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pRIkkEl dE ZINtuIGEN EN CREËER dE ultIEME klANtENbElEVING

NIEuW @ uhASSElt: AdVANCEd REtAIl dESIGN

permanente vorming

de meeste consumentenaankopen gebeuren nog steeds in een winkel. Zelfs in tijden van digitalisering blijft die winkel 
een ideaal communicatiemiddel om de klant aan jouw merk te binden. Enkel inzetten op product- en prijsdifferentiatie 
volstaat niet langer. Wie succesvol wil zijn, investeert ook het best in klantenbeleving. Want beleving maakt nieuwsgierig. 
Ze inspireert, verwondert en raakt de emoties van de consument. en die emoties leiden vaak tot een aankoop. de juiste 
inrichting, een passend achtergrondmuziekje en een prettige geur kunnen bepalend zijn voor het succes van de moderne 
retailer. maar retailers en designers spreken vaak een andere taal. in de opleiding Advanced Retail Design slaat de 
UHasselt de brug tussen beide expertisedomeinen. En hun academische onderzoeksresultaten? Die toetsen ze in het 
werkveld af.

retail meetS deSign
Wim Janssens: “Retailers zijn zich doorgaans goed bewust van het 
strategische potentieel van retail design. Designers blinken dan weer 
uit in de praktische vertaalslag hiervan. Maar tot op vandaag is het 
raakvlak tussen deze twee domeinen nog relatief onontgonnen terrein.”

Katelijn Quartier: “Binnen Retail en Marketing was de faculteit 
BEW van de UHasselt al bezig met onderzoek over het design van 
retailomgevingen. Ook in de integrerende opleiding interieurarchi-
tectuur van de PHL liepen al onderzoeksprojecten die focusten op 
design in een retailomgeving. We benaderden dezelfde thema’s 
dus al vanuit een andere insteek. Daarom leek het ons zinvol om 
de krachten te bundelen. Toen we in een eerste fase een aantal 
gezamenlijke doctoraatsprojecten realiseerden, merkten we al heel 

snel dat die onderlinge kruisbestuiving echt een meerwaarde op-
leverde.”

Ann Petermans: “En ook het werkveld is vragende partij voor een 
holistische benadering van dit thema. Toen ik in het kader van mijn 
doctoraat met retailers en ontwerpers ging praten, bleek dat ze 
het heel vaak over dezelfde thema’s hadden, maar ze spraken er 
wel over in een andere terminologie. Ook de insteek verschilde 
onderling een beetje: waar retailers het vanuit een kosten-baten-
perspectief allemaal wat rationeler benaderden, zegevierde bij de 
designer vaak de emotionele invalshoek. Maar uiteindelijk ging het 
om dezelfde thema’s. Beide partijen gaven ook expliciet aan dat ze 
er baat bij hebben eens de bril van de andere op te zetten als ze 
naar retail design kijken.”

 de winkelinrichting, de manier 

waarop producten zijn uitgestald, de 

verlichting, het kleurgebruik, de geur die 

er hangt… het draagt allemaal bij tot 

die customer experience.”
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de geur die er hangt… Het draagt allemaal bij tot die customer 
experience. Als retailer moet je de winkelstructuur, prijszetting en 
productaanbod in harmonie op die designelementen afstemmen.  
Alle stukjes van de puzzel moeten samenvallen. Alleen uitgaan van 
rationele elementen volstaat vaak niet meer. De consument kiest 
immers zijn eigen route om te beslissen. Hij baseert zich ook op 
verhalen, indrukken, emoties en eigen ervaringen.” 

Katelijn Quartier: “Retailers hebben dat ook begrepen. Als je kijkt 
hoe we geëvolueerd zijn van een Shoe Discount naar Shoes in a 
Box, dan zie je dat die echte discounters van de jaren ’90 niet 
meer bestaan. Ook daar heeft men veel oog voor winkelinrichting 
gekregen.”

Ann Petermans: “zelfs in Aldi bakt men tegenwoordig verse 
broodjes om een huiselijke, gezellige broodgeur te verspreiden. De 
gangen maakte men breder en de verlichting werd aangepast. Ook 
zij besteden heel wat meer aandacht aan de presentatie van hun 
productgamma, omdat ze weten dat consumenten vandaag veel-
eisender zijn. En dat ze anders kijken naar die winkelomgeving.”

online verSuS offline
Wim Janssens: “Soms hebben retailers de neiging om het belang 
van winkelinrichting en –communicatie  te onderschatten in tijden 

