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Succes met leren 
Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen 
we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste 
samenvattingen voor jou te selecteren. De bundels zijn gemaakt door 
studenten dus het kan goed zijn dat er fouten in staan.  
 
Geld verdienen?  
Heb jij een briljante samenvatting? Stuur hem dan op naar 
info@svgusto.nl! Wij controleren of de samenvatting van voldoende 
kwaliteit is om uit te geven. Als jou samenvatting daadwerkelijk 
briljant is dan krijg je € 5,00 per tien pagina’s 
	  
	  



Dia	  tekst	  
	  
Tekst	  boek	  
	  

Hfst	  1	  
Bedrijfskolom	  
Van	  oerproduct	  tot	  finale	  afnemer:	  
Oerproducentàcollecterende	  groothandelàindustrie	  voor	  basisproductenàindustrie	  voor	  
halffabricatenà	  industrie	  voor	  eindproductenàdistribuerende	  groothandelàdistribuerende	  
kleinhandel	  
Retailsector:	  

-‐ De	  producent	  
-‐ Leverancier	  consumentenproducten	  en	  diensten	  
-‐ Groothandel	  
-‐ Distribuerende	  kleinhandel	  (detailhandel)	  

Distributie:	  
(verticale)	  integratie:	  alle	  activiteiten	  op	  verschillende	  niveaus	  binnen	  de	  distributiekolom	  worden	  
door	  één	  bedrijf	  uitgevoerd.	  (grootwinkel:	  functie	  groothandel	  en	  detaillist	  in	  één	  bedrijf)	  	  
(verticale)	  specialisatie:	  activiteiten	  die	  voorheen	  op	  één	  niveau	  in	  distributiekolom	  werden	  
uitgevoerd,	  nu	  op	  verschillende	  niveaus	  van	  de	  bedrijfskolom	  (bakkers,	  slagers,	  groenteboerenà	  
verschillende	  winkels	  door	  andere	  winkels	  of	  groothandels	  worden	  voorzien	  van	  halffabricaten	  of	  
kant-‐en-‐klare	  producten,	  waar	  ze	  dat	  voorheen	  zelf	  deden.	  	  
Horizontale	  integratie:	  	  warenhuis:	  heel	  scala	  van	  artikelgroepen	  binnen	  één	  winkelformule	  aan	  de	  
klant	  bieden.	  	  
	  
Een	  retailonderneming	  is	  een	  samensteller	  en	  leverancier	  van	  de	  op	  consumentbehoefte	  
afgestemde,	  vraagverwante,	  assortimenten,	  in	  een	  daartoe	  passende	  aanbodomgeving.	  	  
Merkwaardige	  plaats	  retailmarketing	  voor	  2	  redenen:	  

-‐ Retailsector	  heeft	  een	  unieke	  positie	  tussen	  leveranciers	  en	  consument	  
-‐ Retailmarketing	  10	  jaar	  eerder	  ontdekt	  werd	  door	  markteers	  dan	  dienstmarketing,	  maakt	  het	  

lastig	  deze	  toch	  wel	  heel	  specifieke	  dienstverlening	  aan	  consument	  naderhand	  binnen	  
dienstenmarketing	  te	  plaatsen	  

	  
Medewerkers	  retailsector:	  

-‐ Medewerker	  winkel	  of	  winkelketen	  
-‐ Eigenaar	  winkel	  of	  lokale	  winkelketen	  
-‐ Manager	  in	  een	  winkel	  of	  winkelketen	  
-‐ Eigenaar	  of	  directielid	  van	  een	  nationale	  of	  internationale	  winkelketen	  
-‐ Opleiders	  van	  aankomende	  retailers	  op	  mbo-‐hbo-‐	  en	  wo-‐niveau	  
-‐ Wetenschappers	  in	  dit	  vakgebied	  
-‐ Adviseurs	  en	  interim-‐managers	  
-‐ Werknemers,	  manageres	  en	  directeuren	  van	  organisties	  voor	  detaillisten	  	  
-‐ Joarnalisten	  en	  redacteuren	  van	  op	  deze	  sector	  gerichte	  bladen,	  programma’s	  en	  websites	  

	  
Marketing:	  de	  kunst	  om	  de	  mogelijkheden	  van	  een	  organisatie	  optimaal	  in	  te	  zetten	  bij	  het	  invullen	  
van	  de	  behoeften,	  wensen	  en	  vraag	  van	  bepaalde	  afnemers,	  zodanig	  dat,	  op	  korte	  en	  lange	  termijn,	  
beide	  partijen	  tevreden	  zijn.	  
	   	  



Product	  verdeling	  door	  philip	  kotler:	  
-‐ Core	  product:	  conceptuele	  vertaling	  van	  de	  vraag	  van	  de	  consument	  door	  de	  producent	  
-‐ Physical	  product:	  de	  uitwerking	  van	  dit	  concept	  in	  een	  concreet	  aanbod	  aan	  de	  afnemers,	  

hoewel	  daar	  bij	  diensten	  natuurlijk	  weinig	  ‘fysieks’	  aan	  is.	  
-‐ Augmented	  product:	  het	  fysieke	  product	  waaraan	  allerlei	  extra	  mogelijkheden	  en	  diensten	  

zijn	  toegevoegd	  die	  het	  totale	  aanbod	  voor	  specifieke	  afnemers	  een	  grotere	  waarde	  
opleveren.	  	  

	  
	  
Indelingen	  in	  de	  retailsector	  worden	  gemaakt	  op	  basis	  van	  het	  aanbod,	  voor	  een	  langere	  periode	  op	  
basis	  van	  het	  koopgedrag	  van	  de	  consument,	  met	  name	  de	  betrokkenheid	  bij	  de	  aankoop:	  wat	  is	  de	  
inspanning	  die	  men	  zich	  ervoor	  wil	  getroosten,	  ook	  de	  mate	  van	  persoonlijke	  service	  die	  de	  klant	  
wenst	  en	  de	  gewenste	  keuzevrijheid	  spelen	  een	  rol.

	  
Tegenwoordig	  neigen	  supermarkten	  naar	  hypermarkten	  met	  zelfbediening,	  maar	  ook	  nieuwe	  met	  
hoge	  betrokkenheid(ekoplaza,	  marqt).	  	  

	   	  



	  

Combinatie	  van	  5	  factoren	  die	  voor	  de	  klant	  het	  aanbod	  van	  de	  retailer	  vormen,	  gecombineerd	  met	  3	  
interne	  factoren	  die	  het	  de	  retailer	  mogelijk	  maken	  dat	  aanbod	  voor	  de	  klant	  te	  realiseren.	  
Product:	  
Meer	  dan	  assortimentà	  door	  herkenbare	  elementen	  als	  stijl,	  mode	  en	  (goederen)	  intensiteit	  ,	  de	  stijl	  
van	  de	  klanten	  moet	  vertaald	  worden	  in	  de	  stijl	  van	  de	  winkelformule,	  ene	  productlijn	  kan	  wel	  en	  de	  
andere	  niet.	  Elke	  productgroep	  heeft	  wel	  mode,	  modebeeld	  dat	  en	  winkelformule	  wil	  uitstralen,	  
moet	  binnen	  het	  gevoerde	  assortiment	  naar	  buiten	  komen.	  
Assortiment:	  
Assortiment	  van	  winkelformule	  is	  bepalend	  voor	  de	  aantrekkingskracht	  van	  de	  formule.	  
Assortimentà	  meerdere	  deelassortimenten/	  categories,	  die	  vraagverwant	  zijn.	  
Hoe	  breder	  de	  doelgroep,	  hoe	  breder	  men	  op	  de	  vraag	  van	  die	  doelgroep	  wil	  inspelen,	  des	  te	  meer	  
deelassortimenten	  gevoerd	  zullen	  worden.	  
Deelassortiment:	  1	  of	  meerdere	  productgroepen	  die	  sterk	  verwant	  zijn.	  	  bijv	  conserven:	  verschillende	  
soorten	  verpakkingen	  fruit	  en	  groenten.	  
Diep	  assortiment:	  meerdere	  soorten	  en	  merken	  per	  productgroep	  
Ondiep:	  sterk	  beperkte	  keuze	  of	  afwezig.	  
Productgroep:	  
Producten	  die	  aan	  dezelfde	  vraag	  van	  de	  consument	  voldoen.	  Verpakkingseenheden,	  merken	  kunnen	  
verschillen.	  
Product	  item	  of	  SKU	  (Stock	  Keeping	  Unit)	  
1	  product	  item:	  1	  verpakkingsgrootte,	  1	  verpakkingsvorm,	  1	  variant	  van	  bepaald	  merk	  :	  SKU	  
SKU	  is	  niet	  meer	  zo,	  webshops	  hoeven	  niet	  alles	  op	  voorraad	  te	  hebben.	  	  
Breedte,	  diepte	  en	  lengte	  van	  geheel	  assortiment	  worden	  niet	  gebruikt	  in	  retail,	  omdat	  er	  per	  
category	  wordt	  gekeken.	  	  
De	  prijs	  in	  relatie	  tot	  de	  geleverde	  kwaliteit	  bepaalt	  of	  een	  winkel	  ‘hoog’	  of	  ‘laag’	  gepositioneerd	  is.	  



Spar,	  ALDI,	  HEMA	  biedt	  breed	  maar	  ondiep	  assortiment	  aan.	  Blokker,	  Xenos:	  breed	  en	  diep,	  ICI	  PARIS	  
bieden	  smal	  en	  diep.	  	  
Superspeciaalzaken:	  heel	  smal	  maar	  uiterst	  diep.	  	  
	  
Plaats:	  
Niet	  alleen	  vestigingplaats,	  maar	  ook	  grootte	  pand,	  inrichting,	  design.	  	  
Waarde:	  
Een	  retailer	  kiest	  bewust	  voor	  een	  premium	  prijsniveau,	  gemiddeld	  prijsniveau	  of	  discount	  
prijsniveau.	  	  
Afzet	  van	  relatieve	  kwaliteit(in	  vergelijking	  met	  wat	  de	  klant	  als	  gemiddeld	  kwaliteitsniveau	  ervaart)	  
tegenover	  de	  relatieve	  prijs(	  in	  vergelijking	  met	  wat	  de	  klant	  als	  gemiddeld	  ervaart)	  leidt	  tot	  een	  
bepaalde	  prijspropositie	  voor	  de	  klant.	  	  
	  
Personeel	  
Personeel	  heeft	  verschillende	  functies,	  niet	  alleen	  binnen	  de	  marketingmix,	  die	  wel	  belangrijk	  zijn	  
voor	  wat	  de	  winkelformule	  voor	  de	  afnemer	  betekent	  
Promotie:	  
Duidelijke	  positionering	  leidt	  tot	  de	  definitie	  van	  de	  juiste	  doelgroep	  en	  we	  gaan	  ervanuit	  dat	  
(integrale)	  communicatie	  alleen	  tot	  succes	  leidt	  als	  deze	  optimaal	  is	  afgestemd	  op	  die	  doelgroep	  
Interne	  factoren:	  
De	  externe	  factoren,	  voor	  klant	  zichtbare,	  factoren	  van	  de	  marketingmix	  direct	  te	  verbinden	  met	  de	  
interne	  factoren	  die	  nodig	  zijn	  om	  die	  winkelformule	  te	  realiseren.	  	  
	  
Branche	  indeling:	  
Steeds	  meer	  	  
superspecialisten:	  microstores	  à	  uiterst	  specialistisch	  en	  diep	  assortiment	  om	  een	  heel	  specifieke	  
behoefte	  te	  vervullen.	  
Broad	  shops:	  nieuwe	  warenhuizenà	  specialisten	  op	  heel	  grote,	  perifere,	  locaties	  richten	  op	  heel	  
specifieke	  vraag.	  	  
	  
Indeling	  branche:	  

-‐ Zelfstandige	  detaillist	  met	  1	  winkelvestiging	  
-‐ Zelfstandige	  detaillist	  met	  max	  10	  vestigingen	  	  
-‐ Franchisenemer	  met	  1	  vestiging	  
-‐ Franchisenemer	  met	  meerdere	  vestegingen	  	  
-‐ Grootwinkelbedrijf	  met	  regionale	  dekking	  
-‐ Grootwinkelbedrijf	  met	  nationale	  dekking	  
-‐ Internationaal	  opererende	  grootwinkelbedrijf	  

	   	  



Geïntegreerde	  oriëntatie	  op	  de	  afnemer	  
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Retailplanologie:	  tak	  van	  planologie	  die	  ruimtelijke	  ordening	  van	  de	  winkels	  à	  elke	  consument	  moet	  
optimale	  toegang	  hebben	  tot	  de	  winkelvoorzieningen	  die	  hij	  of	  zij	  nodig	  op	  dat	  moment	  nodig	  heeft	  
Modellen:	  

-‐ Christaller	  (central	  place	  theory)	  
-‐ Laksaman	  en	  Hansen	  (	  Spacial	  interaction	  theory)	  
-‐ Huff	  (Consumenten(koop)Gedrag)	  

	  
Reilly’s	  wet	  
Planologie	  houdt	  zich	  ook	  bezig	  met	  planning	  van	  nieuwe	  vestigingen	  (	  via	  wat	  Distributie	  
Planologisch	  Onderzoek	  (DPO)	  wordt	  genoemd.	  	  
BP=	  D/(1+	  wortel:	  P1/P2)	  
BP=breekpuntà	  grens	  tussen	  het	  te	  bepalen	  verzogingsgebied	  van	  winkel	  a	  tot	  naburige	  winkel	  X=	  
gerekend	  vanaf	  winkel	  A	  
D=	  afstand	  tussen	  A	  en	  X	  
	  
	   	  



Christaller:	  Centrale-‐Plaatsentheorie	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Consumenten	  willen	  voor	  producten	  van	  dagelijks	  gebruik	  een	  beperkte	  afstand	  afleggen	  (M)	  	  
Minder	  gevraagde	  producten	  à	  grotere	  afstand	  (A)	  
Wens	  consument	  en	  de	  winstgevendheid	  van	  de	  winkel	  speelt	  een	  rol.	  	  
CPT=	  centrale	  plaatsentheorie:	  

-‐ Range:	  de	  afstand	  die	  de	  consument	  nog	  net	  wil	  afleggen	  om	  een	  bepaald	  soort	  aankoop	  te	  
doen	  

-‐ Threshold:	  aantal	  consumenten	  dat	  maximaal	  nodig	  is	  om	  de	  kosten	  van	  de	  winkel	  te	  dekken	  
-‐ Range	  moet	  groter	  dan	  threshold	  zijn	  
-‐ Bladzijde	  41	  Voor	  Het	  Model	  

Winkels	  groeienà	  meer	  kostenà	  moeten	  grotere	  aantrekkingskracht	  hebben	  op	  consumenten	  
	  
Model	  van	  Huff	  	  
Klanten	  moeten	  het	  idee	  hebben	  iets	  te	  missen	  (behoefte)	  	  voor	  hij	  of	  zij	  dat	  gevoel	  concretiseerd	  tot	  
een	  wens	  of	  vraag.	  	  Volgende	  aspecten	  spelen	  een	  rol:	  
-‐actuele	  situatie	  	  
-‐persoonlijke	  situatie	  
-‐collectieve	  stelsels	  van	  normen	  en	  waarden	  
	  
The	  long	  tail	  
Winkel	  voeren	  de	  producten	  die	  de	  klanten	  verwachten,	  internetwinkeliers	  kunnen	  met	  één	  vestiging	  
de	  hele	  wereld	  bedienen,	  er	  kan	  een	  oneindig	  assortiment	  worden	  aangeboden	  dat	  in	  geen	  fysieke	  
winkel	  te	  vinden	  is.	  	  
Bij	  een	  webwinkel	  is	  het	  niet	  belangrijk	  hoe	  ver	  een	  klant	  van	  de	  ‘winkel’	  is	  verwijderd,	  daarom	  is	  het	  
mogelijk	  om	  producten	  aan	  te	  bieden	  die	  slechts	  een	  miniem	  percentage	  van	  de	  klanten	  
interesseren,	  en	  die	  daarom	  nooit	  in	  een	  winkel	  te	  vinden	  zijn.	  
	  
