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De uitdaging van de retail
Door de relatief lange periode van economische neergang/stilstand en de opkomst van 
kopen via internet zijn de marges binnen de retail sterk onder druk komen te staan. 
Daarnaast is de klant steeds minder bereid om met een compromis genoegen te 
nemen. Een passend aanbod, de beste kwaliteit, de laagste prijs en de beste service en 
dat allemaal tegelijk. 

Het is een grote uitdaging voor de retailers om aan deze verwachtingen te voldoen. 
Niet voldoen is geen optie gezien de grote aantallen retailers die zich in zwaar weer 
bevinden. 

RETAILER 
Versterk de relatie met uw klant
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Wat betekent het voor een Retail organisatie in het 
kader van bedrijfsvoering om aan deze verwachtingen 
te kunnen voldoen? In ieder geval dat de retailer zich 
realiseert dat er een belangrijke samenhang is tussen 
de opzet en uitvoering van de marketing campagnes, 
de beschikbaarheid van de juiste medewerkers als de 
klant hulp nodig heeft en de klantloyaliteit. 

In dit whitepaper gaan we in op deze samenhang en 
geven inzicht in de mogelijkheden die de retailer heeft 
om zich te onderscheiden.

Dit whitepaper is een coproductie van:

www.crmexcellence.nl

www.loyaltylab.nl

www.symagic.com
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Een succesvolle retail organisatie zorgt voor een 
optimaal samenspel tussen het creëren en (her) 
kennen van een trouwe klant, het voeren van 
campagnes om bezoekers, potentiële klanten en 
herhalingsaankopen te genereren in de diverse 
kanalen en voor de beschikbaarheid van de juiste 
medewerkers als de klant deze nodig heeft. 
(Uiteraard naast het assortiment, de positionering in 
de markt en de uitstraling van de winkels.) 

Wij constateren in onze dagelijkse praktijk dat er 
over het algemeen binnen de retail organisaties 
sprake is van een dusdanige scheiding van interne 
processen, dat de klantfocus zeer versnipperd is. De 
planning van het personeel wordt over het algemeen 
op winkelniveau gedaan. Terwijl de marketing 
activiteiten op het niveau van het hoofdkantoor 
worden aangestuurd. De winkeliers hebben weinig 
tot geen mogelijkheden om het effect van de 
marketing activiteiten door te vertalen naar het effect 
dat dit op de gewenste bezetting heeft. Ofwel er 
wordt vanuit personeelsplanningsperspectief naar 
het eigen proces gekeken, ofwel vanuit verkoop 
perspectief, ofwel vanuit marketing perspectief. 

Het effect van deze situatie is tweeledig: zowel de 
opbrengsten per klant als de personeelskosten 
om de klanten goed te bedienen zijn suboptimaal. 
Door hier de juiste aandacht aan te besteden zal 
het rendement per winkel stijgen met eenzelfde 
inspanning. 

Wij pleiten dan ook voor een focus binnen de 
organisatie op de samenhang tussen klantloyaliteit, 
campagne management en planning. Door het 
kennen van de (potentiële) klant kan gericht 
waarde worden geleverd middels de op deze klant 
afgestemde campagnes. Het planningsproces van 
de medewerkers wordt op een intelligente wijze 

gedaan, waardoor de daadwerkelijk benodigde 
medewerkers beschikbaar zijn in aantallen en in 
kennis/kunde. Zodat de klant in het contact op 
de winkelvloer ook daadwerkelijk goed geholpen 
wordt en met een positieve ervaring het pand weer 
verlaat. Met als eindresultaat voor de retailer dat er 
meer klanten binnen zijn gekomen, de gemiddelde 
conversie van bezoeker naar koper gestegen is en 
het gemiddelde aankoopbedrag minimaal gelijk is 
gebleven. En bij voorkeur is gestegen omdat er een 
op de bezoeker gericht aanbod is gecommuniceerd.
 
Dit whitepaper heeft dan ook aandacht voor deze 
drie vakgebieden en hun samenhang: 

• Klantgerichtheid/loyaliteit
Door inzicht te hebben in de voorkeuren en 
het gedrag van de klant (klantprofiel) kan de 
marketing communicatie worden afgestemd 
op de wensen van de klant. Daarnaast 
wordt de kanaalkeuze via welke de klant de 
communicatie ontvangt en zaken wil doen met 
de retailer, ook persoonsafhankelijk gemaakt. 
Zodat de klant zich daadwerkelijk gehoord 
voelt. 

