
Lise Coninx 
“Als één retailer door deze uitdagende  
tijden kan geraken, zijn wij het wel.”

Retail
Gino Van Ossel
De retail heeft een hoge weerbaarheid

Franchise forever
‘Het moet van twee kanten komen’

Sofie Geeroms
E-commerce als motor van verandering

Lees meer op
Fokus-online.be

Februari ‘23
Dit dossier wordt gepubliceerd door 
Smart Media Agency en valt niet onder 
de verantwoordelijkheid van  
de redactie van Knack.

Interview



   2Voorwoord

De retail heeft een  
hoge weerbaarheid

Het economische klimaat is op korte termijn erg onzeker, ja zelfs moeilijk. Toch mogen de 
retailers de lange termijn niet uit het oog verliezen. Enkel zo kunnen ze het hoofd bieden aan de 

uitdagingen die op hen afkomen. 

Is er nog toekomst voor winkels en winkelcentra? 
Nemen webshops de plaats in van stenen winkels? 
Gaat de winkelmarkt veranderen?

Dat laatste is zeker het geval. Maar ook vaak ten goede. 
Stenen winkels blijven bestaan. En webshops openen 
zelfs steeds vaker ‘echte’ winkels. Er ontstaat een 
landschap van winnaars en verliezers. Er zijn dus óók 
winkels en winkelcentra die het alleen maar beter gaan 
doen. Wilt u ook een winnaar zijn? Laat onderzoek 
verrichten. Door dé specialist van Nederland én  

België. In meer dan 30 jaar hebben we de belangrijkste 
ups en downs in retailland meegemaakt. Op basis 
van passantentellingen, passantenenquêtes, koop-
stromenonderzoek en consumentensegmentaties 
hebben wij een onderzoeksmodel ontwikkeld. Een 
model dat u inzicht geeft in de marktpotentie van uw 
winkelcentrum.

Strabo levert een glasheldere analyse en marketing-
visie. Op basis van harde cijfers. Zodat uw winkel-
centrum óók een winnaar wordt.

Ook winnen in retail?
Bel/mail Hans van Tellingen of Jeroen Verwaaijen: 
+31(0)20 - 626 08 17 / info@strabo.nl. 
Of kijk op strabo.nl

WINNAARS IN RETAIL SHOPPEN BIJ STRABO

THE WINNER
TAKES THE MALL

HANS VAN TELLINGEN KOMT OOK GRAAG 
BIJ UW BIJEENKOMST SPREKEN OVER 
‘WAAROM STENEN WINKELS WINNEN’

De verwachting voor de nabije 
toekomst, en zeker voor 2023, is 
dat we een evenwichtsoefening zien 
tussen de kortetermijneffecten en de 
langetermijntrends. Op korte termijn is 
de omgeving hoogst onzeker, en dat heeft 
natuurlijk alles te maken met de geopolitieke 
spanningen waarvan niemand de uitkomst 
kan voorspellen. Het zal economisch een 
moeilijk jaar worden, met een recessie die op 
ons afkomt. 

Het goede nieuws is dat de retailsector al 
enkele moeilijke jaren achter de rug heeft, 
en net daardoor verplicht was om zich aan te 
passen. Het gevolg is dat de zwakke schakels 
eruit zijn en de sector een hoge weerbaarheid 
kent. De retail zal zich allicht voorzichtig 
opstellen, maar mag tegelijk niet blind zijn 
voor de toekomst. Daar tekenen drie grote 
trends zich af.

De eerste is de vergrijzing en de gevolgen 
voor de arbeidsmarkt. De war for talent 
woedt al een tijdje en ook in de retail is de 
zoektocht naar personeel moeilijk. Wellicht 
zal de komende recessie – tijdelijk – wat 
verlichting brengen. Daaraan gekoppeld 
is er de voortschrijdende digitalisering 
als tweede trend. Veel routineuze taken 
zijn al geautomatiseerd, kijk maar naar 
de zelfscankassa’s of Okay Direct, de 
geautomatiseerde stadswinkel van de 
Colruyt Group die de Mercuriusprijs 2022 

heeft gewonnen als sterkste innovatie in 
de Belgische retail. Die automatisatie in 
combinatie met de war for talent zal ertoe 
leiden dat er minder mensen werken op 
de winkelvloer, maar dat ze wel een rijkere 
jobinhoud krijgen. Technologie zal worden 
ingezet waar ze toegevoegde waarde biedt, 
maar ook de medewerkers zullen meer 
toegevoegde waarde bieden. Dat zal het 
retaillandschap wijzigen.
 
Tot slot is er de trend van de duurzaamheid. 
Net als de consument heeft ook de retailer 
af te rekenen met hoge energiekosten. 
Energiezuiniger werken is de boodschap. 
Die trend was ook al ingezet, maar krijgt 
nu een extra incentive. Duurzaamheid is 
natuurlijk meer dan dat, er is ook de opmars 
naar een meer circulaire economie. Die 
transformatie wordt voor veel retailers een 
moeilijke evenwichtsoefening. Bijvoorbeeld 
voor de textiel- en modesector: de trend naar 
consuminderen betekent in de praktijk dat 
de consument minder kleding zal kopen. Hoe 
je die transformatie vorm moet geven en 
beantwoorden is een enorme uitdaging. 
De oplopende inflatie en gestegen kosten 
maken dat retailers misschien wat 
terughoudender kunnen zijn voor de 
langetermijntrends, maar ze moeten er 
vandaag al mee bezig zijn. Het zou niet 
verstandig zijn mochten ze zich laten 
verblinden door de uitdagingen van vandaag, 
als deze van morgen al aankloppen.    
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De retail zal zich 
allicht voorzichtig 

opstellen, maar mag 
tegelijk niet blind zijn 

voor de toekomst.
 

—   GINO VAN OSSEL  
PROFESSOR VLERICK BUSINESS SCHOOL



S C E N T S
SPECIALIST IN GEURMARKETING

Om een optimale beleving te creëeren voor 
je klanten is geurmarketing een erg belang-
rijk instrument geworden. Scents begeleidt je 
op professionele wijze om deze marketingtool 

optimaal in te zetten.

MORE INFO ON WWW.SCENTS.BE
Al meer dan 15 jaar actief in geurmarketing

Digitale oplossingen 
binnen retail
Processen optimaliseren of op zoek naar oplossingen 
op maat binnen retail? Alpine Digital helpt je stap voor 
stap op weg naar het digitaliseren van je onderneming.

www.alpinedigital.be/retail

Automatische facturatie om tijd te besparen.

Producten centraal beheren om altijd up-to-date te zijn.

Integratie met Mollie om je omzet te verhogen via je webshop.

Een online configurator linken aan producten en prijzen binnen Adsolut.

Een digitale brochure opbouwen, rechtstreeks gelinkt aan je productenbeheer.

Digitale oplossingen 
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Digital Instore 
Experience
DOBIT ontwerpt en realiseert technologische innovaties voor digitale 
winkelbeleving. Met passie voor technologie, oog voor detail en een 
creatieve schwung kijken we samen met jou hoe digital signage en 
technologie de beleving in jouw winkel een boost geeft!

Meer inspiratie: 
solutions.dobit.com

info@dobit.com 

“Mensen zijn sociale wezens en shoppen is en blijft een sociale aangelegenheid. 
Klanten doen inspiratie op in de webshop en komen dan naar onze winkels 
om te passen én te kopen. Het is een combinatie van fysieke winkelknaldrang,  
slimme pre-shopping en een persoonlijke winkelervaring.”

BART CLAES - CEO VAN JBC

Waarom fysieke winkels 
(kunnen) winnen

Ondanks de opkomst van e-commerce bewees 
ook afgelopen jaar de fysieke winkel zijn kracht. 
Hoewel tijdens de pandemie iedereen massaal 

online kocht, wandelt de consument op dit moment toch 
weer graag de bakstenen winkel binnen. Toch wordt het 
geen business as usual.

Al jaren roepen goeroes dat de klassieke winkelstraat zijn 
beste tijd heeft gehad. De consument van vandaag wil 
online shoppen en de fysieke stenen winkel is ten dode 
opgeschreven. Zou het? Uit onderzoek van Manhattan 
Associates, een internationale technologiegroep op het 
vlak van supplychain en omnichannel commerce, blijkt 
dat het onlineverhaal hapert. Consumenten gaan weer 
liever naar de fysieke winkel in plaats van de virtuele 
winkelstraat, citeert Pieter Van den Broecke, managing 
director Benelux en Duitsland van Manhattan Associates, 
uit het onderzoek. “Waar in januari 2022 slechts een vijfde 
(22 procent) liever in de fysieke winkelstraat winkelde, is 
dat percentage nu gestegen naar 54 procent. Het aantal 
respondenten dat de voorkeur aan online shoppen gaf is dan 
ook gedaald van 73 procent naar 43 procent.”
 
Tijdens de pandemie waren we aangewezen op 
e-commerce, die dan ook een steile groei kende. Dat 
effect lijkt stilaan weggeëbd, al betekent dat niet 
dat e-commerce zelf uitgespeeld is. Volgens Van den 
Broecke kunnen de twee elkaar net versterken. “Fysieke 
winkels kunnen ingezet worden om de groei van online 
bestellingen te ondersteunen.”

‘Mythe ontkrachten’
Hans van Tellingen kijkt helemaal niet op van de kerende 
trend. Sterker, hij roept al jaren dat de fysieke winkel 
onterecht werd verguisd. Van Tellingen is geograaf en 
directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo 
bv. Zijn bedenkingen schreef hij in 2017 al van zich af 
in z’n boek #WatNouEindeVanWinkels, waarin hij met 
genoegen de mythe van de dood van de fysieke winkels 

ontkrachtte. Inmiddels legt hij de hand aan een nieuw boek, 
Stenen winkels, terug van nooit weggeweest. De analyse 
van Hans van Tellingen luidt: “Online is geen zelfstandig 
verdienmodel. ‘Bestel maar op internet’ is de hond in de pot. 
Een recept voor ellende. Want de artikelen moeten worden 
bezorgd. Met een busje. In een pakje. Met alle kwalijke 
gevolgen van dien.”

Toch is Van Tellingen niet tegen internet of e-commerce. 
“Natuurlijk niet. Naar mijn mening is het internet juist een 
enorme kans voor stenen winkels.” Maar let wel, internet 
is nu vaak weinig meer dan een (distributie)middel om 
mensen naar fysieke winkels te lokken. Van Tellingen geeft 
aanbevelingen voor de winkelier, wil die de strijd winnen van 
e-commerce. “Reken als winkelier geen bezorgkosten als 
klanten hun aankoop komen halen in de winkel. Geef kopers 
een cadeautje of betaal de parkeerkosten. Als de klanten er 
toch zijn, moet je ze verleiden tot meer aankopen dan één. 
Dan is internet juist een kans.” 

