% 0,5% 0,9% 1,0%
Biljart/poolbiljart/snooker 0,7% 3,9% 1,2% 0,4% -0,7% 1,0% 0,4% 0,3% 0,9% 1,1% 1,0% 0,5% 0,8% 0,8% 0,6% 0,4% 0,9% 0,8%
Bowling 1,7% 8,5% 2,3% 0,5% 0,2% 1,8% 1,7% 1,2% 2,4% 0,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,9% 1,3% 1,9% 1,4% 1,3%
Dammen/schaken/bridge 0,3% 2,1% 0,9% -0,2% -0,5% 0,5% 0,2% 1,0% -0,1% 0,5% 0,2% 0,4% 0,0% 0,7% 0,2% 0,1% 0,3% 0,5%
Danssport 0,5% 0,3% 1,1% 0,3% -0,3% 0,1% 0,9% 0,9% 0,2% 0,3% 0,2% 0,8% 1,1% -0,2% 1,3% -0,2% 1,8% 0,2%
Darts 0,5% 2,3% 1,2% -0,3% 0,0% 0,9% 0,1% 0,8% 0,4% 0,3% 0,6% 0,4% 0,9% 0,0% 0,7% 0,3% 1,0% 0,5%
Fitness cardio/kracht 1,9% 2,4% 2,0% 2,7% 1,2% 2,1% 1,8% 1,7% 2,6% 1,8% 1,6% 1,5% 1,0% 0,5% 4,9% 1,5% 3,8% 2,3%
Golf 0,1% 1,0% -0,4% 0,2% 0,5% 0,1% 0,1% -0,6% 0,5% -0,6% 0,4% 0,1% 0,8% 0,4% -0,6% 0,4% 0,3% -0,1%
Hardlopen/joggen/trimmen 0,1% -2,5% 0,4% 1,0% -0,3% 0,6% -0,5% 2,90% -0,6% -1,9% -0,7% 0,6% 0,3% -1,3% 3,1% -1,1% 2,7% 1,6%
Jeu de boules 0,2% -0,1% 0,3% 0,3% -0,1% 0,6% -0,2% -0,4% 0,5% -0,7% 0,5% 0,3% 0,1% 0,4% 0,0% 0,1% -0,1% 0,9%
Klimsport/bergwandelen 0,7% 1,6% 1,0% 0,6% 0,1% 0,9% 0,5% 0,0% 0,8% 1,4% 0,8% 0,7% 0,8% 0,4% 1,3% 0,3% -0,1% 1,3%
Midgetgolf 1,0% 5,1% 1,1% 0,3% 0,5% 1,0% 1,0% 0,7% 1,4% 0,0% 0,7% 1,4% 1,6% 1,0% 0,5% 0,8% -0,1% 1,6%
Mountainbiken 0,2% 0,7% -0,6% 1,0% 0,3% 0,0% 0,4% 0,9% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% -0,1% 0,0% 0,8% -0,6% -0,4% 0,8%
Paardensport 0,2% 0,7% 0,3% 0,1% 0,0% -0,1% 0,6% -0,3% 0,4% -0,2% 0,1% 0,6% 0,5% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% -0,1%
Schaatsen 2,2% 8,4% 3,0% 0,9% 0,9% 2,3% 2,2% 3,3% 2,1% 1,6% 2,4% 1,8% 1,6% 2,0% 3,2% 1,6% 1,9% 2,7%
Skeeleren/skaten -0,1% -0,9% -0,2% 0,1% 0,0% 0,0% -0,3% -1,0% 0,0% -0,8% 0,5% 0,0% 0,3% -0,3% -0,2% -0,6% 0,5% -0,3%
Skiën 1,2% 1,2% 1,6% 1,5% 0,2% 1,5% 1,0% 1,7% 1,5% 0,0% 1,3% 1,0% -0,1% 1,3% 2,6% 0,7% 1,3% 2,2%
Squash 0,4% 1,7% 0,7% 0,1% 0,0% 0,3% 0,5% 0,0% 0,2% 1,0% 0,4% 0,6% 0,3% 0,4% 0,5% 0,1% 0,9% 0,0%
Tafeltennis 0,9% 4,3% 1,0% 0,6% 0,2% 1,4% 0,4% 1,4% 1,3% 0,5% 0,5% 0,7% 0,7% 0,8% 1,5% 0,2% 0,3% 1,8%
Tennis 0,5% 0,8% 0,8% 0,9% -0,5% -0,1% 1,1% 2,4% 0,2% -1,8% -0,1% 1,2% -0,1% 1,1% 0,6% 0,8% 0,9% 0,4%
Toerfietsen in de vrije tijd 1,7% 0,2% 1,4% 1,8% 3,1% 1,1% 2,2% 1,4% 2,7% 0,6% 2,92% 0,0% 1,7% 2,6% 0,4% 2,4% -0,1% 3,1%
Vecht- en verdedigingssporten 
(excl. judo) 0,5% 1,3% 1,1% 0,0% 0,2% 0,8% 0,3% 0,5% 0,8% -0,4% 0,8% 0,4% 0,8% 0,3% 0,8% 0,2% 0,8% 0,4%
Veldvoetbal 0,2% 4,3% -0,4% 0,2% 0,1% 0,4% 0,0% -0,1% -0,3% 0,8% 0,4% 0,6% 0,0% 0,3% 0,4% 0,6% 0,0% -0,1%
Volleybal -0,2% -0,4% -0,3% -0,1% 0,2% -0,5% 0,2% 0,5% -0,4% -0,2% -0,9% 0,4% -0,4% 0,0% -0,2% -0,5% 0,2% -0,3%
Wandelen/wandelsport/nordic 
walking 1,8% 1,1% 1,8% 1,5% 3,3% 1,8% 1,8% 1,0% 1,7% 0,2% 3,7% 1,4% 2,4% 2,2% 0,5% 1,9% 1,8% 2,8%
Wielrennen 0,4% -0,1% 0,7% 0,3% 0,7% 0,6% 0,3% 1,8% 0,4% 0,3% 0,3% -0,2% 0,2% -0,3% 2,4% 0,3% 0,9% 1,2%
Yoga/pilates 1,2% 0,1% 2,1% 1,2% 0,3% 0,5% 2,0% 1,4% 1,5% 1,1% 1,6% 0,4% 0,6% 1,0% 2,7% 1,3% 1,8% 0,4%
Zaalvoetbal 0,1% -0,2% 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,5% -0,2% -0,2% 0,1% 0,2% -0,1% 0,1% 0,3% -0,1% -0,3% 0,4%
Zwemsport (excl. waterpolo) -0,6% -5,5% -1,5% 1,2% 0,2% -0,8% -0,5% -0,2% -0,7% -1,2% 0,3% -1,3% -0,1% -1,3% 0,1% -0,7% 0,9% -1,9%

