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Nog nooit zijn er binnen retail zoveel faillissementen aangevraagd als in 2013. Ook grote en 
bekende ketens als de Freerecord Shop, Selexyz en de Schoenenreus legden het loodje. De 
Bijenkorf sluit meerdere winkels en zet zwaarder in op webshops. Maar een webwinkel starten is 
niet gelijk een garantie voor retail-succes. Kijk maar naar de ECI, de boekenclub op het internet, 
ook omgevallen. Webwinkels krijgen daarnaast last van sociale netwerken met concepten als 
‘shared economy’ waarin consumenten diensten en producten met elkaar delen. Veel retailers 
willen graag meer gaan ‘e-tailen’ met nieuwe webshops en social channels. En we zien e-tailers en 
webshop-eigenaars op zoek gaan naar een fysieke vestiging in de winkelstraten… Wat een tijd.

Het is echter ook een tijd met veel kansen voor bedrijven en ondernemers die in de retailmarkt hun 
ogen en oren goed de kost geven en de juiste beslissingen nemen. Sterker nog, er zijn nog nooit 
zoveel kansen geweest. Die kansen ontstaan door de nieuwe kanalen en media. Geen enkele retailer 
ontkomt eraan op zijn minst een werkwijze te bedenken voor het inzetten van meerdere kanalen 
naast elkaar. Wat we zeker weten, is dat de tijd van single channel retail voorbij is. Het fysieke 
kanaal is nog steeds één van de sterkste troeven, maar de kracht schuilt ‘m in de goed geïntegreerde 
mix van offline met andere kanalen.

Consumenten hebben nu toegang tot meer kanalen dan ooit. Niet alleen groeit het online 
orientatieproces maar ook het online koopproces. En wat dacht u van online service: General 
Electric, Apple en niet te vergeten onze eigen Marktplaats.nl zijn er mooie voorbeelden van. De 
grenzen tussen online en offline shopping vervagen. Hieronder treft u een interessant onderzoek van 
Google aan dat mooi illustreert dat aankopen vaak een combinatie zijn van on- en offline.
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bron: todd Pollak, Industry Director, Retail, google

grenzen tussen offline en 
online winkelen vervagen

44%
onderzoekt online 
en koopt producten 
online

51% 
onderzoekt online 
en koopt in de 
winkel

17%
bezoekt eerst 
de winkel en 
koopt online

32%
onderzoekt online, 
bekijkt in de winkel 
en koopt online

waarom dit whitepaper?
Omdat de zich snel opeenvolgende ontwikkelingen cruciaal zijn voor uw business, willen we met dit 
whitepaper u een beknopt maar concreet beeld schetsen van het omnichannel retail vakgebied. Welke 
bouwstenen kunnen u helpen bij het maken van een omnichannel retail strategie? Wat ons duidelijk is 
geworden uit gesprekken met de vele retailers die we in onze opleidingen hebben gehad, is dat niets 
doen geen optie is. Pas wel op voor de valkuil teveel tegelijkertijd te willen doen. Stap voor stap en 
leren van uw activiteiten, is van groot belang offline en online te laten integreren. 

Mocht u meer willen weten over dit jonge vakgebied dan vindt u aan 
het eind van deze whitepaper een aantal boeken. Wat ook een mogelijk-
heid is om een omnichannel retail opleiding te volgen waar u tijdens
de opleiding werkt aan uw eigen omnichannel strategie en plan.
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In het retail en marketing vakgebied worden verschillende fases binnen omnichannel retailing 
onderscheiden. De meeste organisatie doorlopen achtereenvolgens de verschillende fases. 
Het is lastig en vaak ook onverstandig een fase over te slaan. 
Kanalen toevoegen is niet zo moeilijk. Echter kanalen succesvol toevoegen en deze zowel aan 
de voorkant als de achterkant op een professionele manier inrichten is een lastige opgave. 
De organisatie moet vaak wennen aan het nieuwe kanaal en kennis en ervaring opbouwen.
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de 5 faSeS van Omnichannel