Zie	  blz	  48	  voor	  figuur.	  	  
Vormen	  van	  retail	  

-‐ Fysieke	  retail,	  waarbij	  klanten	  naar	  een	  winkelvestiging	  moeten	  komen	  en	  waartoe	  de	  
retailer	  in	  elke	  winkel	  voorraad	  houdt;	  



-‐ Hybride	  retail,	  waarbij	  klanten	  via	  een	  website	  een	  keuze	  maken,	  een	  bestelling	  plaatsen	  en	  
het	  bestelde	  	  online(diensten,	  boeken,	  platen	  etc),	  thuisbezorgd	  of	  via	  een	  distributiepunt	  in	  
handen	  krijgen;	  hierbij	  houdt	  de	  retailer	  zelf	  voorraad	  aan;	  	  

-‐ Digitale	  retail,	  waarbij	  de	  klant	  uit	  het	  aanbod	  van	  vele	  aanbieders	  kan	  kiezen,	  zijn	  bestelling	  
plaatst	  en	  het	  gekochte	  direct	  vanaf	  de	  oorspronkelijke	  leverancier,	  of	  centraal	  via	  de	  digitale	  
retailer,	  geleverd	  krijgt.	  In	  dit	  geval	  houdt	  de	  retailer	  geen	  voorraad;	  de	  webwinkel	  dient	  er	  
alleen	  voor	  om	  de	  vraag	  van	  de	  consument	  naar	  de	  juiste	  leverancier	  te	  lijden	  	  

	  
Affiliate	  marketing	  
Internet	  en	  op	  internet	  gebaseerde	  marketingsystemen,	  zoals	  webwinkels,	  zijn	  een	  ‘permission	  
medium’à	  wordt	  alleen	  gezien	  als	  de	  consument	  dit	  wil.	  
Affiliate	  marketing	  is	  een	  prestatiegerichte	  online	  marketingmethode.	  Een	  zogenoemde	  website	  
publisher(ofwel	  affiliate)	  plaatst	  promotiemateriaal	  van	  een	  adverteerder	  op	  zijn	  website.	  De	  
publisher	  krijgt	  betaald	  wanneer	  een	  bezoeker	  een	  vooraf	  gedifinieerd	  doel	  bereikt.	  Bijv:	  een	  klik,	  
lead	  of	  verkoop.	  Adverteren	  op	  internet	  en	  alleen	  betalen	  voor	  prestaties,	  dat	  kan	  met	  affiliate	  
markering.	  
	  
	   	  



Hfst	  3	  

Klantwaarde	  is	  bepalend	  voor	  de	  trouwe	  van	  individuele	  klanten	  aan	  een	  bepaald	  merk	  of	  bepaalde	  
winkelformule.	  	  
De	  volgende	  factoren	  bepalen	  de	  merkwaarde	  voor	  een	  individuele	  afnemer:	  

-‐ Intrinsieke	  waarde:	  objectieve	  beoordeling	  van	  het	  aanbood	  door	  de	  klant.	  Wat	  heeft	  er	  
tijdens	  het	  ruilproces	  plaatsegevonden:	  wat	  biedt	  het	  bedrijf	  voor	  dat	  geld?	  

-‐ Merkwaarde:	  subjectieve	  en	  ontastbare	  beoordeling	  door	  de	  klant	  van	  het	  merk.	  Welk	  
gevoel	  heeft	  de	  klant	  bij	  het	  product,	  merk	  of	  bedrijf?	  

-‐ Retentiewaarde:	  neiging	  van	  de	  klant	  om	  zich	  aan	  een	  merk	  vast	  te	  klampen	  zonder	  dat	  dit	  
zelfs	  herleid	  kan	  worden	  tot	  de	  subjectieve	  merkwaarde.	  Ik	  ga	  welke	  week	  naar	  de	  hema.	  
Het	  merk,	  de	  winkelformule,	  behoort	  tot	  de	  levenssfreer	  van	  de	  consument	  

	  
Een	  hoge	  klantwaarde	  levert	  altijd	  aanbevelingen	  op	  (mond-‐tot-‐mondreclame)	  op	  voor	  familieleden	  
en	  kennissen	  die	  nog	  niet,	  of	  minder	  vaak,	  het	  merk	  vooraan	  hebben	  staan.	  	  
Alle	  3	  de	  factoren	  moeten	  vergroot	  worden	  om	  de	  klantwaarde	  te	  verhogen,	  maar	  er	  zijn	  ook	  
consumenten	  die	  vallen	  voor	  een	  merk	  zonder	  zich	  in	  de	  intrensieke	  waarde	  of	  de	  merkwaarde	  te	  
hebben	  verdiept(niet	  bewust).	  	  
	  
Klantwaarde	  en	  winst	  (blz	  68)	  
De	  winst	  per	  klant	  is	  opgebouwd	  uit	  de	  verhoging	  van	  de	  marge(meerprijs),	  extra	  klanten	  door	  
aanbeveling	  van	  vaste	  klanten,	  minder	  kosten	  van	  beheer	  (klantcontact),	  cross	  selling	  (andersoortige	  
producten	  verkopen	  aan	  dezelfde	  klant)	  en,	  uiteraard,	  de	  ‘standaardmarge’	  op	  het	  oorspronkelijke	  
pakket.	  	  	  
Extra	  winstbijdrage	  per	  klant:	  	  

-‐ Voor	  gering	  gedeelte	  afkomstig	  uit	  meerprijs	  die	  vaste	  klanten	  willen	  betalen	  
-‐ Veel	  verdiend	  aan	  aanbevelingen	  door	  vaste	  klanten	  aan	  anderen	  (mond-‐tot-‐mondreclame),	  

door	  minder	  beheerkosten,	  en	  crossselling	  
Aantrekken	  klanten	  1e	  jaar	  veel	  geld,	  maar	  voortzetten	  van	  een	  relatie	  met	  een	  bestaande	  klant	  elk	  
jaar	  meer	  geld	  oplevert,	  bedrijven	  vergeten	  dit.	  
	  
	  
	  
	  



Klanttevredenheid	  en	  klantentrouw	  

	  
	  

Een	  klant	  tevreden	  houden	  is	  onvoldoende	  om	  hem	  aan	  je	  merk/formule	  te	  binden.	  De	  klant	  is	  
tevreden	  over	  product	  maar	  gaat	  ervan	  uit	  dat	  er	  bij	  een	  andere	  winkel	  ook	  wel	  tevreden	  zou	  zijn.	  
echte	  klantentrouw	  creëer	  je	  met	  zeer	  tevreden	  klanten.	  Daarom	  is	  het	  erg	  belangrijk	  om	  te	  weten	  
waarom	  de	  klanten	  tevreden	  zijn.	  	  
	  
Tevreden	  personeel	  leidt	  tot	  tevreden	  klanten	  
In	  de	  retail	  hebben	  klanten	  vragen	  hebben	  over	  de	  medewerkers	  op	  de	  winkelvloer,	  houding	  tov	  
klanten	  en	  gedrag,	  daarom	  moet	  een	  bedrijf	  meer	  energie	  in	  werkomstandigheden,	  
carrièreperspectieven	  van	  het	  personeel	  steken	  
Blz	  70/71?	  

Inspelen	  op	  de	  vraag	  van	  de	  consument	  
Het	  samenstellen	  en	  leveren	  van	  op	  de	  consumentenbehoefte	  afgestemde	  vraagverwante,	  
assortimenten,	  in	  een	  daartoe	  passende	  aanbodomgeving.	  
Consument:	  
Behoefte:	  gevoel	  van	  consument	  in	  een	  onwenselijke	  situatie	  bevindt,	  zoekt	  verbetering	  
Wens:	  de	  consument	  concretiseerd	  de	  vage	  behoefte	  
Vraag:	  de	  consument	  kan	  de	  oplossing	  van	  de	  wens	  financieel	  en	  situationeel	  veroorloven	  
Aankoop:	  daadwerkelijke	  aankoop	  
Toepassing:	  gebruik	  van	  het	  product	  
Tevredenheid:	  gevoel	  na	  aankoop	  en	  gebruik	  product	  
Leverancier:	  
Ruil:	  het	  voor	  de	  consument	  ontwikkelde	  aanbod	  aan	  die	  consument	  te	  verkopen	  
Relatie:	  via	  geslaagde	  transactie	  tot	  een	  langere	  en	  betere	  relatie	  met	  de	  consument	  te	  komen	  



Reputatie:	  door	  deze	  langere	  en	  betere	  relatie	  tot	  een	  betere	  positie	  op	  de	  markt	  te	  komen	  
	  
Tussen	  de	  leverancier	  en	  de	  consument	  wordt	  marketingplanning	  toepast	  om	  het	  op	  elkaar	  te	  laten	  
aansluiten.	  	  
Via	  de	  marktbenadering	  zorgt	  de	  leverancier	  ervoor	  dat	  de	  gewenste	  consument	  in	  de	  ontwikkeling	  
van	  de	  vraag	  wordt	  gestimuleerd	  en	  ondersteund.	  (zowel	  merkproducten	  als	  detaillisten,	  een	  winkel	  
is	  een	  merk).	  	  
Marketingplanning	  is	  nodig	  om	  de	  ene	  ontwikkeling	  te	  laten	  aansluiten	  bij	  de	  ander	  
	  
De	  klant	   Marketingplanning	   Het	  bedrijf	  
Behoefte	   	   Reputatie	  
Wens	   	   Reputatie/relatie	  
Vraag	   	   relatie	  
Aankoop	   	   ruil	  
Toepassing	   	   Relatie/reputatie	  
Tevredenheid	   	   reputaie	  
	  
Marketingplanning	  
Strategie,	  tactiek	  en	  operatie	  
ROI:	  	  return	  on	  investment,	  op	  lange	  termijn	  winst	  maken	  op	  het	  geinvesteerde	  vermogen	  
Door:	  meer	  brutomarge	  te	  realiseren	  dan	  het	  bedrijf	  kosten	  maakt	  	  
:	  Rendement=	  omzet	  x	  marge	  –	  kosten	  
Omzet:	  komt	  tot	  stand	  via	  de	  afzet	  van	  producten	  uit	  diverse	  productgroepen	  die	  het	  assortiment	  
uiteindelijk	  bepalen.	  Omzet	  komt	  tot	  stand	  door	  als	  de	  producten	  voldoen	  aan	  de	  individuele	  wens	  
van	  de	  klant	  met	  een	  acceptabele	  prijs.	  	  
Er	  zijn	  veel	  combinaties	  van	  prijs	  en	  aanbod,	  sommige	  worden	  meer	  gekocht	  dan	  de	  ander,	  dit	  
vertaald	  zich	  naar	  de	  inkoopprijs	  die	  moet	  worden	  betaald,	  en	  dus	  naar	  de	  marge.	  	  
Omzet	  en	  marge	  in	  een	  winkelformule	  worden	  bepaald	  door	  de	  assortimentsmix	  en	  de	  margemix	  
Kosten	  zijn	  grotendeels	  vast,	  maar	  ook	  afhankelijk	  van	  gekozen	  assortiment+marktbenadering:	  
-‐ruimte	  in	  winkel	  
-‐advisering	  aan	  klant	  door	  personeel	  
-‐promotiekosten,	  displays,	  marge(kortingen)	  
Extra	  verkoop	  van	  ene	  product	  gaat	  deels	  ten	  koste	  van	  andere	  product,	  daarom	  altijd	  aanbiedingen	  
voor	  een	  lage	  marge	  verkopen	  aan	  klanten	  die	  ook	  wel	  een	  ander	  product	  tegen	  een	  hogere	  marge	  
hadden	  willen	  kopen.	  
	  



	  Om	  de	  strategie	  van	  een	  winkelformule	  nader	  te	  beschouwen	  kunnen	  we	  gebruik	  maken	  van	  de	  
frictiematrix.	  Wat	  maakt	  deze	  matrix	  duidelijk?	  
Om	  rendement	  te	  behalen	  moet	  omzet	  worden	  gemaakt,	  waarop	  een	  bepaalde	  marge	  moet	  
worden	  gerealiseerd.	  
Omzet	  komt	  tot	  stand	  vanuit	  de	  vraag	  van	  de	  individuele	  klant	  naar	  vele	  producten	  uit	  diverse	  
productgroepen.	  Daarom	  moet	  er	  worden	  gewerkt	  met	  een	  margemix,	  waar	  bij	  de	  retailer	  
voortdurend	  op	  de	  kosten	  moet	  letten.	  Hij	  moet	  er	  voor	  zorgen,	  dat	  bij	  het	  nastreven	  van	  
omzetvergroting,	  de	  kosten	  in	  de	  pas	  blijven	  (promotiebudget,	  handling,	  kortingen,	  verlies	  aan	  
verkoop	  andere	  producten	  met	  meer	  marge	  tijdens	  de	  verkoop	  van	  de	  producten	  in	  de	  promotie)	  
Wat	  is	  de	  schaar?	  
Frictiematrix	  behandelt	  de	  dilemma’s	  van	  de	  winkelorganisatie	  en	  de	  retailer.	  Wanneer	  in	  in	  wat	  
moet	  worden	  geinvesteerd?	  Welke	  oplossingen	  zijn	  er	  om	  de	  omzet	  te	  verhogen	  of	  terug	  lopen	  van	  
omzet	  of	  brutowinst	  tegen	  te	  gaan?	  
De	  winkelier(organisatie)	  moet	  een	  evenwichtig	  beleid	  voeren,	  omdat	  beslissingen	  in	  het	  ene	  
kwadrant	  schadelijke	  effecten	  kunnen	  hebben	  op	  het	  andere	  (p38-‐39).	  
Wat	  is	  trouwens	  de	  definite	  van	  een	  vaste	  klant?	  >50%	  van	  de	  vraag	  naar	  een	  specifieke	  
productgroep	  bij	  1	  winkelformule	  aankoopt.	  
	  