BIJLAGE 3 - DE SPORTER VAN NU - SPORTFOCUS 2019

BIJLAGE 3.2  ONTWIKKELING SPORTPARTICIPATIE 2016-2019 IN PROCENTPUNT

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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47%

57%

Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Heb je voor het kopen van je laatste sport aankoop eerst informatie opgezocht? 

Ja, ik heb van tevoren informatie gezocht Nee, ik heb geen informatie gezocht

BIJLAGE 4 - DE CUSTOMER JOURNEY - SPORTFOCUS 2019

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019

BIJLAGE 4.1  SEARCH
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Informatiebronnen Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Bezoeken van online winkels 28% 31% 29% 31% 32% 27% 29% 32%

Algemene zoekmachines 28% 29% 37% 32% 28% 15% 30% 28%

Bezoeken van fysieke winkels 18% 16% 7% 14% 19% 29% 17% 15%

Online forums en blogs 5% 5% 1% 6% 4% 3% 6% 3%

Lezen van flyers/folders van winkels 5% 3% 4% 3% 3% 8% 3% 4%

Bespreken met familie, vrienden of kennissen 4% 3% 7% 3% 3% 4% 3% 4%

Bespreken met teamgenoten/verenigingsleden 4% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 4%

Lezen van e-mail nieuwsbrieven 2% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 2%

Advertenties of artikelen in gedrukte media 1% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 2%

Bekijken van etalages 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1%

Tv of radio 1% 1% 3% 1% 0% 0% 0% 2%

Social media 0% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 1%

Anders 2% 2% 1% 2% 3% 3% 2% 2%

Totaal online bronnen 63% 67% 72% 71% 65% 49% 68% 66%

Totaal offline bronnen 35% 31% 27% 27% 32% 48% 30% 32%

Heb je voor het kopen van je laatste sport aankoop eerst informatie opgezocht?

BIJLAGE 4 - DE CUSTOMER JOURNEY - SPORTFOCUS 2019

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

Bezoeken van online winkels 27% 29% 30% 31% 27% 32% 19% 27%

Algemene zoekmachines 36% 37% 31% 32% 25% 28% 16% 15%

Bezoeken van fysieke winkels 14% 7% 15% 14% 21% 19% 33% 29%

Online forums en blogs 5% 1% 5% 6% 4% 4% 2% 3%

Flyers/folders van winkels 2% 4% 4% 3% 6% 3% 9% 8%

Bespreken met familie, vrienden of kennissen 5% 7% 4% 3% 4% 3% 3% 4%

Bespreken met teamgenoten/ verenigingsleden 7% 3% 3% 3% 5% 4% 4% 4%

E-mail nieuwsbrieven 0% 3% 2% 2% 2% 2% 5% 3%

Advertenties of artikelen in gedrukte media 0% 1% 2% 2% 1% 2% 3% 3%

Etalages 1% 1% 2% 2% 1% 0% 2% 1%

Tv of radio 1% 3% 0% 1% 1% 0% 0% 0%

Social media 1% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 1%

Anders 1% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 3%

Totaal online bronnen 68% 72% 68% 71% 58% 65% 43% 49%

Totaal offline bronnen 30% 27% 30% 27% 39% 32% 54% 48%

Heb je voor het kopen van je laatste sport aankoop eerst informatie opgezocht?

