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Google op het woord â&#128;&#152;conceptstoreâ&#128;&#153; en je vindt verschillende soorten definities.
Toch mis ik een cruciaal onderdeel van een geslaagd winkelconcept in al deze omschrijvingen: de rol van de
eigenaar.
Een conceptstore is een winkel die is gebaseerd op een bepaalde levensstijl. Niet alleen op de levensstijl van
de doelgroep, maar ook van de eigenaar. Het productassortiment is vaak niet meer gebonden aan Ã©Ã©n
segment. Vaak zie je in conceptstores een mix van branchevervagende producten die aansluiten bij het thema
van de winkel. Maar wat een conceptstore in mijn ogen zo bijzonder maakt, is dat het concept is ontstaan
vanuit de passie en visie van de eigenaar achter de winkel.
Miniwarenhuizen
In een tijd waar webshops en e-commerceplatformen als paddenstoelen uit de grond schieten en waar online
shoppen is geÃ¯ntegreerd in het huidige consumentengedrag, wordt de behoefte naar onderscheid bij fysieke
winkels alleen maar groter. Wij zijn als consumenten lekker verwend en willen continu geprikkeld blijven.
Daarom zie je bij concepstores vaak ook een mix van verschillende disciplines. Zoals mode, interieur, food en
kunst. Zie het als miniwarenhuizen waar je een allegaartje vindt van producten die aansluiten bij een bepaalde
levensstijl. Dat klinkt wellicht makkelijker dan het is. Een concept bedenken en dat vervolgens succesvol
uitrollen is een vak apart en niet aan iedereen besteed. Het is niet alleen een kwestie van vorm, maar ook van
inhoud. En die inhoud valt en staat met de visie, stijl, (retail)kennis en persoonlijkheid van de eigenaar.
Een uitgekauwde term
In de afgelopen jaren zijn er veel conceptstores bijgekomen â&#128;&#147; met name in Amsterdam als de
grootste broedplaats. Het is een logisch gevolg op een ontwikkeling die zijn succes bewijst. Maar helaas ook
Ã©Ã©n met een valkuil. Steeds vaker zie je dat het een kunstje wordt om een winkel vol te stoppen met
â&#128;&#152;bijzondereâ&#128;&#153; producten en daar vervolgens het label conceptstore aan te hangen.
De markt van de conceptstores raakt langzaam verzadigd. En als je het mij vraagt is de term conceptstore een
term die alweer langzaam op zijn retour is. Sterker nog, ik gebruik de term zelf liever niet. Grote kans dat je
straks de termen â&#128;&#152;themastoresâ&#128;&#153;, â&#128;&#152;designstoresâ&#128;&#153; en
â&#128;&#152;brandstoresâ&#128;&#153; steeds vaker voorbij gaat zien komen.
Hype of een blijvertje?
Een echt goede conceptstore is naar mijn idee een winkel die is ontstaan vanuit een bepaalde passie en visie
van de eigenaar. Daarbij is het de kunst om in dat allegaartje van producten een thema, stijl en focus aan te
brengen. Door bijvoorbeeld een niche op te zoeken, en (duurzame) producten te verkopen die je niet in de grote
ketens kunt vinden. Juist daarmee trek je de klanten naar jouw winkel toe. Als je je continu op die manier weet
te onderscheiden zonder concessies te doen aan je persoonlijke handtekening, dan ben je wat mij betreft een
blijvertje.
De kracht van de eigenaar
De buurtsuper, de plaatselijke groenteboer of de lokale bakker; vaak zijn het die kleine zaken die de meeste
klanten trekken omdat ze een bepaalde gunfactor hebben. Het zijn de zaken waar je gerust een blokje voor om
fietst omdat de eigenaar weet wanneer je moeder jarig is, of omdat hij of zij je precies het verhaal achter een
product kan vertellen. Dat je daar vervolgens een eurootje meer betaalt voor een product dan in een

supermarkt, is ineens niet zo erg meer.
Een echt goede conceptstore is er wat mij betreft Ã©Ã©n die terug kan grijpen naar die basis en die zijn
persoonlijke stempel weet te drukken op de uitstraling van zijn winkel, het contact met de klanten en de
producten die hij verkoopt. Want zeg nou zelf. Kies je liever voor een keten met massaproducten waar de grote
pief de namen niet kent van zijn medewerkers? Of voor een winkel waar de eigenaar nog achter de toonbank
staat, die zijn producten zorgvuldig heeft uitgezocht en die er ook nog iets over kan vertellen? Conceptstore of
niet â&#128;&#147; een goede winkel is voor mij een winkel met een eigen persoonlijke handtekening
â&#128;&#147; een winkel met een soul.

Jones in Arnhem is een van de eerste conceptstores van Nederland.

Een mooi voorbeeld van een geslaagd winkelconcept: Sukha Amsterdam.

Een winkel ingericht op dagelijkse momenten bij Daily Poetry in Den Bosch.

You Are Here Store in Eindhoven verandert ieder half jaar van thema.
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