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BRENG DE X-FACTOR 
IN JE WINKEL

personeel belangrijk voor beleving en storytelling
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jewelineondernemerschap

Online shoppen is eenvoudiger, sneller en comfortabe-
ler dan ooit. Zo’n 8,5 miljoen Nederlanders hebben een 
smartphone en inmiddels beschikken 7 miljoen landge-
noten over een tablet. In de eerste helft van 2014 stegen 
de online bestedingen met bijna 6 procent ten opzichte 
van dezelfde periode in 2013. En het einde van die stij-
ging is nog lang niet in zicht.
 

‘WEBSHOPS EFFECTIEF, 
FYSIEKE WINKELS AFFECTIEF’

Wie als ondernemer met een fysieke winkel een zonnige 
toekomst tegemoet wil, móet zich onderscheiden door 
meerwaarde te bieden op een terrein dat webwinkels 
ontberen. Dit kan door de consument een ervaring te 
bezorgen, hem iets laten beleven met alle zintuigen en 
ervoor zorgen dat het gevoel wat ontstond, beklijft. Een 
webshop kan dat alleen doen met beeld en geluid; in een 
fysieke winkel kan ook gebruik worden gemaakt van geur, 
tactiliteit en - het allerbelangrijkste - de aanwezigheid van 
personeel. Waar webshops heel effectief zijn qua kiezen, 
betaling en bezorging kunnen fysieke winkels ook affec-
tief zijn. Een zeer belangrijke tool waarmee retailers zich 
de komende jaren kunnen onderscheiden. 

“we shoppen met onze emoties” 
Melvin van Tholl is oprichter van Pinkpope, een Custo-
mer Experience Design agency. Van Tholl ontwerpt be-
levingsconcepten voor de retail, horeca, reiswereld en 
het luxe- en lifestylesegment. “Consumenten willen een 
experience. De groei van het aantal webwinkels zorgt 
ervoor dat winkelen in de fysieke wereld steeds meer 
een vorm van entertainment moet worden. Consume-
ren draait om emoties en verhalen. Tegelijkertijd is er 
bij veel bedrijven de behoefte om daarop in te spelen en 
een eigen beleving te creëren. Alleen weten ze vaak niet 
goed hoe. Ze doen iets met storytelling, iets met design, 
iets met personeel engagement, iets met nieuwe media. 

Maar een échte beleving is holistisch: álles moet klop-
pen en in elkaar grijpen. Wij ondersteunen bedrijven in 
het ontwikkelen en optimaal benutten van een unieke 
klantbeleving. Een beleving die hen op markante wijze 
onderscheidt in de markt, hen sterker verbindt met hun 
doelgroep en meer waarde genereert uit hun bedrijfsac-
tiviteiten. Wij zorgen ervoor dat elk contactmoment tus-
sen merk en klant tot de verbeelding spreekt. Emoties en 
zintuigen worden voortdurend geprikkeld. We winkelen 
niet alleen met onze portemonnee, maar vooral met onze 
emoties. Iedere ondernemer moet daarom die X-factor in 
zijn winkel brengen. Personeel is een belangrijk aspect 
voor de beleving in winkels. In grote warenhuizen merk 
je vaak dat het personeel opgaat in het massagebeuren. 
Als klant krijg je de indruk dat ze er alleen zijn voor het 
opvouwen van kleding en bediening van de kassa”. Waar 
personeel in grootwinkel- en filiaalbedrijven vaak onper-
soonlijk overkomt, soms zelfs ronduit ongeïnteresseerd, 
spelen medewerkers in de zelfstandige retail een belang-
rijke rol in de winkelbeleving. Zo is het voor personeel 
van een juwelier of trendwinkel heel belangrijk dat ze 
de achtergrond van de producten kennen en daar een 
verhaal over kunnen vertellen. Ze moeten de consument 
iets kunnen vertellen over de heersende trends, over de 
look & feel én over de prijs. Deze moeten ze kunnen uit-
leggen. En daar zijn goed getrainde of geschoolde men-
sen voor nodig, die zich kunnen verplaatsen in de klant 
en met hem meedenken.

conceptstores
Ook in het snelgroeiend aantal conceptstores - waar 
bijvoorbeeld interieurdesign wordt gecombineerd met 
kleding, cadeauartikelen en een koffiehoek - speelt per-
soneel een cruciale rol. Bij MINT/Meneer en mevrouw 
Van Hout in Tilburg staan de drie eigenaren zelf op de 
vloer. Ze verkopen hier kleding, accessoires, verlichting 
en meubels, deels van bestaande merken, deels hun ei-
gen ontwerpen. Don en Hanneke van Hout zijn fotograaf 
en ontwerper en geven in de winkel of op locatie interi-
euradvies, terwijl Margriet van Iersel verantwoordelijk is 
voor de inkoop van de kleding én zelf kleding ontwerpt. 

retailers die van hun fysieke winkel een succes willen blijven maken, ontkomen niet meer aan storytelling 

en beleving. wie duidelijke meerwaarde wil bieden ten opzichte van webwinkels, moet de consument een 

 ‘experience’ geven. en daar is goed personeel voor nodig. personeel met verstand met zaken, met gevoel voor 

de klant en met de juiste attitude. scholing wordt daarom weer belangrijker. investeren in personeel is een 

must. of om met ‘belevingsarchitect’ melvin van tholl te spreken: “het personeel moet de beleving geven”.
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