
   

        

 

Retail in de Randstad, de leefstijl gerichte benadering 
 
De ene consument is de andere niet. Dat zien we elke dag terug in de aankopen die consumenten doen. Zo heeft de ene consument een creatieve en trendy 
stijl en loopt daarmee graag voorop met de laatste mode, terwijl de andere consument liever wat onopvallender gekleed gaat en graag nog even wacht of 
een trend ook echt “aanslaat”.  Zo kiezen we “on the move” graag voor de premium priced coffee experience van Starbucks, en vinden we het best wel oké 
om € 4,50 uit te geven voor een beker koffie. Maar als het om kleding gaat, is eigentijdse en budgetvriendelijke “fast moving fashion” van ketens als 
Primark, Zara of H&M ook erg populair. Gedrag van consumenten wordt steeds meer gestuurd door wensen, interesses en momenten. Bij de aankoop van 
een product is  
“de beleving” en de manier waarop het past bij de eigen waarden en manier van leven steeds belangrijker.  

Welkom bij de lifestyle consument van de 21ste eeuw!  
 

Winkelgebieden hebben daarmee ook een andere rol voor de consument van vandaag.  
Retail gebieden worden experience gebieden, waar retail & leisure, fun en functionaliteit samenkomen.  
“De winkel” is voor de lifestyle consument van de 21ste eeuw ook niet meer automatisch de plek waar producten gekocht worden. Wel neemt het nog steeds 
een belangrijke plek in het oriëntatie- en aankoopgedrag van de consumenten in.  
De vraag is daarmee: Hoe stemmen we van het winkelgebied of winkelcentrum het beste af op de wensen en motieven van de lifestyle consument van 
vandaag? Demografische variabelen als geslacht, leeftijd, opleiding of inkomen geven wel enig inzicht, maar niet voldoende om de om de wensen en 
behoeftes écht te begrijpen. Daarom zijn aan het KSO2016 ook enkele vragen over de motieven en leefstijlen van consumenten toegevoegd.  
Op basis hiervan zijn vier leefstijl segmenten voor retail samengesteld, gebaseerd op demografische achtergronden én de houding en motieven van 
consumenten, ofwel de drijfveren achter het gedrag1.  

 

 

                                                             
1 De leefstijl segmentatie in het KSO2016 is in samenwerking met I&O door DISCvision samengesteld 
op basis van leefstijl en demografische variabelen uit het onderzoek.   



   

        

De vier Retail Lifestyles kunnen we als volgt beschrijven: 

Dynamisch en trendy Rood 
Creatieve en trendy consumenten met een duidelijke eigen smaak en stijl.  
Deze consumenten zijn echte doeners. Zij zijn innovatief en creatief, zij lopen graag voorop met nieuwe ontwikkelingen en laten dat ook graag aan 
anderen zien.  Zij winkelen graag in een inspirerend gebied met kleinere, aparte en nog minder bekende winkels. Daarnaast maken zij relatief veel 
gebruik van online shopping mogelijkheden om precies datgene te vinden, dat zij zoeken. 

 
Gezellig en eigentijds Geel 
Moderne en eigentijdse consumenten, met een sportief, ongecompliceerd en vriendelijk karakter. Gezellig samen met anderen een paar uur 
winkelen voor je plezier, is voor hun echt een uitje. Zij vinden het belangrijk om er modieus uit te zien, en hebben vaak meer wensen dan met het 
budget te realiseren valt. Eigentijdse ketens als H&M, Zara of de Hema zijn bij deze doelgroep dan ook erg populair. Deze winkels bieden waar voor 
je geld! 
 

Rustig en vertrouwd Groen 
In deze doelgroep treffen we vooral rustige, ietwat serieuze en praktische consumenten. Zij winkelen graag bij hun vertrouwde adresjes, en hebben 
vaak een tijdloze stijl, waarbij comfort en praktisch nut voorop staan. Zij houden er niet van om “het geld over de balk te gooien”, je kunt het 
tenslotte maar een keer uitgeven. Zij zijn kritisch en budget georiënteerd. Merken staan bij hun voor vertrouwen en reputatie. 
 

Stijlvol en comfortabel Blauw 
Deze consumenten kiezen het liefst voor de wat exclusievere winkels met een goede kwaliteit en service. Zij houden van stijl, comfort en luxe, en 
zijn ietwat formeel in de omgang. Ook zijn zij merkbewust, merken staan bij hun voor status en exclusiviteit 

 

 



   

        

 

Figuur 1 DISCvision retail lifestyles  



   

        

De retail lifestyles in het KSO2016 

De retail lifestyles geven een verdere verdieping aan de cijfers uit het Koopstroom onderzoek 2016. Zo zijn er duidelijke verschillen in het aankoopgedrag 
van de verschillende klantgroepen.  
De voorkeur om wel, of juist niet te winkelen in de eigen woonplaats, de mogelijkheden van online winkelen zoveel mogelijk te benutten, of de motieven 
om een bepaald winkelgebied te kiezen, kunnen verder verklaard worden met deze inzichten in de verschillende doelgroepen. 

De aankoopplaats oriëntatie naar leefstijlgroepen. 