‘Endorfinekick’
Pieter Van den Broecke wijst hierbij op een voorbeeld van de 
Amerikaanse warenhuiswinkelketen Target, die aangeeft 
dat bij maar liefst 75 procent van de online bestellingen 
zijn winkels betrokken partij zijn. Hetzij door het afhalen 
in of verzenden vanuit de winkel, thuisbezorging vanuit de 
winkelvoorraad, of doordat klanten de online aangekochte 

goederen kunnen retourneren in de winkel. De fysieke 
winkel fungeert als ‘showroom’, waarbij de consument het 
product kan zien, voelen, uitproberen. Om het – waarom 
niet – vervolgens online te bestellen.

Hans van Tellingen: “Mensen moeten het wel aantrekkelijk 
vinden om naar een (winkel)plek te komen. Internet en 
online zichtbaarheid kunnen daarbij helpen.” Denk aan 
een goede website, mooie evenementen en aanbiedingen 
die worden aangekondigd op sociale media. Maar het 
eigenlijke consumeren doet de mens het liefst in de fysieke 
ruimte en zo weinig mogelijk achter zijn laptop, tablet of 
smartphone. “Mensen willen consumeren. Dat zit in ons 
DNA verankerd. Niets geeft een grotere endorfinekick dan 
de aanschaf van een mooi product. Detailhandel moet de 
gelukshormonen prikkelen. Wie dat doet, voorspel ik een 
gouden toekomst.”    

 
Fysieke winkels 

kunnen net ingezet 
worden om de groei 

van online bestellingen 
te ondersteunen. 

—  PIETER VAN DEN BROECKE 
MANHATTAN ASSOCIATES

Door Lieven Desmet
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‘Retail is geen verhaal 
van negativiteit’

De stijgende rente, explo-
derende energiekosten, 
inflatie en een stagnerende 
economie wegen ook op 

de retailsector. En toch verwacht de 
vastgoedsector stabiele prijzen en een 
bloeiende winkelstraat.

De correctie op de beurzen van de 
voorbije maanden zorgde ook in de 
sector van het commercieel vastgoed 
voor de nodige verliezen. Op een 
gegeven ogenblik zagen de 20 Belgische 
vastgoedaandelen bijna 40 procent van 
hun waarde verdampen. De oorzaak van 
dat kwaad is uiteraard de rente. In hun 
strijd om de hoge inflatie te beteugelen 
trekken centrale banken de rente fors 
op. “Dat zorgt voor een correctie op 
de aandelenmarkten, dus ook bij de 
vastgoedaandelen”, zegt Stijn Thomas 
van Avenue Real Estate. “Onderliggend 
is er evenwel geen structureel probleem 
met commercieel vastgoed, dit is puur 
een beursverhaal.” Retail als belegging 
heeft nog niks aan attractiviteit 
verloren, analyseert Kenneth Verloo, zijn 
partner bij Avenue Real Estate. “Eerder 
integendeel, het rendement ligt hoger 
dan het klassieke huurappartement. En je 
hebt er als belegger minder omzien naar.” 

De komende maanden brengen veel 
onzekerheid met zich mee, beaamt Stijn 
Thomas. “Naast de gestegen rente heb 
je ook het effect van de energierekening. 
En de aangewakkerde inflatie stuwt de 
productiekosten en de prijzen.” Maar dat 
zijn toch eerder kortetermijneffecten, 
denkt de adviseur. “Op langere termijn is er 
verbetering in zicht. De energieprijzen gaan 
dalen en de inflatie zal afnemen, waardoor de 
rente ook zal volgen.” 

De hamvraag: hoe zal de consument 
met dit alles omgaan? Want de gestegen 
kosten zullen retailers ergens moeten 
doorrekenen. “Dat zien we nu al bij de 
grotere internationale ketens”, aldus 
Kenneth Verloo. “De retailers met minder 
marktvolume zullen een evenwicht zoeken 
en tijdelijk wat lagere marges aanvaarden.” 
Voor grote gevolgen in de winkelstraat 
wordt echter niet gevreesd. “De sector is 
als een levend organisme en is het gewend 
zich voortdurend te moeten aanpassen”, 
glimlacht Stijn Thomas. “Bovendien is 
retail ook erg gesegmenteerd: je hebt food, 
wat helemaal anders is dan decoratie, 
wat weer verschillend is van mode. Net 
zoals er een groot verschil is tussen 
baan- en stadswinkels. Beide hebben wel 
gemeen dat mobiliteit daar belangrijk is, 

respectievelijk voor de functionaliteit in 
het geval van de baanwinkels en de vlotte 
parkeermogelijkheid voor stadswinkels.” 

Het belang van het juiste concept op 
de juiste locatie en tegen de juiste 
prijs is wel belangrijk, klinkt het bij 
de consultants. “Globaal is de evolutie 
positief. De gemiddelde winkelstraat is 
erop vooruitgegaan”, analyseert Stijn 
Thomas. “Een triple A-straat blijft zijn 
status houden. Wel zie je dat de locatie 
meer in functie van het concept wordt 
gekozen. En er is ook meer aandacht voor 
de rentabiliteit, wat de huurprijzen voor 
panden beïnvloedt. Maar het algemene 
verhaal is er geen van negativiteit, al zijn er 
natuurlijk winnaars en verliezers. Maar dat 
heb je altijd en in alle sectoren.”   

KENNETH VERLOO  
OPRICHTER AVENUE REAL ESTATE

STIJN THOMAS  
OPRICHTER AVENUE REAL ESTATE

Avenue Real Estate is een consultant voor 
de sector van het commercieel vastgoed. 
Oprichters Stijn Thomas, Kenneth Verloo 
en Hendrik Evens richten zich op drie 
doelgroepen. Voor projectontwikkelaars 
zorgen ze voor de waardering van de 
gronden, geven ze advies en helpen 
ze bij de commercialisatie. Retailers 
doen beroep op hen voor advies rond 
expansie. Voor investeerders doen ze 
vermogensbeheer en selecteren ze een 
gediversifieerde vastgoedportfolio.

Meer over.

«Bij ons ligt in-store communicatie op het beste schap». Deze 
woordspeling geeft goed weer waar we goed in  zijn. Aandacht 
trekken in de winkel, daar kennen we alles van. We laten merken 
opvallen en zeten promoties in de kijker. Onze veelzijdigheid 
aan tools maakt daarbij het verschil. Shelf-stoppers, interactieve 
infodragers, in-store media, digitale oplossingen… We innoveren 
al meer dan 30 jaar om merken en retailers te inspireren op vlak 
van in-store marketing, promotie en communicatie. Dankzij onze 
consumentgerichte aanpak bieden we de nodige ondersteuning 
om oplossingen op maat te ontwikkelen die de consument extra 
waarde bieden.

Contacteer ons voor meer info
over onze in-store oplossingen

Shelf Service boost jouw 
omnichannel strategieën!

SHOPPER
EXPERIENCE

FIRST

 
Een triple  

A-straat blijft zijn  
status houden. 

—  STIJN THOMAS 
OPRICHTER AVENUE REAL ESTATE



Fokus-online.be    6

Dagelijkse aankopen werden het 
voorbije jaar flink duurder. Dat doet 
ons steeds vaker – doorgaans goed-

kopere – huismerken in ons winkelkarretje 
leggen. En die lijken in de smaak te vallen. 
‘Je proeft het verschil niet, maar betaalt wel 
flink minder.’

De consument kampt met prijzenstress. Zijn 
winkelkar werd volgens Test Aankoop zo’n 
19,67 procent duurder op een jaar tijd. Daardoor 
gaan we steeds vaker op zoek naar goedkopere 
alternatieven. “Huismerken hebben de wind 
volop in de rug”, stelt huismerkenexpert Koen 
de Jong van het adviesbureau International 
Private Label Consult. “Het laatste jaar zagen 
we hun marktaandeel in alle Europese landen 
spectaculair toenemen.”

De eigen merken – oftewel private labels – en 
de huismerken van de supermarkt winnen in 
tijden van hoge inflatie, maar dat betekent 
niet dat hun prijs de enige drijfveer is om 
ze te kopen. “Het zijn al lang geen matige 
kopieën van de bekende A-merken meer. 
In vergelijkende tests komen huismerken 
er minstens even goed of zelfs beter uit”, 
verduidelijkt Koen de Jong. “Bovendien zijn 
ze ook steeds mooier verpakt. Je legt ze dus 
zonder schroom in je mandje.”

De switch van A- naar huismerk is intussen in 
alle lagen van de bevolking merkbaar – ook bij 
de welgesteldste gezinnen. Bij discounter Lidl 
kregen ze dit jaar dan ook meer klanten over de 
vloer: “De consument koopt steeds slimmer”, 
aldus Lidl-woordvoerster Isabelle Colbrandt. 
“Het was lang een kwestie van onbekend is 
onbemind, maar in het huidige economische 
klimaat ‘durft’ men al eens vaker een huismerk 
te proberen.”

De afgelopen maanden plaatsten de 
supermarkten hun huismerken dan ook steeds 
nadrukkelijker op de voorgrond. Vaak met 
gedurfde marketingcampagnes. Carrefour 
keerde zich in zijn reclamespots ongegeneerd 
tegen de A-merken uit z’n eigen rekken en Lidl 
zette het grote prijsverschil in de kijker. “De 
campagne is gewoon een doorvertaling van onze 
winkel: ook daar staan de huismerken naast het 
A-merk”, vertelt Isabelle Colbrandt. “Zo willen 
we onze klanten helpen om budgetvriendelijk te 
winkelen zonder in te boeten aan kwaliteit.” 

Lidl zag de verkoop van zijn huismerken dan 
ook toenemen. “Negen op de tien producten 
in onze winkelrekken zijn onze eigen merken. 
Vandaag ligt dezelfde verdeling in het 
winkelkarretje van onze klant. Dat betekent dat 
we zo’n 10 procent meer huismerken verkopen 
dan vroeger.”

Volgens Koen de Jong wijst niets erop dat 
die percentages binnen afzienbare tijd zullen 
dalen, integendeel: “Het aanbod wordt 
steeds groter – naast huismerken bieden 
supermarkten ook venture brands aan waarop 
de naam van de retailer nog amper te vinden 
is – en het dringt door tot steeds meer 
categorieën: biologische producten, maar ook 
Fair Trade, ecologisch, vegetarisch… of denk 
aan het Deluxe- en Delicieus-aanbod bij Lidl 
met exclusievere producten.”
Vraag is of retailers zo niet in hun eigen 
vlees snijden. De marges op huismerken 
zijn dan wel iets hoger, de prijs is beduidend 
lager, waardoor ze toch minder opbrengen 
dan de A-merken. Iets wat prijsbrekers als 
Lidl en Colruyt het voorbije jaar moesten 
bekopen met dalende omzetcijfers. Bovendien 
wijzen retailexperts erop dat A-merken 
meer investeren in research & development, 

al nuanceert Koen de Jong die stelling: 
“Retailers zien hun huismerken niet als 
melkkoe, maar toch vooral als een instrument 
om klantloyaliteit mee te scheppen. Hun eigen 
merk werkt onderscheidend. De voorbije jaren 
zagen we dus best wat innovaties op het vlak 
van duurzaamheid. De retailer stimuleert dat 
bij zijn huismerkfabrikanten, die hij heel wat 
beter kan controleren dan die internationale 
A-merken, en pakt daar graag mee uit naar 
zijn consumenten, die hier steeds meer belang 
aan hechten en dus nog een reden krijgen om 
over te stappen naar het huismerk.”