• Campagne Management
Door klantprofiel gedreven campagne 
communicatie als het gaat om inhoud, 
frequentie en kanaalkeuze, wordt de effectiviteit 
van de campagne verhoogd. Het doel van 
de campagnestap (bv bezoekers trekken, 
aankopen via het digitale kanaal realiseren) 
wordt sneller bereikt en overtroffen. Dit moet 
vooral bezien worden in het licht van de 
campagnemethodiek die nog schering en inslag 
is binnen de retail branche: het schieten met 
hagel in een massa mediale uiting. 

1. Samenhang binnen een succesvolle retail organisatie
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• Capaciteitsplanning
Door op basis van daadwerkelijke informatie 
(zoals bezoekersaantallen, campagne planning, 
klantprofielen) een planning te maken, is 
de kans het grootste dat de klant die in de 
winkel komt ook daadwerkelijk optimaal 
wordt geholpen. En dat zowel de conversie 
als het gemiddelde aankoopbedrag worden 
geoptimaliseerd. Gecombineerd met de juiste 
skills van het personeel kan op basis van 
een positieve klantervaring ook de loyaliteit 
van de klant worden vergroot waardoor deze 
in sommige gevallen zelfs doorgroeit naar 
ambassadeurschap. De factor prijs krijgt dan 
een minder belangrijke rol, wat voor een groot 
aantal retailers het verschil kan maken tussen 
stress en succes.

1.1 De theorie van de p’s in de 
marketing mix

In de jaren zestig van de vorige eeuw is de theorie 
van de 4 P’s ontstaan. Deze 4 P`s staan voor de 
variabelen Prijs, Promotie, Product en Plaats. In feite 
is dit een model dat nog veel wordt gebruik binnen 
de retail. De uitbreiding naar de 5 P’s was die van 
personeel of personeelsbeleid. 

In 1981 hebben Bernard Booms en Mary Bitner 
de basiselementen van de marketingmix verder 
uitgewerkt. Er werden naast de P van Personeel 
nog 2 nieuwe P’s toegevoegd: de “P’s” van 
Proces en Physical Evidence. Zeker in het kader 
van de integratie tussen de processen rondom 
klantloyaliteit, marketing en personeelsplanning zijn 
deze laatste twee P’s van groot belang.

Proces: Denk hierbij aan vragen zoals:
• Hoe gemakkelijk wordt het de klant gemaakt 

om iets aan te schaffen?
• Worden de contactmomenten actief gebruikt 

om de interactie met de klant op een 

prettige manier te verdiepen en kan hier een 
verkoopkans door ontstaan

• Op welke wijze kan de klant in contact komen 
met de retailer en past dit bij zijn voorkeuren? 
Welke kanalen zet de retailer in?

Physical evidence
Op het moment dat een potentiële klant in de winkel 
is, komt de daadwerkelijke bewijsvoering hoe goed 
de retailer in staat is om een klant tevreden de deur 
uit te laten gaan. Zodat deze ontmoeting bijdraagt 
aan het positieve imago van het product en de 
retailer. Hierbij komen aspecten aan de orde zoals:

• Welke kennis hebben de medewerkers als het 
gaat om het beantwoorden van vragen van 
de klant? 

• Hoe richten wij ons pand in zodat we met 
een optimaal aantal medewerkers de klanten 
goed kunnen bedienen?

• Hoe zorgen we ervoor dat klanten een 
positieve ervaring krijgen in de winkel en deze 
ervaringen delen met potentiële klanten?

• Op welke wijze ondersteunen wij de 
klant in hun aankoopproces, zijn de 
juiste medewerkers hiervoor voldoende 
beschikbaar?

Waarom is klantloyaliteit belangrijk voor een retailer? 
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Het oude adagium dat het 5-7 maal effectiever 
is een bestaande klant vast te houden, dan een 
nieuwe klant te werven, geldt nog steeds. Of 
misschien wel: geldt juist nu. 

Organisaties die zich specialiseren in een lean 
& mean proces in combinatie met een redelijke 
tot goede kwaliteit waarbij rekening gehouden 
wordt met de aspecten waar de klant het meeste 
belang aan hecht, zijn succesvol. En dat over de 
verschillende branches binnen retail land heen. 
Neem bijvoorbeeld in Nederland bedrijven als 
Jumbo: laagste prijs garantie, breed assortiment, 
een maximaal aantal wachtenden bij de kassa of 
boodschappen gratis. Ook bedrijven zoals Ikea, 
Action en Primark zijn hiervan een goed voorbeeld. 
Dit heeft bestaande bedrijfsmodellen onder spanning 
gezet. Gecombineerd met een sterke stijging van 
aankopen door consumenten via webshops, is de 
noodzaak voor de retailer om te focussen op omzet 
in combinatie met een gezonde marge steeds 
belangrijker geworden. 