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019

BIJLAGE 4 - DE CUSTOMER JOURNEY - SPORTFOCUS 2019
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30% 30% 30% 30% 30% 32% 30% 30%

26% 27% 23% 26% 30% 29%
28% 27%

4% 2%
5% 3%

2% 2%
2% 2%

8% 7% 7% 8% 6% 7% 7% 7%

15% 17% 18% 18% 17% 12% 17% 17%

13% 11% 12% 10% 11%
12% 11% 11%

4% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 4%
0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1%

Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Je geeft aan je voor je laatste aankoop georiënteerd te hebben. Wat voor soort informatie heb je gezocht?

Prijs Producteigenschappen Trends Nieuwe producten Reviews Advies Winkelopeningstijden Anders

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019

BIJLAGE 4 - DE CUSTOMER JOURNEY - SPORTFOCUS 2019
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77%
65%

57%
49% 49%

65%
77%

57% 58%

2%

3%

3%

2% 4%

3%

1%

3% 3%

12%

15%
20%

29% 24%

15%

8%

21% 19%

1%

3% 3% 3% 5%
3%

1%
4% 3%

3%
6% 7% 5% 8% 6%

5%
6% 7%

5% 9% 10% 13% 11% 9% 7% 9% 11%

Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Welke manier van kopen heeft jouw voorkeur voor de sport(en) die je regelmatig beoefent? (algemene voorkeur)

Kopen in de fysieke winkel Online kopen en in de winkel afhalen Online kopen en laten bezorgen

Online kopen en ergens afhalen Het maakt mij niet uit Dat hangt van het moment af

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019

BIJLAGE 4 - DE CUSTOMER JOURNEY - SPORTFOCUS 2019
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64%

49%
59%

49%

70% 65%
78% 77%

2%

2%

4%

4%

2%
3%

3% 1%
16%

29%
18%

24%

13%
15%

5% 8%2% 3% 4% 5%
2% 3%

2% 1%8%
5% 5% 8%

5% 6% 4% 5%
7% 13% 11% 11% 8% 9% 7% 7%

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar

Welke manier van kopen heeft jouw voorkeur voor de sport(en) die je regelmatig beoefent? 
(algemene voorkeur)

Kopen in de fysieke winkel Online kopen en in de winkel afhalen Online kopen en laten bezorgen

Online kopen en ergens afhalen Het maakt mij niet uit Dat hangt van het moment af

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019

BIJLAGE 4 - DE CUSTOMER JOURNEY - SPORTFOCUS 2019
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83%

63% 61% 61% 61% 65%
53%

60% 62%

2%

7% 7% 6% 7%
6%

10%
6% 7%

6%

7% 10% 10% 11% 8%

8%
11% 8%

2%

4% 3% 2% 3% 4%

3%
3% 3%

3%

7% 8% 9% 9% 7%
9%

9% 7%

3%
11% 11% 12% 10% 11%

17%
10% 13%

Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Welke manier van kopen heeft jouw voorkeur voor de sport(en) die je regelmatig beoefent? (eerste 
aankoop)

Kopen in de fysieke winkel Online kopen en in de winkel afhalen Online kopen en laten bezorgen

Online kopen en ergens afhalen Het maakt mij niet uit Dat hangt van het moment af

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019

BIJLAGE 4 - DE CUSTOMER JOURNEY - SPORTFOCUS 2019
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67%
61% 65% 61% 62% 65%

52% 53%

7%
6%

7%
7% 7% 6%

9% 10%

6%
10%

8%
11% 7% 8%

7% 8%

3%
2%

4% 3% 4% 4%

6% 3%

5%
9%

7% 9% 8% 7%
9% 9%

11% 12% 10% 10% 12% 11%
17% 17%

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar

Welke manier van kopen heeft jouw voorkeur voor de sport(en) die je regelmatig beoefent? (eerste 
aankoop)

Kopen in de fysieke winkel Online kopen en in de winkel afhalen Online kopen en laten bezorgen

Online kopen en ergens afhalen Het maakt mij niet uit Dat hangt van het moment af

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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48%

24% 21%
14% 16%

25%
35%

21% 21%

5%

10%
8%

7% 8%

9%

11%

7% 10%

25%

34%
37%

46% 42%
33%

22%

38% 36%

3%

8% 9% 7% 11% 7% 6% 9% 8%

10%
11% 11% 12% 12%

11% 10% 12% 11%

9% 13% 13% 14% 11% 15% 14% 12% 14%

Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Welke manier van kopen heeft jouw voorkeur voor de sport(en) die je regelmatig beoefent? 
(vervolgaankopen)