Huismerken zijn dan ook here to stay, besluit 
Koen de Jong. “Je proeft het verschil niet, 
maar betaalt wel flink minder. Aangezien 
zowel de kwaliteit als het imago en de prijs 
meevallen, zullen veel consumenten ook na 
deze economische dip blijven hangen bij hun 
nieuwe favoriete product.”   

Reclamefolder wint aan 
populariteit
In tijden van inflatie zweert 
de Belg bij de reclamefolder 
om prijzen te vergelijken. Dat 
blijkt uit een impact survey 
van BD Media. Vandaag 
doorbladert 61 procent van de 
Belgen al eens een papieren 
of digitale folder – dubbel 
zoveel als vijf jaar geleden – 
en doet 80 procent dit haast 
wekelijks. Met voorsprong 
de populairste folder is de 
supermarktfolder: 3 op de 4 
bekijken deze promoties zo 
goed als elke keer.

Minder shoppers in de 
winkelstraten
Onze winkelstraten zijn 
nog niet hersteld van de 
coronapandemie. Het aantal 
shoppers lag in 2022 nog 
steeds 40 procent lager dan in 
2019, zo registreerde Locatus 
via passantentellingen. Dat 
zijn haast dezelfde cijfers als 
tijdens de coronapandemie, 
toen mensen met mondmas-
ker en in beperkte groep 
mochten shoppen. Winkeliers 
zien naast dit dalende aantal 
passanten ook de uitgaven per 
consument afnemen.

De consument koopt 
steeds slimmer

Het huis- 
merkenaanbod 

wordt steeds 
groter en dringt 
door tot steeds 

meer categorieën.
 

—  KOEN DE JONG 
INTERNATIONAL PRIVATE LABEL CONSULT

Door Kim Beerts

Huismerken vallen in de smaak



Of het nu om producten, diensten,  
museumbezoeken of restaurants gaat: 
vandaag draait alles in de eerste plaats om 
de ervaring. Als shopper relation agency 
is dat waar Mojo voluit op inzet. Met hun 
innovatieve interieurconcepten voor de 
retail- en hospitalitysector willen ze ruim-
tes creëren die perfect aansluiten bij de 
hedendaagse verwachtingen van de klant.

Pascal Libyn, managing partner van Mojo, be-
gint het gesprek met te benadrukken dat hij 
en zijn team met beide voeten op de grond 
staan. Een wat ongewoon statement, lijkt 
ons, maar hij maakt meteen duidelijk waar-
om. “Daarmee bedoel ik dat onze designs en 
concepten altijd in functie van de klant staan. 
De ondernemer en zijn brand of zaak staan 
altijd centraal. Het is namelijk in die zaak of 
dat restaurant dat de consument fysiek in 
contact komt met het merk. Dat is en blijft 
de belangrijkste manier om met mensen te 
connecteren en langetermijnrelaties met de 
shopper aan te gaan.”

Heel wat touch points

Voor Mojo gaan sterke hospitality- en retail-
concepten verder dan mooie of innovatieve 
designs en functionaliteiten ontwerpen. “Dat 
komt natuurlijk omdat de concurrentie met 
webwinkels en food delivery steeds groter 
wordt”, gaat Pascal verder. “Let wel, ik geloof 
sterk in een hybride model en ben ervan 
overtuigd dat fysiek winkelen en op restau-
rant gaan nooit zullen verdwijnen – fysiek en 
digitaal zullen wel steeds meer met elkaar 
integreren. Maar het is dan wel een absolu-
te must dat de merken op een zo mooi en 
overtuigend mogelijke manier fysiek tastbaar 
worden gemaakt. Dat kan via heel wat touch 

points: de winkel zelf, een shop in een shop, 
een stand op een beurs, een showroom, een 
restaurant of café, noem maar op. Daarbij 
streven we ernaar om er met onze concepten 
bovenuit te springen. Daarmee bedoel ik niet 
per se via spectaculaire designs, maar vooral 
door realistisch en – vandaag belangrijker dan 
ooit – zo duurzaam mogelijk te werken. Ik zeg 
soms al lachend: wij ontwerpen niet om op de 
cover van een magazine te komen, maar om 
de bottomline van onze klanten te verbeteren. 
En komen we bijgevolg op de cover van een 
magazine, zoveel te beter (lacht). Maar het 
moet dus vooral renderen voor de klant.”

Formules à la carte

“Wij zijn trouwens een van de weinige design-
bureaus die ook maximaal oog hebben voor 
de functionele en operationele kant van het 
project. Je kunt de klant wel de spreekwoorde-
lijke gouden bergen beloven, maar het moet 
wel nog altijd gerealiseerd kunnen worden 
binnen de vooropgestelde budgetten én bo-
vendien werkbaar zijn. Daarom staan wij niet 
alleen in voor het ontwerp, maar ook voor de 
fysieke realisatie van de concepten. Eigenlijk 
bieden wij én strategisch advies én creatieve, 
conceptuele uitwerking én realisatie. Klanten 
kunnen kiezen voor dat hele traject, maar 
ook formules à la carte zijn perfect mogelijk. 
Wij streven naar duurzame relaties met onze 
klanten, waarbij we constant op zoek gaan 
naar updates, innovaties of aanpassingen, 
zodat het concept blijft leven. Zo leren we ook 
het DNA van de klant steeds beter kennen.  
“Die opvolging is trouwens nodig, want waar 
retail- en hospitalityconcepten vroeger nog 
zo’n tien jaar meegingen, is dat vandaag nog 
drie à vijf jaar. Je moet dus wel constant bij de 
les blijven.”

Designbureau met chef-kok in dienst

Leuk om weten: in het team van Mojo 
zitten niet alleen een artdirector, illustrator 
en technisch ontwerpers, maar ook een… 
chef-kok. “Dat is heel handig bij het ont-
werpen van hospitalityconcepten”, lacht 
Pascal. “Eigenlijk is het een beetje een uit 
de hand gelopen hobby van een van onze 
partners, maar het helpt natuurlijk wel om 
écht te begrijpen hoe het er in horeca en 
hospitality aan toegaat. Zo weten we maar 
al te goed hoe hoog de personeelskosten 
kunnen oplopen in de horeca en hoe cruci-
aal tijdsefficiëntie er is. In onze ontwerpen 
houden we bijgevolg maximaal rekening 
met de looplijnen, of met een experience 
die het met minder mensen doet. Het fijne 
is wel dat de meeste principes uit retail 
doorgetrokken kunnen worden naar hospi-
tality en omgekeerd.”

Tot slot nog iets over de tagline van Mojo. 
Dat is een quote van Maya Angelou: People 
will forget what you said, forget what you 
did, but people will never forget how you 
made them feel. Vrij vertaald: mensen zul-
len misschien vergeten wat je hebt gezegd 
of gedaan, maar nooit hoe je hen liet voe-
len. Wat de managing director daar precies 
mee bedoelt, willen we nog graag weten. 
“Mensen onderdompelen in de brand van 
onze klant: dat is waar wij naar streven. Zo 
eenvoudig is het.”

Mojo over het belang van experience binnen retail en hospitality:

“Mensen zullen misschien vergeten 
wat je hebt gezegd of gedaan, maar 
nooit hoe je hen liet voelen”

Pascal Libyn
Managing partner Mojo
www.mojo.be
hello@mojo.be
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‘Het moet van twee 
kanten komen’
Door Lieven Desmet

Om als retailer je winkel een grotere meerwaarde 
te geven voor klanten, is de samenwerking 
tussen franchisenemers en franchisegevers van 

noodzakelijk belang. Hoe zorg je voor een uniforme 
aansturing van de vestigingen zonder de autonomie van 
de lokale ondernemer al te zeer te beknotten?

Bff staat voor één keertje niet voor best friend forever, 
maar voor de Belgische Franchise Federatie. Alhoewel, 
bij franchising is een zekere ‘vriendschap’ tussen beide 
partijen, de franchisegever en franchisenemer, uiteraard 
mooi meegenomen. Sinds drie decennia promoot de federatie 
franchising als een economische ontwikkelingsmethode 
waarbij wordt gestreefd voor de harmonieuze ontwikkeling 
van franchisegevers en -nemers. “Er zijn ruim 300 formules 
actief in ons land”, zegt Carine Janssens, corporate relations 
manager. “Alle leden van de BFF ondertekenen een Europese 
Deontologische Erecode, een garantie voor kwaliteit en 
zekerheid voor franchisenemers. Maar eigenlijk zijn er 
zelden echt conflicten. Voor cowboys is hier geen ruimte.”

‘20 miljard euro omzet’
Franchising is niet meer weg te denken uit de Belgische 
retailsector. Uit een onderzoek dat de BFF eind vorig jaar 
liet uitvoeren, blijkt dat de franchisesector in België een 
omzet van meer dan 20 miljard euro vertegenwoordigde. 
Daarnaast was de sector goed voor bijna 47.000 voltijdse 
jobs. “Voornamelijk in de horeca en de voedingssector”, weet 
Carine Janssens. Gemiddeld genereert een franchisewinkel 
of -zaak een duidelijke meerwaarde in vergelijking met 
een zaak die niet via franchising wordt uitgebaat, blijkt uit 
datzelfde onderzoek. Afhankelijk van de sector kan de omzet 
twee tot zelfs zes keer hoger liggen. 

Dat kan Michael Tack beamen. Hij is, samen met zijn 
echtgenote Katrien Vander Bauwheede, de uitbater 

van liefst vier Leonidas-vestigingen in Gent. “Door 
vergunningsproblemen bij de stad moesten we een hele 
poos zonder buitenreclame aan een zaak werken. Van zodra 
de Leonidas-borden werden opgehangen ging de omzet 
meteen maal twee. Dan hebben we heel hard gevoeld wat 
de waarde is van een sterk merk.” Het echtpaar startte 
ruim tien jaar terug met hun franchise van het bekende 
Belgische chocolademerk. Ze zijn ermee begonnen omdat ze 
klantencontact zo aangenaam vonden. “Ik ben onderwijzer 
van opleiding, mijn vrouw studeerde biochemie. We zijn 
meegegaan in het verhaal. Je hoeft het wiel niet opnieuw 
uit te vinden. Het concept bestaat en heeft zijn waarde al 
langer bewezen.” 

Dat is ook een van de bestaansredenen van franchising, 
zegt Carine Janssens. “Met franchising kunnen mensen 
hun eigen baas zijn, zonder al te veel risico’s te moeten 

nemen.” Als franchisenemer kun je gebruikmaken van een 
bewezen succesvolle formule en van de merkbekendheid. 
Zo is franchising een win-win voor zowel de franchisenemer 
als -gever. 