2.1 Klantloyaliteit heeft voordelen

Het creëren van een gezonde marge heeft 
verschillende componenten die van invloed zijn. 
Hierbij is het effect van deze aspecten groter als het 
gaat om bestaande, loyale klanten dan als het gaat 
om een potentiële koper waar nog geen relatie mee 
is. Denk bijvoorbeeld aan:

1) Kosten
• Bedienings/ service kosten zijn voor 

bestaande klanten lager
• Minder marketingkosten omdat een 

bestaande klant gerichter benaderd kan 
worden

2) Cross- en up sell mogelijkheden
• Doordat het reeds bekend is wat de klant 

in het verleden gekocht heeft en welke 
interesses deze heeft, is het gemakkelijker om 
een goed aanbod te maken wat afgestemd is 
op de klant

• De conversie van deze cross - & up sell 
mogelijkheden is hoger dan vanuit een 
standaard marketing campagne, omdat het 
aanbod door het inhaken op interesses van 
de klant een veel hogere waarde voor de 
koper heeft

3) Hogere betrokkenheid van de consument
• Hogere ‘preferred’ positie bij de klant 

waardoor de concurrentiepositie versterkt 
wordt en de prijsconcurrentie minder zwaar 
telt

• Hogere continu inkomsten in plaats van 
actiematige push

4) Werving van nieuwe klanten wordt 
    effectiever

• Bestaande klanten kunnen als ambassadeur 
fungeren

• Gemakkelijker look- a- likes te vinden

2. Klantloyaliteit in de retail
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2.2 Strategieën klantloyaliteit

De hiervoor beschreven 4 voordelen van 
klantloyaliteit zijn met name relevant in verzadigde 
markten met veel concurrentie. En dat zijn nu 
precies de kenmerken van de huidige retailmarkt. 
De vraag is dan natuurlijk: hoe kan de retailer 
ervoor zorgen dat dat de klant loyaal wordt aan zijn 
of haar merk? We kunnen hier 5 strategieën voor 
benoemen.

1) Prijs strategie 
De retailer heeft de laagste prijs en daarom kopen 
klanten daar. Dit werkt alleen als het bedrijf altijd 
en overal de laagste prijs kan garanderen. Deze 
strategie levert geen houdbare loyaliteit van de 
klanten, aangezien hun koopmotief de laagste 
prijs is. Gebaseerd op een lage merkbeleving en 
een lage ‘customer intimacy’ zijn deze klanten niet 
merkentrouw en gaan snel over naar een andere 
retailer.

2) Ervaringsstrategie
Op basis van eerdere ervaringen met de 
organisatie blijft de klant terugkomen. Vanuit een 
hoge merkbeleving geredeneerd kan dit goed 
werken. Maar ook vanuit de manier van werken, 
de houding van de mensen, de service … Dit 
heeft ook te maken met positionering die je als 
retailer kiest.

Een belangrijke uitdaging hierbij is echter dat 
de persoonlijke relatie met de klant pas te 
beïnvloeden is op basis van een goed inzicht in 
zijn klantprofiel. En in veel gevallen waar deze 
strategie is gekozen, is er onvoldoende aandacht 
aan dit klantprofiel besteed. 

3) Programmastrategie
De retailer start een programma (bijvoorbeeld een 
spaarprogramma) om de klanten te binden.  
De praktijk is dat de customer intimacy 
component hoog is als het spaarprogramma niet 
te productgericht wordt ingezet en niet alleen op 
prijsvoordelen en efficiency wordt gericht. Een 
nadeel is dat spaarprogramma’s aan de ene kant 
zorgen voor een ‘claim’ naar het bedrijf en aan 
de andere kant dat deze tactiek zoveel wordt 
ingezet, dat het rendement van de marketing 
activiteiten omlaag gaat. 

4) Relatiestrategie
In feite bouwt deze tactiek aan een sterke relatie 
de klant door veel inzicht in de voorkeuren en het 
gedrag van de klant te kennen. Daarmee wordt 
geïnvesteerd om de relatie vast te houden en 
te verbeteren. Het motto “Herken en erken de 
klant” is een succesvolle manier om waarde aan 
de klant toe te voegen en hem te binden. Hierin 
versterken merkbeleving en customer intimacy 
elkaar optimaal. 

5) Merkstrategie
Door het laden van een merk met een bepaald 
imago en uitstraling, gericht op een specifieke 
doelgroep, voelen mensen zich aangetrokken en 
willen bij deze groep horen. Goede voorbeelden 
hiervan zijn uiteraard Apple en Nike.

Bovenstaande 5 strategieën hoeven elkaar niet 
uit te sluiten, zij kunnen bijvoorbeeld separaat of 
aanvullend op elkaar per klantgroep of segment 
ingezet worden.