Kopen in de fysieke winkel Online kopen en in de winkel afhalen Online kopen en laten bezorgen

Online kopen en ergens afhalen Het maakt mij niet uit Dat hangt van het moment af

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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22%
14% 18% 16%

28% 25%
36% 35%

7%
7%

10%
8%

11% 9%

14% 11%

41%
46%

39%
42%

30% 33%

18% 22%

4% 7% 9% 11% 7% 7% 8% 6%

11% 12% 12% 12% 10% 11% 9% 10%

15% 14% 11% 11% 15% 15% 15% 14%

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar

Welke manier van kopen heeft jouw voorkeur voor de sport(en) die je regelmatig beoefent? 
(vervolgaankopen)

Kopen in de fysieke winkel Online kopen en in de winkel afhalen Online kopen en laten bezorgen

Online kopen en ergens afhalen Het maakt mij niet uit Dat hangt van het moment af

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019

BIJLAGE 4 - DE CUSTOMER JOURNEY - SPORTFOCUS 2019
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84%
78%

72%
65% 68%

77%
86%

70% 75%

5%
6%

6%

6%
8%

6%

2%

6%
6%

11% 16% 21%
29% 24%

17% 12%
23% 19%

Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Als je onderstaande producten voor de sport(en) die je beoefent zowel in de winkel als online kunt 
kopen, waar zou jij dan de volgende keer waarschijnlijk voor kiezen? (schoenen)

(Volledige) voorkeur winkel Neutraal (Volledige) voorkeur online

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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65

65%
55%

47% 44%
38%

53%

70%

47% 48%

13%

17%

17%
18%

19%

16%

9%

16% 18%

22%
28%

36% 38% 42%
31%

21%

37% 34%

Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Als je onderstaande producten voor de sport(en) die je beoefent zowel in de winkel als online kunt 
kopen, waar zou jij dan de volgende keer waarschijnlijk voor kiezen? (kleding)

(Volledige) voorkeur winkel Neutraal (Volledige) voorkeur online

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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59%

45%
38% 37%

26%

45%

63%

35% 40%

18%

22%

24% 23%

29%

20%

12%

23%
25%

23%
33%

39% 40% 44%
34%

25%

42%
34%

Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Als je onderstaande producten voor de sport(en) die je beoefent zowel in de winkel als online kunt 
kopen, waar zou jij dan de volgende keer waarschijnlijk voor kiezen? (overige producten)

(Volledige) voorkeur winkel Neutraal (Volledige) voorkeur online

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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3%

3%

4%

8%

11%

11%

12%

23%

27%

Imago van de winkel

Communicatie van de winkel

De aantrekkelijkheid van de winkel/webshop

Koopmogelijkheden

Het personeel

De service

De bereikbaarheid

Het assortiment

Prijs-kwaliteitverhouding

Stel hieronder je top 3 van onderwerpen samen die voor jou het meest belangrijk zijn wanneer je 
voor een winkel kiest om producten te kopen voor de sporten die je regelmatig beoefent.

Totaal 2019

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Belangrijkste aspect bij winkelkeuze Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Imago van de winkel 3% 5% 3% 2% 2% 3% 2%

Communicatie van de winkel 3% 2% 3% 3% 4% 3% 3%

De aantrekkelijkheid van de winkel/webshop 4% 6% 5% 3% 3% 4% 4%

Koopmogelijkheden 8% 9% 9% 7% 5% 8% 7%

Het personeel 11% 8% 9% 12% 16% 11% 10%

De service 11% 10% 11% 11% 13% 10% 12%

De bereikbaarheid 12% 11% 11% 12% 13% 11% 12%

Het assortiment 23% 23% 23% 23% 20% 22% 23%

Prijs-kwaliteitverhouding 27% 27% 27% 27% 25% 27% 27%

Stel hieronder je top 3 van onderwerpen samen die voor jou het meest belangrijk zijn wanneer je voor een winkel kiest om producten te kopen voor de 
sporten die je regelmatig beoefent.

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Belang van de prijs-
kwaliteitverhouding

Totaal 
2013

Totaal 
2016

Totaal 
2019

15-23 
jaar

24-44 
jaar

45-64 
jaar

65-80 
jaar Man Vrouw

Anders 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Duidelijke prijzen 12% 15% 14% 12% 16% 12% 18% 15% 13%

Het prijsniveau van de producten 
is goedkoop 20% 23% 20% 28% 21% 17% 15% 22% 18%

Veel artikelen in verschillende 
prijsklassen 25% 23% 22% 22% 22% 22% 22% 20% 25%

Artikelen zijn van goede kwaliteit 49% 52% 52% 52% 46% 56% 62% 50% 54%

Je krijgt waar voor je geld 68% 59% 60% 56% 63% 60% 56% 61% 59%

Je vindt de prijs-kwaliteitverhouding belangrijk. Waar doel je specifiek op met de prijs-kwaliteitsverhouding van de winkel? Selecteer maximaal 2 
antwoorden.