Bedrijven	  zouden	  zich	  graag	  bezighouden	  met	  eenvoudige	  doelstellingen,	  dit	  is	  helaas	  niet	  te	  
bereiken/	  illusie.	  	  Oplossingen	  op	  korte/lange	  termijn	  gericht	  op	  eigen	  bedrijf	  of	  markt,	  acties	  in	  ene	  
kwadrant,	  zullen	  negatief	  uitwerken	  in	  een	  ander	  kwadrant.	  	  
Dus:	  retailer	  moet	  bij	  alles	  wat	  hij	  wil	  aanpassen	  en	  verbeteren,	  rekening	  houden	  met	  de	  schadelijke	  
effecten	  op	  ander	  elementen	  van	  zijn	  bedrijf.	  Daarom	  is	  balanced	  scorecard	  van	  belang(blz	  113)	  
	  
Extern	  gericht;	  uitwerking	  op	  lange	  termijn	  
	  Nieuw	  concepten	  ontwikkelen	  voor	  de	  steeds	  veranderende	  vraag	  in	  de	  markt	  om	  voor	  het	  bedrijf	  
de	  toekomst	  zeker	  te	  stellen.	  Kost	  veel	  geld	  en	  tijd,	  wat	  het	  bedrijf	  moet	  ontrekken	  aan	  lopende	  
activiteiten.	  	  
	  
	  



Intern	  gericht;	  uitwerking	  op	  lange	  termijn	  
Regelmatig	  de	  interne	  effectiviteit	  en	  efficiëntie	  onder	  de	  loep	  te	  nemen.	  
Niet	  alle	  technologische	  ontwikkelingen	  zijn	  meteen	  een	  verbetering,	  maar	  er	  zijn	  talrijke	  nieuwe	  
mogelijkheden,	  bijv	  klanten	  benadering	  
CRM(customer	  relations	  management)	  
ECR	  (efficient	  consumer	  response)	  
ERP	  (enterprise	  resource	  planning)	  
SCM	  (supply	  chain	  management)	  
Chipcards	  
Narrowcasting	  
RFID	  chips	  
Zelfscanning	  
Elektronische	  prijskaartjes	  op	  de	  schappen	  
	  
Extern	  gericht;	  uitwerking	  op	  korte	  termijn	  
Het	  klassieke	  werkterrein	  van	  de	  retailer:	  koopmanschap.	  Marketeers	  zijn	  vaak	  bezig	  met	  activiteiten	  
op	  lange	  termijn,	  maar	  moet	  wel	  rekening	  houden	  met	  de	  activiteiten	  uit	  de	  3	  andere	  kwadranten.	  	  
	  
Break	  –	  even	  analyse	  
Wegen	  de	  investeringen	  voor	  toekomstige	  activiteiten	  op	  tegen	  de	  verwachten	  baten.	  Geld	  voor	  het	  
zoeken	  naar	  en	  implementeren	  van	  nieuwe	  formules	  als	  voor	  de	  invoering	  van	  kostenbesparende	  
apparatuur	  en	  producedurens.	  Bijv	  efficient	  consumer	  response(ECR),	  lever	  op	  zichzelf	  nooit	  extra	  
omzet	  of	  lagere	  kostenà	  de	  hele	  bedrijfsvoering	  moet	  er	  op	  worden	  ingesteldà	  eigenlijke	  
investering	  is	  veel	  hoger	  dan	  verwacht	  à	  kans	  dat	  de	  investering	  rendement	  oplevert	  
	  
De	  schaar	  
In	  de	  retailsector	  de	  wens	  naar	  meer	  omzet,	  meer	  brutomarge	  of	  naar	  beide,	  vaak	  leidt	  tot	  extra	  
kosten	  die	  de	  extra	  inkomsten	  overstijgen	  à	  uitbreiding	  assortiment,	  aannemen	  vakkundig	  
personeel,	  vergroting	  winkel,	  vestigen	  nieuwe	  winkel	  à	  hogere	  vaste	  kostenà	  meer	  omzet	  alleen	  
mogelijk	  via	  investeringen,	  dus	  via	  extra	  vaste	  kosten.	  Deze	  kosten	  zijn	  semivaste	  kosten.	  	  
Hetzelfde	  principe	  bij	  desinvesteren	  in	  personeel,	  assortiment	  of	  winkelbestandà	  lagere	  kosten	  
maar	  ook	  minder	  brutomarge.	  
Schaarproblematiek:	  Weegt	  die	  kostenvermindering	  op	  tegen	  de	  verminderde	  opbrengst?	  De	  
overhead(	  die	  hierdoor	  gewoonlijk	  niet	  kleiner	  wordt)	  een	  rol	  speelt,	  maar	  ook	  omdat	  
omzetbonussen	  de	  brutomarge	  over	  de	  totale	  omzet	  aanzienlijk	  kunnen	  beïnvloeden.	  	  
	  
Strategie,	  tactiek	  en	  operatie	  
Uit	  frictiematrix	  wordt	  duidelijk	  dat	  er	  zowel	  op	  strategisch	  niveau	  (langere	  termijn,	  grote	  impact	  op	  
het	  bedrijfsgebeuren)	  als	  op	  tactisch	  niveau	  (kortere	  termijn,	  minder	  impact	  op	  het	  totale	  bedrijf)	  
plannen	  moeten	  worden	  gemaakt.	  Plannen	  uitvoerenà	  operationeel	  niveau	  voor	  de	  korte	  termijn	  
en	  gericht	  actieplannen	  opgesteld.	  
	  
78/79=	  marketingplanning	  
	  
Dynamiek	  in	  planning	  
Deming	  cirkel	  (blz	  80)	  
Planning	  verdeeld	  in	  4	  fases:	  

-‐ Analyse	  voorgaande	  resultaten	  
-‐ Opstellen	  plan	  
-‐ Uitvoeren	  plan	  
-‐ Verwerken	  feedback	  (	  wat	  weer	  nieuwe	  input	  levert	  voor	  volgende	  planning)	  

	  



Marketeers	  moeten	  altijd	  planning	  op	  basis	  van	  info	  die	  gebaseerd	  is	  op	  resultaten	  van	  acties	  die	  al	  
eerder	  zijn	  uitgevoerd.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Vertaling	  van	  de	  ondernemingsstrategie	  in	  	  plannen:	  bijvoorbeeld	  Every	  day	  low	  prices,	  wat	  
betekent	  dat	  voor	  de	  inkoopstrategie,de	  strategie	  van	  de	  formule	  (doelgroep,	  aanbod,	  
positionering),	  de	  logistieke	  strategie,	  strategie	  bij	  het	  aannemen	  van	  personeel)	  
Verder	  van	  formuleplan	  (MT	  en	  categoryplannen	  van	  categorymanagement	  van	  de	  winkelformule)	  
tot	  lokaal	  actieplan	  op	  korte	  termijn.	  	  
Wel	  is	  het	  zo	  dat	  op	  elk	  niveau	  van	  planning,	  de	  plannen	  	  in	  moeten	  spelen	  op	  de	  mogelijkheden	  
binnen	  de	  markten.	  
	  
Marketingplan=	  bestaat	  niet	  =	  proces	  van	  plannen	  op	  verschillende	  niveaus	  die	  uiteindelijk	  het	  
gevoerde	  marketingbeleid	  bepaald.	  Alle	  plannen	  zijn	  afgestemd	  op	  ondernemingsplan,	  waarin	  alle	  
functies	  onderneming	  samenkomen	  
Marketingplan	  is	  in	  wezen	  een	  stelsel	  van	  allerlei	  samenhangende	  plannen	  op	  strategisch,	  tactischen	  
operationeel	  niveau	  (zoals	  hierboven	  weergeven).	  
	  
Marketingplan	  is	  communicatietool	  voor	  de	  organisatie,	  haar	  klanten	  en	  haar	  leveranciers,	  het	  vormt	  
een	  handige	  kapstok	  voor	  alles	  wat	  binnen	  en	  buiten	  de	  organisatie	  wordt	  gecommuniceerd.	  
Zie	  blz	  84	  voor	  structuur	  marketingplan	  	  
	   	  



Dia	  	  

	  
Het	  gaat	  om	  vier	  factoren	  die	  retailers	  als	  een	  uitwerking	  zien	  van	  hun	  winkelconcept:	  	  
aansluiten	  op	  de	  wensen	  en	  behoeften	  van	  de	  consument	  
marktgerichtheid	  door	  integratie	  van	  de	  plannen	  
prijsstelling	  die	  past	  bij	  de	  waarde	  perceptie	  van	  de	  klant	  
heldere	  doelen	  en	  strategie	  
	  
retailconcept	  (Berman	  en	  Evans)	  

-‐ Oriëntatie	  op	  de	  klant:	  de	  retailer	  bepaalt	  de	  behoeften	  en	  wensen	  van	  zijn	  klanten	  en	  doet	  
vervolgens	  zijn	  uiterste	  best	  deze	  optimaal	  in	  te	  vullen	  

-‐ Gecoördineerde	  aanpak:	  de	  retailer	  integreert	  al	  zijn	  plannen	  en	  activiteiten	  om	  effieciëntie	  
te	  bevorderen	  

-‐ Leveren	  van	  waarden	  als	  uitgangspunt:	  de	  retailer	  biedt	  zijn	  klatnen	  een	  goed	  waarde-‐
prijsverhouding.	  dat	  betekent	  dat	  zijn	  prijsstelling	  in	  lijn	  is	  met	  wat	  hij	  biedt	  aan	  producten	  
en	  diensten	  

-‐ Doelgericht	  werken:	  de	  retailer	  stelt	  duidelijke	  doelen	  en	  werkt	  een	  strategie	  uit	  om	  die	  
doelen	  te	  bereiken	  	  

	  
Missie	  visie	  beleid	  en	  strategie	  
Missie:	  voetafdruk	  visie,	  beleid	  en	  strategie	  vanuit	  de	  ondernemingsleiding	  in	  de	  huidige	  situatie	  van	  
de	  onderneming	  à	  waar	  staat	  het	  bedrijf	  voor,	  in	  huidige	  markt,	  tijd	  met	  betrekking	  tot	  
consumenten,	  leveranciers,	  concurrenten,	  overheid	  en	  andere	  belanghebbenden	  zoals	  eigenaren	  en	  
aandeelhouders.	  
Visie:	  richtinggevend	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  ‘significante	  waarden’	  binnen	  de	  onderneming.	  	  
Beleid:	  bepaalt	  in	  wezen	  de	  randvoorwaarden	  waarbinnen	  iedereen	  in	  het	  bedrijf	  moet	  werken	  
	  



Strategie:	  behelst	  binnen	  de	  randvoorwaarden	  die	  gesteld	  zijn	  vanuit	  het	  retailconcept,	  de	  volgende	  
aandachtspunten:	  	  

-‐ Waar	  komt	  het	  bedrijf	  vandaan(historie)	  
-‐ Waar	  staan	  we	  nu	  (business	  assesment)	  
-‐ Waar	  willen	  we	  heen,	  binnen	  het	  kader	  van	  onze	  missie?	  
-‐ Hoe	  willen	  we	  dat	  doen,	  binnen	  de	  randvoorwaarden	  die	  vanuit	  het	  gekozen	  beleid	  gesteld	  

zijn?	  
-‐ Wat	  zijn	  de	  consequenties	  van	  de	  te	  maken	  keuzes?	  

Strategische	  ruimte	  wordt	  vastgelegd	  in	  de	  volgende	  dimensies:	  
-‐ Welke	  markten	  c.q.	  marktsegmenten	  worden	  bediend	  
-‐ Welke	  behoeften	  en	  wensen	  richt	  het	  bedrijf	  zich?	  
-‐ Op	  welke	  manier	  c.q.	  vai	  welke	  technologie	  doet	  het	  bedrijf	  dat?	  

	  
Strategische	  planning	  
De	  manier	  waarop	  een	  onderneming	  de	  kracht	  van	  de	  eigen	  onderneming	  koppelt	  aan	  de	  
mogelijkheden	  die	  de	  gekozen	  markt	  biedt.	  De	  methode	  die	  daarvoor	  geschikt	  is	  is	  de	  SWOT	  analyse.	  
	  

	   	  



Proces	  van	  segmenteren,	  segmentkeuze	  en	  positionering	  
Er	  zijn	  weinig	  aanbieders	  die	  de	  hele	  markt	  kunnen	  benaderen	  en	  verdedigen.	  Kunnen	  ze	  alleen	  door:	  

-‐ Kostenleiderschapstrategie	  (Overall	  Cost	  Leadership;	  OCL)	  à	  leveren	  producten	  lagere	  
variabele	  kosten	  dan	  concurrent.	  Vaste	  kosten(investeringen)	  hoogà	  grote	  volumes	  afzetten	  
om	  winst	  te	  maken.	  Breed	  aanbod	  of	  laatste	  technische	  snufjes	  behoren	  daar	  niet	  toe	  

-‐ Full	  market	  coverage:	  in	  verschillende	  segmenten	  anderen	  of	  aangepaste	  producten	  
aanbieden.	  	  Zijn	  op	  een	  ander	  deel	  van	  de	  klatnen	  gericht,	  marktbenadering	  per	  segment	  
verschilt.	  Full	  market	  coverage	  is	  een	  bepaald	  type	  differentiatiestrategie,	  bedrijf	  moet	  
verschillende	  marktsegmenten	  bedienen	  om	  succesvol	  de	  concurrentie	  te	  bestrijden.	  Elk	  
segment=	  apart	  marketingplan(formuleplan)	  

-‐ Focusstrategie	  toepassen	  =	  nichemarketing,	  superspeciaalzaken	  kunnen	  gebruik	  maken	  dat	  
geen	  enkele	  winkelformule	  optimaal	  kan	  inspelen	  op	  de	  wensen	  van	  heel	  specifieke	  
afnemers	  die	  vaak	  ook	  verspreid	  wonen.	  Voordeel=	  optimale	  band	  met	  afnemer	  à	  trouwe	  
klanten,	  en	  weinig	  concurrentie.	  Nadeel=	  bedrijf	  moet	  het	  met	  deze	  klanten	  doen,	  
uitbreiding	  niet	  mogelijk.	  

	  
Daarom	  verstanding	  STP	  (	  segmenting,	  targeting	  and	  positionering)	  
Segmenten:	  	  

-‐ Delen	  markt	  die	  op	  basis	  van	  objectieve,	  voor	  participanten	  relevante,	  en	  meetbare	  criteria	  
worden	  afgesplitst	  

-‐ Zichbaaar,	  meetbaar	  en	  bereikbaar	  en	  voldoende	  groto	  zijn	  
-‐ Geldt	  voor	  alle	  bedrijven	  die	  op	  dezelfde	  markt	  aanwezig	  zijn.	  