PRIJS
RELATIEERVARING

MERKPROGRAMMA
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Traditioneel focussen veel retailers vooral op 
prijsstrategie. Dit heeft te maken met de werkwijze 
binnen retail, waar massagerichte campagnes met 
aanbiedingen of de uitverkoop als lokkertje worden 
gebruikt. Het grote voordeel van deze aanpak is dat 
de campagne eenmalig kan worden uitgevoerd en 
met een redelijk voorspelbaar rendement. Een ander 
voordeel is het efficiency effect. De retailer kan samen 
met collega retailers de uitverkoop periode promoten 
en er zo voor zorgen dat veel traffic naar hun web 
shop of winkel komt. 

Een nadeel van deze aanpak is dat de klant zich zeer 
bewust is van deze campagne strategieën en dus 
weet wanneer er uitverkoop komt. Op basis van deze 
kennis of verwachtingen kan de klant besluiten te 
wachten met een aankoop tot de aanbieding aan de 
orde is. Dat leidt tot uitgesteld koopgedrag.

Ander nadeel van deze aanpak is uiteraard dat de 
marge omlaag gaat, omdat de retailer vooral het 
prijsargument hanteert. En dat heeft regelmatig een 
prijzenoorlog tot gevolg. Immers, het kan altijd nog 
en daarmee ontstaat druk op de retailer om met de 
prijsvechters mee gaan. Met name de laatste jaren 
komt dit beeld veel terug in de winkelstraat. Steeds 
vaker prijskortingen onder het mom van mid season 
sale / pre sale etc. 

De uiteindelijke resultaten van deze aanpak zijn 
een lagere omzet, hogere kosten door meer 
marketinginspanningen en dus uiteindelijk ook een 
lagere marge. Traditioneel wordt hierop gereageerd 
door de omzet te willen verhogen. Dan wordt er nog 
meer gestunt met de prijs en worden er nog sneller 
achter elkaar nieuwe campagnes gestart. Zo creëert 
de retailer een vicieuze cirkel voor zichzelf. Daarom is 
de prijsstrategie uiteindelijk geen houdbare strategie 
voor de retailer. 

Steeds meer retailers worden zich bewust van de 
voordelen van een spaarprogramma. Echter, vaak 
wordt het een spaarprogramma ingestoken om een 
specifieke vorm van de prijsstrategie in een ander vat 
te gieten. In dat geval worden de mogelijkheden van 
het spaarprogramma niet benut om de relatie met de 
klant verder uit te bouwen maar blijft het gericht op 
korte termijn omzet.

Het voordeel van de verschuiving naar de 
programmastrategie is dat de retailer begint met het 
verzamelen van klantgegevens. Een nadeel is dat 
enkel en alleen het starten van een programma niet 
voldoende zal opleveren. Een ander aandachtspunt 
bij de keuze voor deze strategie is dat als men de 
beleving heeft dat dit het eindstation is, de verhouding 
tussen de investering en het rendement onvoldoende 
zal zijn. De verschuiving vanuit de traditioneel gekozen 
prijsstrategie is richting de relatiestrategie is in volle 
gang. De beoogde klantenbinding kan alleen worden 
verhoogd op het moment dat er zicht is op het 
klantbeeld. Het verzamelen van klantinformatie uit 
de verschillende kanalen en systemen is hierbij een 
belangrijk aandachtspunt.

Ook als retailer moet een relatie met de klant worden 
opgebouwd en uitgebouwd, zodat op basis van een 
relatiestrategie de klantenbinding wordt verhoogd.

3. Campagnes in de retail – traditioneel
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Voor de continuïteit van de retailer is het van belang 
om de relatie met de klant creëren en te verdiepen. 
Om dit mogelijk te maken, heeft de retailer relevante 
kennis van de klant nodig, het zogenaamde 360 
graden klantbeeld. Op basis van het klantbeeld kan 
dan een gedegen loyalty programma worden opgezet. 
Het uiteindelijke doel is het borgen van de relatie 
met de klant. Dat kan het beste op het moment dat 
inzichtelijk is wat voor de klant van belang is en welke 
voorkeuren en interesses deze heeft.

Relevantie is het sleutelwoord bij het bouwen van het 
klantbeeld. Een retailer hoeft niet in detail alles van de 
klant te weten, maar wel voldoende om de klant het 
gevoel te geven dat de retailer deze klant goed kent 
en op persoonlijke wijze kan bedienen.

