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Hoe ziet retail eruit in een economie die 
krimpt in plaats van groeit, waarin 
consumptie afneemt in plaats van 
toeneemt en waarin retailers minder in 
plaats van meer spullen gaan verkopen? 

Presenter Notes
Presentation Notes
Vanaf het begin stel ik al fundamentele vragen binnen het RInP over de houdbaarheid van de huidige retail. De kernvraag is deze: hoe ziet retail eruit in een economie die krimpt in plaats van groeit, waarin consumptie afneemt in plaats van toeneemt en waarin retailers minder in plaats van meer spullen gaan verkopen? Tot zover ben ik er niet in geslaagd deze vraag op de retail(onderozeks)agenda te krijgen. ‘Goede vraag, Kaj. En nu weer over tot de orde van de dag. Hoe maken we voldoende omzet, hoe vinden we voldoende personeel, hoe wapenen we ons tegen de online platforms?



Waarom gaan we deze 
vraag uit de weg?









Het ondenkbare wordt onvermijdelijk



Het ondenkbare verkennen

Hoe kunnen we de levens van zoveel mogelijk mensen verbeteren, 
zonder dat dit ten koste gaat van de planet?



Kern van onze nieuwe 
economie

1. Mensen verdienen minder en 
kopen minder

2. Mensen hebben een overschot 
aan niet-commerciële tijd

3. Mensen spenderen meer (van 
die) tijd aan het voorzien in 
hun eigen behoeften



Het nieuwe normaal
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Nog een paar olifanten

Van Naar Conflict
Marktprijzen Echte prijzen (true pricing)

Geld verdienen 
tegenover wereld 
verbeteren

Geluk is dubbelzinnig

Maximaal mogelijke winst Minimaal verantwoorde winst
(Minimum viable profit)

Producten gemaakt om 
snel kapot te gaan 
(Planned obsolescence)

Producten die zo lang mogelijk 
meegaan

Reclame die consumptie 
aanjaagt

Reclame die consumptie 
afremt

Destructieve concurrentie Constructieve concurrentie



Hoever komen wij?



“The evidence suggests that life in a lower-
consuming society really can be better, with 
less stress, less work or more meaningful work, 
and more time for the people and things that 
matter most. The objects that surround us can 
be well made or beautiful or both, and stay 
with us long enough to become vessels for our 
memories and stories. Perhaps best of all, we 
can savour the experience of watching our 
exhausted planet surge back to life: more clear 
water, more blue skies, more forests, more 
nightingales, more whales. Many people will 
see, in the day the world stops shopping, a 
world they want to live in. Others will see a 
dystopia” (p. 292)



AFSLUITING SEMINAR EN 
NETWERKBORREL
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