
business & strategy

17

M
AN

AG
EM

EN
T 

TE
AM

 2
1-
10
-2
01
1

gehaald. De rest van het jaar  – 46 weken 
– zit eronder.
Treurnis alom dus in winkelland. De 
 afgelopen 10 jaar groeide het  Nederlandse 
winkeloppervlak met ruim een kwart tot 
zo’n 33 miljoen vierkante meter. Nu zien 
we daarvan de terugslag. Vorig jaar nam 
de leegstand bijvoorbeeld met bijna 10 
 procent toe. In  Nederland staat nu zo’n 8 
procent van de winkelruimte leeg, zo’n 
drie miljoen vierkante meter winkelvloer, 
ongeveer evenveel als de oppervlakte van 
de gemeente Culemborg. In sommige 

De winkelformule? maak er een 
ervaring van
Het voorbeeld? 2theloo
De hoofdrolspelers? Eric
Treurniet en  Almar Holtz 

Waarom zijn openbare wc’s 
 eigenlijk zo vies? Dat was de 
vraag die leidde tot 2theloo, een 
winkelconcept gebouwd rond 
 toiletbezoek. Bezoekers kunnen er 
 tegen een kleine bijdrage naar de – 
 superschone – wc, waarna ze in de winkel alle 
denkbare, toiletgerelateerde producten kunnen kopen. Blijkbaar was 
de nood naar 2theloo hoog, want na de opening van het eerste  filiaal 
op de Amsterdamse Kalverstraat in februari volgde een snelle 
 uitbreiding. Inmiddels staat de teller op negen vestigingen; ook  België 
en Polen hebben al met het wc-concept kennis gemaakt. Met behulp 
van franchisers openen de komende tijd ook filialen in Spanje, 
 Portugal, Israel, Engeland en Frankrijk. Het is niet vreemd dat het zo 
snel gaat, zegt bedenker Eric Treurniet, die 2theloo samen met Almar 
Holtz opzette. “We bieden een goede oplossing voor  eigenaren van 
winkelcentra en treinstations.” 
Het zijn locaties waar veel mensen passeren, of juist langer verblijven, 
maar toiletten weinig aandacht krijgen. Vastgoedeigenaren zijn blij met 
het duo, want normaal zouden zij zelf een openbaar toilet moeten 
 exploiteren. En 2theloo zorgt ook nog eens voor een verrassende 
 element, zegt Treurniet: “Je gaat niet zomaar naar de wc, bij 2theloo 
wordt het een ervaring. Mensen zijn bereid daarvoor te betalen.” 
 Toiletbezoek zorgt voor de grootste  inkomstenstroom, naast sponsors, 
die daar  zichtbaarheid in de winkels en exclusieve  leveringscontracten 
voor terugkrijgen. Zo is er een deal met Villeroy & Boch, die de wc’s 
en wastafels levert, en een met SCA, dat zorgt voor handdoeken en 
producten van merken als Tena en Libresse voor in de winkel.  Treurniet 
geeft geen omzetgegevens, maar zegt dat het goed gaat met 2theloo. 
“Je kunt er geld mee verdienen, dat is zeker. Ik krijg wel eens opge-
trokken wenkbrauwen als ik vertel dat we vooral drijven op de wc-in-
komsten, maar dat is zoals verwacht. We doen vooraf  uitgebreid on-
derzoek om zeker te weten dat een locatie rendabel wordt.” 
Ter illustratie: een toiletbezoek in de Kalverstraat kost een euro, in een 
ander filiaal betaal je 50 cent. In beide gevallen krijg je er een 
 kortingsbon van 50 cent bij, die je in de winkel of een partnerwinkel 
kunt inwisselen. 2theloo denkt in 2012 meer dan zestig vestigingen 
te hebben, exclusief de franchisefilialen. Treurniet: “We willen  daarnaast 
onderscheidend blijven, bijvoorbeeld door nieuwe toiletgerelateerde 
producten als eerste aan te bieden. Ook daarom hebben wij een  sterke 
relatie met onze partners opgebouwd.”

Ander goed voorbeeld? Wash & Coffee, een samenwerking tussen 
Bosch en Persil, die onlangs ook in Amsterdam opende en waar je 
 onder het genot van een kopje koffie je kleren kunt wassen.

‘ Wel eens  opgetrokken  
wenkbrauwen’
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