Om te starten zijn drie onderdelen van het klantbeeld 
belangrijk:

1) Informatie over de consument zelf
Wat is zijn of haar naam, hoe wil de klant 
communicatie ontvangen van de retailer? Is dit via 
email of mobiel? Of wellicht op het huisadres? Heeft 
de klant een opt-in afgegeven voor commerciële 
communicatie? Doet de klant mee aan een loyalty 
programma? En ten slotte, persoonlijke informatie 
zoals geboorte datum en persoonlijke voorkeuren 
van de klant ten aanzien van de retailer. Met deze 
basis gegevens kan de retailer in ieder geval 
communiceren met de klant.

2) Transactie informatie en historie
Met behulp van de aankoop gegevens en de 
historie hiervan, kan de retailer de relatie meer 
diepgang geven door in de communicatie terug te 
grijpen op de aankoop historie. Welke producten 
heeft de klant gekocht? En tegen welke prijs? 
Wanneer zijn deze aankopen gedaan en wanneer 

was de eerste aankoop van de klant bij de retailer? 
Waren deze aankopen alleen in de sale gekocht, of 
is de klant juist een persoon die zo snel mogelijk de 
nieuwe collectie aanschaft? 

3) Shop gegevens
Bij welk filiaal winkelt de klant regelmatig? Of koopt 
hij of zij juist voornamelijk via de digitale kanalen. En 
indien de klant regelmatig in de winkel koopt, wordt 
hij of zij geholpen door een vaste persoon? Met 
behulp van deze informatie kunnen ook weer extra 
lading en personalisatie gegeven worden aan de 
communicatie.

Met bovenstaande drie onderdelen kunnen 
dwarsverbanden gelegd worden tussen alle gegevens 
met als doel inzicht te krijgen in het aankoop gedrag 
van de klant. Hierop kan vervolgens slim worden 
ingespeeld met behulp van relevante campagnes 
(vanuit optiek van de klant) en zal de klant zich meer 
herkend en erkend voelen door de retailer. 

Om dan aan de verwachtingen van de klant te kunnen 
voldoen op het moment dat deze in de winkel komt op 
basis van activiteiten in het loyaliteitsprogramma of op 
basis van marketing campagnes, is het noodzakelijk 
om op dat moment ook de juiste personele bezetting 
te hebben. Planning is daarbij een belangrijk proces.

4. Het opbouwen van een 360 graden klantbeeld



Excellent in Customer Relationship Management

9

Zoals eerder aangegeven is er een belangrijke 
samenhang tussen aan de ene kant een succesvolle 
bedrijfsvoering en aan de andere kant het samenspel 
van de marketing campagnes, de beschikbaarheid 
van de juiste medewerkers en de klantloyaliteit. 
De traditionele manier van plannen die de 
beschikbaarheid van de medewerkers op de werkvloer 
beïnvloed is over het algemeen gebaseerd op in het 
verleden gemaakte planningen, of op basis van de 
omzet/ kassa informatie. In dit hoofdstuk worden de 
belangrijkste nadelen en effecten hiervan beschreven.

5.1 De uitdaging bij het maken van een 
goede planning

Het maken van een goede planning waarbij er een 
optimale personeelsbezetting is ten aanzien van het 
aantal bezoekers, in de winkel is lastig. Niet alleen 
omdat er dagelijks verschillende aantallen klanten met 
andere vragen zijn. Maar ook door het feit dat deze 
aantallen worden beïnvloed door verschillende soorten 
factoren, zoals welke marketing activiteiten worden 
er gedaan, periode van het jaar, dag in de week, 
bijzondere gebeurtenissen, vakantie en vrije dagen etc. 

Daarnaast is ook niet elke medewerker elke dag en 
elk uur beschikbaar en moet er rekening gehouden 
worden met contractuele afspraken, werktijden, 
bepaalde skills en verantwoordelijkheden, etc. 

Ook is bekend dat als een potentiële klant 
onvoldoende geholpen wordt, te lang moet wachten 
of er in het ergste geval helemaal geen aandacht 
aan hem/haar wordt besteed, deze dan onverrichter 
zake de winkel uitloopt. Of slechts een deel van zijn 
bedoelde aankopen doet en de rest ‘wel een andere 
keer meeneemt’. Dat gevoel kennen we allemaal wel.

Met andere woorden: plannen is tijds- en situatie 
afhankelijk en er zijn belangrijke verschillen tussen 
de benodigde medewerkers per uur / dag en de 
beschikbaarheid. 

5.2 De planningspraktijk

In de praktijk wordt er vrij rechtlijnig gedacht als het 
gaat om het maken van een planning. Niet omdat 
men zich niet realiseert welke variabelen er in het spel 
zijn bij een goede planning, maar vooral omdat men 
eenvoudigweg de tools en de stuurinformatie niet 
heeft om een meer gedetailleerde planning te maken. 