Veel retailers bevinden zich in deze fase. Er is een winkel met een bepaald assortiment. Via 
verschillende manieren probeert de retailer klanten en prospects naar de winkel te krijgen in de 
hoop dat er zaken gekocht worden. Soms is het mogelijk via telefoon een order door te geven of een 
email te sturen. Van transacties via websites of mobile is nog geen sprake. Er worden geen klantdata 
vastgelegd met als doel de klant beter te kunnen bedienen. Persoonlijke contact en de locatie van de 
winkel zijn vaak de belangrijkste succesfactoren. 

faSe 1
sIngle channel 
RetaIl

no data

retailer

consumer
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de 5 faSeS van Omnichannel

Naast het fysieke kanaal is er ook een tweede kanaal toegevoegd. Meestal is er een aparte website 
waar ook diensten of producten kunnen worden aangeschaft. Van integratie offline/online is nog geen 
sprake. Het zijn gescheiden werelden waarbij de kanalen naast elkaar opereren. Het online kanaal 
weet niet wat er bijvoorbeeld in de winkel wordt gekocht en in de winkel weet men ook niet dat 
iemand bijvoorbeeld al online iets heeft aangeschaft. Wat betreft systemen zijn het ook verschillende 
werelden. In de winkel wordt gewerkt met een kassasysteem en online wordt er gebruik gemaakt van 
webshop-omgeving. Er worden geen klantdata gedeeld.

faSe 2
MultIchannel 
RetaIl

retailer

consumer
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de 5 faSeS van Omnichannel

In de volgende fase is er sprake van integratie tussen de verschillende kanalen. Transactionele 
informatie wordt vastgelegd in een klantendatabase. Klanten kunnen via hun eigen link met die 
database zien wat zij online gekocht hebben en ook service-vragen kunnen op een consistente 
manier over de verschillende kanalen worden afgehandeld. Kassasysteem en online omgeving zijn 
geïntegreerd. Winkels hebben meestal een webkassa en vaak zijn er ook mogelijkheden om online 
in de winkel te bestellen. De winkel wordt steeds meer een servicepunt. Er is nog niet altijd sprake 
van een goed mobiel kanaal. De nadruk ligt op transacties, van een geïntegreerde marketing waarbij 
de klant centraal staat is nog geen sprake. In sommige gevallen wordt er gewerkt met personas en/of 
segmenten om klanten beter te kunnen servicen. 

faSe 3
cRoss channel 
RetaIlIng

retailer

consumer
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de 5 faSeS van Omnichannel

Bij omnichannel retailing zijn alle kanalen op elkaar afgestemd. De klant staat centraal en de 
retailer kent de kanaalvoorkeuren van de klant. Retailers proberen op de klant afgestemde relevante 
informatie te sturen. Het mobiele kanaal heeft inmiddels een belangrijke plaats gekregen in de 
mix. In de winkel zijn veel mogelijkheden voor klanten om zelf vragen uit te zoeken of samen 
met het winkelpersoneel. Deze hebben in veel gevallen mobiele devices om de klant optimaal te 
bedienen. De retailer is op gefocussed om klanten te helpen en probeert optimaal in te spelen op de 
kanaalvoorkeuren van de klant. Klantbeleving staat centraal. Transacties worden per kanaal per klant 
in beeld gebracht en vormen de basis voor de noodzakelijke klantinzichten voor upsell en service. 
Mobiele en sociale kanalen spelen een belangrijke rol. Om omnichannel goed te kunnen uitvoeren is 
een mobile loyalty app bijna onontbeerlijk. 

faSe 4
oMnIchannel 
RetalIng

retailerconsumer
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de 5 faSeS van Omnichannel

Dit is momenteel de laatste fase. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er nog amper retailers zijn die 
zich in deze fase bevinden. In deze fase wordt niet alleen rekening gehouden met de kanaalvoorkeuren 
en de behoeftes van de klant, maar ook de plaats en tijd waar de klant zich bevindt. In de winkel is 
infrastructuur aanwezig om de klant (als hij of zij dat wil uiteraard) te volgen en te helpen. Dit is de 
meest voor de hand liggende plek om waarde toe te voegen. Met ibeacons en bluetooth technologie 
is er al veel geëxperimenteerd. Van belang is om de behoefte van de klant als uitgangspunt te nemen. 
Ook hier geldt het credo: “Don’t think Ad but Add”. In deze fase is de fysieke winkel niet meer 
dominant in de distributiemix. 
Contextuele marketing is een heel nieuw vakgebied dat nog in de kinderschoenen staat. Echter, door 
de hoge penetratie van smartphones en de snelle opkomst van wearables zoals brillen (Google glass) 
en horloges (iwatch) niet iets dat nog heel ver in de toekomst ligt. 

