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Als de Nederlandse detailhandel niet
snel een nieuwe koers gaat varen,
kan dat leiden tot een verlies van
55.000 tot 130.000 voltijdsbanen in
2025.Tegen die tijd is naar schatting
20 tot 35 procent van de winkel-
ruimte overbodig. Ook de bijdrage
van de detailhandel aan de Neder-
landse economie zal teruglopen.

Dat staat in een rapport dat ad-
viesbureau McKinsey schreef in op-
dracht van brancheorganisatie De-
tailhandel Nederland. Het bureau be-
rekende de impact van automatise-
ring en het oprukken van buiten-
landse webwinkels op de Nederland-
se online- en offlinedetailhandel.

Vooral laagopgeleiden en jonge-
ren dreigen hun baan te verliezen
door automatisering. Die groepen
zijn oververtegenwoordigd in de de-
tailhandel. Maar liefst 70 procent
van de werknemers in de detailhan-
del is laagopgeleid, terwijl dat over al-
le sectoren in Nederland gemiddeld
27 procent is. Ook werken er relatief
veel jongeren: vier op de tien mede-
werkers is jonger dan 25 jaar.

Een ander doembeeld is de almaar
groeiende overcapaciteit aan winkel-

oppervlak.Tussen april 2015 en april
2016 is het aantal vierkante meters
weliswaar voor het eerst in minstens
tien jaar teruggebracht met 73.000
vierkante meter, maar volgens
McKinsey moet er tien keer sneller
winkeloppervlak verdwijnen om de
overcapaciteit in 2025 op te lossen.

Blijvend minder
Nederlandse winkels hebben het nu
al niet makkelijk vanwege verschil-
lende ontwikkelingen, schetst
McKinsey. Zo is er het naijlende ef-
fect van de financiële crisis. Consu-
menten zijn minder gaan kopen en
kiezen ook vaker voor goedkope
merken. Dit gedrag lijkt blijvend,
ook nu het economisch beter gaat.

Een andere ontwikkeling is de op-
komst van webwinkelen. De omzet
in de non-foodsector bestaat onder-
tussen voor 11 procent uit onlinever-
kopen. Het probleem is dat de groei
in onlineverkopen van 1,8 miljard

euro niet opweegt tegen de afname
van verkopen van 2,8 miljard euro in
fysieke winkels. Dat komt onder
meer doordat 14 procent van de on-
line-aankopen wordt gedaan bij bui-
tenlandse spelers. Wat ook een rol
speelt is dat er online veelal wordt
gewinkeld met een bepaald product
op het oog in plaats van een bepaalde
winkel. Om toch boven te komen
drijven, moeten webwinkels scher-
per op prijs concurreren. Nog een an-
dere oorzaak: in fysieke winkels wor-
den meer impulsaankopen gedaan.

Lege etalages
Dat fysieke winkels het moeilijk
hebben en zelfs failliet gaan, maakt
het lastiger voor andere winkels te
overleven. De diversiteit neemt af en
het aanbod verschraalt. En consu-
menten winkelen nu eenmaal liever
niet in een winkelstraat met veel le-
ge etalages. Het zogeheten ’funshop-
pen’ neemt dan ook af. In 2014 win-

kelde 55 procent van de consumen-
ten puur voor de lol, in 2007 was dat
nog 77 procent.
Om de toekomst van de detailhandel
er zonniger uit te laten zien, moet de
overheid om tafel met vastgoedeige-
naren en winkeliers om bestem-
mingsplannen, maar ook arbeids-
voorwaarden flexibeler te maken,
stelt McKinsey. Samen kunnen deze
partijen de winkelgebieden die over-
blijven aantrekkelijker maken. Maar
winkeliers moeten ook individueel
aan de slag. Dat kan door kritisch te
kijken naar het aantal filialen en het
personeelsbestand. Via innovatie
moet een winkelier zijn best doen
om te voldoen aan de eisen van de
moderne consument, die op zoek is
naar vermaak, inspiratie en service.
Lokale onlinemarktplaatsen, die in-
spelen op de Nederlandse cultuur,
moeten buitenlandse spelers zoals
het Chinese Alibaba en het Ameri-
kaanse Amazon op afstand houden.

PROBLEEMWINKELS Door
buitenlandse sites en
automatisering dreigen
duizenden banen verloren
te gaan op de winkelvloer.