De Rode en Blauwe leefstijlgroepen zijn meer op online aankopen gericht dan de Gele en Groene doelgroepen. Deze laatsten kopen het liefst in hun eigen 
gemeente. Opvallende verschillen zijn zichtbaar in de categorieën Mode, Media en Elektronica, waar het verschil tussen de online aankopen van de Groene 
doelgroep (29%) en de Rode doelgroep (43%) oploopt tot 14 procentpunten.  
De samenstelling van de bevolking in het verzorgingsgebied heeft daarmee een duidelijke invloed op de omzet mogelijkheden voor retailers in de 
verschillende branchegroepen. Consumenten met een Gele of Groene leefstijl, kiezen graag een winkelgebied dicht bij huis (51%) en letten vooral op het 
prijsniveau van het winkelaanbod (23%) Consumenten met een Rode of Blauwe leefstijl baseren hun keuze vaker op het totale winkelaanbod of de 
aanwezigheid van bepaalde winkels. Hun product-gerichte oriëntatie leidt ook vaker richting online aankopen, met als bijkomend voordeel een omvangrijk 
productaanbod zonder gebonden te zijn aan vaste winkeltijden. 

Kooporientatie uitgesplitst naar branches en naar leefstijl (op basis van 1e aankoopplaats)

alle huishoudens
Rood Geel Groen Blauw Rood Geel Groen Blauw

Dagelijkse boodschappen 89% 91% 91% 88% 1,6% 1,1% 0,9% 2,1%

Mode 39% 44% 46% 39% 28% 24% 21% 26%
Huishoudelijke artikelen 64% 70% 72% 62% 14% 10% 10% 15%

Sport- en spel-artikelen 51% 58% 61% 50% 25% 19% 16% 23%
Media- en hobby-artikelen 40% 49% 50% 40% 46% 39% 37% 47%

Tuinartikelen en planten 62% 65% 64% 60% 3,3% 2,2% 2,4% 3,1%

Elektronica 36% 45% 47% 36% 43% 32% 29% 41%

Doe-het-zelf 76% 79% 80% 75% 4,6% 2,8% 2,6% 4,1%

Wonininrichting 41% 45% 48% 41% 15% 11% 9% 13%

Gemiddeld 55% 61% 62% 55% 20% 16% 14% 19%

eigen gemeente online

Figuur 2



   

        

De non-food aankoopplaats en de gemeente grootte. 
Naarmate de gemeente groter is neemt het percentage consumenten, die hun aankopen in de eigen gemeente doen, toe. De indeling in leefstijlen laat ook 
zien, dat consumenten met een Groene of Gele leefstijl relatief meer aan de eigen gemeente gebonden zijn. Afhankelijk van de grootte van de gemeente 
loopt het verschil voor alle non-food categorieën op tot 12 procentpunten. (Figuur 3) Zo zien we in gemeenten met 20 tot 35.000 inwoners een gemiddelde 
binding van 31% voor consumenten met een Rode leefstijl, terwijl dit bij consumenten uit de Groene doelgroep op 41% ligt.  
 

 
Figuur 3  
naarmate de gemeente groter is, worden meer aankopen in de eigen plaats gedaan.  
Consumenten met een Gele of Groene leefstijl zijn meer gebonden aan de eigen gemeente. 
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De online aankopen en de gemeente grootte. 

 

 
figuur 4 
Het doen van online aankopen is meer afhankelijk van de leefstijl, dan van de grootte en daarmee de omvang van het retail aanbod in een bepaalde gemeente. 

Opvallend is, dat consumenten die in kleinere gemeenten in de randstad wonen, in dezelfde mate online kopen als consumenten die in de grotere steden. 
(Figuur 4) Het voorzieningenniveau in de kleinere plaatsen (afwezigheid van bepaalde winkels) is, zo blijkt uit dit onderzoek, niet de verklaring voor de keuze 
om online een product aan te schaffen. De productcategorie (figuur 2) en de leefstijl van de consument zijn meer bepalend voor het online aankoopgedrag. 
Zo hebben de consumenten met een Groene leefstijl het minst vaak hun laatste non food aankoop online gedaan. Het verschil met de consumenten die een 
Rode leefstijl hebben, loopt op tot 10 procentpunten in de gemeenten tot 35.000 inwoners. 

 

 



   

        

De match tussen vraag en aanbod 

In de retail studies van DISCvision kijken we regelmatig naar de match van vraag en aanbod.  
De vraag wordt, zoals ook in het KSO2016 is gedaan, in kaart gebracht op basis van consumentenonderzoek.  
Daarbij worden alle inwoners in het verzorgingsgebied, vergeleken met de bezoekers van het winkelgebied. 

Het totale aanbod wordt in kaart gebracht aan de hand van de DISC-retail verkenner.  
(Welke doelgroepen worden door een specifieke retailer bediend, en waar leidt dit tot in de totale aanbodkleuring van het gebied)  
Op basis van deze gegevens kan de vraag beantwoord worden:  
“In welke mate komen de leefstijl verhoudingen in de vraag, terug in het aanbod dat in het winkelgebied aanwezig is?”  
Ofwel: is het aanbod interessant en optimaal afgestemd op de consumenten in het betreffende verzorgingsgebied.  
Zo is het bovenstaande voorbeeld het aanbod voor de consumenten met een Groene leefstijl royaal, terwijl consumenten met een Rode of Gele leefstijl 
minder goed bediend worden (uitbreidingsmogelijkheden voor eigentijdse en trendy winkels)    
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De ene gemeente is de andere niet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ene gemeente is de andere niet. Zo wonen Veenendaal meer inwoners met een Gele of Groene leefstijl, terwijl in Haarlem meer inwoners met een 
Blauw leefstijlprofiel wonen. Een interessant gegeven bij de invulling van de lokale retail structuur. 

Tot slot, 
Is iedere consument uniek? In zekere zin zeker wel. Maar daarnaast zijn er ook duidelijk herkenbare leefstijlgroepen te definiëren. Essentiele inzichten 
waarmee verder ingespeeld kan worden op de wensen en motieven van consumenten om zo een inspirerende ambiance in een winkelgebied of 
winkelcentrum te creëren. 

 

André Doffer 

Research & Consultancy Director 
DISCvision  