Samenstellen	  segmenten	  op	  basis	  van	  :	  
-‐ Geografie	  
-‐ Demografie	  
-‐ Psychografie	  
-‐ Gedrag	  

	  
Keuzeproces	  
Keuze	  segment	  kijkt	  men	  naar	  omvang,	  aanwezige	  concurrent,	  kosten	  om	  segment	  te	  betreden(entry	  
barrier)	  en	  de	  consequenties	  om	  het	  segment	  te	  verlaten(exit	  barrier)	  belangrijkste=	  onderscheiden	  
van	  concurrentie:	  positionering	  
	  
Positionering:	  
Actief	  en	  passief	  
Passief	  belangrijkst:	  de	  plaats	  die	  de	  consument	  in	  een	  segment	  het	  merk	  of	  het	  bedrijf	  toedichten	  
op	  basis	  van	  de	  meest	  relevante	  koopmotieven	  en	  natuurlijk	  ten	  opzichte	  van	  de	  concurrenten.	  	  
Actieve	  positionering:	  alle	  activiteiten	  die	  een	  bedrijf	  opzet	  om	  bepaalde	  positionering	  te	  krijgen	  
Herpositioneren	  (	  bewust	  veranderen	  passieve	  positionering)=	  actieve	  positionering	  
Zie	  blz	  120	  voor	  proces	  positionering	  
	  
Info	  model:	  

-‐ Aantal	  mensen	  dat	  kiest	  voor	  lage	  prijzen	  en	  breed	  aanbod,	  is	  gegarandeerd	  groter	  dan	  
aantal	  mensen	  dat	  kiest	  voor	  speciaalzaak	  en	  de	  bijbehorende	  persoonlijke	  aandacht	  voor	  de	  
klanten	  

-‐ Bijna	  geen	  kruidenierszaken	  meerà	  klant	  moet	  naar	  supermarkt	  
-‐ Speciaalzaken	  zijn	  kwetsbaar	  voor	  verstoring	  winkelsfeer.	  	  
-‐ Buurtsuper	  heeft	  uit	  eigen	  positionering	  geen	  concurrenten,	  maar	  vaak	  alleen	  voor	  de	  

vergeten	  boodschappen	  
	   	  



Keuze	  doelgroep	  
Bedrijven	  kiezen	  geen	  doelgroep,	  doelgroep	  vloeit	  voort	  uit	  gekozen	  positionering	  op	  de	  markt	  of	  het	  
marktsegment.	  Keuze	  segment	  hangt	  niet	  alleen	  af	  van,	  omvang,	  winstgevendheid,	  van	  de	  
mogelijkheid	  tot	  een	  afwijkende	  positionering	  binnen	  de	  concurrentie	  in	  dat	  segemnt,	  en	  van	  de	  
omvang	  van	  de	  resutlerende	  doelgroep.	  	  
Als	  de	  doelgroep	  niet	  groot	  genoeg	  is	  voor	  winstgevende	  exploitatie	  (	  range	  kleiner	  dan	  threshold)	  
moet	  winkelformule	  worden	  heroverwogen,	  maar	  we	  zien	  vaak:	  

-‐ Dat	  formule	  zo	  is	  aangepast	  dat	  andere	  doelgroep	  of	  zelfs	  andere	  segmenten	  worden	  
aangesproken	  

-‐ Formule	  ook	  kan	  vodloen	  aan	  de	  vraag	  naar	  ander	  producten	  of	  diensten	  van	  dezelfde	  
doelgroep	  en/of	  hetzelfde	  segment	  

-‐ Meer	  en	  harder	  gaat	  communicaeren	  in	  de	  hoop	  dat	  men	  hiermee	  de	  reange	  voldoende	  
vergroot	  

-‐ De	  kosten	  verlaagt	  om	  op	  deze	  manier	  de	  threshold	  te	  verlagen	  
Deze	  maatregelen	  hollen	  de	  formule	  uit	  en	  de	  specifieke	  aantrekkelijkheid	  ervan.	  Winkel	  spreekt	  wel	  
meer	  mensen	  aan	  maar	  wel	  minder	  nadrukkelijkà	  gevolg:	  aantrekkelijkheid	  loopt	  terug.	  
	  
Propositie	  
Propositie	  =	  concretisering	  van	  de	  gekozen	  positionering	  naar	  de	  resulterende	  doelgroep.	  Platform	  
voor	  efficiënte	  en	  effectieve	  communicatie	  naar	  die	  doelgroep.	  	  
Propositie	  is	  ook	  het	  uitgangspunt	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  gehele	  winkelformule.	  Maar	  geldt	  
slechts	  voor	  één	  doelgroep.	  	  Onderneming	  met	  meerdere	  doelgroepen	  zal	  erop	  moeten	  letten	  dat	  
elke	  specifieke	  doelgroep	  in	  het	  winkelbeeld	  en	  de	  communicatie	  nog	  steeds	  de	  ‘eigen’	  propositie	  
blijft	  herkennen.	  
	  
Evaluatie	  	  
Om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  kwantitatieve	  resultaten	  van	  een	  winkel	  te	  krijgen	  gebruikt	  men	  het	  fair	  
share	  model(komt	  later	  terug)	  of	  het	  trinity	  model.	  
	  
	   	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



Hoofdstuk	  4	  

Aantrekkelijkheid	  van	  een	  winkel,	  volgens	  huff	  door:	  
-‐ Aantrekkelijkheid	  van	  (	  aanbod	  in	  goederen/	  diensten)	  de	  winkel	  of	  winkelconcentratie	  
-‐ De	  bereikbaarheid	  van	  die	  winkel	  of	  winkelconcentratie	  
-‐ De	  gevoeligheid	  van	  de	  consument	  voor	  de	  aantrekkelijkheid	  van	  een	  winkel	  of	  

winkelconcentratie	  
-‐ De	  gevoeligheid	  van	  de	  consument	  voor	  de	  bereikbaarheid	  

Belangrijk:	  aantrekkelijkheid	  en	  bereikbaarheid=	  objectief,	  individuele	  verschillen	  tussen	  consument	  
kan	  worden	  ingevoerd	  via	  de	  2	  gevoeligheidsparameters.	  Voordeel=	  onderscheid	  tussen	  
verschillende	  consumenten	  en	  verschillende	  situaties	  waarin	  de	  consumenten	  zich	  bevinden.	  	  
Huff:	  kwalitatief	  (	  wat	  beweegt	  de	  consument)	  
	  
Winkeltypes:	  

-‐ Convenience	  shops	  (	  bijv	  supermarkten)	  
-‐ Shopping	  shops	  (warenhuizen)	  
-‐ Specialty	  shops	  (speciaalzaken)	  
-‐ Preference	  shops	  (buurtwinkels,	  aanloopwinkels)	  

	  
Communicatie	  met	  de	  klant	  
4	  dimensies	  

-‐ Binding:	  ontwikkeling	  van	  wederzijdse	  belangen	  en	  afhankelijkheid	  tussen	  leveranciers	  en	  
hun	  klanten	  à	  lange	  relaties	  	  

-‐ Empathie:	  vermogen	  om	  je	  te	  verplaatsen	  in	  iemand	  anders	  situatie.	  à	  emotionele	  band	  
tussen	  beide	  partijen	  

-‐ Reciproiciteit:	  klanten	  en	  leveranciers	  leveren	  elkaar(goederen)	  of	  verwachten	  dat	  te	  kunnen	  
doen	  als	  de	  noodzaak	  hiertoe	  zich	  voordoet.	  voor	  wat	  hoort	  wat.	  	  

-‐ Vertrouwen:	  zekerheid	  tussen	  klant	  en	  leverancier	  dat	  ze	  beide	  geen	  misbruik	  van	  de	  
ontstane	  relatie	  maken.	  	  

4	  waarden	  laten	  klantwaarde	  ontstaan	  of	  customer	  intimacy.	  
Communicatie=	  ondersteunen	  en	  uitbouwen	  van	  deze	  relationship	  marketing	  via	  een	  volledig	  
geïntegreerde	  communicatiemix.	  Deze	  mix	  wordt	  binnen	  en	  buiten	  de	  fysieke	  winkel	  gerealiseerd.	  
	   	  



Extended	  gap	  model(blz71),	  via	  communicatie	  beïnvloeden:	  
-‐ Wat	  de	  klant	  verwacht	  	  
-‐ Hoe	  de	  klant	  de	  dienst	  ervaart	  

Communicatie	  daarom	  potentiële	  oorzaak	  ontstaan	  ontevreden	  klanten,	  kan	  t	  ook	  voorkomen.	  	  
Communicatiecampagne	  zal	  altijd	  moeten	  balanceren	  op	  de	  rand	  tussen	  enerzijds	  het	  zo	  
aantrekkelijk	  mogelijk	  voorstellen	  van	  het	  aanbod,	  en	  anderzijds	  de	  mogelijkheden,	  en	  de	  wil,	  om	  die	  
belofte	  ook	  waar	  te	  maken.	  Door	  vooral	  in	  de	  extern	  gerichte	  communicatie	  uitingen	  rekening	  te	  
houden	  met	  de	  verschillende	  doelgroepen,	  en	  door	  de	  jusite	  toepassing	  van	  de	  intern	  gerichte	  
(instore)	  communicatie,	  kan	  overigens	  al	  veel	  onvrede	  worden	  voorkomen.	  
	  
Aantrekkelijkheid	  concretiseren	  in	  winkels	  en	  deelassortiment	  
Winkel	  
Belangrijke	  criteria	  vanuit	  de	  vraag	  van	  de	  consument:	  

-‐ Hoe	  breed	  is	  het	  aanbod	  en	  welke	  keus	  aan	  assortimenten	  wordt	  geboden?	  
-‐ Hoe	  diep	  is	  het	  aanbod	  en	  hoe	  gespecialiseerd	  is	  het	  assortiment	  van	  de	  detaillist?	  
-‐ Wat	  voor	  toegevoegde	  service	  en	  aftersales	  biedt	  het	  bedrijf?	  
-‐ In	  welke	  mate	  vormen	  de	  fysieke	  winkel	  en	  de	  website	  een	  geïntegreerde	  formule?	  
-‐ Wat	  is	  de	  naam	  en	  faam	  van	  het	  bedrijf?	  
-‐ Wat	  is	  de	  ondersteunende	  functie	  van	  het	  personeel?	  
-‐ Hoe	  aantrekkelijk	  is	  het	  winkelcentrum?	  

Diepte	  aanbod	  
Veel	  keus	  in	  assortiment	  stelt	  de	  klant	  niet	  op	  prijs,	  of	  er	  staat	  prijsvoordeel	  tegenover.	  Buurtwinkel,	  
rijdende	  winkel	  is	  belangrijk	  dat	  de	  klant	  voor	  alles	  en	  nog	  wat	  terecht	  kan,	  klant	  accepteert	  weinig	  
keuze.	  Vaak	  wil	  de	  klant	  wel	  kiezen	  uit	  tal	  van	  prijsklassen.	  Dit	  leidt	  enerzijds	  tot	  vergroting	  van	  
vloeroppervlakte	  van	  bestaande	  formules	  maar	  ook	  tot	  (super)specialisatie.	  	  
	  
Bieden	  van	  toegevoegde	  waarde	  
Personeel	  zijn	  in	  staat	  brede	  keus	  in	  hun	  formule	  biedt	  terug	  te	  brengen	  tot	  een	  aantrekkelijk	  aanbod	  
voor	  een	  specifieke	  klant.	  
Meerdere	  mogelijkhedenà	  lay	  out	  winkel,	  signing,	  visual	  merchandising,	  ICT	  en	  nieuwe	  media	  om	  
een	  passende	  aanbodomgeving	  te	  creëren	  voor	  	  
	  
Geïntegreerd	  geheel	  van	  de	  fysieke	  en	  virtuele	  aanbodomgeving	  
In	  relatie	  met	  de	  long	  tail	  theorie	  Fysieke	  winkel	  moet	  binnen	  de	  formule	  vooral	  geprobeerd	  worden	  
om	  de	  klant	  zich	  thuis	  te	  laten	  voelen,	  waarin	  producten	  zijn	  die	  het	  meest	  gevraagd	  worden	  door	  de	  
klant.	  De	  webshop	  kan	  een	  veel	  dieper	  assortiment	  hanteren,	  de	  winkel	  maakt	  uiteraard	  ook	  gebruik	  
van	  alle	  sociale	  platforms.	  
	  
Naam	  en	  faam	  
Klantwaarde	  van	  winkelformule	  wordt	  wel	  via	  zijn	  communicatie	  met	  de	  beoogde	  klanten	  
uitgestraald,	  maar	  is	  minder	  eenvoudig	  via	  een	  paar	  advertenties	  te	  realiseren.	  Klantwaardeà	  
belangrijk	  voor	  ontwikkelen	  klantrelatiesà	  via	  mond-‐tot-‐mond,	  naamsbekendheidà	  kan	  via	  
jarenlang	  klantgericht	  denken	  en	  werken	  
	  
Ondersteunende	  functie	  van	  het	  personeel	  
Functie	  personeel	  binnen	  retail	  is	  zo	  belangrijk	  dat	  deze	  mederwerkers	  bij	  vrijwel	  elk	  onderwerp	  
binnen	  retailvak	  aan	  de	  orde	  komen.	  Houding	  en	  gedrag	  van	  personeel	  is	  voor	  veel	  klanten	  een	  
reden	  om	  een	  winkel	  te	  bezoeken	  of	  juist	  te	  mijden.	  	  
Lang	  niet	  bij	  elke	  winkelformule	  speelt	  het	  personeel	  een	  adviserende	  rol,	  maar	  aandacht	  voor	  de	  
klant	  ondersteunt	  elke	  formule.	  
	  
	  



Aantrekkelijkheid	  van	  het	  winkelcentrum	  
Winkel	  moet	  passen	  bij	  functie	  winkelcentrum.	  	  Aantrekkelijkheid	  winkelcentra	  is	  voordelig	  voor	  
winkels.	  	  
	  
Zie	  blz	  146	  voor	  checklist	  aantrekkelijkheid	  winkel	  
	  
Deelassortiment	  of	  category	  
Assortimenten	  zijn	  opgebouwd	  uit	  kern-‐,	  aanvullend	  en	  randassortiment.	  	  
Belangrijk	  dat	  bedrijf	  weet	  welke	  deelassortimenten	  tot	  het	  kernassortiment,	  welke	  tot	  het	  
aanvullende	  assortiment	  en	  welke	  tot	  het	  randassortiment	  behoort,	  en	  daarmee	  in	  de	  communicatie	  
rekening	  houden.	  
	  
Het	  schap	  
Niet	  alleen	  om	  assortiment	  bereikbaar	  te	  maken,	  ook	  belangrijk	  deel	  van	  visual	  merchandising,	  en	  is	  
vaak	  medebepalend	  voor	  de	  uitstraling	  van	  de	  winkel	  (het	  winkelbeeld)	  
Schap	  moet	  inzicht	  geven	  wat	  de	  formule	  in	  een	  bepaald	  deelassortiment	  aan	  keuze	  biedt,	  manier	  
van	  display	  moet	  kwaliteit	  van	  assortiment	  en	  kwaliteit	  winkelformule	  ondersteunen	  
	  
Opbouw	  van	  het	  aanbod	  
Assortimentsopbouw	  gelden	  min	  of	  meer	  voor:	  

-‐ Opbouw	  winkelvoorzieningen	  binnen	  een	  heel	  verzorgingsgebied	  
-‐ Samenstelling	  van	  winkels	  (formule	  mix)	  binnen	  een	  winkelcentrum	  
-‐ Samenstelling	  van	  het	  assortiment	  binnen	  een	  winkelformule	  
-‐ Samenstelling	  van	  het	  aanbod	  binnen	  een	  category	  
-‐ Indeling	  van	  een	  winkelschap	  

	  
Aanbod	  qua	  functie:	  

-‐ Kern,	  rand	  en	  aanvullend	  
Aanbod	  op	  prijsniveau:	  

-‐ Formule-‐,	  imago-‐	  en	  basisaanbod	  
	  
Oude	  begrippen:	  (klassieke	  opbouw)	  
Breed	  assortiment:	  een	  breed	  scala	  van	  consumentenbehoeften	  kan	  voorzien,	  dus	  veel	  categories	  
binnen	  het	  assortiment.	  	  
Smal	  assortiment:	  speciaalzaken	  	  
Diep	  assortiment:	  als	  de	  klant	  binnen	  de	  categories	  keuze	  heeft	  uit	  groot	  aantal	  merken,	  kleuren	  en	  
verpakkingsvormen.	  	  
Ondiep	  assortiment:	  HEMA	  en	  ALDI	  
Lengte	  van	  het	  assortiment:	  
Breder	  en	  dieperà	  groter	  totaal	  aantal	  producten	  waar	  voorraad,	  plaats,	  opslag,	  vervoer	  voor	  nodig	  
is.	  	  
Verlenging	  assortiment	  geteld	  in	  SKU’s	  (Stock	  keeping	  units)à	  steeds	  grotere	  belasting	  van	  het	  
rendement.	  	  
Hoogte	  van	  het	  assortiment:	  prijsniveau	  (keuzepiramide)	  
Consistentie	  van	  het	  assortiment:	  in	  welke	  mate	  verschillende	  assortimentsonderdelen	  voor	  de	  
doelgroep	  onderlinge	  verwantschap	  tonen.	  	  
	  
