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De Tegenslag
van Luc Thomas

Jan Bex en Tim Bamelis, vrienden-ondernemers
Klant wordt vriend

Sven Martens, 2Pharma

Mijn team 
is me heilig

[ Dossier ] Innovatie
Innoveren is kinderspel



Het winkellandschap heeft 
de afgelopen decennia een 
enorme evolutie ondergaan. 
Niet alleen de toenemende 
concurrentie en de grotere 
verzadiging van de markt 
hebben daar toe bijgedragen, 
maar ook de digitalisering 
heeft een sterke impact op 
de retailsector. Toch blijft het 
winkelpunt een ideaal commu-
nicatiemiddel. 

“Zeker als je weet dat er over 70% 
van de aankopen pas op de winkel-
vloer beslist wordt”, vertelt dr. Katelijn 
Quartier van UHasselt. “De digitale revo-
lutie heeft het winkelgedrag van de 
klant grondig veranderd. De consument 
van vandaag weet meer, oriënteert zich 
meer vooraleer een aankoop te doen 
en is dus moeilijker te verleiden tot 
een bepaalde aankoop in een bepaalde 
winkel. Bovendien zijn consumenten 
vandaag veel minder winkeltrouw. Het 
komt er dus meer dan ooit op aan 
om de klant een optimale beleving te 
bieden, en om in te zetten op de meer-
waarde die een goed winkelontwerp kan 

bieden. Een design dat door bepaalde 
stimuli, bv. door het inspelen op ruim-
telijke aspecten en zintuiglijke waarne-
mingen (d.m.v. geur, kleur, verlichting, 
omgevingstemperatuur…) ertoe leidt dat 
consumenten hun aandacht focussen, 
hun verblijftijden verlengen en hun 
(impuls-)aankopen verhogen. En zulke 
stimuli in het point-of-purchase zijn 
grotendeels aanstuurbaar door de 
retailer.”

Boeiende mix tussen retail 
& design
“Eigenlijk komt het erop neer dat je 
hier een ware managementdiscipline in 
herkent, zodat je als retailer dit instru-
ment ten volle kunt benutten”, vult prof. 
dr. Wim Janssens aan. “Retailers zijn 
zich doorgaans goed bewust van het 
strategisch potentieel van retail design. 
Designers blinken dan weer uit in de prak-
tische vertaalslag ervan. De Universiteit 
Hasselt (onderzoeksgroep Marketing) 
en de Provinciale Hogeschool Limburg 
(onderzoeksgroep ArcK-Retail Design) 
hebben de krachten gebundeld en een 
unieke specialisatiecursus ‘Advanced 
Retail Design’ (ARD) ontwikkeld. In dit 
specialisatieprogramma worden zowel 
retail- als designinvalshoeken naadloos 
geïntegreerd om de deelnemers te intro-
duceren in het ontwerp- en implemen-
tatieproces van een retail concept. Een 
groot verschil met andere strategische 
retail seminaries of design colloquia 
die op de Belgische markt aangeboden 
worden. Want de cursus Advanced 
Retail Design van de UHasselt is uniek 
in zijn soort: een boeiende mix van 
academische inzichten én professio-
nele adviezen van retailconsultants, die 
uitgedaagd en bevestigd worden door 
diverse praktijkgetuigenissen.”

7 interactieve sessies
Dit specialisatieprogramma start vanaf  
1 oktober 2013. Gedurende zeven weken 
worden er op de Campus Hasselt van 
Universiteit Hasselt intensieve sessies 
georganiseerd. “Er wordt telkens gestart 
met een academische sessie, gevolgd 
door consultantvisies, praktijkgetuige-
nissen en een wrap up. Daarbij wordt 
de link gelegd naar inzichten voor de 
eigen onderneming of het merk. Vanuit 
de eigen kijk op ‘do’s en don’ts’ van 
retail design kunnen ook mogelijke 
samenwerkingsopportuniteiten tussen 
de deelnemers en/of keynote speakers 
geïdentificeerd worden. Kortom, het 
programma reikt handvaten aan om 
investeringen in retail design op een 
verantwoorde en onderbouwde manier 
uit te voeren.” Deelnemers kunnen 
gebruik maken van opleidingcheques en 
de KMO-portefeuille. Inschrijven kan via 
www.uhasselt.be/inschrijvenard

Expert   •

Universiteit Hasselt

wim.janssens@uhasselt.be 
T 011 26 86 41

katelijn.quartier@uhasselt.be
T 011 24 92 11

www.uhasselt.be/
advancedretaildesign

Universiteit Hasselt 
Genereer een betere omzet dankzij cursus ‘Advanced Retail Design’
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Masterclasses
Advanced Retail Design
omdat een winkelinrichting het verschil kan maken

Start 1 oktober 2013

Meer info & inschrijven:
www.uhasselt.be/advancedretaildesign

OPLEIDINGEN VOOR 
PROFESSIONALS