Wim Janssens: “Van daaruit groeide de idee om een gezamenlijke 
opleiding op poten te zetten voor professionals: Advanced Retail 
Design. Een academisch programma dat steunt op wetenschap-
pelijk onderzoek, maar dat tegelijkertijd de brug slaat met het werk-
veld. In elke sessie komen professionele ervaringsdeskundigen 
getuigen over hun retail design-toepassingen. Hoe hebben zij het 
aangepakt? Wat liep er goed? Wat kon er beter? En wat leverde de 
investering hen heel concreet op? Die bespreking van reallife cases  
als ‘proof of the pudding’ maakt onze opleiding nog extra boeiend.”

vergeet de ratio, het gaat om emotieS
Katelijn Quartier: “Retail design en customer experience zijn niet 
gewoon hot topics. ze maken echt het verschil in de winkelcom-
municatie van vandaag. Retail marketing is de laatste decennia 
alsmaar interactiever geworden. Steeds meer merken hebben dan 
ook begrepen dat design een geschikt instrument kan zijn in de in-
teractie met de klant en doen er alles aan opdat de klant hun merk 
echt zou ‘beleven’.”

Kim Willems: “Winkels zijn meer dan een uitstalraam geworden. 
ze bieden de kans om in relatie met je klant te gaan. Consumenten 
kunnen er niet alleen producten kopen; het gaat om de totaalerva-
ring. Van voelen, passen en ruiken. De winkelinrichting, de manier 
waarop producten zijn uitgestald, de verlichting, het kleurgebruik, 
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van digitalisering. Consumenten zullen echter, ook in de toekomst, 
nog graag een echte winkel binnenstappen en producten vasthou-
den en uitproberen voor ze deze willen kopen. We verwachten nu 
eenmaal om bepaalde producten eerst te kunnen ruiken en voelen 
voor meer info vooraleer we overgaan tot de aankoopbeslissing. 
Als je bepaalde zintuigen niet meer ten volle laat meespelen, ont-
breekt er toch een dimensie. Het onlineverhaal is belangrijk, maar 
via het offlinegebeuren kan je je als retailer ook substantieel dif-
ferentiëren.

Katelijn Quartier: “Tot nu toe wordt daar nog te weinig over na-
gedacht. Vele winkels hebben naast hun ‘echte’ winkel ook een 
online shop: je kan er alles online bestellen en dat is fijn. Maar het 
impliceert ook dat die winkels meer aandacht moeten besteden 
aan de beleving van hun consumenten. Het winkelbezoek moet 
meerwaarde genereren. Anders is er geen enkele reden meer om 
niet alles online te bestellen. Op dit moment is dat niet zo. zaterdag 
ging ik toevallig naar een bekende elektrowinkel voor een stijltang, 
maar die was jammer genoeg uitverkocht. De verkoper stelde mij 
heel vriendelijk voor om het product voor mij te bestellen. Dan kon 
ik het dinsdag al afhalen. Maar als ik ze straks zelf online bestel, valt 
ze maandag al in mijn bus. Waarom zou ik ooit nog een elektrozaak 
binnenstappen? Waarin zit de meerwaarde? Daar moeten retailers 
echt goed over nadenken. Door die digitalisering en de enorme 
uitbreiding van het onlineaanbod, moeten retailers meer dan ooit 
aandacht besteden aan de designelementen in hun winkels.”

toegevoegde Waarde creËren
Wim Janssens: “Een kopje koffie gaan drinken, gaat al lang niet 
meer uitsluitend over de koffie die men drinkt. Op welke locatie is 
het koffiehuis gevestigd? Hoe is het etablissement ingericht? Werd 
er gekozen voor warme kleuren of voor een superstrak, wat koeler 
design? Kan je de koffie en taart echt ruiken? En klinkt er lounge-
muziek door de boxen of staat gewoon de radio aan? Door al die 
elementen willen retailers toegevoegde waarde creëren en de klan-
tenbeleving verhogen. Hen in een specifieke sfeer onderdompelen 
kan ervoor zorgen dat klanten sneller terugkeren. Het is uiteindelijk 

de combinatie van al die intrinsieke en zintuiglijke elementen die de 
beleefde klantwaarde naar een hoger niveau tilt. En mensen zijn 
dan ook graag bereid hier wat meer voor te betalen.”

Ann Petermans: “Consumenten zijn ook meer en meer op zoek 
naar authenticiteit en duurzaamheid. Dat zie je dan weerspiegeld in 
de keuze voor een historisch pand als winkelruimte.”