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Belang van het assortiment Totaal 
2013

Totaal 
2016

Totaal 
2019

15-23 
jaar

24-44 
jaar

45-64 
jaar

65-80 
jaar Man Vrouw

Anders 1% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 2%

Ze hebben de nieuwste 
modellen/producten 10% 7% 6% 10% 6% 4% 6% 7% 4%

Ze verkopen eigen merken 3% 5% 6% 6% 6% 5% 9% 5% 7%

Aanbod van specifieke andere 
merken 5% 6% 6% 7% 6% 7% 7% 7% 6%

Aanbod van bekende A-merken 13% 13% 14% 20% 13% 12% 16% 17% 10%

Het assortiment is actueel/van 
deze tijd 

20% 16% 15% 13% 17% 14% 15% 17% 14%

Het assortiment is mijn 
smaak/stijl 22% 22% 22% 22% 23% 21% 26% 17% 28%

Diep aanbod 30% 30% 29% 35% 30% 29% 20% 30% 28%

Beschikbaarheid van 
producten/altijd op voorraad 21% 34% 31% 25% 29% 33% 34% 30% 31%

Breed aanbod 41% 48% 49% 47% 48% 51% 47% 50% 48%

Je vindt het assortiment belangrijk. Waar doel je specifiek op met het assortiment van de winkel? Selecteer maximaal 2 antwoorden.

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Belang van het personeel Totaal 
2013

Totaal 
2016

Totaal 
2019

15-23 
jaar

24-44 
jaar

45-64 
jaar

65-80 
jaar Man Vrouw

Anders 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0%

Personeel ziet er verzorgd uit 3% 2% 4% 2% 7% 2% 3% 4% 4%

Personeel kent mij persoonlijk 5% 6% 6% 2% 6% 7% 6% 8% 3%

Het personeel geeft mij het 
gevoel dat ik belangrijk ben 7% 7% 8% 9% 8% 8% 7% 8% 8%

Voldoende personeel 
aanwezig/beschikbaar 

9% 10% 10% 5% 10% 10% 12% 9% 11%

Vriendelijk/Beleefd personeel 31% 31% 29% 35% 31% 25% 30% 26% 33%

Behulpzaamheid personeel 48% 44% 42% 53% 40% 39% 48% 40% 46%

Professioneel/deskundig 
personeel 83% 79% 75% 69% 70% 83% 74% 78% 71%

Je vindt personeel belangrijk. Waar doel je specifiek op met het personeel van de winkel? Selecteer maximaal 2 antwoorden.

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Belang van bereikbaarheid Totaal 
2013

Totaal 
2016

Totaal 
2019

15-23 
jaar

24-44 
jaar

45-64 
jaar

65-80 
jaar Man Vrouw

Anders 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%

Ruime openingstijden 23% 31% 27% 34% 34% 22% 12% 30% 25%

Parkeermogelijkheden 37% 35% 32% 14% 27% 40% 42% 29% 35%

Makkelijk bereikbaar 46% 43% 43% 45% 38% 44% 51% 44% 41%

Dichtbij/in de buurt 59% 62% 59% 71% 59% 58% 53% 57% 62%

Je vindt de bereikbaarheid belangrijk. Waar doel je specifiek op met de bereikbaarheid van de winkel? Selecteer maximaal 2 antwoorden.

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Belang van service Totaal 
2013

Totaal 
2016

Totaal 
2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Anders 5% 2% 3% 1% 3% 4% 0% 2% 4%

Hebben een spaarprogramma/klantenkaart 4% 3% 2% 7% 2% 1% 3% 3% 2%

Telefonische bereikbaarheid 2% 3% 3% 7% 4% 2% 4% 4% 3%

Mogelijkheid en snelheid nabestelmogelijkheden 6% 6% 4% 3% 3% 5% 7% 4% 4%

Bereikbaarheid na vijf uur 3% 3% 5% 7% 6% 4% 2% 5% 4%

Nauwelijks wachttijden bij de kassa 9% 7% 7% 6% 5% 8% 10% 6% 7%

Maatwerk (custom made) 7% 9% 7% 4% 7% 8% 7% 8% 7%

Online zichtbaarheid voorraad van winkel 2% 5% 7% 6% 9% 7% 5% 7% 8%

Ondersteunende technologie aanwezig 6% 10% 10% 10% 8% 12% 12% 13% 6%

Bezorgmogelijkheid 4% 7% 11% 14% 15% 6% 6% 10% 11%

Online bestellen 7% 12% 17% 9% 24% 13% 8% 16% 17%

Goede garantie 50% 44% 41% 35% 39% 39% 55% 42% 40%

Goede afhandeling/hulp bij klachten/ruilen/kapotte 
producten 74% 69% 62% 64% 54% 68% 69% 57% 65%

Je vindt de service belangrijk. Waar doel je specifiek op met de service van de winkel? Selecteer maximaal 2 antwoorden.