faSe 5
contextuele oMnI-
channel RetaIlIng

retailerconsumer

data

Bron: Zappos.com. 
Zappos helpt haar klanten met het slim vinden van de producten waar de klant behoefte aan heeft.
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Om tot een goede omnichannel strategie en planning te komen, hebben we 7 overzichtelijke 
bouwstenen ontwikkeld. Door stapsgewijs op uw eigen wijze invulling te geven aan iedere 
bouwsteen komt u tot een omnichannel strategie en organisatie. Het is een framework dat al veel 
retailers gebruikt hebben om voor hen tot een passende omnichannel strategie te komen die zowel 
aansluit bij hun organisatie als hun klanten. En dat is cruciaal. Ga niet op zoek naar de ultieme en 
perfecte strategie. Beter een minder perfecte strategie goed uitgevoerd dan een super ambitieuze 
strategie die niet aansluit bij de organisatie. Hieronder treft u de 7 bouwstenen aan die u kunnen 
helpen om te komen tot een omnichannel strategie. 
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van een 
Omnichannel 
Retail StRategie
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De 7 bouwstenen 
van een 
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get the basics right
Uw huidige winkels zijn de basis van uw omnichannel toekomst. Als uw 
huidige basis niet goed is, zult u hier eerst orde in moeten scheppen. De 
belangrijkste graadmeter is klanttevredenheid en niet direct de omzet of 
winst. Kunt u uw store traffic analyseren op herhalingsbezoek of retentionele 
aankopen? Komen klanten terug, ook al kopen ze niet altijd bij ieder bezoek? 
Zijn uw klanten loyaal en bevelen ze u aan? Nemen ze uw onderneming altijd 
mee in het overwegingsproces? Klanten zijn de belangrijkste asset die u heeft 
en het fundament van iedere omnichannel strategie. 

BO
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W
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n2 analyse customer experience

We weten allemaal dat als gevolg van de toename van verschillende kanalen 
het oriëntatie- en koopproces aan het veranderen is. Online kanalen spelen 
een steeds belangrijkere rol in het oriëntatieproces. In sommige bedrijfstakken 
gebruiken klanten met name online kanalen om zich te informeren. Klanten 
komen steeds beter geïnformeerd de winkel binnen. Voor elke retailer is het 
van belang om te onderzoeken hoe de verschillende klantgroepen gebruik 
maken van de verschillende kanalen. Het regelmatig opstellen en analyseren 
van customer journeys is cruciaal om een goed beeld te vormen en te kijken 
hoe de klant gebruik maakt van de verschillende kanalen. Hiernaast treft u een 
voorbeeld aan van de klantbeleving binnen een IKEA-vestiging.

Van belang voor een succesvolle klantcontact- en channelstrategie is dat de gehele klantbeleving in kaart is 
gebracht, inclusief het orientatieproces tot en met after salesproces. Vaak zien we dat hier juist steeds meer 
social en mobile kanalen gebruikt worden. Zeker om positieve worth of mouth te krijgen is het inzetten 
van social channels zoals twitter en facebook aan het eind van het koopproces belangrijk. We zien dat in 
het koop oriëntatieproces veel prospects afgaan op wat andere klanten vinden van de retailer. 
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CuStOMer JOurney iKea 

IKEA

bron: tote-M
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kanaalanalyse
Als de klantenreis in beeld is gebracht, is de volgende stap te kijken hoe u scoort op 
de verschillende kanalen. Ook is het goed een beeld te vormen hoe de concurrentie 
dat doet. Het doel is om inzichtelijk te maken welke kanalen u op dit moment inzet 
in de verschillende fases van het koopproces en dit vergelijkt met concurrenten. 
Het is ook verstandig om eens over de grenzen te kijken hoe dit in andere landen 
gebeurt zoals bijvoorbeeld in vooruitstrevende landen in Scandinavië of Engeland 
en de VS. In het onderstaande schema treft u een voorbeeld aan. 
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n4 omnichannel doelstellingen