	   	  



Opbouw	  aanbod	  op	  functie	  
	  
Kernaanbod	  
Deel	  van	  totale	  aanbod	  wat	  bepalend	  is	  voor	  wat	  winkelcentra,formule,	  category	  voor	  een	  klant	  wil	  
betekenen.	  In	  wezen	  waarvoor	  de	  klant	  ernaar	  toe	  komt.	  Eigen	  merk	  hoort	  bij	  kernaanbod!	  
	  
Randaanbod	  
Niet	  noodzakelijk	  voor	  primaire	  functie,	  ondersteund	  
aantrekkelijkheid,	  klant	  verwacht	  misschien	  niet,	  maar	  wel	  
aantrekkelijk	  aanbod	  aan	  aanverwante	  goederen	  en	  
diensten.	  Ook	  producten	  voor	  het	  onderhoud	  van	  gekochte	  
producten(verzekeringen)	  
	  
Aanvullend	  aanbod	  
Producten	  en	  diensten	  die	  de	  klant	  helemaal	  niet	  
verwacht,	  verhogen	  aantrekkelijkheid	  op	  geen	  enkele	  manier.	  Wordt	  ingespeeld	  op	  aanwezigheid	  
consument.	  Bijv	  non	  food	  bij	  supermarkten,	  planten	  enz.	  
	  
	  
	  
Opbouw	  op	  basis	  van	  prijs	  
Formulepakket	  
Staat	  centraal,	  prijsniveau=	  geeft	  gewenste	  prijsniveau	  van	  de	  
gehele	  formule	  weer,	  dit	  wordt	  zorgvuldig	  gecommuniceerd,	  
zowel	  binnen	  als	  buiten	  de	  winkel.	  Prijswaardeverhouding	  die	  
de	  klant	  bij	  de	  formule	  verwacht.	  Groot	  deel	  kernaanbod	  komt	  
in	  formulepakket	  voor,	  maar	  niet	  alles!	  
	  
Imagopakket:	  
Steken	  ver	  boven	  gemiddelde	  prijsniveau	  uit.	  Geeft	  winkel	  wat	  
luxere	  uitstraling(upgrading).	  Marge	  groter,	  maar	  ook	  groter	  
risico	  op	  afschrijven.	  Geeft	  meer	  dynamiek	  in	  de	  winkel.	  
	  
Basispakket	  
Duidelijk	  lagere-‐prijs-‐waardeverhouding	  binnen	  het	  formulepakket.	  Is	  aanwezig	  omdat	  de	  ene	  klant	  
nou	  eenmaal	  meer	  uitgeeft	  aan	  de	  ene	  category	  dan	  de	  ander.	  	  
Samen	  met	  imagopakket	  voorkomen	  dat	  klanten	  uitwijken	  naar	  discounters.	  
	  
Eigen	  merken	  waren	  vroeger	  per	  definitie	  het	  formulepakket,	  maar	  steeds	  vaker	  voeren	  winkels	  
premium	  eigen	  merk	  (imagopakket,	  bijv	  AH	  excellent),	  of	  juist	  eigen	  discountmerk	  in	  basispakket	  
(Euro	  Shopper).	  
	  
Invulling	  winkelformule	  
Supermarkt	  kernassortiment=	  kruidenierswarden,	  waaromheen	  afhankelijk	  van	  de	  formule,	  
aanvullende	  assortimenten	  in	  zuivel,	  vlees	  en	  vleeswaren,	  brood,	  agf	  (aardappelen,	  groenten	  en	  
fruit),	  was-‐	  en	  schoonmaakmidelen,	  cosmetica	  en	  diervoeding	  een	  steeds	  grotere	  functie	  kregen.	  	  
Siageretten,	  tijdschriften,	  bloemen,	  boeken	  en	  kantoorartikelen	  vormen	  randassortiment.	  
Diensten	  (kledingreinigen)	  ook	  randassortiment.	  	  
	  
Opbouw	  winkelformule	  verloopt	  via	  de	  volgende	  stappen:	  

-‐ Vaststellen	  propositie	  van	  gekozen	  doelgroep	  
-‐ Vertalen	  propositie	  naar	  kernsassortiment	  en	  randassortiment	  



-‐ Vaststellen	  prijsniveau	  ten	  opzichte	  van	  branchegenoten	  
-‐ Invullen	  van	  de	  uitvoering	  van	  winkelbeeld	  en	  winkelsfeer	  
-‐ Zoeken	  naar	  juiste	  vestigingsplaats	  op	  basis	  van	  propositie,	  doelgroep,	  gekozen	  assortiment	  

en	  winkelbeeld	  
-‐ Aantrekken	  van	  passend	  personeel	  
-‐ Vaststellen	  van	  routing	  en	  inrichting	  binnen	  de	  winkel	  
-‐ Toevoegen	  van	  aanvullend	  assortiment	  
-‐ Vaststellen	  en	  uitvoeren	  van	  de	  commerciële	  communicatie	  binnen	  een	  integraal	  

communicatieconcept.	  	  
	  
Keuzepiramide:	  
Producten	  en	  assortimenten	  die	  boven	  het	  prijsniveau	  van	  het	  formulepakket	  zitten	  zorgen	  voor	  
upgrading,	  goedkopere	  dan	  formulepakket	  bieden	  goedkoper	  alternatief.	  
	  
Invulling	  category	  	  
Wordt	  eerst	  bepaald	  welke	  productgroepen	  de	  kern	  van	  de	  category	  bepalen(kernassortiment),	  
daarna	  welke	  het	  ondersteunen	  en	  aanvullen(aanvullend	  assortiment,	  vervolgens	  welke	  er	  nog	  nodig	  
zijn	  om	  van	  de	  category	  een	  samenhangend	  en	  aantrekkelijk	  deel	  van	  de	  winkelformule	  te	  maken	  
(randassortiment).	  Keuzepiramide	  is	  hier	  belangrijk	  bij,	  	  
Invulling	  artikelgroepen	  is	  alleen	  keuzepiramide	  voldoende.	  
	  
Plaats	  van	  eigen	  merken	  
Eigen	  merken	  sluit	  aan	  bij	  het	  kernassortiment	  of	  bepalen	  dit	  met	  een	  prijsstelling	  die	  
formuleconform	  is(formulepakket).	  	  Maar	  soms	  eigen	  merk	  gecreëerd	  in	  basispakket	  om	  klanten	  
betere	  kwaliteitsgarantie	  te	  bieden	  en/of	  lagerprijzenimago	  van	  de	  formule	  of	  het	  deelassortiment	  te	  
onderbouwen(euroshopper	  bij	  appie).	  Soms	  eigen	  merk	  in	  imagopakket,	  om	  streven	  naar	  
kwaliteitsverbetering	  (upgrading)	  van	  de	  winkelformule	  of	  het	  deelassortiment	  te	  onderstrepen.	  	  
	  
Plaats	  van	  a-‐merken	  
Lang	  niet	  altijd	  in	  formulepakket.	  Lageprijsformules	  zijn	  ze	  het	  imagopakket,	  om	  prijsverschil	  met	  
formulepakket	  (eigen	  merk)	  te	  benadrukken.	  	  
A-‐merken	  in	  de	  meeste	  winkels	  in	  het	  kernassortiment.	  	  
A-‐merk:	  intensieve	  distributie	  
	  
Invulling	  van	  het	  schap	  
Op	  basis	  van	  de	  keuzepiramide	  (zie	  blz	  157)	  
	  
Klantentrekkers	  en	  aanloopassortimenten	  	  
Binnen	  formule	  zijn	  er	  assortimenten	  aan	  de	  ene	  kant	  onderdelen	  waarvoor	  de	  klant	  speciaal	  naar	  de	  
winkel	  komt	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  onderdelen	  die	  het	  moeten	  hebben	  van	  impulsaankopen	  door	  
klanten	  die	  in	  de	  winkel	  rondlopen.	  	  
	  
Winkelformule	  definitie:	  

1. Marktbenadering	  die	  de	  retailer	  deelt	  met	  zijn	  concurrenten.	  Dus	  ouderwetse	  kruideniers	  als	  
groep	  vergeleken	  met	  supermarkten	  en	  die	  supermarkten	  weer	  vergeleken	  met	  
hypermarkten.	  

2. Totale	  aanpak	  waarmee	  de	  detaillist	  probeert	  een	  bepaalde	  groep	  afnemers	  aan	  te	  trekken	  
en	  aan	  zich	  te	  binden.	  De	  winkelformule	  bestaat	  uit	  de	  onderdelen:	  doelgroep	  (aan	  wie	  
wordt	  verkocht),	  assortiment(wat	  wordt	  er	  verkocht)	  en	  de	  marktpositie	  (ten	  opzichte	  van	  de	  
concurrentie)	  

3. De	  manier	  waarop	  een	  bepaalde	  winkel	  of	  winkelketen	  zijn	  producten	  aanbiedt	  aan	  de	  klant,	  
de	  uiteindelijke	  consument.	  Bij	  het	  opstellen	  van	  een	  winkelformule	  wordt	  vaak	  gebruik	  



gemaakt	  van	  de	  6	  p’s,/	  met	  een	  winkelformule	  kan	  de	  winkelier	  snel	  inspelen	  op	  de	  behoefte	  
van	  de	  klant	  en/of	  zijn	  doelgroep	  

4. Het	  retailformat	  (winkelformule)	  is	  de	  beschrijving	  van	  de	  retailmix	  waarmee	  wordt	  
geprobeerd	  zo	  goed	  mogelijk	  aan	  de	  behoeften	  van	  doelgroep	  tegemoet	  te	  komen.	  	  

	  
	  
Hoofdstuk	  5	  
Integrale	  communicatie	  	  
De	  uiteindelijke	  tevredenheid	  van	  klanten	  
wordt	  sterk	  beïnvloed	  door	  de	  manier	  
waarop	  het	  bedrijf	  intern	  communiceert.	  Alle	  
vormen	  van	  communicatie	  dienen	  op	  elkaar	  
afgestemd	  te	  zijn,	  zodat	  verwarring	  wordt	  
omgezet	  in	  synergie:	  integrale	  communicatie.	  
Interne	  klantenoriëntatie	  is	  interne	  
communicatie	  onontbeerlijk,	  de	  interne	  
klantenoriëntiatie	  van	  de	  mederwerkers	  is	  
weer	  bepalend	  voor	  de	  externe	  indirecte	  
klantenoriëntatie.	  	  
Goed	  public	  affairs	  beleid	  
(concerncommunicatie)	  is	  uitermate	  
belangrijk	  voor	  de	  geloofwaardigheid	  van	  die	  
‘geïntegreerde	  oriëntatie	  op	  de	  afnemer’.	  	  
	  
Concerncommunicatie	  	  
Of	  public	  affairs,	  handhaaft	  een	  gunstig	  
klimaat	  voor	  de	  organisatie,	  als	  
randvoorwaarde	  voor	  succesvol	  
functioneren.	  Doelà	  bouwen/onderhouden	  van	  relaties	  met	  publieksgroepen	  
Einddoelà	  verkrijgen	  gewenst	  imago,	  medebepalend	  voor	  reputatie	  
Reputatie	  is	  basis	  voor	  leggen	  relaties	  à	  hebben	  ruil	  als	  gevolg.	  
Reputatie	  sterk	  afhankelijk	  van	  hoe	  journalisten,	  politici	  en	  bestuurders	  over	  bedrijf	  denken	  en	  
spreken	  en	  schrijvenà	  social	  media	  maakt	  het	  kwetsbaar.	  	  
	  
Arbeidsmarktcommunicatie	  	  
Juiste	  werknemers	  moeten	  imago	  onderneming	  versterken(vacatures	  van	  belang).	  Mensen	  die	  niet	  
soliciteren	  zien	  dit	  ook,	  daarom	  moet	  het	  juiste	  opleidingsniveau,	  instelling	  gehanteerd	  worden	  etc.	  
Sterk	  afwijkend	  gedrag	  personeel	  à	  daling	  omzetà	  	  
Tevreden	  personeelà	  tevreden	  klanten	  
Elke	  werknemer	  die	  vertrekt,	  veroorzaakt	  imagoschade!	  
	  
Interne	  communicatie	  
In	  bijv	  logistiek	  georiënteerde	  retailorganisaties	  (supermarkten)	  is	  zelfbediening	  klanten	  erg	  groot	  
dus	  daarom	  personeel	  minder	  belangrijk,	  maar	  hoe	  kort	  het	  contact	  ook	  is	  met	  de	  klant,	  dit	  moet	  
persoonlijk	  en	  gemeend	  zijn.	  	  
Non-‐verbale	  communicatie	  kan	  klant	  ook	  irriteren,	  glimlach	  soms	  voldoende.	  
Iedereen	  in	  bedrijf	  moet	  weten	  waar	  het	  bedrijf	  voor	  staat,	  wat	  ze	  gaan	  doen	  en	  waarom.	  	  
	  
	   	  



Marketingcommunicatie	  
Consument	  en	  zelf	  op	  industrieel	  niveau	  neemt	  een	  gevoelsmatige	  beslissing.	  Je	  kan	  en	  klant	  niet	  
voorschrijven	  wat	  deze	  moet	  doen.	  Het	  is	  zijn	  geld	  of	  beslissing,	  of	  ons	  dat	  nu	  uitkomt	  of	  niet.	  	  
Daarom	  moet	  het	  aankoopproces	  van	  de	  beoogde	  klant	  via	  integrale	  communicatie	  worden	  
ondersteund.	  Dus	  op	  concernniveau	  en	  op	  binnen	  marketingcommunicatieproces	  integraal	  
communiceren.	  	  
Binnen	  marketingcommunicatie	  dient	  de	  geïntegreerde	  ,	  consistente,	  benadering	  van	  de	  klant	  
centraal	  te	  staan,	  met	  het	  oog	  op	  het	  verkrijgen	  en	  onderbouwen	  van	  langetermijnrelaties	  met,	  
uiteraard,	  tevreden	  klanten:	  customer	  relations.	  Die	  relaties	  realiseren	  door	  consequente	  en	  
consistente	  integratie	  van	  de	  verschillende	  communicatie-‐instrumenten	  en	  communicatiemedia.	  	  
	  
