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Detailhandel in beweging
De Nederlandse detailhandel is sterk in beweging. Na een periode waarin het
winkelbestand, de werkgelegenheid en de omzet veel sterker toenamen dan de
bevolkingsomvang, stagneerde en kromp de detailhandel tijdens de economische crisis.
Tussen 2008 en 2013 nam het volume van de detailhandelsomzet met 14% af. Het
aantal winkels en het arbeidsvolume daalde met respectievelijk 5% en 2%. Vooral door
het herstel op de arbeidsmarkt en de woningmarkt nam de detailhandelsomzet in de
afgelopen twee jaar met 3,3% toe. Dat neemt echter niet weg dat veel detaillisten nog
steeds in zwaar weer verkeren en voor een deel daarvan, waaronder een aantal grote
namen, het doek is gevallen. Vanwege het tumult in de sector is kennis over de
detailhandel essentieel, in het bijzonder over de oorzaken van het succes en falen van
winkels en winkelgebieden.

Wie winkelt waar?
Veel gehoorde oorzaken van de recente krimp in de (fysieke) detailhandel zijn de
economische crisis, het groeiende aantal internetwinkels en de dalende
bevolkingsomvang in delen van het land. Het (veranderende) gedrag van consumenten is
een minder vaak genoemde verklaring. Consumenten maken hun keuze mede afhankelijk
van de mate waarin winkels en winkelgebieden inspelen op hun eisen. Die keuze uit zich
onder meer in de plek waar de consument winkelt. Daarover gaat dit kennisproduct. Op
basis van zogenoemde koopstromen geven we inzicht in het ruimtelijke winkelgedrag van
consumenten en maken we een vergelijking tussen 2009 en 2014. Waar winkelen de
inwoners van Oisterwijk en waar komt de omzet van de detailhandel in Oisterwijk
vandaan? De antwoorden leest u in dit kennisproduct.

Koopstromen
Rabobank is groot in het betalingsverkeer van bedrijven en particulieren. Dat biedt de
mogelijkheid om met eigen, uniek datamateriaal inzicht te geven in economische relaties.
Op basis van miljoenen pintransacties ontwikkelde Rabobank de Koopstromenmonitor 1.
Een uniek instrument dat inzicht biedt in het ruimtelijke koopgedrag van Nederlandse
consumenten en dat veel voordelen biedt ten opzichte van traditionele enquêtes.
Koopstromen worden benaderd vanuit twee invalshoeken: de consument en de
detailhandel. Vanuit de consument gaat het om de vraag waar consumenten uit
Oisterwijk hun geld besteden. We spreken van koopkrachtbinding (het deel dat
consumenten uit Oisterwijk binnen de gemeentegrenzen besteden) en
koopkrachtafvloeiing (het deel dat zij buiten Oisterwijk besteden). Als de detailhandel het
uitgangspunt is, gaat het om de vraag waar de omzet van de detailhandel vandaan komt.
We spreken van eigen koopkracht (het deel van de detailhandelsomzet dat van
consumenten uit Oisterwijk komt) en koopkrachttoevloeiing (het deel dat van
consumenten buiten Oisterwijk komt).
De uitkomsten van de Koopstromenmonitor staan weergegeven in vier figuren. Figuur 1
en 2 nemen de consumenten uit Oisterwijk als uitgangspunt: waar besteedden zij hun
geld in 2009 en 2014? In figuur 3 en 4 is de detailhandel in Oisterwijk het uitgangspunt:
waar kwam de detailhandelsomzet in Oisterwijk in 2009 en 2014 vandaan?
De figuren maken onderscheid in dagelijkse en niet-dagelijkse detailhandel. Onder de
dagelijkse detailhandel vallen bijvoorbeeld supermarkten, bakkers, slagers en
drogisterijen. De niet-dagelijkse detailhandel is een diverse en beduidend grotere groep
en omvat winkels uit de branches mode & luxe (zoals kledingwinkels, warenhuizen,
opticiens en kunsthandelaren), in & om het huis (zoals meubelzaken, tuincentra en
bouwmarkten) en vrije tijd (zoals sport-, hobby- en mediawinkels). Over het algemeen is
de koopkrachtbinding groter in de dagelijkse detailhandel, omdat het aanbod van die
winkels meer is verspreid over Nederland. Vrijwel elke gemeente huisvest één of meer
supermarkten, maar in lang niet elke gemeente is een tuincentrum of een kunsthandel
gevestigd.
De uitkomsten voor gemeente Oisterwijk worden vergeleken met het gemiddelde van alle
gemeenten in provincie Noord-Brabant en dat van alle Nederlandse gemeenten.
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Koopkrachtbinding
Onderstaande figuren tonen de uitkomsten voor gemeente Oisterwijk in 2009 en 2014
met de consument als uitgangspunt. Ze geven antwoord op de vraag welk deel van de
bestedingen door consumenten uit Oisterwijk in de eigen gemeente is gedaan. Ter
illustratie: in 2014 gaven consumenten uit Oisterwijk 62% van hun totale
detailhandelsbestedingen uit in hun eigen gemeente. In 2009 was dit 67%. De rest van
de bestedingen vloeide dus af naar buiten de gemeente.
Figuur 1: Koopkrachtbinding 2009

Figuur 2: Koopkrachtbinding 2014
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Koopkrachttoevloeiing
Figuur 3 en 4 tonen de uitkomsten voor gemeente Oisterwijk met als uitgangspunt de
detailhandel. Ze geven antwoord op de vraag welk deel van de bestedingen bij de
detailhandel in Oisterwijk van buiten de eigen gemeente komt. Ter illustratie: in 2014
kwam 39% van de totale detailhandelsbestedingen in Oisterwijk van buiten de eigen
gemeente. In 2009 was dit 40%. De rest van de bestedingen kwam van consumenten uit
Oisterwijk zelf.
Figuur 3: Koopkrachttoevloeiing 2009

Figuur 4: Koopkrachttoevloeiing 2014
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