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Avondklok? Nee, zegt Van Tellingen,
geen zorgen, stelt Thuiswinkel.org
Nieuws

Komt er een avondklok? Nee, als het aan winkelcentrumonderzoeker
Hans van Tellingen ligt. Hij noemt het 'onethisch' en een ‘wassen
neus’. Thuiswinkel.org ziet geen reden zich zorgen te maken over de
online drukte die zou kunnen ontstaan, onder meer Albert Heijn wil
'niet op de zaken vooruit lopen'.

Robbert Daalder 13 januari 2021

Hans van Tellingen: ,,Een avondklok is onethisch. Je drijft een complete
sector richting faillissement." Foto: ANP

Supermarkten die niet om 22.00 uur sluiten, maar bijvoorbeeld al om
20.00 uur. Het zou zomaar eens werkelijkheid kunnen worden wanneer het
Outbreak Management Team (OMT) het kabinet adviseert om een
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avondklok in te stellen. Hans van Tellingen, directeur van
winkelcentrumonderzoeker Strabo, voelt er helemaal niets voor.

,,Hoeveel mensen zie jij na acht uur 's avonds nog op straat? Een enkeling
is nog aan het hardlopen, maar dat is het dan ook wel. Zo’n avondklok is
een wassen neus. Ik hoorde een epidemioloog in Nieuwsuur vertellen dat
het eerder sluiten van winkels puur symbolisch is. Net als in de horeca
vinden er in de supermarkten bijna geen besmettingen plaats. Een
avondklok is onethisch. Je drijft een complete sector richting
faillissement.”

Van Tellingen: 'Logistieke chaos bij avondklok'

,,Het gaat erom dat we ouderen in onze samenleving beschermen tegen
het virus”, gaat Van Tellingen verder. ,,Sluit je supermarkten eerder, dan
wordt het er overdag alleen nog maar drukker. Alleen al om die reden
moeten we geen avondklok willen. We moeten de openingstijden van de
supermarkten voor de ouderen onder ons juist verruimen.”

Wat het verminderen van drukte in de supers betreft pleit Van Tellingen
voor een (uitgebreidere) afhaalservice. Als de overheid het puur laat
aankomen op de bezorging van essentiële levensmiddelen, wordt het één
grote logistieke chaos, zo verwacht hij. ,,Door zo’n avondklok zal men nog
meer gaan bestellen dan voorheen en dat kan logistiek niet geregeld
worden. Laat mensen het dan zelf maar op een afgesproken tijd bij de
supermarkt ophalen.”

Jongen (Thuiswinkel.org): 'Webwinkels gewend
aan topdrukte'

Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, kent als
belangenbehartiger van webwinkels hectische tijden - sinds half maart. Hij
zich geen zorgen over een mogelijke avondklok en de effecten daarvan.
,,Ik ben van mening dat we er alles aan moeten doen om het virus onder
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controle te krijgen. Ook al heeft dat voor meerdere partijen zware
gevolgen en dat zou betekenen dat er een avondklok moet komen.”

Jongen zegt dat er in dat geval weinig zal veranderen aan het ‘online spel’
dat momenteel gaande is. Aan het begin van de crisis klopten er veel
ondernemers op de deur van Thuiswinkel.org omdat er massaal online
werd besteld. ,,Maar aan het begin van de tweede lockdown was het al
een stuk rustiger. Hetzelfde geldt voor de periode rond kerst. We weten
inmiddels hoe het spel in elkaar steekt. Precies om die reden verwacht ik
bij de komst van een avondklok geen paniek en chaos. Dit zal de
topdrukte van december niet overstijgen”

"Zodra alle autootjes van Picnic onderweg zijn, kom je in de wacht te
staan. Dat is al zo sinds het begin van de crisis"

Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org

'Blijf eerlijk communiceren richting de klant'

Hij is het dan ook niet eens met Van Tellingen, die 'complete chaos'
rondom pakketbezorging verwacht zodra essentiële winkels de deuren
eerder moeten sluiten. ,,Natuurlijk zullen pakketjes soms later bezorgd
worden dan gepland, maar dat weten we inmiddels. Wat wij ondernemers
met een webwinkel adviseren, is om daar altijd eerlijk richting de klant over
te communiceren."

Gaat het over de bestellingen die binnenkomen bij de grote
supermarktketens, dan verwacht Jongen ook geen problemen. ,,Vol is vol.
Zodra alle autootjes van Picnic onderweg zijn, kom je in de wacht te staan.
Dat is al zo sinds het begin van de crisis.” Wat dat betreft zit Jongen wél
op één lijn met Van Tellingen. ,,Grijpen ouderen online mis omdat het
bestelkanaal van een supermarkt is afgesloten, dan zullen ze zelf op pad
moeten. Met de speciale winkeluren voor ouderen spelen supers daar al
goed op in.”
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Albert Heijn wil 'niet op zaken vooruit lopen'

Jumbo reageerde niet, een woordvoerder van Albert Heijn laat weten 'niet
op de zaken vooruit te willen lopen'. Ook bestelsite Thuisbezorgd.nl gaat
nu niet in op een mogelijke avondklok en de gevolgen daarvan voor het
thuisbezorgen. Een medewerker van de klantenservice gaf aan 'dat men
er achter de schermen wel mee bezig is'.


