
 

 

 
 
 

 

 

Bewustwinkelen.nl 

Bewustwinkelen.nl is de consumentenwinkelformule van het Borculose bedrijf Holland Pharma, 
groothandel en totaalleverancier voor de farmacie, drogisterij- en reformwinkelbranche. Holland Pharma 
levert zo’n 67.000 artikelen, waarvan 50.000 direct uit voorraad. Het assortiment bevat onder andere 
voedingsproducten, voedingssupplementen, persoonlijke verzorging, (natuur) geneesmiddelen en 
aanverwante producten. Daarnaast biedt het een ruime keuze glutenvrije en biologische producten. Het 
bedrijf telt meer dan 400 (veelal parttime) medewerkers. 

De formule Bewustwinkelen.nl is 8 jaar geleden gelanceerd als een extra online dienst voor de zelfstandige 
markt. Het voordeel van het concept is dat het de verschillende branches die Holland Pharma bedient, 
apothekers, drogisterijen en reformwinkels, bundelt tot een inkoopkanaal voor de consument. Algemeen 
directeur Jan Bouwman van Holland Pharma is een van de bedenkers van het concept. “De lancering van 
het concept had destijds vooral te maken met concurrentievraagstukken en online koopgedrag. De 
supermarktketens bijvoorbeeld rukken steeds meer op als het gaat om verbreding van het assortiment en 
bestelgemak voor de klant. Verder wordt er door de consument steeds meer online gewinkeld, een trend 
die druk zet op de omzet van ons en onze klanten. We zochten dus naar mogelijkheden om online een rol 
te kunnen spelen en onderscheidend en concurrerend te blijven naar andere aanbieders van ons 
assortiment. Door de consument de breedte van het productgamma van Holland Pharma te bieden en de 
betaling en het afhalen van het pakket via de winkel van onze klanten te laten lopen, kunnen we one-stop-
shopping aanbieden. Onze klant hoeft dus geen nee te verkopen, verbreedt zijn assortiment en genereert 
meer traffic en omzet in zijn winkel. En dat is natuurlijk ook goed voor onze positie als groothandel.” 

De formule Bewustwinkelen.nl onderscheidt zich verder door het ‘lichtgroene’ karakter van de consument. 
De term lichtgroen houdt volgens Bouwman in dat het hier gaat om een consument die een gezonde 
levensstijl nastreeft en daarvoor bewust voor bepaalde producten kiest. Het is echter geen klant die de 
begrippen gezond en duurzaam tot in extremo doortrekt. Een tandenborstel bijvoorbeeld hoeft niet per se 
van hout te zijn. Wel wordt het gewaardeerd dat er ook voor de handborstel losse opzetborstels zijn.  

Online service met gemak 

Het gehele assortiment is in Borculo te vinden in een zogenaamde Conceptstore van 700 m2 omvang. Dit is 
tevens de enige winkel van Holland Pharma. Inmiddels zijn er al meer dan 500 winkels in Nederland die het 
Bewustwinkelen concept hebben geadapteerd, waarvan 17 ook in look en feel. Zij vormen tevens het 
afhaalpunt voor de online consumentenbestellingen. Zowel landelijke marketing voor het concept als het 
beheer van de webshop blijft in handen van Holland Pharma. Verkoopondersteuning gebeurt onder meer 
door beursbezoek, sportsponsoring, promotiemateriaal, iedere maand worden er 600.000 actiefolders 
gedrukt, en het gratis magazine “GezondheidPlus” dat tweemaandelijks verschijnt. Hierin staan 
productinformatie en diverse artikelen die de boodschap ‘gezonde levensstijl’ promoten. Daarnaast wordt 
er ook gebruik gemaakt van Facebook. Ook is goed nagedacht over de distributie vanuit het magazijn in 
Borculo naar de verschillende afhaalpunten in Nederland. De consument kan 7 dagen in de week bestellen. 
Bestellingen voor 21.00 uur worden dezelfde dag nog verwerkt en verstuurd. Alleen op zondag wordt niet 
geleverd. Naast het eigen vervoer, werkt Holland Pharma ook met DHL en PostNL. Het heeft allemaal te 



 

maken met de diverse aanlevertijden die men hanteert. Het voordeel van eigen vervoer is dat het pakket 
de volgende morgen vroeg al bij het afhaalpunt kan zijn.  

Voor het gehele assortiment en alle voorwaarden kan men terecht op: www.bewustwinkelen.nl. 
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