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Belang van 
koopmogelijkheden

Totaal 
2016

Totaal 
2019

15-23 
jaar

24-44 
jaar

45-64 
jaar

65-80 
jaar Man Vrouw

Anders 1% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 1%

Ik kan online kopen en elders het 
product afhalen 

11% 12% 8% 16% 8% 7% 11% 12%

Ik kan online kopen en in de 
winkel afhalen 16% 18% 21% 18% 17% 15% 20% 16%

Ik kan in een fysieke winkel 
kopen 

65% 55% 46% 53% 60% 67% 55% 55%

Ik kan online kopen en thuis 
laten bezorgen 63% 64% 74% 64% 62% 59% 62% 67%

Je vindt de koopmogelijkheden belangrijk. Waar doel je specifiek op met de koopmogelijkheden van de winkel? Selecteer maximaal 2 antwoorden.

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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4%

1%

1%

4%

7%

9%

7%

5%

12%

49%

1%

0%

1%

3%

5%

3%

5%

7%

13%

64%

6%

0%

1%

2%

2%

3%

7%

9%

10%

60%

Een andere reden

De drempel is hoger om naar een sportzaak te gaan

Deze winkel is in de buurt van andere winkels

Ik ben bekend met deze winkels voor andere producten

Bij deze winkel wil/kan ik ook andere producten kopen

Deze winkel is dichterbij

Geen noodzaak voor een specialist met kennis

Ik stel niet zulke hoge eisen aan het product

Sportzaken zijn (te) duur

Zij bieden best goede kwaliteit voor een scherpe prijs

Je hebt net aangegeven (ook) sportproducten aan te schaffen bij winkels zoals Lidl en/of Aldi wat 
geen typische sportspeciaalzaken zijn. Wat is hiervoor de belangrijkste reden?

Totaal 2019 Totaal 2016 Totaal 2013

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Redenen voor koop bij branchevreemde 
winkels Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Een andere reden 4% 1% 6% 6% 7% 5% 5% 5% 7%
De drempel is hoger om naar een sportzaak te 
gaan 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Deze winkel is in de buurt van andere winkels 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%

Ik ben bekend met deze winkels voor andere 
producten 4% 3% 2% 3% 2% 1% 3% 2% 2%

Bij deze winkel wil/kan ik ook andere producten 
kopen 7% 5% 2% 3% 2% 2% 6% 3% 2%

Deze winkel is dichterbij 9% 3% 3% 6% 3% 1% 4% 4% 2%

Geen noodzaak voor een specialist met kennis 7% 5% 7% 3% 7% 9% 4% 11% 4%

Ik stel niet zulke hoge eisen aan het product 5% 7% 9% 7% 12% 6% 8% 8% 10%

Sportzaken zijn (te) duur 12% 13% 10% 20% 9% 9% 11% 10% 11%
Zij bieden best goede kwaliteit voor een scherpe 
prijs 49% 64% 60% 51% 57% 65% 58% 57% 62%

Je hebt net aangegeven (ook) sportproducten aan te schaffen bij winkels zoals Lidl en/of 
Aldi wat geen typische sportspeciaalzaken zijn. Wat is hiervoor de belangrijkste reden?

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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41% 42% 40%
34% 34%

46% 50%
38% 42%

30% 32% 31%

27%
33%

31% 26%

31%
30%

29% 26% 29%
39%

33%
22% 24%

30% 28%

Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Hoe belangrijk zijn ervaringen van anderen en het productgebruik van anderen voor jou om te 
bepalen waar je koopt?

(Niet) belangrijk Neutraal (Zeer) belangrijk

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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44%
38% 34%

29% 26%

42%
49%

33% 36%

31%

30%
31%

31% 32%

31%
25%

31%
31%

25%
32% 35% 40% 42%

27% 26%
37% 33%

Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Hoe belangrijk zijn ervaringen van anderen en het productgebruik van anderen voor jou om te 
bepalen wat je koopt?

(Niet) belangrijk Neutraal (Zeer) belangrijk

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019

BIJLAGE 4 - DE CUSTOMER JOURNEY - SPORTFOCUS 2019
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Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Ervaringen face-to-face van 
vrienden/bekenden/collega's 62% 54% 49% 44% 48% 51% 51% 45% 53%

Ervaringen face-to-face van medesporters 39% 41% 37% 33% 36% 38% 44% 35% 39%

Geschreven reviews/ervaringen op vergelijkingssites 32% 39% 40% 33% 43% 42% 29% 43% 37%

Geschreven reviews/ervaringen op de websites van 
winkels en merken 20% 27% 34% 40% 37% 33% 19% 32% 37%

Ervaringen van onafhankelijke experts en 
professionele sporters (winkelpersoneel) 16% 19% 19% 17% 18% 22% 25% 21% 18%

Ervaringen op social media van 
vrienden/bekenden/collega's 11% 17% 14% 15% 17% 11% 11% 12% 17%

Ervaringen op forums en blogs 10% 15% 14% 15% 16% 14% 8% 16% 13%

Ervaringen op social media van andere personen 5% 8% 10% 18% 10% 7% 8% 10% 10%

Anders 2% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 1%

Ervaringen van anderen zijn niet onbelangrijk voor jou. Om wat voor ervaringen gaat dit dan met name?