‘Geen speelruimte’
Die uniformiteit is voor sommigen dan weer net de reden om 
de neus op te halen voor franchising: je wordt te veel beknot 
als ondernemer om je eigen stempel te drukken, heet het 
dan. “Die kritiek ken ik, maar begrijp ik niet”, zegt Michael 
Tack. “Ja, natuurlijk is er veel uniformiteit en voor mij is dat 
net positief. Het grote voordeel aan Leonidas is voor mij het 
product, dat overal hetzelfde is. Als een formule bewezen 
heeft dat ze goed is, waarom zou je daar dan iets aan willen 
veranderen? Het betekent niet dat je als ondernemer op 
je lauweren kunt rusten. En als je hiervoor kiest, dan ga je 
er toch voluit voor? Dat je zelf niet je eigen baas zou zijn is 
flauwekul. Als ondernemer heb je immers sowieso duizenden 
bazen: je klanten.”

Overigens weerlegt Tack dat er geen speelruimte zou 
bestaan. “Zo hebben wij zelf alle vier de locaties gekozen. 
Wij kennen de stad ook beter dan de hoofdzetel in Brussel 
ze kent.” Hij heeft ook begrip voor een uniforme aanpak. 
“Leonidas heeft in ons land een 340-tal winkels. Die moet 
je in de pas kunnen doen lopen. Als franchisenemer ben je 
zowat de belichaming van het merk of de formule. Het is 
logisch dat de franchisegever een lijn uitstippelt en bewaakt. 
Het moet van twee kanten komen.”    

Je hoeft het wiel niet 
opnieuw uit te vinden.

 
—  MICHAEL TACK 

LEONIDAS



Jouw pand als  CASH-punt?

Wat zoeken we?
Batopin is nog op zoek naar locaties in alle 
Belgische provincies. Daarom richt het zich 
tot eigenaars die een centraal gelegen 
huurpand kunnen aanbieden in een dorp, 
stad of aan een invalsweg. 

Alleen gelijkvloerse panden komen in 
aanmerking, en ook liefst panden die 
toegankelijk zijn voor mindervaliden. 
Elk Bancontact CASH-punt is idealiter goed 
bereikbaar voor voetgangers en fi etsers 
en ligt in de buurt van parkeerplaatsen. 

Batopin besteedt veel aandacht aan het 
uitzicht van haar CASH-punten, met een 
verzorgd en stijlvol design.

Jouw voordelen als eigenaar
Als verhuurder kan je heel wat voordelen 
halen uit een huurcontract met Batopin. 
Zo zal Batopin het pand duurzaam ver-
bouwen met een mooie opwaardering 
voor uw eigendom.

Je kan ook rekenen op een langetermijn-
samenwerking. Batopin biedt een handels-
huurcontract aan van negen jaar, wat niet 
evident is in deze tijden van leegstand 
en onzekerheid. Batopin betaalt altijd 
trimestrieel vooruit, stipt op tijd én conform 
de huurprijzen in de streek. Het consortium 
heeft dan ook vier betrouwbare aandeel-
houders achter zich: Belfi us, BNP Paribas 
Fortis, ING en KBC.

  
Is jouw interesse gewekt? 
Vul dan het formulier in 
op batopin.be of via deze 
QR-code. 

Daarna zal Batopin het door u voor-
gestelde pand beoordelen. Eerst de 
locatie; indien deze goed wordt bevonden, 
zal Batopin u een voorstel van intekening 
opsturen. Daarna volgt een plaatsbezoek.

Wordt Batopin uw volgende huurder?

Daarna zal Batopin het door u voor-
gestelde pand beoordelen. Eerst de 
locatie; indien deze goed wordt bevonden, 
zal Batopin u een voorstel van intekening 
opsturen. Daarna volgt een plaatsbezoek.

Batopin uw volgende huurder?

Batopin bouwt in heel België aan een gloednieuw 
netwerk van geldautomaten. Daarom zoeken we 
nog heel wat panden om onze Bancontact CASH-
punten onderdak te geven. Heb jij zo’n leegstaand 
pand ter beschikking?

                       “Wij zorgen voor een 
veilige toegang tot het internet.”

De meldingen over cybercriminaliteit stijgen elk jaar. In 2021 
kreeg ongeveer 12% van de Vlaamse bedrijven hiermee te 
maken. Dataverlies is niet het enige gevolg van een 
cyberaanval. Dit kan ook grote � nanciële kosten veroorzaken. 
De kosten van zakelijke datalekken zijn nog nooit zo hoog 
geweest. Een datalek kostte in 2021 bedrijven gemiddeld zo’n 
3,5 miljoen euro. Bovendien kunnen de activiteiten van je 
bedrijf worden stilgelegd en de reputatie kan ernstige schade 
oplopen. Je hiertegen beschermen met de juiste oplossingen is 
dus een must.

Kristof Van Stappen - CEO (rechts) en Jonas Delrue - CTO (links)  
startten in 2018 Jimber op. Het doel is de strijd aangaan met 
cybercriminaliteit, dit door op een innovatieve manier 
oplossingen aan te reiken. Zo willen ze bedrijven beveiligen en 
hen opnieuw een veilige toegang tot het internet bezorgen.

Vandaag bieden wij 3 oplossingen aan om 
een veilige toegang tot het internet aan te 
bieden.
• Browser Isolation is onze slimme oplossing 
om veilig en probleemloos te surfen.
Geen ransomware of virussen. Surfen was nog 
nooit zo veilig.
• Web Application Isolation beschermt jouw 
web applicatie tegen elke kwetsbaarheid.
Jimber Web Application Isolation brengt de 
beveiliging van je webapplicatie naar het  
hoogste niveau.
• Digital Vault is een uiterst veilige online 
werkomgeving om je gevoelige 
documenten en wachtwoorden te beheren.
Geen risico op gestolen documenten of 
wachtwoorden.

“Momenteel bevinden wij ons in de scale-
up fase met verschillende nationale en 
internationale klanten uit de bank-, 
verzekering-, retail- en industriële sector. 
Gedurende de komende jaren willen wij een 
wereldspeler worden met onze 
oplossingen.” besluit Kristof.

“Wij willen een revolutie teweegbrengen in 
cybersecurity. Hiervoor gaan we 
bedreigingen van ransomware en virussen 
elimineren. Onze cybersecurity oplossingen 
zijn steeds gebruiksvriendelijk en 
toegankelijk voor iedereen. We hechten veel 
belang aan het informeren van bedrijven 
over alle mogelijke gevaren. Daarenboven 
willen we ieder bedrijf een veilige toegang 
tot het internet kunnen garanderen.” zegt 
Kristof. 

“Het digitale landschap blijft zich alsmaar 
verder ontwikkelen. Hackers ontdekken 
sneller dan ooit betere manieren om jouw 
systeem aan te vallen. Onze top prioriteit als 
innovatief cybersecurity bedrijf is om voor 
te zijn op de nieuwste cybersecurity 
ontwikkelingen en trends.”

“De huidige oplossingen zoals � rewalls en 
antivirussen bieden geen volledig 
gegarandeerde bescherming meer. Nieuwe 
virussen of verouderde software zijn een 
groot risico. Onze oplossingen � lteren alle 
gevaren. De meeste data inbreuken komen 
binnen via de browser, dat is waar onze 
producten op inspelen.” verduidelijkt Jonas.

“Jimber is de game changer in de wereld van  
cybersecurity.” 

“Onze oplossingen bieden totale 
bescherming voor gebruikers of 
systemen, dit terwijl de eindgebruiker 
perfect op zijn dagdagelijkse manier kan 
blijven werken.” 

Meer weten? Bezoek de website 
op jimber.io. Of neem contact 
op via info@jimber.io.
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Retail heeft 
belangrijke rol  
bij duurzaamheid
Door Lieven Desmet

Steeds meer retailers dragen 
duurzaamheid hoog in het vaandel. 
Deels uit strategisch oogmerk, 

deels uit noodzaak om de kritische 
consument te volgen. Al mag dat voor 
die laatste niet te duur of te moeilijk zijn, 
analyseert Els Breugelmans (KU Leuven), 
gespecialiseerd in retailmarketing.

De hoge inflatie en dure energie dwingen 
huishoudens om hun uitgaven kritischer 
tegen het licht te houden. Uit een 
internationale enquête van ING blijkt dat 
bijna 9 op de 10 Belgen maatregelen nemen 
om hun energieverbruik te verminderen 
en dat 6 op de 10 ook de komende maanden 
willen besparen op dagelijkse uitgaven 
zoals voeding. “De hoge inflatie zorgt voor 
een verhoogde alertheid bij de consument 
op het vlak van prijs, en voor een druk op 
de marges voor de retail”, zegt professor 
Els Breugelmans. 

“We zagen het al in China op Singles’ Day 
(11 november) en ook de verkoop in de 
fysieke winkels was op Black Friday (25 
november) gematigder.” Dat heeft vooral te 
maken met de inflatie, waardoor mensen 
meer moeten betalen voor dezelfde spullen, 
maar volgens Els Breugelmans speelt ook 
de hang naar meer duurzaamheid een rol. 
“Die verhoogde focus op duurzaamheid is 
zowel bij de retailers als bij de consument 
aanwezig. Een aantal winkelketens in 
ons land nam openlijk afstand van de 
overdreven koopwoede en zulke acties 
versterken de trend van ‘consuminderen’ die 
opgang maakt.”

Het succes van tweedehands- en 
kringwinkels spreekt boekdelen. Was 
tweedehands vroeger iets voor mensen met 
een beperkt budget, dan is het vandaag 
een hippe pleisterplaats voor de jonge 
consument. Tegelijk is die consument 
ook een beetje schizofreen. “Enerzijds 

shopt die online bij internationale 
fastfashionwinkels met soms bedenkelijke 
reputaties. Anderzijds koopt diezelfde 
consument bij de tweedehandszaak uit 
duurzaamheidsoverwegingen.” 

Of neem initiatieven als Too Good To Go, 
een (mobiele) applicatie die klanten in 
contact brengt met restaurants en winkels 
die een overschot aan onverkocht voedsel 
hebben, en zo inspeelt op de trend naar 
minder voedselverspilling. “Soms ten koste 
van de kwetsbaardere consument die niet 
sterk is in het hele online- en app-gebeuren, 
of de Voedselbanken die zo hun aanbod 
zien dalen”, merkt Els Breugelmans op 
als saillant detail. “Onderliggend is het 
natuurlijk goed dat retail zich opwerpt als 
bewuste speler. Producten weggooien die er 
net iets anders uitzien dan de norm of die de 
houdbaarheidsdatum naderen is absurd.” 