Kopie van vorige week
Het resultaat hiervan is dat de planning vaak een 
kopie is van de vorige week, of de vorige planperiode. 
In het beste geval worden er nog wat aanpassingen 
gedaan op basis van het gevoel van de planner ten 
aanzien van de verwachte drukte. En onderling wordt 
er dan op de werkvloer nog wat geschoven als het 
gaat om vrije dagen, verlof etc. Hierbij worden factoren 
zoals de marketing campagnes, het bezoekersaantal 
op basis van de vorige periode per tijdseenheid, de 
contractuele afspraken etc. over het algemeen niet 
meegenomen in de planning. Eenvoudigweg omdat dit 
te moeilijk is om met een spreadsheet of uit het hoofd 
te optimaliseren.

5. De traditionele wijze van plannen
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Overbezetting
Het gevolg is dat er vaak een overbezetting van 
personeel wordt gepland op de standaard momenten, 
en een onderbezetting op de piekmomenten. 
De praktijk heeft uitgewezen dat er op de gewone 
momenten vaak te veel medewerkers op een 
bepaalde afdeling aanwezig zijn. En als op deze 
traditionele manier gepland blijft worden, zal de 
overbezetting steeds opnieuw worden gepland. En 
onderbezetting, omdat er geen rekening gehouden 
wordt met de aantallen te verwachten bezoekers op 
basis van de vorige periode in combinatie met de 
marketing activiteiten. 

Conversie
De conversie, het percentage bezoekers dat ook 
daadwerkelijk tot een aankoop over gaat is natuurlijk 
afhankelijk van veel verschillende factoren. Denk aan 
de breedte van het assortiment, het beschikbaar zijn 
van de in de campagne aangeprezen producten, 
de daadwerkelijke beleving van de kwaliteit van het 
product etc. 

Los hiervan is ook aangetoond dat het onvoldoende 
beschikbaar zijn van personeel op de winkelvloer een 
negatief effect heeft op de conversie. En dit geldt niet 
alleen voor de conversie maar ook voor de hoogte 
van het gemiddelde aankoopbedrag. Verrassend 
is, dat dit niet alleen het geval is bij meer op service 
gerichte formules maar ook bij meer op zelfbediening 
georiënteerde retail. 

Het directe effect van onvoldoende beschikbaarheid 
van medewerkers is te meten en heeft ook 
consequenties voor de langere termijn. Duidelijk is dat 
de negatieve ervaring van het niet geholpen worden 
of het niet vinden van het juiste product een negatieve 
invloed zal hebben op de toekomstige winkelkeuze en 
dus de klantloyaliteit.

Contractuele afspraken
Dan nog een laatste praktijk voorbeeld. Doordat 
er vaak onvoldoende zicht is op de in de komende 
maanden te verwachten bezoekersaantallen en 
de daarbij benodigde inzet van het personeel op 
specifieke uren van de dag is het lastig om de 
contractuele afspraken met medewerkers optimaal te 
laten aansluiten bij de daadwerkelijk benodigde inzet. 
Dit leidt ertoe dat personeel wordt ingezet omdat dit 
contractueel nu eenmaal zo is vastgelegd terwijl het 
eigenlijk niet nodig is. Een optimale afstemming op 
de middellange termijn maakt het eenvoudiger om 
de volgende planperiode beter met de beschikbare 
capaciteit om te gaan en deze ook aan te passen 
aan de verwachtingen. Hierdoor wordt er een 
zo hoog mogelijk rendement uit het budget voor 
personeelskosten bereikt.

Het effect van de marketing inspanningen
Deze hier beschreven constateringen zijn natuurlijk 
extra pijnlijk op het moment dat een organisatie veel 
moeite heeft gestoken in haar marketing activiteiten. 
Zeker op het moment dat de marketing activiteiten 
er toe moeten leiden om zo veel mogelijk bestaande 
klanten en potentiële klanten in haar winkel te kunnen 
ontvangen. Want als het gevolg van de huidige wijze 
van plannen dan een lagere conversie en een lager 
gemiddeld aankoopbedrag is omdat de planning van 
de medewerkers hier niet op af is gestemd, is het op 
zijn minst een inefficiënte benutting van beschikbare 
marketing gelden. En als deze wijze van plannen dan 
ook naar de toekomst gehanteerd wordt dan weet u 
zeker dat ook in de toekomst uw marketing gelden 
niet optimaal worden ingezet.
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Sommige organisaties hebben al een stap in de goede 
richting gezet, waarbij de planning wordt gebaseerd 
op de omzet van een vergelijkbare dag. Dit laatste 
heeft echter wel de beperking dat niet inzichtelijk is 
of de bezoekers optimaal geholpen zijn. Vaak zijn de 
momenten waarop het druk is en er onderbezetting 
in de winkel is, ook de momenten waarop de 
bezoekers afhaken en zonder aankoop weer de winkel 
uitlopen. Dan is er minder verkocht dan op basis 
van de aantallen bezoekers mogelijk zou moeten 
zijn. En als dat het uitgangspunt voor de volgende 
soortgelijke dag is, dan is het zeer waarschijnlijk dat 
de conversie van bezoeker naar koper door eenzelfde 
onderbezetting te laag blijft. 