Veel jongeren en lager
opgeleiden dreigen hun
baan te verliezen door
het krimpende aantal
winkelvestigingen
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Ambtenarenbonden
vechten voor hun rol

Jeannine Julen
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Vraag je FNV-onderhandelaar Marco
Ouwehand of het een slechte zaak is
dat de ambtenaar wellicht zijn be-
schermde status verliest, dan ant-
woordt hij: “Dat kan ik nu nog niet
zeggen.” Toch diende er gisteren een
kort geding over de initiatiefwet nor-
malisering ambtelijke status. Aange-
spannen door de overheidsbonden.
Waarom? De bonden willen niet bui-
tenspel gezet worden bij de cao-on-
derhandelingen nieuwe stijl.

Gaat de ambtenaar na de zogehe-
ten normalisering werknemer heten,
dan valt hij net als alle andere niet-
ambtenaren onder het burgerlijk
recht. En dat kan bij cao-onderhande-
lingen risico’s met zich meebrengen,
zo ervoer de bond in het bedrijfsleven.
Kort geleden geleden sloot werkge-
versorganisatie OnderhoudNL bij-
voorbeeld een schilderscao met de re-
latief kleine en onbekende vakbond
Landelijke Belangen Vereniging. “Er
is een cao gesloten met een vakbond
die geen schilders vertegenwoordigt”,
klaagde FNV-bestuurder Dick Koer-
selman toen in deze krant.

Worden er geen goede afspraken
gemaakt met de minister, waar-
schuwt Ouwehand, dan staat de over-
heidsbonden bij cao-onderhandelin-
gen met het Rijk misschien hetzelfde
te wachten.

Nu moet de minister bij het wijzi-
gen van arbeidsvoorwaarden overeen-
stemming bereiken met deze bonden.
Maar als de nieuwe wet wordt aange-
nomen en het leeuwendeel van de
ambtenaren straks gewoon werkne-

mer heet, dan verdwijnt die verplich-
ting.

“Wij willen niet dat het Rijk zijn
rol als wetgever misbruikt om straks
als werkgever makkelijker afspraken
te maken. Leg in die nieuwe cao bij-
voorbeeld vast wie je uitnodigt bij een
cao-overleg.Of wat een representatie-
ve gesprekspartner is. Daar wil de mi-
nister maar niet met ons over in ge-
sprek”, legt Ouwehand uit. Het kort
geding moet ervoor zorgen dat zo’n
gesprek over de consequenties van de
nieuwe wet er toch komt.

De status van de ambtenaar staat
al sinds november 2010 ter discussie.
Toen dienden de Kamerleden Fatma
Koşer Kaya van D66 en Eddy van Hij-
um van hetCDA het initiatiefvoorstel
Wet normalisering rechtspositie amb-
tenaren in. Dat de ambtenaar anders
werd behandeld dan ‘gewone’ werk-
nemers, vonden zij niet van deze tijd.

Want waarom zou een schoonma-
ker werkzaam bij het Rijk anders be-
handeld moeten worden dan een
schoonmaker in dienst van bijvoor-
beeld schoonmaakbedrijf Asito? En
waarom geldt deWetWerk en Zeker-
heid niet voor leraren werkzaam in
het openbaar onderwijs, en wel voor
invallers in het bijzonder onderwijs?

Arbeidsrechtadvocaat Gerdin Boe-
lens van Capra Advocaten kan de
wens om het verschil op te heffen wel
begrijpen. Gaat de ambtenaar er vol-
gens Boelens als medewerker op ach-
teruit? Waarschijnlijk niet. “Door de
Wet Werk en Zekerheid is het ont-
slagrecht voor het bedrijfsleven meer
gaan lijken op het ambtenarenrecht.”
Mede daarom vraagt de advocaat zich
af: wat levert het nou eigenlijk op? “Ik
hoorde laatst iemand zeggen: deze
wet lost een niet bestaand probleem
niet op. De transitie kost namelijk
veel geld, bijvoorbeeld om de perso-
neelsadviseurs van overheidswerkge-
vers om te scholen, maar het is ondui-
delijk wat het oplevert.”

Dinsdag praat de Eerste Kamer-
over de wet en op 17 november doet
de rechter uitspraak.

KORT GEDING Wordt met
het beperken van de status
van ambtenaren straks ook
de positie van hun
vakbonden ondergraven?
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