Retailers hebben volgens professor 
Breugelmans dan ook een belangrijke rol 
te spelen. “De consument weet soms niet 
beter. Bij het shoppen is prijs een zeer grote 
factor, zeker nu. En hoewel de consument 
best wil meegaan in het streven naar 
duurzaamheid, mag het tegelijk allemaal 
niet te veel tijd en moeite kosten. Dat is 
een wel heel precaire evenwichtsoefening. 
Duurzaam wordt vaak – ten onrechte – 
geassocieerd met duurder.”

Onderzoek van ngo’s en milieuorganisaties 
over de duurzaamheidspogingen van 
supermarkten toont aan dat er nog 
veel ruimte is voor verbetering. De 
zogeheten Superlijst Milieu kijkt onder meer 
naar hoe de grote ketens omgaan met zaken 
als het stimuleren van duurzame landbouw 
of het verminderen van vleesconsumptie. Zo 
is minder vlees eten cruciaal om de milieu-
impact van ons eetpatroon te verkleinen, 
maar is amper 4 procent van de onderzochte 
kant-en-klaarmaaltijden volledig plantaardig. 
Ook in de rapportering is er te weinig 

transparantie over de oorsprong, het vervoer 
of de teeltwijze van de verkochte producten. 

Supermarkten beginnen wel actie te 
ondernemen om voedselverspilling 
tegen te gaan, aldus Superlijst Milieu, 
maar duidelijke definities of meetbare 
doelstellingen ontbreken vaak. “Het leert 
me vooral dat het voor iedereen een vrij 
recent fenomeen is”, zegt Els Breugelmans. 
“En het is de verantwoordelijkheid van 
vier spelers in het hele verhaal. Het begint 
bij de fabrikant die zijn processen, zoals 
verpakkingen, moet aanpassen. Retailers 
beslissen uit welk aanbod de consument kan 
kiezen. De overheid moet dan weer helpen 
de consument te informeren. Maar, ook de 
consument heeft een verantwoordelijkheid. 
Veranderingen en aanpassingsgedrag 
kosten tijd.”  

De hoge inflatie 
zorgt voor een 

verhoogde 
alertheid bij  

de consument 
op het vlak  
van prijs.

 
—  ELS BREUGELMANS 

KU LEUVEN



Voor iedereen die telt.

 LIDL LIDL , DOOR JULLIE 
VERKOZEN TOT 
BESTE SUPERMARKT.
MERCI HE! 

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. V.U. LIDL Belgium, Guldensporenpark 90 blok J, 9820 Merelbeke.
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Door Kim Beerts  

Foto’s:  Sandra Mermans

‘We willen graag een lokale held 
in héél België worden’

Lise Coninx
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Schoenen Torfs viert dit jaar z’n 
75ste verjaardag, mét een nieuwe 
CEO aan het hoofd. Lise Coninx 

nam recent de fakkel van haar oom Wou-
ter Torfs over. Met deze nieuwe topvrouw 
praten we over marktevoluties, crisissen, 
duurzaamheid… en schoenen natuurlijk.

Toen Wouter Torfs zijn opvolgster 
aankondigde, gaf hij haar een paar roze 
pumps cadeau. Ze had – volgens de 
buitenwereld – grote schoenen te vullen, 
maar moest dat van hem niet met zijn ‘lompe 
schoenen’ doen, maar net ‘sprankelend, 
modieus en elegant’.

Paste dat schoentje van CEO meteen?
“Ik kon geleidelijk aan in deze rol groeien. Ik 
werk al meer dan tien jaar bij Schoenen Torfs 
en liep de laatste maanden ook al dubbel 
met Wouter. Dat zorgt ervoor dat ik het 
CEO-schap op mijn eigen manier, maar zeker 
ook op een manier die eigen is aan Torfs, zal 
kunnen invullen. We hebben hier gelukkig 
ook geen hiërarchische bedrijfsstructuur, 
want dat soort van top-down-leidinggeven 
zit niet in mij. We zijn – en blijven – een 
familiebedrijf en wie aan het hoofd daarvan 
staat, moet ten dienste van z’n medewerkers 
staan. Voor mij is het dan ook het 
allerbelangrijkste dat die familiale waarden 
behouden blijven.”

Met u aan het hoofd krijgt de ‘eeuw van 
de vrouw’ weer wat meer vorm. Ook bij 
Hema, C&A en Action staat sinds kort 
een vrouw aan de top. 
“Dat vrouwelijke leiderschap is zeker iets 
om toe te juichen. Wij zijn een bedrijf met 95 
procent vrouwen en zij tonen dagelijks wat 
ze in hun mars hebben. Ik vind het vooral 
een mooie evolutie dat er meer evenwicht 
komt. Ik geloof sterk in diversiteit, wat ik 
breder zie dan enkel de verhouding man-
vrouw. Er is nood aan meer verschillende 
stemmen aan tafel.”

Hoe ziet u de winkelomgeving van morgen?
“We tellen nu 76 fysieke winkels waarin we 
zullen blijven investeren. Onze groei van 
de voorbije jaren is net te danken aan die 
winkels. Vooral dan die in de periferie, want 
in de shoppingcentra en steden schroefde 
corona het aantal passanten sterk terug. 
Dat baart me wel wat zorgen, gezien de 
hoge huurprijzen op die locaties. Net 
daarom moeten we erin investeren, zodat 
we de mensen er terug naartoe lokken. 
Al 40 winkels zijn intussen aangepast 
naar ons nieuwe concept, dat meer inzet 

Wallonië nog onvoldoende aan hoe we er 
onze naamsbekendheid kunnen vergroten. 
Dat ons product zal aanslaan bij de Waalse 
klant, daar zijn we zeker van, maar hij kent 
ons merk nog niet genoeg om ons een kans 
te geven.”

U zet ook overtuigd in op meer 
duurzaamheid: hoe evident is dat in 
een modesector?
“Moeilijk, dat geef ik eerlijk toe. We kijken 
daarom eerst naar wat we zélf kunnen 
doen: 90 procent van onze winkels is al 
klimaatneutraal, we rijden met elektrische 
wagens, en we bekijken hoe we de last 
mile delivery kunnen vergroenen. Maar 
dan heb je de productie van de schoenen, 
waarvoor we afhankelijk zijn van onze 
250 merkleveranciers: welke materialen 
gebruiken ze? Hoe transporteren ze? Hoe 
verloopt de productie? Er is al heel wat ten 
goede aan het veranderen, maar er is ook nog 
een lange weg te gaan.”

Na al die goede raad die u voor uw 
nieuwe rol kreeg, wat is eigenlijk uw tip 
voor de retailer anno 2023?
“We staan voor uitdagende tijden, maar 
beschouw die als een kans om fundamenteel 
na te denken over je businessmodel. Zo’n 
crisis betekent dat je keuzes moet maken 
en dat helpt je focussen. Wij zijn een erg 
enthousiast bedrijf dat altijd en overal 
opportuniteiten ziet waar we dan volop voor 
willen gaan, maar nu zijn we genoodzaakt om 
ons op één iets te richten. En dat is ook goed. 
Zo gaan we – duidelijk en allemaal samen – 
voor een sterk gemeenschappelijk doel.”   

op de klantbeleving. Daarnaast geloof 
ik ook sterk in de omnichannel aanpak. 
Onze webshop bestaat nu 10 jaar en we 
maakten al van bij het begin de link tussen 
dat online aanbod en de fysieke winkel. 
Vandaag komt 26 procent van de online 
omzet dan ook uit onze winkels, waar de 
medewerker de klant online een ander 
model of andere kleur hielp bestellen.”

Is er plaats voor een lokale speler tussen 
al het internationale online geweld?
“Tien jaar geleden verkochten we 16.000 
paar schoenen online, vandaag 700.000. 
Onze webshop is goed voor 20 procent van 
onze omzet en – nog belangrijker – rendabel. 
Niet evident, want online sales brengen 
best wel wat kosten met zich mee. Er is dus 
zeker ruimte voor ‘lokale helden’ online. 
Als lokale speler kun je net erg dicht bij je 
klanten staan: je weet wat ze willen en hoe 
je daarop moet inspelen. Onze webshop is 
ook het sterkst op de plekken waar we een 
winkel hebben. Klanten willen graag de 
geruststelling dat ze met hun retours of 
vragen bij een ‘echte’ winkelmedewerker 
terechtkunnen en dan ook meteen kunnen 
ruilen of hun geld terugkrijgen. Dat kan een 
grote internationale speler niet bieden.”

U nam de fakkel over in allesbehalve 
windstille tijden – het is crisis, zowel voor 
de sector als voor de klanten. Hoe beleeft 
Schoenen Torfs deze periode?
“Het is straf, maar zelfs in 2022 groeiden we 
nog ten opzichte van precorona-jaar 2019. 
Toch blijven het superuitdagende tijden. Ik 
durf te zeggen dat ik daarvan wakker lig. 
Maar als er één retailer door kan geraken, 
dan zijn wij dat wel. Omdat we al jaren 
investeren in onze bedrijfscultuur, onze 
winkels én onze mensen. Toegegeven, dat 
maakt onze loonkost erg hoog, maar op hen 
willen we niet besparen. Het is hun service 
waarmee we het vertrouwen van de klant 
winnen, en ik ben ervan overtuigd dat in 
heel onzekere tijden de klant net kiest voor 
zekerheid. We moeten dus – naast de kosten 
zoveel mogelijk drukken – vooral kijken 
naar omzetgroei, door bijvoorbeeld ook 
accessoires en kleding aan te bieden.”

Blijft u ook dromen van uitbreiden? 
“De wil om te groeien is er wel. Over de 
landsgrenzen willen we momenteel niet 
gaan, maar we willen wel graag een lokale 
held in héél België worden. Al voelen we voor 

Belg shopt vaak online
Een onderzoek van PayPal bij 
15.000 Europese consumenten 
en meer dan 4500 Europese 
bedrijven zet de Belg op 
de derde plaats van meest 
frequente online shoppers. 
Bijna 72 procent van de 
Belgen winkelt minstens één 
keer per week online. Dat is 
een pak meer dan de meeste 
andere Europeanen. Belgen 
gaan vooral shoppen bij 
internationale webshops en 
stoppen daar dan voornamelijk 
kleding en accessoires in hun 
winkelmandje.

Meer virtuele influencers
Steeds meer merken 
vertrouwen voor hun 
marketing op virtuele 
influencers. Die doen net 
hetzelfde als de ‘ouwe 
getrouwe’ influencer – ze 
posten foto’s online en staan 
op tijdschriftcovers –, maar 
bestaan niet echt. Momenteel 
zijn ze vooral populair in 
Azië en Amerika, maar ook 
Nederland kreeg met Esther 
Olofsson al z’n eerste virtuele 
influencer. Trendwatchers zien 
de trend dan ook alleen maar 
toenemen de komende jaren.

Onze webshop 
bestaat nu 

10 jaar en we 
maakten al van 
bij het begin de 

link tussen  
dat online  

aanbod en de  
fysieke winkel.

Smart fact.