Katelijn Quartier: “Denk aan het succesverhaal van de boekenwin-
kel Selexyz in Maastricht. Met een kerk als locatie kozen zij wel voor 
een heel aparte setting. Maar met succes. In geen enkele Selexyz-
boekhandel wordt er meer verkocht dan in Maastricht. Hoewel 
het met Selexyz in het algemeen minder goed gaat, is de winkel 
in Maastricht toch een geslaagd verhaal van herbestemming die 
bijdraagt tot die klantenbeleving. Dat zie je dat de aanbieder die op 
alle fronten de beste ervaring biedt, kan rekenen op de belangstel-
ling van de klant. Ook het fenomeen van de pop-up stores past 
mooi in dit verhaal. Kledingwinkels die maar een paar maanden 
in tijdelijk leegstaande panden onderdak vinden, zorgen voor een 
frisse dynamiek in de stad. En dat spreekt aan. Een dergelijk ver-
nieuwend concept draagt bij tot een zeer aparte merkbeleving.”

Shopping Stadsfeestzaal in Antwerpen

 Wil je als retailer succesvol zijn, 

dan moet je alle elementen – retail en 

design – perfect op jouw bedrijfsmissie 

en identiteit afstemmen. Enkel als het 

hele plaatje past, boek je succes.” 
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meer dan verKoop en omZet
Wim Janssens: “Marketeers moeten vandaag actief op zoek 
naar manieren om zo direct mogelijk met hun finale consument in 
contact te komen. ze moeten waarde aanbieden die aan de ver-
wachtingen van de consumenten beantwoordt en ze zelfs overtreft.  
Designelementen kunnen hierin een interessante rol spelen.”

Katelijn Quartier: “De retailer moet verlichting, kleur- en geurge-
bruik zo efficiënt mogelijk inzetten om de klantervaring te verhogen. 
Hoewel die aangenamere verlichting niet meteen resulteert in bete-
re verkoopcijfers, is de impact op lange termijn niet te verwaarlozen. 
Het draagt namelijk bij tot het imago en de perceptie van de winkel. 
Dat bleek heel duidelijk uit mijn doctoraatsonderzoek.”

Kim Willems: “Als retailer moet je voorbij de onmiddellijke verkoop- 
en omzetcijfers durven kijken en ook focussen op de effecten van 
je investeringen op lange termijn. Een aangename winkelomgeving 
biedt bovendien niet alleen voordelen voor je consumenten. Ook je 
personeel zal daar wel bij varen. zij zullen zich beter voelen in een 
vriendelijkere werkomgeving, en dat heeft op zijn beurt dan weer 
gevolgen voor de consument: want customer experience heeft niet 
alleen te maken met uiterlijke designelementen, het draait ook om 
klantvriendelijkheid. Een donker, deprimerend pand zonder muziek 
of planten, zal je personeel nu eenmaal sneller somberder stemmen 
dan een open, lichte ruimte.”

geen magiSche formule
Katelijn Quartier: “Mensen vragen soms: hoe ziet het ideale ver-
lichtingsplan van een winkel eruit? Maar dat bestaat natuurlijk niet. 
Wil je als retailer succesvol zijn, dan moet je alle elementen – retail 
en design – perfect op jouw bedrijfsmissie en identiteit afstemmen. 
Enkel als het hele plaatje past, boek je succes.”

Ann Petermans: “Magische formules bestaan niet: hoewel citroen-
geuren bekend staan als geuren die impulsaankopen bevorderen 
en tot een hogere terugkeerintentie en positievere winkelbeoorde-
ling leiden, is niemand ermee gebaat om deze geuren vanaf nu 
in alle winkels te gaan verspreiden. Bij een overaanbod zouden 
consumenten er niet meer op reageren. En in een alternatieve mu-
ziekwinkel zullen klanten allerminst onder de indruk zijn van een 
zeemzoet lavendelgeurtje. Het hele plaatje, het totaalconcept, moet 
te allen tijde kloppen.”

Wim Janssens: “Dat benadrukken we in onze opleiding ook erg. 
Die holistische, interdisciplinaire benadering maakt ons uniek. In 
Advanced Retail Design proberen we het hele spectrum te bestrij-
ken: per topic schetsen we eerst het wetenschappelijke, acade-
mische kader, maar daar houdt het niet op. We slaan ook de brug 
naar de praktijk en laten zowel ervaren retail design consultants als 
retailgebruikers aan het woord. Want ook dat zoeken deelnemers 
uiteindelijk: good practices en concrete tips.”

Het specialiseringsprogramma Advanced Retail Design? Dat zijn zeven intensieve avondsessies van 17.30 - 21.30 uur op de 
universiteitscampus in Diepenbeek. De eerste sessie start op 1 oktober 2013.

Interesse? Mail dan naar wim.janssens@uhasselt.be 

Boekhandel Selexyz Dominicanenkerk in Maastricht, © Roos Aldershoff