Nadat u bepaald hebt waar u nu staat komt de moeilijke vraag waar wilt 
u naar toe? Welke kanalen moeten op welke wijze worden ingericht om 
toekomstbestendig te zijn? In deze fase ontwikkelt u uw visie om het gebied 
van omnichannel. Wat wilt u betekenen voor klanten en wat is in uw optiek 
realistisch en haalbaar? Waar wilt u bijvoorbeeld over 3 jaar zijn? Wat wilt u 
gezien de ontwikkelingen in de markt en de huidige mogelijkheden van uw 
organisatie bereikt hebben? 

bron: customerchampions
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omnichannel strategie
Nu de doelstellingen bepaald zijn, komen de strategische richting en keuzes 
aan de orde. Bijvoorbeeld gaat u samenwerken met de groothandel? Gaat u uw 
winkel verrijken met kiosken en iPads? Of gaat u op social media een kanaal 
beginnen? Beperkt u zich tot Marktplaats? Of gaat u met bepaalde concurrenten 
samenwerken? Gaat u sterk inzetten op een eigen online kanaal? Gaat u dit onder 
uw eigen naam doen of onder een andere naam zoals bijvoorbeeld koffersonline.
nl dat door een kleine lederzaak is opgezet? Of vindt u dat alle klanten u via alle 
kanalen moet kunnen bereiken? 
Het belangrijkste is dat u duidelijke keuzes maakt. Vele mogelijkheden, maar 
middelen hebben altijd hun beperkingen. Daarom is het ook goed om te bepalen 
in uw strategie wat u niet gaat doen. Strategie bestaat ook uit ‘neen zeggen’. Van 
belang is dat u voor u zelf bepaalt welke kanalen u wilt gaan inzetten en hier voor 
de klant de waardepropositie bepaald. Waarom zou een klant dit kanaal gebruiken? 
Welke waarde biedt u hier? Daarnaast is het aan te bevelen om na te denken hoe de 
kanalen elkaar kunnen versterken.

BO
u

W
St

ee
n7 meten en bijstellen

Omnichannel retailing is een lastige en moeilijke weg. Het is echter wel 
de enige weg om uiteindelijk te kunnen overleven en aan te sluiten op de 
klantbeleving. Wat u bedenkt zal niet direct werken. U zult er tegen aanlopen 
dat bijvoorbeeld uw app weinig gedownload wordt of dat op social media 
weinig interactie plaatsvindt. Binnen omnichannel retail hebben we vaak te 
maken met een dubbel vraagstuk. Het eerste vraagstuk is welk kanalen u uw 
klant wilt gaan aanbieden en de volgende is hoe u deze goed in de markt gaat 
zetten. Dit is niets nieuws, hetzelfde geldt voor een winkel, die gaat ook niet 
vanzelf lopen daar moeten veel inspanningen voor gedaan worden. Hetzelfde 
geldt voor een webshop of een mobiel of social kanaal. Dit heeft continu 
aandacht nodig en u zult veel moeten meten en zaken bijstellen. Het is een 
proces van vallen en opstaan. 

Omnichannel retail is daarom ook vooral vinger aan de pols houden. Zelden 
zullen organisaties in één keer hun kanalen goed afgestemd hebben op de 
wensen van hun klanten. Het is ook een process van trial en error. Er worden 
bijvoorbeeld veel communities en web shops gestart waar weinig gebeurt. 
Omnichannel is een kwestie van lange adem. Het is van belang om duidelijke 
KPI’s te bepalen en de tijd te nemen deze te behalen en niet snel op te geven.
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Na de strategische keuze komt de vraag aan bod hoe de omnichannel 
activiteiten goed in de organisatie is te beleggen. Over het algemeen is het niet 
zo moeilijk om een kanaal toe te voegen. Echter, om een kanaal goed te laten 
presteren en op juiste wijze af te stemmen op de andere kanalen… dat is een 
andere vraagstuk. Hoe gaat u de kanalen vanuit ICT ondersteunen? Wordt er 
gebruik gemaakt van dezelfde systemen en worden zaken geïntegreerd. Vaak is 
snel iets toevoegen op lange termijn niet de beste oplossing. Veel organisaties 
hebben teveel verschillende systemen die niet goed samenwerken. Cruciaal is

