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Jo Peters en Syl D’Hondt, vrienden-ondernemers
Creatieve zielsverwanten

Hilde Peerlings, Groep Delorge-Peerlings

Focus, passie 
en volharding

[ Dossier ] Trends detailhandel

De klant van vandaag 
is niet van gisteren



Dossier •
Trends detailhandel

[D]e moderne detailhandel verandert drastisch. Omdat de consument kritischer 
wordt. En … omdat iedere handelaar onder druk staat van het groeiende (web)

winkelaanbod. En dat terwijl de klant toch al minder uitgeeft in crisistijden. Moet u dan 
maar – totaal ontmoedigd – de deuren van uw detailhandel sluiten? Neen, want er is 
hoop. Laat u inspireren door de commerciële innovaties van pientere ondernemers. 
Ontdek hoe zij het verschil maken. En zorg ervoor dat uw heruitgevonden winkel ook 

succesvol blijft.

De klant van 
vandaag is niet 

van gisteren
Uw detailhandel heruitvinden is een must
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Uw klanten vergrijzen. De senioren 
spelen meer dan een ooit een 
hoofdrol in de maatschappij 
en in het klantenbestand van uw 
detailhandel. Lijkt vergrijzing uw 

verkoopspotentieel te bedreigen? Integendeel, het biedt u 
unieke kansen! Nu de babyboomers met pensioen gaan, 
krijgen ze meer vrije tijd. Daardoor stijgt hun vraag naar 
specifieke producten en diensten. Tuin, (dag)toerisme, 
doe-het-zelfitems, hobbymagazines en sport: speel er slim op 
in en ontgin een gloednieuwe, kapitaalkrachtige afzetmarkt 
met een aangepast assortiment. Speel ook slim in op de 
huishoudverdunning: vergeleken met vroeger zijn gezinnen 
veel kleiner. Eenoudergezinnen waren toen helemaal vreemd. 
Maar ze scheppen nu nieuwe kansen. Voor buurtwinkels 
in kantoorwijken bijvoorbeeld. Waar hardwerkende ouders 
kant-en-klare maaltijden vinden of kleine boodschappen 
doen tijdens hun middagpauze.

Maak winkelen funny en smart
Uw klant is mobiel en wil voor specifieke aankopen eigenlijk 
wel ver rijden. Tenminste als u hem een interessant 
winkelaanbod in een aangenaam winkelklimaat garandeert. 
Hij laat zich leiden door prijs, kwaliteit en service. Aangevuld 

met beleving, avontuur en vermaak. Funshoppen lukt het 
best in de handelskernen van een stad of gemeente. Omdat 
je daar de winkeluitstap gemakkelijk combineert met een 
terrasje of een restaurant – de beleving is cruciaal voor 
elk handelscentrum. Hou winkelen funny door uw klant 
óók proactief als smartshopper te benaderen: adviseer 
een combinatie tussen dure designkleren en goedkopere 
stukken. Bied witte producten of huismerken aan voor zijn 
basisbehoeften. Vervolledig met een strategisch aanbod 
A-merken of echte delicatessen om zijn persoonlijke 
verwennerijtjes in te vullen. 

Zet koers naar succes
Grijp uw kans op succes door een niche te bespelen. Richt u op 
streekproducten zoals kaas, (alcoholische) dranken, chocolade 
en delicatessen. Of op een persoonlijke dienstverlening 
voor verf- en decoratieproducten, binnenhuisinrichting, 
lichaamsproducten en -verzorging. Vraag u af welke rol uw 
winkel speelt in de moderne shopbeleving. Bepaal waar 
uw kansen liggen: speel slim in op die niche. En bied uw 
klant een originele service. Zo navigeert u succesvol tussen 
alle uitdagingen in de snel evoluerende detailhandelszee. 
Alvast veel denkplezier en … geniet van uw succes in de 
winkelwereld van morgen.