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019

BIJLAGE 4 - DE CUSTOMER JOURNEY - SPORTFOCUS 2019
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Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Ja, sportmerken 5% 5% 6% 14% 7% 2% 1% 7% 4%

Ja, sportwinkels 3% 3% 3% 4% 4% 2% 1% 3% 3%

Ja, beide 4% 6% 8% 11% 11% 4% 2% 8% 7%

Nee, omdat ik niet actief ben op sociale media zoals 
Facebook en Twitter 22% 16% 17% 9% 13% 21% 29% 18% 16%

Nee, omdat ik dat niet nodig vind 58% 62% 59% 52% 56% 65% 61% 57% 61%

Nee, maar daar sta ik wel voor open 7% 9% 7% 11% 8% 6% 6% 7% 7%

Gemiddeld aantal gevolgde sportwinkels . 2,4 2,6 3,4 2,4 2,7 2,8 2,9 2,3

Gemiddeld aantal gevolgde sportmerken . 2,8 3,3 4,7 3,0 3,0 3,9 3,5 3,1

Totaal ja 14% 17% 29% 23% 8% 4% 18% 15%

Volg jij sportmerken en/of sportwinkels op sociale media zoals Facebook en Twitter? Hoeveel sportwinkels en/of sportmerken volg 
jij?

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019

BIJLAGE 4.27  SHARE
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Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Ik blijf zo op de hoogte van de nieuwe collectie 46% 55% 58% 61% 62% 47% 39% 57% 58%

Ik blijf zo op de hoogte van aanbiedingen 58% 58% 55% 53% 55% 56% 61% 54% 56%

Ik blijf zo op de hoogte van nieuwe technologische 
ontwikkelingen 

28% 31% 29% 26% 30% 32% 26% 35% 23%

Het is voor mij een vorm van klantenservice 20% 13% 10% 4% 11% 13% 13% 12% 8%

Het is voor mij een manier om deel te nemen aan 
activiteiten binnen de sport 7% 8% 9% 18% 7% 5% 7% 8% 9%

Ik kan zo in contact komen met medesporters 4% 5% 4% 3% 5% 3% 8% 6% 3%

Anders 1% 3% 4% 1% 4% 4% 8% 4% 4%

Waarom volg jij sportmerken en/of sportwinkels op sociale media of waarom zou jij dat doen?

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019

BIJLAGE 4.28  SHARE
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Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Fysieke sportwinkel waar naast dit sportmerk andere 
merken verkocht worden 51% 45% 38% 31% 34% 43% 47% 38% 38%

Eigen fysieke winkel van het sportmerk 9% 16% 16% 22% 15% 14% 19% 17% 15%

Online winkel waar naast dit sportmerk andere merken 
verkocht worden 8% 10% 13% 15% 16% 11% 6% 14% 13%

Eigen online winkel van het sportmerk 4% 5% 7% 13% 8% 4% 2% 8% 5%

Maakt mij niet uit 28% 24% 26% 19% 26% 28% 26% 24% 29%

Waar gaat jouw voorkeur naar uit wanneer je producten van een bepaald sportmerk wilt kopen?

BIJLAGE 5.1  VOORKEURSKANAAL VOOR AANKOOP VAN SPORTMERK

BIJLAGE 5 - HET ASSORTIMENT EN DE ROL VAN MERKEN - SPORTFOCUS 2019

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Bezit geen private label versus A-merk

Geen private label 2019 Geen private label 2016 Geen A-merk 2019 Geen A-merk 2016