dat er één punt is waar alle klantgegevens worden vastgelegd. Omnichannel 
retail zonder goede (social) CRM oplossing bestaat niet. Binnen omnichannel 
retail staat de klant echt centraal. Aansluiten op verwachtingen van de klant en 
een goede klantbeleving neerzetten is cruciaal.
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Omnichannel kan op vele manieren en er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. In dit 
whitepaper hebben we u een aantal bouwstenen aangereikt die u kunnen helpen gestructureerd na te 
denken en tot een strategie te komen. Is dit compleet? Nee, verre van dat… Dit whitepaper is bedoeld 
om u te laten nadenken over één van de meest belangrijkste retail beslissingen. Hieronder treft u nog 
een aantal boeken aan die u ook kunnen helpen. 

Omnichannel is een jong en complex vakgebied. Dat is ook de reden dat wij op verzoek van veel 
retailers een omnichannel retail opleiding zijn gestart om retailers de laatste kennis bij te brengen. 
Maar vooral willen we retailers helpen om voor hun organisatie een goede omnichannel retail 
strategie op te zetten. Hoe? Door te helpen met een concreet plan van aanpak waarmee zij de 
concurrentie aankunnen en optimaal aansluiten bij de klantbeleving van de moderne consument. 
Mocht u hier meer van willen weten kom eens langs op één van onze gratis proefcolleges of clinics!

cOncluSie
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interessante literatuur op het gebied van multichannel en 
omnichannel retail:

  “omnichannel retail”, 
     van gino van ossel

  “multichannel retailing”, 
     van lynda gamans Poloian

  “the multichannel retail handbook”, 
     van chris Jones
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over beeckestijn business school  
Beeckestijn Business School is hét opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales 
en klantgericht ondernemen en combineert strategie, theorie en praktijkkennis in kortdurende, 
praktische opleidingen op verschillende niveaus. Naast het geven van opleidingen op post-HBO 
en postdoctoraal niveau, biedt Beeckestijn Business School ook korte opleidingen die verdieping 
bieden binnen een vakgebied, branche specifieke masterclasses en verzorgen we in-company 
trajecten.

gratis proefcolleges
Om op een juiste wijze kennis te maken met de opleidingen, geven wij een aantal keren per jaar 
proefcolleges en webinars van de diverse opleidingen. Mocht u niet aan een proefcollege kunnen of 
willen deelnemen, dan bestaat er de mogelijkheid om persoonlijk met een docent over de opleiding 
te praten. Zo kunt u uw persoonlijke leerdoelen bespreken en afstemmen. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

gratis clinics: inspirerende kennissessies met praktische tips
Er zijn regelmatig gratis clinics op het gebied van online marketing, online communicatie, sales en 
klantgericht ondernemen bij Beeckestijn Business School.  De clinics worden meestal gegeven door 
vaste docenten van Beeckestijn Business School en tijdens deze 2-uur durende kennissessie wordt u 
kort & bondig bijgepraat over het onderwerp van de clinic en gaat u actief aan de slag. Meestal zijn 
de clinics een combinatie van een korte presentatie over de laatste trends en ontwikkelingen en een 
werkvorm. Op deze manier is de gepresenteerde inhoud direct toepasbaar en verlaat u de clinic met 
praktische tips, handvatten, how-to-do’s of checklists.

Een overzicht van alle geplande activiteiten kunt u vinden in de agenda op onze website:
www.beeckestijn.org/agenda

WhitepapeR
BeeckeStijn
BuSineSS
SchOOl 



16

contact
gegevenS

Beeckestijn Business School
Postbus 333
3830 AJ Leusden

T +31 (0)88-472 22 30
E info@beeckestijn.org 
W www.beeckestijn.org 

www.facebook.com/beeckestijnbusinessschool
@Beeckestijn

followme !
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