Gezien de uitdagingen die het optimaal benutten 
van het potentieel van medewerkers en 
klanten met zich meebrengt, is een veel meer 
geavanceerd planningsmodel noodzakelijk voor een 
succesvolle bedrijfsvoering in de retail. Inzicht in 
bezoekersaantallen in combinatie met campagnematig 
denken staan daarbij centraal.

6.1 De werkwijze

Door een slimme analyse te maken van de historische 
bezoekersaantallen, de gevoerde campagnes in 
het verleden, de actuele campagne die specifiek op 

geselecteerde doelgroepen zijn gericht, de tijd van 
het jaar, bijzondere gebeurtenissen vlak bij de locatie 
van de winkel (zoals bv een kerstmarkt), kan met 
behulp van planningssoftware een uiterst betrouwbare 
forecast maken van de aantallen te verwachten 
bezoekers op een bepaalde dag en op een bepaald 
tijdstip en daarmee dan ook de aantallen benodigde 
mensen per afdeling.

Maar er zijn natuurlijk diverse beperkingen om de 
medewerkers exact zo in te plannen als de forecast 
voorschrijft. Welke mensen zijn er beschikbaar, 
welke mogelijkheden biedt de CAO, wie is er ziek, 
wie wil er graag vrij hebben, wie beschikt er over 
welke vaardigheden? Om handmatig tot een zo goed 
mogelijke planning te komen, rekening houdend met al 
deze factoren, is een hele klus. Een klus die veelal niet 
te doen is en waar ook geen tijd voor is. 

Dit is dan ook de reden dat er vaak wordt gewerkt met 
een kopie van een eerdere planning met eventueel 
wat kleine aanpassingen erin. Dat dit niet de allerbeste 
planning oplevert is duidelijk maar zonder goede 
technologie is het ook haast onmogelijk om de 
planningspuzzel beter op te lossen. Technologie in 
de vorm van goede planningsoftware kan hierbij een 
uitkomst zijn, waarbij ook alvast rekening worden 
gehouden met extra drukke dagen die verder in de 

6. Slim Plannen op basis van bezoekersaantallen
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toekomst liggen dan de huidige plannningsperiode. 
Binnen de mogelijkheden van de CAO kan hier alvast 
tijd voor worden gespaard zodat overuren en inzet van 
flexibel personeel beperkt kunnen blijven. 

Als de retailer een betrouwbare schatting heeft van 
het aantal bezoekers op een bepaalde afdeling op 
een bepaald tijdstip, is het mogelijk om ook de juiste 
aantallen medewerkers met de juiste vaardigheden in 
te zetten. Zo is het aantal beschikbare medewerkers 
afgestemd op het aantal potentiële klanten die op een 
bepaald tijdstip in de winkel aanwezig zijn. Op deze 
manier kunnen de beschikbare medewerkers zo slim 
mogelijk worden ingezet en zal daardoor het meeste 
rendement uit het beschikbare loonkostenbudget 
worden gehaald.

6.2 Capaciteit managen

Door een goede forecast te maken van het aantal 
te verwachten bezoekers een half jaar tot een jaar 
vooruit, is ook duidelijk op welke momenten er te 
verwachten pieken en dalen zijn en wat dit voor de 
benodigde capaciteit betekent. U kunt zich voorstellen 
dat een retailer met dit inzicht ook in staat is om op 
een dusdanig manier te plannen dat beschikbare 
capaciteit wordt verschoven van de minder drukke 
momenten naar de erg drukke dagen. 

In feite kan dan de capaciteit van de minder drukke 
dagen worden ‘gespaard’ om in te zetten op de 
drukke dagen, zonder dat er gebruik gemaakt moet 
worden van additionele oproepkrachten. Dit bespaart 
geld en zorgt er ook voor dat de klant zoveel mogelijk 
wordt geholpen door de meest ervaren medewerkers.