Liever sneakers of pumps? 
“Ik hou wel van het elegante vrouwelijke 
van schoenen met hakken. Ze geven 
zelfvertrouwen en doen je stralen. Ik ben 
blij dat ze – na de sneaker-trend – weer 
helemaal in de mode zijn en dat mensen 
zich na die coronaperiode weer opkleden. 
Vandaag zal je me dan ook bijna altijd 
met hakken zien. Ik kan die als CEO, in 
tegenstelling tot Wouter, ook wat beter 
onder de aandacht brengen (lacht).”
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Performance marketing: 
meten is (meer) weten 
(dan je concurrent)

Vroeger was het simpel: je 
adverteerde als bedrijf in de 
krant en op televisie en radio 
en dan ‘hoopte’ je maar dat je 

reclame-inspanningen tot commercieel 
succes leidden. Digitale marketing 
maakte de relatie tussen je boodschap en 
het resultaat al veel meer uitgesproken 
en de culminatie daarvan vinden we 
vandaag in ‘performance marketing’. Wat 
is dat precies en waarom moet je dit als 
bedrijfsleider maar beter kennen? 

Eenvoudig gesteld is performance 
marketing de verzameling van 
marketinginspanningen die leiden tot 
meetbare resultaten. Die resultaten 
kunnen velerlei zijn: hoeveel clicks 
heeft mijn advertentie opgeleverd? 
Hoeveel mensen zijn naar mijn pagina 
gesurft? Hoeveel van hen hebben iets 
in het digitale winkelmandje gelegd? 

En natuurlijk: hoeveel mensen hebben 
daadwerkelijk een product afgerekend? 

“Digitale marketing en performance 
marketing zijn voor veel bedrijfsleiders 
nog één pot nat, maar er is wel degelijk 
een verschil”, zegt Johan Elias, CEO 
van het Antwerpse performance agency 
Hybrid Agency. “In plaats van alleen te 
proberen om hun producten te promoten, 
kunnen bijvoorbeeld retailers met 
performance marketing hun campagnes 
ook voortdurend verbeteren, testen en 
bijsturen. Dat leidt dan weer tot een 
drastisch hogere conversie of stevig 
dalende mediakosten.”

Naast het meten, testen en 
optimaliseren van campagnes bovenaan 
je funnel (de marketingterm voor de 
verkooptrechter), zijn er ook nog de 
gegeerde zoekmotoren, zegt Elias, 
waarop heel wat kooprijpe consumenten 
bruikbare datakruimels achterlaten. 
“Met andere woorden: performance 
marketeers trekken onderaan de funnel 
meteen harde conversies of cash binnen. 
In samenwerking met de product of 
category managers kan hier dan nog 
harder ingezet worden op die producten 
of diensten waar het bedrijf de hoogste 
marges haalt.”

Performance marketing is dan wel 
heel salesgedreven, maar sluit andere 
marketingvormen ook niet de facto uit, 
onderstreept Elias. “Je kunt dit inzetten 
als ondersteuning van een klassieke 
mediacampagne, maar, op een hoger 
echelon, kan dit een zeer belangrijke 
motor worden voor bijvoorbeeld je 
e-commercewinkel of het platform waarop 
je actief bent. Want welke retailer wil 
nu niet de nieuwe Bol.com worden? 
Tegelijkertijd is dit ook sneller gezegd 
dan gedaan. Het is niet omdat je een 
toffe online campagne kunt maken, dat je 
morgen ook een bloeiende e-shop hebt.”

Performance marketing is vaak immers 
complex, behoorlijk analytisch en leunt 
heel sterk op technologie. Met het 
‘creatieve’ aspect waar het marketing- 

en reclamevak vroeger om bekend 
stond, heeft het eigenlijk niet zo veel 
meer te maken. Hier draait het vooral 
om KPI’s en targets. Veel mensen in 
het marketingvak die traditioneel zijn 
opgeleid, hebben vaak te weinig kaas 
gegeten van performance marketing 
om het optimaal in te zetten. Elias: 
“SEO, e-mailmarketing en marketing 
automation zijn ook heel andere zaken 
dan de klassieke mediakanalen die 
vroeger werden ingezet”, aldus Elias. “Je 
hebt er een andere mindset en andere 
aanpak voor nodig. Wat ik vaak nog zie 
bij bedrijven is dat klassieke marketing 
op de eerste plaats komt als de budgetten 
worden verdeeld en dat de overschot 
naar online gaat. Eigenlijk zou het 
omgekeerd moeten zijn. Maak je borst 
eerst nat voor revenue driven en ga dan 
voor branding en reach.”

Die shift in budgetten zit er in elk geval 
aan te komen, zegt Elias. De kracht van 
performance marketing valt niet tegen te 
houden. “De marketingdirecteur kan niet 
alles meer afschermen en voor zichzelf 
houden, ook de technologiejongens en 
-meisjes zullen hun deel opeisen. (lacht) 
Ik denk dat ook dat die twee nog veel 
meer kunnen samenwerken dan vandaag 
en aan hetzelfde zeel kunnen trekken.”

Voor het zo ver is, is er wel nog veel 
opleiding en sensibilisering nodig. Veel 
CEO’s hebben de klok al horen luiden, 
maar weten nog niet waar de klepel 
hangt. Ook zij hebben handvaten nodig, 
aldus Elias. “Wat ook meespeelt is de 
krapte op de arbeidsmarkt. De witte raaf 
die alles in zijn vingers heeft, bestaat 
niet. Ook wat dat betreft zullen er in 
de marketingwereld nieuwe modellen 
hun ingang vinden. Opleidingen, maar 
ook retentie en bedrijfscultuur, zullen 
aanvankelijk as-a-service moeten worden 
ingekocht. Dit is ook nog een heel fluïde 
discipline: alles is in beweging, er is veel 
trial and error, alles verandert razendsnel 
en we leren as we go. De traditionele 
agentschappen zullen in deze nieuwe 
wereld opnieuw hun plek moeten zoeken. 
Of irrelevant worden.”   

JOHAN ELIAS  
CEO HYBRID AGENCY

Digitale marketing wordt technischer 
en complexer. De benodigde expertise 
wordt steeds breder en dieper terwijl de 
impact op jouw resultaten en bottomline 
steeds groter wordt. Tegelijk zijn je 
middelen beperkt en is de concurrentie 
meedogenloos. Een resultaatgedreven 
(digital) marketingteam met de juiste skills 
en voldoende capaciteit is onmisbaar. 
Hybrid Agency kan dat team leveren. 
Onder meer Twice as Nice, AVEVE en 
X2O maken van hun diensten gebruik.

Meer over.
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OMNICHANNEL RETAIL
 
Retailers moeten er niet alleen voor zorgen 
dat ze de juiste technologie gebruiken, 
maar ook dat ze een omnichannel aanpak 
aanbieden aan de consument. In 2023 
verwachten klanten steeds meer en 
daarom moet je je inzetten om de beste 
winkelervaring voor klanten te bieden. Dat 
geldt voor alle kanalen in de customer 
journey. De consument spendeert tijd 
op meerdere kanalen om producten te 
onderzoeken alvorens over te gaan tot 
aankoop. Bij Radikal helpen we onze klanten 
om verschillende kanalen met elkaar te 
integreren.Onze expertise, gecombineerd 
met die van Shopify Plus helpen we retailers 
om met die uitdagingen om te gaan. 
Denk bijvoorbeeld aan de schat aan data 
uit al je retailkanalen zoals de webshop, 
fysieke winkels en voorraadbeheer in 

kassasystemen. Wanneer je die data 
samenbrengt en analyseert, kan je hier 
je processen op inrichten en slimmere 
beslissingen nemen over je business.

WAT IS SHOPIFY PLUS? 

Shopify Plus is een alles-in-één oplossing 
voor groeiende webshops. Het biedt 
retailers de mogelijkheid hun online 
verkoop te schalen, met functies 
en integraties voor optimalisatie 
van operationele processen zoals 
internationalisering, ERP connecties en 
klantenbeheer. Shopify Plus laat toe om 
te integreren met vele andere systemen 
en biedt geavanceerde functies om een 
volledige omnichannel verhaal te creëren.
 
RADIKAL, YOUR TRUSTED 
E-COMMERCE AGENCY
 
Samenwerken met een ervaren 
e-commerce agency zoals Radikal, 
helpt je om up-to-date te zijn in de 
huidige markt dankzij Shopify Plus. Onze 
service is een waardevolle oplossing 
voor retailers die willen profiteren van 
de mogelijkheden die e-commerce en 
omnichannel brengen. Ons team van 
designers, developers en e-commerce 
experts kan retailers begeleiden bij 
het opzetten en optimaliseren van 
hun webshop processen. We bieden 
ondersteuning en geven strategisch 
advies om de doelen van onze klanten 
sneller te bereiken. Door onze expertise, 
hebben we in de loop van de jaren een 
mooi portfolio kunnen opbouwen met 
klanten zoals Club Brugge, Materne, 
Serax, Het Land van Ooit, Cookware 
Company en vele anderen.

INNOVATIE IN RETAIL: HOE TE 
ONDERSCHEIDEN IN 2023?
 
De retail industrie ondergaat 
voortdurend veranderingen, daarom is 
het belangrijk om altijd een stap voor te 
zijn op de concurrentie. Dit betekent dat 
je de juiste keuzes moet maken op het 
gebied van e-commerce, waaronder 
het kiezen van geavanceerde 
platformen die aan je eisen voldoen. 
Het is belangrijk om te werken met 
platformen die voldoen aan de eisen 
van de huidige tijd en niet te kiezen voor 
oudere software met beperkingen. 

Shopify Plus biedt een alles-in-één 
oplossing voor zowel het creëren als 
beheren van je webshop, waarmee 
je kan schalen en groeien op een 
efficiënte manier. Buiten het aanbieden 
van de juiste technologie, is het 
bieden van een optimale omnichannel 
oplossing, waarbij verkoopkanalen 
geïntegreerd zijn voor een optimale 
klantervaring, van groot belang.

De e-commercemarkt is enorm in ontwikkeling, in België en eigenlijk wereldwijd. We zien dat 
merchants een transitie doormaken in hun focus en dat er een nieuwe fase is aangebroken waarin 
de mogelijkheden voor connectie en sales tussen merken en hun consumenten sterk uitbreiden. We 
noemen dit connect to consumer, de relatie met je klant aan gaan waar dan ook, wanneer dan ook; 
dat kan online op social kanalen of in de fysieke winkel. Daarnaast zijn we ook als Shopify in een 
nieuwe fase beland, met de recente lancering van Commerce Components. Dit is een oplossing die 
enterprise retailers helpt om Shopify’s retail componenten direct te integreren in hun eigen systemen, 
en zo nog sneller, flexibeler en innovatiever om te gaan met marktontwikkelingen

Mel van Lieshout
Country Lead 

Shopify Benelux

“Radikal en Shopify Plus: hoe een 
strategische partner je e-commerce groei 
kan versnellen”

Karel Cardinaels
Managing Partner

“
www.radikal.io/knack

De uitdagende economische situatie, 
het einde van third-party cookies en 
snelle ontwikkelingen in e-commerce 
maken dat retailers hun business nog 
slimmer moeten vormgeven. Ze moeten 
zich voortdurend ontwikkelen om 
concurrerend te blijven. Dit betekent 
aanpassing van verkoopstrategie, 
versterken van online aanwezigheid en 
verbeteren van omnichannel aanbod. 
Belangrijk is ook versterken van 
klantrelaties en unieke winkelervaring om 
consumenten aan te trekken en retentie 
te stimuleren. 