Elk	  bedrijf,	  en	  elke	  organsiatie,	  moet	  voor	  elke	  situatie,	  doelgroep	  en	  aanbod	  steeds	  op	  de	  meest	  
efficiënte	  en	  effectiefste	  manier	  zijn/haar	  afnemers	  bereiken	  middels	  een	  daarop	  afgestemde	  mix	  
van	  instrumenten	  en	  media.	  Om	  te	  

1. Te	  confroteren	  met	  het	  voor	  hem	  bedoelde	  aanbod	  
2. Nader	  te	  infomeren	  (in	  brede	  zin)	  
3. Te	  activeren	  om	  hierover	  een	  beslissing	  te	  nemen	  
4. Te	  bewegen	  om	  tot	  daadwerkelijke	  transactie	  te	  komen	  
5. Service	  te	  verlenen	  
6. Te	  blijven	  informeren	  over	  en	  rond	  het	  gekochte	  product.	  

Maar	  marketeer	  moet	  zich	  bewust	  zijn	  
-‐ In	  elk	  van	  de	  fasen	  zal	  dezelfde	  mix	  van	  instrumenten	  en	  media	  niet	  even	  effectief	  zijn	  
-‐ Consumenten	  binnen	  één	  doelgroep	  zitten	  niet	  tegelijkertijd	  in	  dezelfde	  fase	  van	  het	  

koopproces.	  
Handelscommunicatie	  	  
Winkels	  en	  winkelketens	  communiceren	  ook	  met	  hun	  leveranciers	  van	  goederen	  en	  diensten,	  deze	  
moet	  ook	  consistent	  zijn.	  	  
	  
	   	  



Communicatie	  van	  de	  winkelformule	  
Landelijke	  formules	  steeds	  vaker	  aanbod	  lokaliseren,	  dus	  aanpassen	  (deels)	  aan	  lokale	  wensen	  en	  
gevoeligheden.	  	  
Klanten	  trekken	  is	  één	  ding,	  ze	  behouden	  is	  een	  tweede.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Externe	  communicatie:	  	  doel	  klanten	  trekken,	  ze	  voor	  een	  bezoek	  interesseren 
Instore	  communicatie:	  overhalen	  tot	  aankoop	  	  (75%	  van	  alle	  aankoopbeslissingen	  vindt	  voor	  het	  
schap	  plaats?).	  Zie	  p	  172.	  	  Neem	  naast	  de	  overwegingen	  	  hierbij	  	  ook	  	  mogelijke	  shopper	  profielen	  
mee	  in	  de	  redenatie. 
Een	  bezoek	  aan	  de	  winkel	  moet	  passen	  in	  het	  eigen	  zelfbeeld.	  De	  winkelsfeer	  (de	  gehele	  
communicatiemix,	  zie	  fig	  5.2)	  moet	  hierop	  zijn	  afgestemd.	  Belangrijk	  is	  dat	  deze	  als	  authenthiek	  
wordt	  ervaren. 
Visual	  merchandising:	  	  passende	  aanbodomgeving-‐	  ook	  bouwkundig	  etc 
Winkelbeeld:	  Moet	  glashelder	  te	  beleven	  zijn,	  direct	  	  te	  koppelen	  zijn	  aan	  de	  merkbeleving.	  
Voorbeelden	  AH,	  HEMA.	  dignitalsignace	  sfeerverhogende	  promotionele	  elementen	  is	  geen	  
narrowcasting,	  personeel,	  	  het	  beeld	  dat	  voortkomt	  uit	  de	  merken	  (verpakkingen)	  die	  worden	  
gevoerd,	  het	  publiek	  zelf. 
Dit	  alles	  maakt	  een	  winkelformule	  tot	  merk	  zie	  p180	  en	  p182 
Voor	  jullie	  is	  shoppermarketing	  ook	  belangrijk.	  De	  vorm	  van	  marketing	  die	  zich	  concentreert	  op	  
individuele	  klanten,	  die	  in	  de	  winkel	  zijn.	  De	  bedoeling	  is	  deze	  bij	  het	  aanbod	  te	  betrekken.	  Het	  
activeren	  van	  klanten	  die	  geïnteresseerd	  zouden	  kunnen	  zijn	  in	  de	  category	  waarbinnen	  het	  
aanbod	  wordt	  gedaan.	  p176	  en	  5.5.5.	  
	  
Externe	  communicatie:	  	  
Communicatie	  lijkt	  op	  die	  van	  andersoortige	  bedrijven	  en	  instellingen(blz	  209)	  
Instore	  communicatie	  
Doel:	  van	  shoppers	  kopers	  maken.	  
Uiteindelijke	  beslissing	  vindt	  inderdaad	  voor	  het	  schap	  plaats,	  tenzij	  er	  in	  opdracht	  ekocht	  wordt	  of	  
uit	  gewoonte.	  	  Maar	  consumenten	  kopen	  voor	  een	  groot	  deel	  op	  basis	  van	  reputatie	  van	  merk	  en	  op	  
basis	  van	  hun	  eigen	  ervaringen,	  ze	  komen	  niet	  onvoorbereid	  naar	  het	  schap.	  	  
Visual	  merchandising	  



Alle	  activiteiten	  die	  erop	  gericht	  zijn	  het	  aanwezige	  assortiment	  op	  de	  aantrekkelijke	  manier	  aan	  de	  
klant	  te	  presenteren:	  winkelbeeld,	  winkelsfeer	  (inclusief	  personeel),	  routing	  en	  indeling	  van	  winkel	  
en	  schappen,	  alsmede	  aandacht	  voor	  acties.	  DUUSS:	  alles	  wat	  niet	  met	  de	  samenstelling	  van	  het	  
assortiment	  of	  de	  externe	  communicatie	  te	  maken	  heeft.	  (alles	  wat	  de	  winkel	  en	  het	  aanbod	  
aantrekkelijk	  maakt).	  
Visual	  merchandising	  integreert	  op	  continue	  basis	  communicatieve,	  logistieke	  en	  bouwkundige	  
aspecten	  tot	  een	  elke	  specifieke	  vestiging	  optimale	  combinatie,	  binnen	  het	  kader	  van	  de	  gekozen	  
winkelformule.	  	  
	  
Winkelbeeld	  
Winkelbeeld	  is	  specifiek	  voor	  winkelformule.	  De	  winkelsfeer	  wordt	  direct	  geassocieerd	  met	  de	  
winkelformule.	  Sterk	  winkelbeeld	  heeft	  niks	  met	  prijs-‐kwaliteitsniveau	  van	  de	  winkel	  te	  maken.	  Beeld	  
dat	  de	  klant	  heeft	  van	  een	  winkel	  moet	  overeenkomen	  met	  wat	  die	  klant	  in	  elke	  andere	  winkel	  van	  
die	  formule	  zal	  tegenkomen.	  Onderdelen	  die	  het	  winkelbeeld,	  dus	  de	  winkelsfeer	  bepalen	  zijn	  
personeel,	  verpakkingen	  en	  het	  publiek.	  
	  
Digital	  signage	  
Beeldschermen	  met	  adequate	  content	  als	  dynamisch	  en	  mogelijk	  interactief	  medium	  binnen	  een	  
winkel.	  Voor	  info	  verstrekken,	  producten	  of	  acties	  promoten,	  sfeerbepaling.	  Onderdeel	  van	  visual	  
merchandising.	  	  
	  
Personeel	  
Zichtbare	  houding	  en	  gedrag	  is	  belangrijkste	  element	  in	  de	  aantrekkelijkheid	  van	  een	  winkel	  of	  
winkelformule	  voor	  de	  klant.	  Onderdeel	  van	  gehele	  dienstverlening.	  	  
	  
Verpakking	  
Eigen	  merk,	  eigen	  verpakkingen	  kunnen	  aan	  visual	  merchandisingsbeleid	  worden	  aangepast.	  	  
	  
Publiek	  
In	  een	  winkel	  als	  COOLCAT	  moet	  je	  niet	  teveel	  grijze	  koppen	  zien	  rondlopen.	  Mensen	  moeten	  zich	  
thuis	  voelen	  in	  een	  bepaalde	  winkel,	  dat	  gaat	  niet	  als	  daar	  te	  veel	  medeklanten	  rondlopen	  met	  wie	  
men	  zich	  niet	  kan	  identificeren	  
	  
Winkelsfeer	  
Als	  klanten	  winkelsfeer	  als	  authentiek	  en	  aangenaam	  ervarenà	  blijven	  langer	  à	  komen	  vaker	  weer.	  
Levert	  bedrijf	  tevreden	  klantenà	  mond-‐tot-‐mondreclame	  à	  meer	  winst	  
	  
Narrowcasting	  
Beeldschermen	  als	  medium	  voor	  reclame	  of	  salespromotion	  voor	  goederen	  en	  diensten	  die	  niet	  
noodzakelijk	  ter	  plekke	  worden	  aangeboden.	  De	  formule	  maakt	  gebruik	  van	  de	  klantenstromen	  die	  
er	  nu	  eenmaal	  zijn(niet	  om	  eigen	  assortiment	  of	  winkel	  te	  ondersteunen).	  
Winkelend	  publiek	  door	  combo	  van	  entertainment	  en	  nieuws	  verleidt	  om	  commercials	  te	  bekijken,	  
die	  moeten	  voor	  extra	  inkomsten	  voor	  de	  winkels	  zorgen.	  
	  
Omgeving	  
Winkelformule	  moet	  passen	  in	  de	  winkelconcentratie	  waarin	  ze	  opereren.	  	  
Destinationwinkel:	  winkel	  met	  volstrekt	  unieke	  en	  eigen	  klantengroep	  die	  gewoon	  komen	  waar	  de	  
winkel	  ook	  is	  
	  
Shoppermarketing	  



Vorm	  van	  marketing(verkoop)	  die	  zich	  concentreert	  op	  individuele	  klanten	  die	  in	  de	  winkel	  actief	  
bezig	  zijn	  met	  het	  aankoopproces.	  Aanbieder,	  fabrikant,	  winkelformule	  probeert	  klant	  actief	  bij	  zijn	  
aanbod	  te	  betrekken	  ,	  	  zodat	  deze	  productgroep	  wordt	  gekocht.	  
	  
Klantwaarde	  en	  merk	  
Klantwaarde	  wordt	  bepaald	  door	  

-‐ Intrinsieke	  waarde	  
-‐ Merkwaarde	  
-‐ Retentiewaarde	  

Bij	  het	  bouwen	  van	  een	  retailmerk	  zijn	  3	  pijlers	  nodig	  
-‐ The	  what:	  heldere,onderscheidende	  positionering	  die	  wordt	  ondersteund	  door	  zintuiglijk	  

ervaren	  elementen.	  	  
-‐ The	  who:	  sterke	  merkpersoonlijkheid	  uit	  zich	  in	  een	  strakke	  relatie	  tussen	  klant	  en	  merk.	  
-‐ The	  how:	  consistente	  merkcommunicatie	  als	  onderdeel	  van	  de	  integrale	  communicatie	  van	  

een	  bedrijf	  
Detaillisten	  hebben	  op	  3	  manieren	  met	  merken	  te	  maken	  

-‐ Ze	  voeren	  (vrijwel	  altijd)	  merken	  binnen	  hun	  assortiment.	  Het	  imago	  van	  die	  merken	  straalt	  
af	  op	  het	  imago	  van	  de	  winkelformule	  

-‐ Winkelformule	  =	  merk.	  Retailers	  moeten	  hun	  eigen	  merkimago	  creëren	  door	  unieke	  
associaties	  te	  hechten	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  hun	  diensten,	  hun	  assortiment,	  hun	  manier	  
omdat	  assortiment	  te	  tonen,	  hun	  prijsstelling	  en	  hun	  kredietbeleid.	  

-‐ Detaillisten	  voeren	  vaak	  één	  of	  meerdere	  eigen	  merken,	  die	  hun	  oorsprong	  hebben	  in	  de	  
formule,	  maar	  anderzijds	  het	  merk	  van	  hun	  formule	  kunnen	  ondersteunen.	  Voornaamste	  
reden	  voor	  eigen	  merk(private	  label)	  is	  de	  veel	  hogere	  marge	  die	  gerealiseerd	  kan	  worden.	  

	  
Een	  sterk	  merk	  maken	  
Bij	  een	  merk	  draait	  alles	  om	  het	  merkimago,	  dat	  wordt	  gevormd	  door	  de	  merkperceptie	  door	  de	  
consumenten,	  die	  dit	  baseren	  op	  de	  merkenasscociaties	  die	  ze	  in	  hun	  hoofd	  hebben.	  	  
Uiteindelijk	  verdiept	  de	  opgebouwde	  merkwaarde	  zich	  pas	  tot	  retentiewaarde	  als	  de	  klant	  zich,	  ook	  
op	  basis	  van	  interactieve	  communicatie	  (direct	  mail,	  social	  media),	  thuis	  gaat	  voelen	  bij	  alles	  wat	  het	  
merk	  is	  en	  doet.	  Het	  merk	  is	  dan	  onderdeel	  geworden	  van	  zijn	  belevingswereld	  en	  het	  merk	  verlaten	  
voelt	  als	  een	  verlies.	  	  
	  
Merk	  
Een	  merk	  is	  in	  de	  ogen	  van	  de	  beoogde	  consument	  een	  superieure	  en	  vertrouwde	  propositie	  via	  een	  
unieke	  combinatie	  van	  bereikbaarheid,	  functionaliteit,	  toegevoegde	  waarden	  en	  een	  aanvaardbare	  
prijs,	  eenvoudig	  herkenbaar	  door	  een	  uniek	  woord-‐	  en	  beeldmerk	  waaraan	  de	  eigenaar	  rechten	  kan	  
ontlenen.	  	  
	  
Franchising	  
Een	  samenwerkingsvorm	  waarbij	  een	  overeenkomst	  is	  gesloten	  waarbij	  de	  franchisegever	  de	  
franchisenemer	  het	  recht	  verleent	  op	  tegen	  betaling	  een	  bepaald	  door	  hem	  ontwikkeld	  of	  gebruikt	  
exclusief	  exploitatiesysteem	  toe	  te	  passen,	  aan	  welke	  toepassing	  de	  franchisenemer	  zich	  dan	  ook	  
bindt.	  
	  