Het uitvoeren van goede, gerichte campagnes en 
loyaliteitsprogramma’s leidt tot meer bezoekers, die 
met een bepaalde verwachting naar de winkel komen. 
De investering die in de campagne is gedaan moet 
nu door de medewerkers op de winkelvloer worden 
omgezet in daadwerkelijke omzet en de positieve 
perceptie van de winkel moet verder worden versterkt. 
Daarom is het belangrijk dat de juiste mensen ook 
aanwezig zijn. Wij weten dat dit handmatig niet of 
nauwelijks meer te doen is, maar dat state of the art 
technologie dit vraagstuk goed kan oplossen. 

We hebben gezien dat het opbouwen van 
gerichte campagnes mogelijk is met behulp van 
drie pijlers, klantgegevens, transactiegegevens 
en winkelgegevens. Wanneer deze campagnes 
vervolgens zeer gericht worden ingezet op basis van 
de life cycle van de klant, betekent dit automatisch 
dat deze campagnes continue plaatsvinden op het 
moment dat deze voor de klant als relevant wordt 
ervaren.

7. Integratie tussen campagnes en slim plannen
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Door de gerichte campagne wordt direct een (hogere) 
verwachting bij de klant gecreëerd. De campagne 
geeft -als het goed is- een gevoel van herkenning 
en erkenning bij de klant en dit gevoel moet worden 
vastgehouden of liever nog verder worden overtroffen 
wanneer de klant in de winkel komt.

Hier komt de connectie met het personeel en de 
slimme planning van het personeel om de hoek kijken. 
Het personeel is als geen ander in staat het gevoel van 
herkenning en erkenning concreet te maken en een 
oprecht gevoel aan de klant mee te geven.

Afhankelijk van het product of dienst dat de 
retailer verkoopt, is het uitermate belangrijk dat 
het kennisniveau van het personeel aansluit bij de 
gecreëerde verwachtingen van de klant. Als dit goed 

wordt uitgevoerd, zal dit de kans op een additionele 
verkoop doen stijgen. Andersom geldt ook dat 
wanneer het in de uitvoering misgaat (kennisniveau 
van het personeel is niet voldoende of het personeel is 
niet op de hoogte van de campagnes die lopen), deze 
campagnemechaniek juist een gevoel van teleurstelling 
teweeg kan brengen.

Het plannen van zowel de campagne als het personeel 
dat de campagne gaat opvolgen is dus cruciaal. Het 
goede nieuws is, dat beide elementen tot op zekere 
hoogte voorspelbaar zijn en dus ook in te plannen zijn. 
Dit geldt zowel voor de campagnes en de response 
hierop, als ook voor het inplannen van het personeel 
met de juiste kennis en kunde. Hiervoor is de integratie 
en afstemming tussen campagnemanagement en 
personeelsplanning onontbeerlijk.

In de praktijk zien wij vaak dat de verschillende 
processen rondom klantgerichtheid, campagne- 
management en personeelsplanning slecht op elkaar 
zijn afgestemd. Hierdoor wordt op korte termijn omzet 
gemist en wordt de merkbeleving van de klant niet 
versterkt maar mogelijk zelfs negatief beïnvloed. In 
de praktijk is er een duidelijk verband te zien tussen 
conversie en hoogte van de kassabon en het al dan 
niet hebben van voldoende gekwalificeerd personeel 
op de verkoopvloer.

De wijze waarop campagnes worden gevoerd (massa 
mediaal) en de wijze waarop planningen worden 
gemaakt (handmatig) bieden de retailers onvoldoende 
mogelijkheden om het rendement te verhogen. Ook 
de efficiency als het gaat om de uitvoering en de 
benodigde tijd is op zijn minst suboptimaal te noemen. 
Door deze processen op elkaar af te stemmen is er 
voor retailers een belangrijke winst te behalen zowel 
in financiële zin als in de waardering die de klant heeft 
voor uw merk. 

Een belangrijk hulpmiddel bij het afstemmen van de 
verschillende hierbenoemde processen is de inzet 
van een geavanceerde planningstool. En dan met 
name een planningstool die niet alleen rekening houdt 
met de kassa-informatie en de reguliere afspraken 
die met medewerkers zijn gemaakt, maar ook met 
de historische bezoekersaantallen, de geplande 
campagnes en de vaardigheden van de medewerkers. 

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat die retailers, die 
in de concurrerende retail omgeving van 2015 de 
voordelen van een geïntegreerde aanpak benutten, 
een grote mate van visie en leiderschap tentoon zullen 
spreiden. En daarmee hun concurrentiepositie sterk 
zullen verbeteren. De voorlopers in de branche zullen 
winnen!

Meer informatie over klantgericht werken, 
strategieën en crm vindt u op 
www.crmexcellence.nl.

8. Conclusie