Karel Cardinaels, managing partner bij 
e-commerce agency Radikal, legt uit hoe 
retailers zich kunnen onderscheiden in de 
markt van vandaag.
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‘Zolang je de wil hebt om 
voort te doen, kan er veel’

Door de inflatie en de naweeën van corona staat 
ondernemers het water steeds vaker aan de 
lippen. Veel kleine en middelgrote bedrijven 

wankelen. Maar wat als ze straks omvallen? Is de 
ondernemersdroom dan over-and-out of is er leven 
na de faling?

Met een goede 9000 falingen kende ons land, volgens een 
rapport van Allianz Trade, vorig jaar het tweede hoogste aantal 
faillisementen in de Eurozone – enkel Oostenrijk ging ons voor. 
Volgens Nadine Bollen, adviseur bij Dyzo, waren dat vooral nog 
de naweeën van corona. “Tijdens die crisis bleven veel bedrijven 
gevrijwaard door de beschermingsmaatregelen van de overheid, 
maar intussen stopte de steun en raken de financiële reserves 
uitgeput. Vandaag zit het aantal faillissementen in Vlaanderen 
alweer terug op het niveau van voor corona en daar komt de 
impact van de energie- en economische crisis bovenop. We 
verwachten dan ook nog een toename, en zelfs een versnelling, 
van het aantal faillissementen.”

Ondernemers in moeilijkheden kunnen gratis terecht 
bij het door de Vlaamse overheid gesubsidieerde Dyzo. 
“We proberen dat faillissement dan nog te vermijden”, 
vertelt Nadine Bollen. “In eerste instantie zijn we een 
luisterend oor. Onze focus is de ondernemer, de mens 
achter de zaak. Al zijn de twee uiteraard nauw met elkaar 
verbonden. Wij helpen die mensen in het onderhandelen 
met hun schuldeisers, proberen een vrijstelling van sociale 
bijdragen te krijgen en stellen mee afbetalingsplannen op. 
We kunnen een gerechtelijke reorganisatie vragen, zodat 
de onderneming zes maanden adempauze krijgt om de 
financiële problemen aan te pakken. Zolang een ondernemer 

de wil heeft om voort te doen, kan er veel. Maar soms is 
stoppen de enige of toch de beste keuze.”

Gefaalde ondernemers: in de Verenigde Staten oogsten 
ze applaus, in Europa worden ze nog te vaak op onbegrip 
onthaald. De overheidscampagne ‘Failing Forward’ 
probeerde enkele jaren geleden dat taboe te doorbreken, 
vertelt co-founder Sylvia Feytons. “Ondernemen is springen 
en risico’s nemen. Bij een ondernemer die daarin succesvol 
is, roepen we ‘knap gedurfd’, maar als het anders uitdraait 
klinkt nogal snel ‘eigen schuld’. Terwijl iedereen die springt 
en valt toch ook weer moet mogen rechtkrabbelen voor een 
tweede poging.” 

Feytons, die tien jaar geleden zelf een faillissement 
meemaakte en intussen haar eigen coachingsbedrijf 
heeft, ziet intussen als geen ander de silver lining van een 
faling: “Vandaag kan ik zeggen dat ik het – ondanks al het 
verdriet en de last – gewoon opnieuw zou doen. Zonder dat 
faillissement zou ik niet staan waar ik nu sta. Ik heb er lessen 
uit getrokken – over het ondernemerschap, maar ook over 
mezelf – waardoor ik nu sneller kan bijsturen.”

Ook bij Dyzo zien ze struikelende ondernemers leren uit 
hun problemen. “Als ze die tijdig onder ogen durven zien 
tenminste”, merkt Nadine Bollen op. “Te veel ondernemers 
denken dat het wel zal overwaaien of dat ze nóg een tandje 
moeten bijsteken. Maar als je deze maand een factuur 
niet kunt betalen, los je dat niet op door elders een schuld 
te creëren. Dat zorgt voor een sneeuwbaleffect. Als dan 
uiteindelijk de deurwaarder aanbelt, zijn er alweer heel 
wat minder oplossingen mogelijk. Wacht dus niet tot alle 
alarmsignalen afgaan, maar schakel meteen hulp in.”

Toch lijkt, net als falen, ook hulp vragen niet in het 
ondernemerswoordenboek te staan. “Ondernemers hebben 
nog te vaak de neiging om het allemaal alleen te willen doen”, 
merken ze bij Dyzo op. “Hulp vragen is echter geen schande, 
maar omgekeerd kan geen hulp vragen wel schadelijk 
zijn. Omring je dus van bij het begin met experten. Ja, dat 
kost wat, maar zie het als een investering en niet als een 
kostenpost. Hun advies rendeert op lange termijn.”

Ook Sylvia Feytons pleit voor ‘brutaal eerlijke adviseurs’. 
“Zij zeggen ook wat jij niet wilt horen en helpen je tijdig 
bijsturen. Helemaal alleen ondernemen is – zowel in goede 
als in slechte tijden – haast onmogelijk. Je onderneming 
is je kindje, en je weet wat ze zeggen: It takes a village to 
raise a child.”   

Zonder dat 
faillissement zou ik 

niet staan waar ik nu 
sta. Ik heb er lessen  

uit getrokken.
 

—  SYLVIA FEYTONS  
ERVARINGSDESKUNDIGE EN COACH

Door Kim Beerts
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Hyperpersoonlijke aanpak 

De klant wil zich meer dan ooit koning voelen. Het 
moet om hém en zijn voorkeuren draaien. Om dat 
klaar te spelen steunen winkels vaak op Artificial 
Intelligence. Online betekent dit dat je enkel nog 
die advertenties ziet die voor jou relevant zijn, of dat 
je favoriete koffiemerk je precies op tijd mailt met 
de melding dat je voorraad bijna op is. Een ander 
voorbeeld is het intelligente boodschappenlijstje. 
Stop je alle ingrediënten voor een chocoladetaart in 
je mandje, maar vergeet je de boter? Dan meldt je 
slimme lijstje dat nog voor het afrekenen. Meer nog, 

het toont meteen ook de promo’s op boter. In de winkelstraat kan hyperpersonalisatie dan 
weer tot leven komen met een melding op je smartphone: nét wanneer je langs de opticien 
loopt, krijg je een pushbericht over de actie op lenzenvloeistof. En straks gaan we nog een 
stapje verder met hyperpersoonlijke producten. Zo werkt Nestlé aan betaalbare DNA-testkits 
om klanten een gepersonaliseerd dieetplan voor te stellen. Ook cosmeticamerken verkennen 
die piste: L’Oréal test een service waarbij ze producten aanbevelen volgens je huidgezondheid 
en het Belgische skincaremerk Nomige maakt zelfs al unieke crèmes op basis van je 
genetische code. En geef toe, persoonlijker dan je DNA wordt het niet.

Smartlist • Klant is koning

Wat klanten écht willen

Door Kim Beerts

Consumenten – en dan vooral de jongste generatie shoppers – willen zich meer dan zomaar ‘een klant’ voelen. 
Nog belangrijker dan de prijs en de kwaliteit is het gevoel van (h)erkenning: een merk moet je begrijpen én 

vertegenwoordigen. Ontdek wat onze klantenhartjes vandaag sneller doet slaan.

Loyaal partnerschap 

Natuurlijk is het fijn om na een reeks aankopen 
beloond te worden met wat korting op je 
klantenkaart, maar voor die – eerlijk is eerlijk 
– kleine geste blijven klanten niet terugkomen. 
Merken die loyaliteit willen moeten die eerst zélf 
geven. Dat kan bijvoorbeeld door hun klanten 
te betrekken bij de productontwikkeling. De 
customized sneakers van Adidas of de Lego Ideas-
sets bedacht door Lego-fans zijn mooie voorbeelden 
van zo’n coproductie. De banden nog sterker 
aanhalen? De Amerikaanse outdoorwinkelketen 

REI keert z’n klanten jaarlijks een dividend uit. Hoe meer zij dat jaar spenderen, hoe 
hoger de winst en hoe hoger dus hun deel. Een opkomende trend in de zoektocht naar 
meer klantenbinding is het uitdelen van Non-Fungible Tokens (NFT’s) – oftewel: niet-
inwisselbare, onvervangbare digitale eigendomscertificaten. Zo bracht de rockband Kings 
of Leon een album uit als NFT en hun tokens ontgrendelden extra’s zoals de beste plaatsen 
voor toekomstige concerten. Ook Starbucks waagde de sprong: het kondigde zijn eigen 
virtuele koffiewereld aan waarin volle spaarkaarten ingewisseld kunnen worden tegen een 
NFT die dan toegang geeft tot limited edition-merchandise, exclusieve masterclasses of zelfs 
een reisje naar de Starbucks-koffieplantage in Costa Rica. Toegegeven, dat nieuwe NFT-
loyaliteitsprogramma blijft dus nog steeds een soort van klantenkaart, maar dan toch wel 
een heel wat hippere.

Merken met waarden 

Consumenten laten zich steeds meer leiden door 
de waarden die een merk uitdraagt. Merken 
scoren punten als ze grote maatschappelijke 
problemen, zoals klimaatopwarming, ongelijkheid 
en discriminatie, aankaarten en aanpakken. Door 
te kiezen voor een merk dat zich engageert, krijgt 
de consument immers het gevoel dat hij ook zélf 
z’n steentje bijdraagt. Dat merkactivisme is niets 
nieuws. In de jaren 80 zette het kledingmerk United 
Colors of Benetton al de toon met opvallende 
politieke statements op zijn billboards. Vandaag 

laten steeds meer merken hun stem horen. Zo schaarde Tony’s Chocolonely zich achter 
de Black Lives Matter-beweging en voerde The Body Shop al campagne tegen ontbossing 
en dierproeven. In eigen land pakte energieleverancier Bolt dan weer uit met een 
graffitikunstwerk waarop onze energieministers innig zoenen om zo samen de klimaatcrisis 
te overwinnen. Maar nog belangrijker dan woorden zijn daden: klanten laten zich enkel 
overtuigen door merken die ook doen wat ze prediken. Zo zweert The Body Shop bij cruelty 
free-producten, streeft Tony’s Chocolonely naar 100 procent slaafvrije cacao en biedt Bolt 
enkel lokaal opgewekte groene stroom aan. En net daarom kiezen klanten voor hén en niet 
voor een concurrent. Geen wonder dus dat steeds meer merken – luid en duidelijk – laten 
horen waarvoor ze staan.