Trek je ogen open   
Aline Juliá kent u wel. Zij is de coach en marketingexperte uit het vtm-programma Werk aan de Winkel. 
Ze geeft u graag een gratis tip: “Ga naar buiten! Winkel in zoveel mogelijk verschillende zaken. Doorbreek 
zo je eigen gewoonten en laat je daardoor inspireren. Observeer klanten en verkopers op uiteenlopende 
locaties: restaurants, galerieën, events, festivals en musea. Hou je ogen en oren constant open: verzamel 
alle goede elementen en pas die toe in je eigen winkel.”

Loop zeker eens langs op de volgende adressen. Wedden dat ze u inspireren? 
• Cook & Book, Vrijetijdsplein 1 in 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe - www.cookandbook.be 
• Addict Store, Kammenstraat 86 in 2000 Antwerpen - www.runningplanet.be 
• Kids Lab, Eiermarkt 21-23 in 2000 Antwerpen - www.kidslab.com 
• Theo, Eiermarkt 41 in 2000 Antwerpen - www.somersoptiek.be 
• Domestic, Steenbokstraat 37 in 2018 Antwerpen - www.domeweb.be 

Aline Juliá kan je vinden op LinkedIn of contacteren via aline@flyaline.be

Aline Juliá kent u wel. Zij is de coach en marketingexperte uit het vtm-programma Werk aan de Winkel. 
Ze geeft u graag een gratis tip: “Ga naar buiten! Winkel in zoveel mogelijk verschillende zaken. Doorbreek 
zo je eigen gewoonten en laat je daardoor inspireren. Observeer klanten en verkopers op uiteenlopende 
locaties: restaurants, galerieën, events, festivals en musea. Hou je ogen en oren constant open: verzamel 

Vergrijzing en verdunning
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Leer in het specialiseringsprogramma Advanced Retail Design hoe u klanten overtuigt. De reeks van zeven intensieve 
avondsessies start op 1 oktober 2013 – telkens van 17.30 tot 21.30 u. op de UHasseltcampus in Diepenbeek. Reserveer 
uw plek: mail via wim.janssens@uhasselt.be of surf naar www.uhasselt.be/advancedretaildesign

Schrijf u nu in

Gelooft u in de kracht van ‘retail design’ en klantenbeleving?  
Retail design is de term voor alles wat te maken heeft met de inrichting van een winkel: variërend 
van de gevel, de belettering en de etalage tot elementen in het interieur zoals verlichting, inrichting 
met meubelen, product uitstalling, grafische communicatie en afwerking. UHasselt gelooft 
alvast heel sterk in de kracht die van een juiste ‘retail design’ kan uitgaan. De onderzoeksgroep 
Marketing van de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen en onderzoeksgroep ArcK-Retail 
Design van de faculteit Architectuur van de UHasselt starten dit najaar de opleiding ‘Advanced 
Retail Design’. Katelijn Quartier, retail en design consultant en verantwoordelijk voor de 
opleiding binnen de onderzoeksgroep Retail design: “Met de juiste winkelcommunicatie bouwt u 
een duurzame band op met uw klant. Het resultaat? Een tevreden shopper die meer koopt.”

“Laat uw klanten met meer buitengaan dan alleen de producten 
die ze bij u kochten: geef ze tegelijk een goed gevoel mee naar huis. 
Daarin spelen uw winkelinrichting, productpresentatie, verlichting, 
kleurgebruik en zelfs geur een hoofdrol. Stem ze gedetailleerd op 
elkaar af tot de ultieme customer experience of klantenbeleving.” 

“Doe uw winkelstructuur, prijszetting en productaanbod als 
puzzelstukjes in elkaar passen. Herkent uw klant zíjn favoriete sfeer 
in uw winkel? Dan komt hij sneller en vaker terug. En terugkerende 
klanten geven uw omzet een boost. Waarbij u nog een gratis bonus 
krijgt. Want ook uw medewerkers staan enthousiaster te verkopen, 
als ze zich goed voelen in uw sfeervolle designpand. Investeer in een 
totaalaanpak: die rendeert dubbel en dik!”
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