Integrale	  marketingcommunicatie	  	  
De	  gekozen	  doelgroep,	  de	  attitudes	  en	  het	  gedrag	  van	  de	  klanten	  binnen	  die	  doelgroep	  en	  hun	  
wensen,	  die	  middels	  de	  winkelformule	  moeten	  worden	  ingevuld	  moeten	  	  centraal	  staan	  bij	  het	  
ontwikkelen	  van	  de	  marketingcommunicatie.	  Onderneming	  dient	  zich	  te	  focussen	  op	  het	  vormen	  van	  
profitabele	  relatie	  met	  de	  klantàcustomer	  relations.	  Dit	  wordt	  ondersteund	  door	  
computersystemen:	  	  
CRM:	  customer	  relations	  management	  	  



Binnen	  retail	  beter:	  ECR:	  efficient	  consumer	  response	  die	  gewoonlijk	  verbonden	  is	  met	  het	  
kassasysteem	  ERP:	  enterprise	  resource	  planning	  
Voordeel	  systeem:	  

-‐ Activiteit,	  resultaten,	  per	  klant	  worden	  vastgelegd	  voor	  de	  koop(communicatie),	  tijdens	  
koop(transactie)	  en	  na	  de	  koop	  (customer	  service)	  

-‐ Per	  klant	  alle	  contacten	  en	  transacties	  over	  een	  langere	  periode	  kunnen	  worden	  
geanalyseerd,	  hierdoor	  kan	  de	  communicatie	  worden	  geoptimaliseerd.	  	  

	  
Communicatie-‐effecten	  en	  communicatiedoelstellingen	  

1. Categoriebehoefte:	  consument	  bekend	  met	  nieuwe	  technologie?	  Mp3	  etc	  
2. Merkbekendheid:	  in	  welke	  mate	  is	  merk(winkelformule)	  bekend	  bij	  doelgroep?	  
3. Merkkennis:	  wat	  voor	  nut	  heeft	  het	  merk/formule	  nu	  voor	  een	  specifieke	  consument	  
4. Merkattitude	  
5. Gedragsintentie:	  het	  concrete	  voornemen	  van	  een	  consument	  om	  iets	  te	  doen,	  bijv	  winkel	  

bezoeken	  
6. Gedragsfacilitatie:	  waar,	  wanneer,	  hoe	  en	  tegen	  welke	  conditie	  een	  consument	  gebruik	  kan	  

maken	  van	  een	  merk(winkelformule)	  
7. Gedrag:	  koopgedrag,	  gebruiksgedrag,	  afdanksgedrag.	  
8. Tevredenheid	  

	  
AIDA	  

-‐ Attention:	  wie	  van	  de	  doelgroep	  heeft	  communicatie	  opgemerkt,	  of	  boodschap	  begrepen	  
-‐ Interest:	  in	  welke	  mate	  men	  de	  boodschap	  kan	  plaatsen	  binnen	  de	  eigen	  situatie	  en	  

behoeften	  
-‐ Desire:	  hoe	  de	  boodschap	  leidt	  tot	  een	  andere	  attitude	  ten	  opzichte	  van	  het	  bedrijf,	  het	  merk	  

of	  item	  
-‐ Action:	  welke	  mogelijke	  gedragsverandering	  kan	  men	  verwachten	  naar	  aanleiding	  van	  de	  

communicatie	  	  
Communicatie-‐instrumenten	  en	  media	  	  

	  
	   	  



Reclame	  (thematisch,	  actiereclame	  is	  eigenlijk	  sales	  promotion)	  
Overredende	  commerciële	  communicatie	  over	  producten,	  diensten	  en	  organisaties,	  waarbij	  tegen	  
betaling	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  massamedia,	  en	  waarvan	  het	  doel	  is	  de	  kennis,	  de	  attitude	  en	  
mogelijk	  het	  gedrag	  van	  een	  doelgroep	  in	  een	  voor	  de	  betrokken	  organisatie	  gunstige	  richting	  te	  
beïnvloeden.	  	  
Themareclame:	  	  

-‐ Klant	  confronteren	  
-‐ Klant	  informeren	  

Ondersteunen	  van	  merk	  
	  
Cultuur	  
Reclame	  maakt	  de	  cultuur	  niet,	  maar	  maakt	  er	  wel	  gebruik	  van.	  
	  
Vormen	  en	  media	  
Advertenties,	  etalages,	  folders	  en	  websites.	  
Gelegenheidsmedia:	  bierviltjes,	  toiletpapier,	  boodschappentassen,	  verpakkingsmateriaal:	  klant	  op	  
een	  specifieke,	  niet	  te	  vermijden	  wijze	  confronteren	  met	  reclameboodschap.	  
	  
Ontwikkeling	  en	  organisatie	  
Vaak	  via	  reclamebureau	  	  
	  
Public	  relations:	  
(marketing)	  public	  relations	  is	  het	  onderhouden	  van	  contacten	  met	  belangengroepen	  met	  als	  doel	  
het	  bevorderen	  van	  wederzijds	  begrip	  ten	  behoeve	  van	  het	  in	  stand	  houden	  of	  verbeteren	  van	  de	  
marktpositie.	  	  
Worden	  dus	  marketingdoelen	  nagestreefd.	  	  

-‐ Klant	  confronteren	  
-‐ Klant	  informeren	  	  

Basisstrategie	  public	  relations	  is	  altijd	  dat	  er	  een	  positieve	  sfeer	  wordt	  geschapen	  binnen	  een	  
gekozen	  marktsector,	  waardoor	  andere	  communicatie-‐instrumenten	  beter	  tot	  hun	  recht	  komen.	  	  
	  
Cultuur	  
Pr	  activiteiten	  spelen	  in	  op	  zaken	  die	  in	  een	  bepaalde	  cultuur	  als	  belangrijk	  gevonden	  wordt.	  
	  
Vormen	  en	  media	  

-‐ Proactief:	  betrokken	  organisatie	  neemt	  zelf	  iniatief	  	  
-‐ Reactief:	  de	  organisatie	  komt	  pas	  in	  actie	  als	  daar	  aanleiding	  voor	  is	  

	  
Ontwikkeling	  en	  organisatie	  
Sommige	  pr	  activiteiten	  kunnen	  en	  moeten	  intern	  worden	  ontwikkeld	  en	  bijgehouden.	  
	  
Sales	  promotion	  
Het	  tijdelijk	  verbeteren	  van	  de	  prijs-‐waardeverhouding	  van	  een	  product	  of	  dienst,	  met	  als	  doel	  
afzetverbetering	  op	  korte	  termijn	  
	  
Toepassing	  

-‐ Klant	  activeren	  tot	  een	  keuze	  
-‐ Klant	  bewegen	  tot	  transactie	  

Combinatie	  van	  duidelijk	  voordeel,	  gecombineerd	  met	  het	  feit	  dat	  het	  tijdelijk,	  dwingt	  klant	  tot	  
maken	  van	  een	  keuze	  en	  vergemakkelijkt	  de	  transactie.	  	  
	  
	  



Strategieën:	  
-‐ Aantrekken	  nieuwe	  afnemers	  of	  gebruikers;	  met	  name	  bij	  goederen	  en	  diensten	  waarbij	  de	  

consument	  zich	  weinig	  betrokken	  voelt,	  kan	  bij	  salespromotion	  leiden	  tot	  het	  wisselen	  van	  
merk	  

-‐ Verhogen	  verbruiksintensiteit	  bij	  bestaande	  gebruikers	  
-‐ Verhogen	  merktrouw	  of	  winkeltrouw	  bij	  de	  huidige	  afnemer	  

	  
Cultuurverschillen	  
Sales	  promotion	  is	  gericht	  op	  direct	  effect,	  aanbieding	  en	  communicatie	  moet	  gericht	  zijn	  op	  lokaal	  
publiek.	  Sp	  moet	  dus	  erg	  gericht	  zijn	  op	  de	  specifieke	  doelgroepen	  en	  als	  zodanig	  op	  de	  cultuur	  
binnen	  die	  doelgroep.	  
	  
Vormen	  en	  media	  

-‐ Tijdelijke	  prijsverlaging	  
-‐ Extra’s	  zonder	  meerprijs	  
-‐ Couponacties	  	  
-‐ Klantenbinder	  
-‐ Crossselling	  (	  bij	  een	  veelverkocht	  product	  een	  ander	  product	  gratis,	  vaak	  als	  monster,	  

meeverpakken)	  
-‐ Wedstrijden	  en	  sweepstakes	  	  
-‐ Toegang	  tot	  leuke	  dingen	  (clown,	  springkussen	  etc)	  

	  
Sp	  in	  distributie:	  trade	  promotions:	  tijdelijke	  acties	  vanuit	  merkleveranciers	  of	  groothandels.	  	  
	  
Ontwikkeling	  en	  organisatie	  
Voor	  ontwikkeling	  en	  uitvoering	  vaak	  specialisten	  nodig	  
	  
Direct	  marketing	  
Omvat	  alle	  activiteiten	  die	  gericht	  zijn	  op	  afnemers	  met	  de	  bedoeling	  deze	  tot	  een	  schriftelijke,	  
telefonische	  of	  elektronische	  respons	  te	  bewegen,	  zodat	  deze	  respons,	  verwerkt	  in	  databases,	  kan	  
worden	  gebruikt	  voor	  een	  volgende	  actie.	  	  
	  
Toepassing	  	  
Vooral	  in	  het	  midden	  maar	  in	  principe	  allemaal	  

-‐ Confronteren	  
-‐ Informeren	  
-‐ Activeren	  tot	  een	  keuze	  
-‐ Bewegen	  tot	  een	  transactie	  
-‐ Service	  bieden	  
-‐ Aftersalesservice	  bieden	  

	  
Vormen	  en	  media	  
Catalogi:	  e-‐business	  neemt	  dit	  langzaam	  over	  
Couponadvertenties:	  de	  organisatie	  kan	  in	  contact	  komen	  met	  klant	  om	  een	  database	  op	  te	  bouwen	  
Direct	  mail:	  verzending	  van	  gepersonifieerde	  brieven	  en	  pakketjes,	  responsmogelijkheid	  is	  
ingebouwd.	  	  
Telemarketing:	  	  

-‐ Inbound:	  de	  vele	  0800-‐nummers	  als	  order-‐,service,	  klachtenlijn(helpdesk)	  iniatief	  ligt	  bij	  de	  
klant	  

-‐ Outbound:	  ongevraagd	  telefonisch	  benaderd	  worden	  met	  een	  marktingactie	  
Internet:	  interactief	  	  
	  



Ongeadresseerd	  drukwerk:	  sales	  promotion	  of	  reclame:	  kent	  geen	  respons	  
	  
Ontwikkeling	  en	  organisatie	  	  
Talloze	  bureaus	  zijn	  erin	  gespecialiseerd	  
	  
E-‐business	  
Alle	  interactieve	  gebruik	  van	  elektronische	  netwerken	  dat	  erop	  gericht	  is	  zakelijke	  relaties	  tussen	  
organisaties	  en	  hun	  afnemers	  te	  ontwikkelen,	  in	  stand	  te	  houden	  en	  te	  intensiveren	  
	  
Toepassing	  
Winkelformule	  kan	  website	  een	  rol	  laten	  spelen	  in	  opbouw	  customer	  relations	  	  
Confronteren,	  informeren,	  activeren,	  bewegen,	  service,	  aftersalesservice	  
	  
Vormen	  en	  media	  

-‐ Website	  
-‐ Webwinkel	  
-‐ Social	  site	  	  

	  
Andere	  vormen:	  

-‐ Weblogs:	  twitter,	  blogs	  waarin	  ze	  worden	  genoemd	  
-‐ Mobile	  commerce:	  smartphones	  
-‐ Digital	  signage/	  narrowcasting:	  specifieke	  combinaties	  van	  beeldschermtechnieken	  en	  

internettechnologie	  die	  de	  klant	  een	  mix	  van	  informatie,	  entertainment	  en	  promotie	  leveren.	  	  
-‐ Near	  field	  communication	  en	  RFID:	  	  beide	  technoligieen	  maken	  gebruik	  van	  nabijheid	  van	  

informatiedragen	  in	  de	  winkel	  en	  de	  beschikbaarheid	  van	  een	  chipkaart,	  klantenkaart,	  
bankpasje	  of	  gsm/smartphone.	  	  

-‐ Augmented	  reality:	  gebruik	  van	  foto’s	  die	  de	  klant	  maakt	  met	  smartphone.	  	  
	  
Verkoop	  
Persoonlijke	  verkoop	  omvat	  alle	  interpersoonlijke	  activiteiten	  tussen	  leveranciers	  en	  afnemer	  die	  ten	  
doel	  hebben	  de	  commerciële	  relatie	  tussen	  beide	  partijen	  op	  te	  bouwen,	  te	  bestendigen,	  te	  
vergroten	  en	  te	  verbeteren	  
	  
Toepassing	  
In	  alle	  doelstellingen	  
Confronteren,	  informeren,	  activeren,	  bewegen,	  service,	  aftersalesservice	  
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Hfst	  6	  category	  management	  	  
	  
DPP,	  direct	  profit	  profiability	  	  
Elke	  beslissing	  om	  een	  nieuw	  product	  of	  productitem	  op	  te	  nemen	  gepaard	  gaat	  met	  een	  beslissing	  
om	  een	  productitem	  uit	  het	  assortiment	  te	  verwijderen.	  	  
DPP	  model	  is	  er	  voor	  sectoren	  die	  werken	  met	  lage	  marges,	  belangrijk	  om	  te	  weten	  wat	  de	  
bedrijfseconomische	  gevolgen	  van	  assortimentsbeslissingen	  zijn.	  	  
DPP=	  doorrekening	  met	  alle	  kosten	  en	  alle	  baten	  kan	  berekend	  worden	  wat	  de	  nettobijdrage	  (DPP)	  is	  
van	  elke	  SKU	  (stock	  keeping	  unit).	  	  
	  

	  
In	  feite	  kun	  je	  zo	  de	  bijdrage	  van	  elk	  product	  (SKU)	  berekenen	  en	  analyseren	  of	  het	  product	  de	  
plaats(en)	  verdient	  op	  het	  schap.	  
Vanuit	  de	  trade	  marketeer	  kun	  je	  de	  positie	  van	  jouw	  merk	  verbeteren,	  door	  omzetbonus,	  
meebetalen	  in	  kortingen,	  snelle	  levering,	  tailormade	  acties	  bijvoorbeeld.	  
	  
Bruto	  marge	  wordt	  gecorrigeerd	  met	  dat	  van	  de	  leveranciers	  te	  ontvangen	  kortingen	  en	  bonussen	  +	  
en	  aan	  afnemers	  gegeven	  kortingen	  -‐.	  	  
Direct	  aan	  SKU	  verbonden	  kosten:	  kosten	  opslag	  en	  handling	  in	  distributiecentrum(DC),	  kosten	  in	  
winkel	  door	  handling,	  afschrijving,	  derving.	  	  
	  
	   	  



Rol	  assortiment	  binnen	  winkelformule	  
Assortimenten	  vormen	  naast	  de	  bereikbaarheid(vestigingsplaats)	  en	  het	  prijsniveau,	  de	  intrinsieke	  
waarde	  van	  de	  formule	  voor	  de	  klant	  
Hoe	  groot	  de	  winkel	  ook	  is,	  en	  hoe	  breed	  en	  diep	  een	  assortiment	  ook	  is,	  niet	  alleen	  de	  ruimte	  is	  
belangrijk,	  maar	  ook	  de	  plaats	  op	  het	  schap,	  de	  presentatie,	  de	  communicatie	  en	  natuurlijk	  de	  
routing	  van	  de	  winkel.	  Om	  dit	  complexe	  probleem	  adequaat	  aan	  te	  pakken	  is	  de	  functie	  van	  ‘category	  
manager’	  ontstaan.	  
	  