Totaal 43% 50% 24% 24%

15-23 jaar 45% 60% 22% 24%

24-44 jaar 42% 52% 23% 23%

45-64 jaar 42% 45% 24% 23%

65-80 jaar 41% 47% 26% 27%

Man 45% 53% 21% 21%

Vrouw 40% 47% 27% 26%

Drie grote steden + aggl. 45% 54% 26% 21%

Rest west 44% 51% 25% 23%

Noord 39% 47% 20% 24%

Oost 42% 50% 22% 26%

Zuid 42% 48% 24% 24%

Laag 46% 52% 22% 19%

Midden 43% 50% 21% 24%

Hoog 40% 49% 28% 25%

Beneden modaal 41% 47% 25% 25%

Modaal 44% 49% 23% 24%

Boven modaal 42% 51% 22% 22%

BIJLAGE 5 - HET ASSORTIMENT EN DE ROL VAN MERKEN - SPORTFOCUS 2019

BIJLAGE 5.2  BEZIT GEEN PRIVATE LABEL VERSUS A-MERK

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Adidas 47% 44% 47% 64% 50% 40% 35% 50% 43%
Nike 43% 40% 44% 58% 50% 37% 24% 44% 45%
Asics 22% 24% 23% 23% 26% 21% 13% 22% 23%
Puma 14% 9% 10% 13% 9% 9% 8% 10% 9%
Under Armour - - 6% 8% 8% 5% 1% 8% 4%
Craft 3% 5% 6% 4% 7% 6% 5% 7% 4%
The North Face 3% 3% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 6%
New Balance 3% 4% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 5%
Reebok 4% 4% 5% 3% 5% 4% 5% 4% 5%
Dunlop 3% 4% 4% 3% 4% 4% 8% 5% 3%
Bjorn Borg - 5% 4% 5% 5% 4% 3% 4% 4%
Speedo 5% 6% 4% 3% 3% 5% 5% 3% 5%
Esprit 4% 5% 4% 3% 3% 3% 9% 2% 6%
AGU 3% 4% 4% 2% 3% 4% 7% 5% 2%
Falke - 4% 3% 1% 3% 5% 5% 3% 4%
Gaastra - 4% 3% 1% 2% 4% 10% 4% 3%
Brooks - 2% 3% 2% 3% 4% 2% 3% 3%
Shimano 4% 4% 3% 2% 3% 4% 4% 5% 1%
Lowa - 2% 3% 1% 1% 5% 6% 2% 4%
Meindl 4% 3% 3% 1% 1% 5% 7% 3% 3%

Geef hieronder aan van welke bekende sportmerken jij op dit moment de meeste producten gebruikt voor de sport(en) die jij regelmatig 
beoefent.

BIJLAGE 5.3  GEBRUIK BEKENDE SPORTMERKEN

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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Totaal 2013 Totaal 2016 Totaal 2019 15-23 jaar 24-44 jaar 45-64 jaar 65-80 jaar Man Vrouw

Een maat ontbreekt
Nooit 20% 19% 14% 17% 20% 29% 22% 15%

Af en toe 55% 54% 46% 53% 57% 58% 55% 54%

Regelmatig 20% 22% 31% 25% 19% 11% 19% 25%

Zeer vaak 5% 5% 9% 6% 4% 2% 5% 6%

Een kleur ontbreekt
Nooit 29% 27% 24% 26% 27% 35% 31% 23%

Af en toe 55% 56% 50% 55% 60% 57% 53% 60%

Regelmatig 14% 14% 20% 16% 12% 7% 14% 15%

Zeer vaak 2% 2% 5% 3% 2% 0% 3% 2%

Een model ontbreekt
Nooit 26% 24% 20% 23% 22% 33% 26% 21%

Af en toe 59% 60% 58% 57% 65% 60% 58% 63%

Regelmatig 14% 14% 16% 16% 12% 6% 13% 14%

Zeer vaak 2% 3% 5% 3% 2% 2% 3% 2%

Een merk ontbreekt
Nooit 41% 39% 37% 37% 38% 48% 41% 35%

Af en toe 50% 50% 48% 49% 53% 45% 46% 54%

Regelmatig 9% 10% 12% 13% 8% 6% 11% 9%

Zeer vaak 1% 2% 3% 2% 1% 1% 2% 1%

Wanneer je producten wilt kopen voor de sporten die je regelmatig beoefent, kunnen onderstaande situaties voorkomen. Geef aan in
hoeverre dit voorkomt wanneer jij sportwinkels bezoekt om een product te kopen.

BIJLAGE 5.4  ONTBREKENDE MATEN, KLEUREN, MODELLEN EN MERKEN

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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In hoeverre staan ondernemers open voor andere vormen van inkopen?

52%

13%

35%

68%

10%

22%

Ja, gezamenlijk Ja, via een tussenpersoon Nee, hier sta ik niet  voor open

Sta jij open voor een andere vorm van inkopen, waarbij je niet rechtstreeks bij de leverancier koopt maar via een tussenpersoon of 
gezamenlijk?

2016

2019

BIJLAGE 5 - HET ASSORTIMENT EN DE ROL VAN MERKEN - SPORTFOCUS 2019

BIJLAGE 5.5  HOEVERRE STAAN ONDERNEMERS OPEN VOOR ANDERE VORMEN VAN INKOPEN?

Bron: Consumentenonderzoek GfK, 2019
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MEER WETEN?

Sportfocus 2019. Een frisse blik op de sportmarkt die  

nooit stilstaat. Sportretail heeft continu te maken met  

golven van verandering. Dat deze golven komen dat  

weten we zeker, we moeten er alleen mee leren omgaan  

en de juiste golf voor ons zelf kiezen. Daarom heeft de  

sportbranche vertegenwoordigd door INretail, de ketens  

en leveranciers aan Q&A en GfK de opdracht gegeven  

om het rapport Sportfocus te actualiseren en te vernieuwen. 

Wil je meer weten of aan de slag met de uitkomsten? 

Check www.inretail.nl/sportfocus