Category	  management	  als	  manier	  van	  werken	  
Category	  management	  in	  enge	  zin	  is	  de	  methode	  waarmee	  winkelketens	  hun	  (vloer)	  productiviteit	  
verhogen	  door	  het	  assortiment	  op	  te	  delen	  in	  clusters	  (categories)	  van	  met	  elkaar	  samenhangende	  
productgroepen,	  waarbij	  niet	  het	  lijnmanagement,	  maar	  de	  category	  manager	  verantwoordelijk	  is	  
voor	  kosten	  en	  opbrengsten,	  en	  dus	  van	  de	  bijdragen	  van	  de	  category	  aan	  het	  bedrijfsresultaat.	  
Stappen:	  

1. Defineer	  category	  op	  basis	  van	  de	  vraag	  van	  de	  klant	  
2. Beschrijf	  rol	  category	  op	  basis	  van	  het	  belang	  voor	  de	  klant,	  het	  belang	  binnen	  de	  formule,	  

het	  belang	  dat	  de	  belangrijkste	  concurrenten	  aan	  de	  category	  hechten	  en	  de	  
toekomstverwachting	  van	  de	  category	  

3. Maak	  een	  analyse	  van	  de	  catgory	  om	  te	  kijken	  waar	  mogelijkheden	  liggen	  voor	  verbetering	  
4. Stel	  doelstellingen	  vast	  voor	  de	  category	  en	  meet	  resultaten	  aan	  de	  hand	  van,	  bijv,	  de	  

balanced	  scorecard	  
5. Creëer	  een	  adequate	  marketingstrategie	  om	  (binnen	  de	  formule)	  van	  de	  huidige	  situatie	  naar	  

de	  gewenste	  situatie	  te	  komen	  
6. Werk	  die	  strategie	  uit	  in	  tactische	  en	  operationele	  plannen	  
7. Voer	  de	  plannen	  uit	  
8. Evalueer	  de	  uitvoering	  regelmatig	  en	  stuur	  bij	  

Zo	  stuurt	  een	  category	  manager	  bij	  op	  basis	  van	  de	  analyse	  van	  gegevens	  
	  
Category	  manager	  kan	  tegenwoordig	  
allerlei	  analyses	  met	  de	  computer	  doen	  en	  
zijn	  interpretatie	  van	  de	  uitkomsten	  van	  de	  
analyses	  en	  het	  ondernemen	  van	  een	  
adequate	  actie	  blijft	  van	  belang.	  	  
Underachievers	  hoeven	  niet	  direct	  weg	  
omdat	  ze	  eventueel	  de	  klant	  helpen	  in	  de	  
keuze	  naar	  het	  andere	  product.	  
	   	  



Modellen	  om	  assortimentsanalyses	  uit	  te	  voeren	  
Analyse	  winkelcentra,	  winkel,	  assortimenten	  speelt	  heel	  sterk	  of	  de	  klant	  voor	  productgroep,	  merk	  
etc	  naar	  de	  winkel	  komt,	  dit	  zijn	  trekkers,	  deze	  bepalen	  de	  opkomstindex,	  in	  formulevorm:	  
VG	  X	  OI	  X	  C	  X	  BB	  X	  M	  (verzorgingsgebied	  x	  opkomstindex	  x	  conversie	  x	  bonbedrag	  x	  marge)	  	  
Ook	  voorzieningen	  kunnen	  trekkers	  zijn	  (	  wc,	  koffiehok	  etc)	  
Binnen	  een	  category	  trekken	  niet	  alleen	  bepaalde	  productgroepen	  en	  merken	  de	  aandacht	  van	  het	  
publiek,	  maar	  ook	  demonstraties,	  displays	  en	  andere	  vormen	  van	  visual	  merchandising.	  
	  
Vaak	  zien	  klanten	  winkels,	  afdelingen	  of	  merken	  alleen	  maar	  omdat	  ze	  er	  om	  een	  of	  ander	  reden	  
toch	  al	  zijn	  (	  aanloopwinkels,	  aanloopafdelingen,	  merken,	  artikelen).	  
In	  deze	  category	  zal	  de	  winkel	  minder	  over	  bekommeren	  over	  het	  aantrekken	  van	  klanten	  naar	  het	  
winkelcentrum	  en	  veel	  meer	  over	  hun	  uitnodigende,	  drempelvrije	  uitstraling	  naar	  de	  klanten	  die	  al	  in	  
het	  winkelcentrum	  rondlopen.	  Bij	  categories	  kan	  men	  hiertoe	  een	  visueel	  of	  fysiek	  ‘stopmoment’	  
inbouwen,	  via	  routing	  of	  visual	  merchandising	  (bijv	  display,	  signing	  of	  narrowcasting)	  
	  
Bij	  veel	  winkels	  zie	  je	  dat	  niet	  het	  hele	  bedrijf	  maar	  een	  specifieke	  artikelgroep	  voor	  trekkracht	  zorgt.	  	  
	  
Binnen	  een	  category	  zal	  in	  de	  externe	  communicatie	  altijd	  veel	  aandacht	  worden	  gegeven	  aan	  de	  
trekkers,	  terwijl	  het	  aanloopassortiment	  het	  moet	  hebben	  van	  interne	  communicatie	  om	  de	  
aandacht	  van	  het	  niet	  hierop	  gerichte	  publiek	  te	  trekken.	  	  
Modellen	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  assortimensanalyses	  die	  geschikt	  zijn	  om	  categories	  en	  evt	  een	  heel	  
winkelcentrum	  te	  analyseren	  

-‐ Fair-‐	  shair	  analyse	  
-‐ Goudmijnanalyse	  
-‐ Assortimentsdominantiematrix	  (ADM)	  

	  
Fair	  share-‐	  analyse	  	  
Rechttoe	  rechtaan	  vergelijking	  van	  omzet	  en/of	  brutowinst	  op	  het	  niveau	  van	  afdelingen	  en	  
artikelgroepen	  tussen	  verschillende	  filialen	  van	  eenzelfde	  fomule	  en	  tussen	  artikelgroepen	  binnen	  
een	  winkel.	  
Als	  een	  	  filiaal	  5,5%	  van	  de	  omzet	  of	  de	  toegevoegde	  waarde	  van	  een	  winkelketen	  uitmaakt,	  dat	  elke	  
afzonderlijke	  afdeling	  binnen	  die	  winkel	  ook	  5,5%	  bijdraagt	  aan	  de	  totale	  omzet	  of	  toegevoegde	  
waarde	  van	  die	  afdeling	  van	  die	  winkelketen	  (gemiddeld).	  
Wijken	  ze	  afà	  moet	  onderzocht	  worden	  wat	  de	  oorzaak	  van	  afwijking	  is.	  afwijking	  naar	  boven	  net	  zo	  
alamerend	  als	  naar	  beneden.	  
Resultaten	  zijn	  maar	  een	  indicatie	  dat	  er	  iets	  aan	  de	  hand	  zou	  kunnen	  zijn.	  in	  praktijk	  wordt	  er	  aan	  
deze	  analyse	  meer	  gewicht	  toegekend	  dan	  eigenlijk	  verantwoord	  is,	  kost	  weinig	  tijd	  namelijk.	  
	  
	   	  



Goudmijnanalyse	  	  
Het	  assortiment	  bekijken	  op	  basis	  van	  winstgevendheid.	  	  
Brutowinst	  en	  kosten	  worden	  aan	  elkaar	  gekoppeldà	  leidt	  tot	  goudmijnmatrix	  	  

	  
In	  welke	  mate	  levert	  de	  product(groep)	  de	  waarde	  overeenkomstig	  de	  dominantie	  waarmee	  het	  
wordt	  aangeboden.	  
Winst	  =brutowinst	  (verkoopprijs-‐inkoopprijs)+omzetbonussen-‐kortingen	  en	  derving.	  
Dominantie	  is	  niet	  enkel	  oppervlakte	  maar	  ook	  relevante	  kosten	  (personeel,	  extern	  en	  interne	  
communicatie	  etc),	  die	  direct	  te	  maken	  hebben	  met	  de	  activiteit.	  
Sunkcosts	  daarentegen	  zijn	  kosten	  die	  na	  activiteiten	  blijven	  en	  mogelijk	  onterecht	  worden	  
toegerekend	  aan	  andere	  lopende	  activiteiten.	  
opportunity	  costs	  zijn	  misgelopen	  inkomsten,	  door	  een	  zorgkind	  te	  handhaven	  en	  dit	  niet	  te	  
vervangen	  door	  een	  mogelijk	  beter	  lopend	  product.	  
	  
gecorrigeerde	  vierkante-‐	  meternormen	  worden	  gehanteerd,	  waarbij	  het	  totaal	  vande	  hele	  winkel	  
natuurlijk	  met	  de	  betaalde	  huurprijs	  overeen	  kwam.	  	  Andere	  relevante	  kosten:	  personeel,	  
energie(verlichting,koeling)	  en	  externe	  en	  interne	  communicatie	  	  
relevante	  kosten:	  kosten	  die	  direct	  te	  maken	  hebben	  met	  een	  activiteit	  en	  die	  derhalve	  wegvallen	  als	  
we	  die	  activiteit	  stoppen.	  	  
Zijn	  er	  kosten	  die	  niet	  verdwijnen	  bij	  het	  stoppen	  van	  de	  activiteit=	  sunk	  costs	  (moeten	  uiteindelijk	  
wel	  betaald	  worden	  maar	  zijn	  niet	  gebonden	  aan	  lopende	  activiteit)	  
Presentatie	  op	  klein	  opp	  en	  topplek	  in	  winkel	  met	  veel	  communicatie	  kan	  heel	  dominant	  zijn.	  	  
	  
Winst	  as	  van	  de	  matrix:	  brutowinst(verschil	  verkoopprijs	  en	  inkoopprijs)	  correctie:	  de	  wel	  en	  niet	  
gekregen	  omzetbonussen	  moeten	  er	  ook	  in	  verwerkt	  worden.	  	  
	  
Goudmijnen:	  	  kan	  veel	  meer	  uit	  worden	  gehaald	  dan	  het	  nu	  t	  geval	  is.	  	  
Winstbrengers:	  krijgen	  te	  weinig	  aandacht	  omdat	  de	  potentie	  wordt	  onderschat.	  leveren	  een	  hoog	  
percentage	  marge	  op	  van	  een	  te	  laag	  omzetbedrag	  (niet	  altijd	  het	  geval)	  
Omzetmakers:	  valt	  weinig	  aan	  te	  verdienen,	  verheugen	  zich	  in	  de	  grote	  aandacht	  van	  het	  publiek.	  
Bijv	  afwasborstel	  vergeleken	  afwasmachine	  bij	  een	  huishoudelijke	  zaak,	  borstel	  wordt	  veel	  vaker	  
gekocht.	  	  
Zorgkinderen:	  weinig	  aandacht	  en	  ruimte	  àlage	  brutowinst,	  regelmatig	  kijken	  of	  ze	  nog	  voldoende	  
functie	  hebben	  voor	  de	  formule	  en	  of	  de	  consument	  niet	  een	  rendabeler	  oplossing	  kan	  worden	  
geboden.	  	  



	  
Samenvattend:	  goudmijnanalyse	  puur	  intern	  (inside-‐out),	  maar	  moet	  voor	  een	  optimaal	  resultaat	  de	  
hierop	  gebaseerde	  actie	  toch	  vooral	  outside	  in	  gestuurd	  worden.	  	  
	  
Assortimentsmatrix	  	  

	  
Bij	  gebrek	  aan	  cijfers	  niet	  altijd	  even	  gemakkelijk	  om	  de	  plaats	  van	  de	  category	  precies	  aan	  te	  
tonen.	  Al	  kun	  je	  gemakkelijker	  aangeven	  hoe	  groot	  de	  markt	  zou	  kunnen	  zijn	  voor	  een	  bepaalde	  
productgroep	  in	  het	  verzorgingsgebied,	  welk	  aandeel	  het	  winkeltype	  daar	  in	  zou	  kunnen	  hebben	  
en	  welk	  aandeel	  het	  deelassortiment	  van	  een	  betreffende	  winkel.	  Vervolgens	  in	  welke	  mate	  dit	  
boven	  of	  onder	  het	  gemiddelde	  markt	  aandeel	  ligt.	  
Door	  dit	  model	  toe	  te	  passen	  op	  jullie	  eigen	  productgroep	  wordt	  het	  werken	  met	  dit	  model	  
duidelijker.	  
	  
Verdeling:	  relatief	  marktaandeel	  en	  omvang	  markt.	  	  
Gericht	  op	  functie	  van	  winkel	  en	  categories	  binnen	  het	  totale	  koopkrachtgebied.	  	  
Marktomvang	  vaststellen:	  gegevens	  voor	  praktisch	  elke	  branche	  landelijk	  bekend.	  	  
Marktomvang	  van	  diverse	  deelmarkten	  kan	  heel	  veel	  verschillen	  
Marktaandeel	  voor	  enkel	  winkel	  =	  omzet	  /	  totaal	  van	  allee	  relevante	  deelmarkten	  binnen	  het	  
koopkrachtgebied.	  	  
Omzetaandeel	  van	  gehele	  winkelcentrum	  binnen	  koopkrachtgebied	  bepaalt	  het	  gemiddelde	  
marktaandeel.	  	  
Binnen	  specifieke	  winkel	  wordt	  het	  gemiddelde	  marktaandeel	  bepaald	  door	  het	  aandeel	  dat	  alle	  
categories	  binnen	  de	  winkel	  gezamenlijk	  hebben	  binnen	  het	  totaal	  van	  die	  categories	  	  binnen	  het	  
verzorgingsgebied.	  	  Omzet	  elke	  category	  /	  totale	  omzet	  van	  die	  category	  binnen	  koopkrachtgebied=	  
marktaandeel	  per	  category	  
	  
Ankers:	  hoge	  aantrekkingskracht	  binnen	  koopkrachtgebied	  (relatief	  hoog	  marktaandeel)	  aan	  een	  
grote	  markt.	  Hiermee	  realiseert	  betrokken	  category	  (afdeling)	  veel	  omzet.	  
Imago:	  zorgen	  voor	  positief	  imago,	  scoren	  hoog	  binnen	  totale	  omzet	  winkelcentrum,	  vaak	  categories	  
die	  de	  concurrentie	  niet	  of	  nauwlijks	  voert.	  	  



Kansen:	  waar	  de	  winkel	  relatief	  slecht	  scoort	  binnen	  het	  winkelcentrum.	  Deze	  deelmarkt	  wordt	  
onvoldoende	  aangesproken	  (kansen	  voor	  verbetering)	  
	  
Vraagtekens:	  aanduiding	  voor	  alle	  afdelingen	  die	  marginaal	  scoren	  in	  kleine	  markten.	  Vaak	  
assortimenten	  die	  een	  andere	  winkel	  ook	  aanbieden,	  kan	  worden	  overwogen	  om	  markt	  aan	  
concurrent	  over	  te	  laten	  en	  met	  de	  hierdoor	  vrijgekomen	  capaciteit	  rendabelet	  activiteiten	  op	  te	  
starten.	  	  
	  
Blz	  225	  