Geen sales, maar coaching 

Vroeger kochten shoppers nog gewoon een product, 
vandaag willen ze de winkel met méér dan dat 
verlaten. Niet enkel een fles wijn, maar ook de 
juiste serveertips. Niet enkel een bus shampoo, 
maar ook de beste manier om je haar te verzorgen. 
Niet enkel een nieuwe zetel, maar ook gepast 
interieuradvies. Samengevat, we stoppen graag 
kennis en ervaring in ons mandje. En dat hebben 
steeds meer merken begrepen: in kledingwinkels 
staan vandaag al vaak stylisten met modeadvies 
klaar en in koffiewinkels delen de barista’s maar wat 

graag hun opschuimtrucjes. Bij AS Adventure tonen care & repair-experts dan weer hoe je 
outdoorkleding en -materiaal best onderhoudt en herstelt, terwijl Decathlon je fietsbanden en 
-kettingen leert repareren. In de Verenigde Staten wachtte Ikea echter niet tot hun klanten 
naar hen kwamen, maar gingen ze zelf op pad: tijdens een hometour kregen huiseigenaars 
antwoord op hun prangendste interieurvragen. Omdat klanten ook meer willen uitproberen 
en experimenteren, veranderen winkels steeds vaker in workshopruimtes. Denk aan een 
uurtje yoga in de sportwinkel of een namiddagje pottenbakken in de hobbyzaak. Om daarna 
met die nieuwe ervaringen (en dat ene item dat je toch écht niet kon laten liggen) weer 
huiswaarts te keren.



Sinds januari 2023 opereert Carrier Benelux 
ook vanuit België. Via de vestiging in Herentals 
wil de internationale marktleider in koeling en 
klimatisatie onze markt nog beter bedienen en 
makkelijker lokaal talent aantrekken. 

“Wereldwijd zijn we een grote speler op het 
gebied van verwarming, airconditioning en 
koeling. In Europa zijn we actief in 26 landen. 
Carrier heeft ook een eigen r&d-centrum in het 
Duitse Mainz”, vertelt Service Directeur Bart 
Driessens. “Naast een stevige globale structuur 
kan Carrier rekenen op sterke lokale teams die de 
sales, nieuwbouw en service voor hun rekening 
nemen en zo een totaaloplossing aanbieden voor 
alle koelingprojecten.” Carrier is al langer actief 
in ons land, maar de beslissing om hier ook een 
kantoor te openen was logisch. “In projecten 
waar planning cruciaal is, is het essentieel om 
ook de subtielere cultuurverschillen aan te 
voelen en te begrijpen”, vult Sales Directeur 
Marius van der Linden aan.

“Daar waar we willen groeien, moeten we 
eerst lokale mensen hebben om goede 
dienstverlening aan te bieden”, zegt Solutions 
Directeur Peter Hartings. In Herentals zitten al 
een tiental ondersteunende medewerkers en 
zo’n vijftien mobiele servicetechniekers. “Het 
team in België kan ook rekenen op de shared 
services vanuit ons Benelux-hoofdkantoor in het 
Nederlandse Culemborg.” 

Uitmuntende service

Op korte termijn wil Carrier haar team in België 
vervolledigen met extra servicetechniekers en 
installatiemonteurs. Die service is cruciaal om 
bestaande klanten tevreden te stellen en nieuwe 
klanten te werven. “Met onze ‘BluEdge’-ser-
vicecontracten bieden we onze klanten niet 
alleen het onderhoud aan, maar ook de mogelijk-
heid om het koelsysteem gedurende de volledige 
levenscyclus te optimaliseren. Zo kunnen we een 
volledig programma aanbieden om onze klanten 
te ontzorgen, zodat ze zich kunnen focussen op 
hun corebusiness. Een remote servicecenter 
monitort alle installaties 24/7, werkt pro-actief 
en stuurt servicetechniekers aan. “Vaak detec-
teren we een storing of defect sneller dan de 
klant. Dat geeft ons een unieke marktpositie”, 
vertelt Bart Driessens. “Bovendien plaatsen we 
geen producten van derden, maar ontwikkelen, 
bouwen, installeren én onderhouden ze zelf. Dat 
maakt dat je als klant maar één aanspreekpunt 
hebt. Waar een nieuwbouwproject vroeger zes 
weken in beslag nam, verkorten we de doorloop-
tijd nu soms tot anderhalve week. Zo verminder je 
de commerciële hinder voor de klant gigantisch.” 

Innovatie en energie

Carrier pionierde in 2008 met CO2-koelingen en 
wist de laatste vijftien jaar een sterke expertise 
uit te bouwen. “Het sleutelen aan een CO2-
installatie is een deskundigheid die je niet 
zomaar onder de knie krijgt. Onze technische 
medewerkers krijgen daarom een intensieve 
opleiding en voortdurende bijscholing”, vertelt 
Peter Hartings. 

“Enerzijds zien we dat de terugverdientijd van 
onze oplossingen korter wordt. Anderzijds staat 
de beschikbaarheid van kapitaal onder druk”, vult 
Marius van der Linden aan. “Daarom bekijken we 
of we ook een totaaloplossing kunnen bieden via 
een leasevorm.” 

Ook de opwarming van de aarde houdt Carrier 
bezig. “Zomers met temperaturen van 40 graden 
zijn niet meer uitzonderlijk. Daarnaast zijn de 
energiekosten fors gestegen. Daarom lanceert 
Carrier zijn ‘Energy Optimization Program’, 
waarbij we met kant-en-klare producten 
het energieverbruik tot 40 procent kunnen 
reduceren”, besluit Bart Driessens.

Carrier, internationale 
marktleider met  
lokale verankering
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“Wij willen dat al onze medewerkers zich gelukkig, 
gemotiveerd en bevoegd voelen in hun dagelijkse taken. 
Daarom is hun feedback erg belangrijk. Het helpt ons 
meer inzicht te krijgen in hun behoeften en in hoe we 
hun algemene betrokkenheid kunnen verbeteren. Omdat 
wij in een diverse, dynamische en snel veranderende 
bedrijfsomgeving werken, is het belangrijk dat wij een open 
en continue dialoog met onze werknemers onderhouden. 
Wij moeten onze managers aan boord krijgen als 
engagementambassadeurs, maar hen ook helpen prioriteiten 
te stellen en de nodige acties te ondernemen om het geluk 
van de werknemers te vergroten. Vanaf 2024 zullen we elk 
kwartaal een engagementsenquête houden.”

“Wij hebben een duidelijke interne visie over onze 
waarden, normen en het daarbij horende gedrag. Een van 
onze waarden vertaalt zich naar ‘empowerment’ en dit 
in combinatie met het nemen van verantwoordelijkheid. 
Dus het aanmoedigen van ‘eigen initiatief nemen’ staat 
duidelijk hoog op onze lijst van wat wij als gewenst gedrag 
zien bij onze medewerkers. We zijn een resultaatgerichte 
onderneming, maar we zijn gekomen waar we nu zijn dankzij 
onze mensen. Om als bedrijf te kunnen groeien, moeten we 
ons allemaal inzetten om onze waarden uit te dragen en onze 
cultuur te versterken. Niet alleen de leiders bij Hunkemöller 
dragen bij tot ons succesvolle merk, we doen dat allemaal.”

“Onze Hunkemöller People Promise is gebaseerd op waarden 
én woorden van de mensen die hier werken. Het is een leidraad 
voor het gedrag dat we van mensen binnen onze onderneming 
verwachten. Door ons eraan te houden maken we van 
Hunkemöller een betere werkplek voor iedereen. Die waarden 
zijn: inspirerend, we stellen anderen in staat om na te denken 
en verantwoordelijkheid te nemen. Passie, we stimuleren 
resultaten, geven constructieve feedback en laten onze 
talenten groeien. Plezier, we vieren alle successen. In-Touch, 
we luisteren, communiceren open en werken als één team. 
Inclusief, we tonen empathie en respect voor iedereen. Sexy, 
we zijn authentiek, zelfverzekerd over onze ware schoonheid.”

“De beste werkplek creëren waar je ooit zult werken: dat is 
de hr-ambitie van Carglass. We willen het verschil maken 
met echte zorg. Door te luisteren, inspraak te geven en 
in co-creatie te gaan, ontwikkelen we een cultuur van 
betrokkenheid. De Carglass-spirit verwijst naar een cultuur 
waarin we samenwerken, een cultuur van trots en fierheid, 
waar medewerkers ambassadeur zijn van het bedrijf. We 
houden continu de vinger aan de pols over wat er leeft op 
de werkvloer en in onze servicecentra. Zelfleiderschap en 
leiderschapsontwikkeling zijn sleutelelementen in dit beleid. 
We investeren in leidinggevenden die inspireren, motiveren 
en eerlijke feedback geven.”

“Zingeving en autonomie zijn belangrijk om een job vorm te 
geven. Wij luisteren naar onze medewerkers en vertrekken 
vanuit hun beleving om bij te sturen waar nodig met als doel 
ze optimaal betrokken te houden bij de evolutie van onze 
business en veranderende noden van onze klanten. Ook de 
jongere generatie die nu op de arbeidsmarkt komt is zeer 
bewust op zoek naar zingeving en een bedrijf waar ze de 
vrijheid krijgen om hun ding te doen en te kunnen bijdragen 
aan iets groters. We stimuleren medewerkers om in de 
driver’s seat te zitten van hun leerpad en loopbaan, en bieden 
inspiratiesessies aan die mensen helpen om zich in de ruimere 
zin te ontwikkelen of de juiste keuzes te maken in hun leven.” 

“We zetten heel erg in op menselijke vaardigheden, zoals 
klantgerichtheid, creativiteit om problemen op te lossen 
en gedrevenheid. De wil om de lat hoog genoeg te blijven 
leggen is een belangrijke competentie. Onze medewerkers 
moeten hun uitstekende vaardigheden op peil houden. Onze 
performancecyclus zal dit mee ondersteunen. Daarin leggen 
we de nadruk op hoe iemand kan blijven groeien, onder 
meer op basis van de feedback die men vraagt of krijgt van 
collega’s. Soms creëert feedback van iemand die níét de 
leidinggevende is meer openheid om te leren. Blijven leren 
is ook belangrijk. De autosector is continu in beweging. Bij 
Carglass willen we dat alle medewerkers mee zijn en blijven.”

“Engagement krijg je door collega’s de nodige autonomie 
te geven om zelf impact te hebben op hoe ze hun werk 
vormgeven en door een cultuur van erkenning en waardering 
te stimuleren. Zo krijgt een filiaalmanager bij Kruidvat 
inspraak over de plattegrond bij een verbouwing van de 
winkel. Samen met de tekenkamer wordt naar de best 
mogelijke winkel gekeken. Ook stimuleren we de collega’s uit 
de winkel om de acties te merchandisen naar eigen inzicht 
en ervaring. Daarnaast is het ondersteunen van ambitie 
essentieel: quasi alle leidinggevenden bij Kruidvat zijn 
doorgegroeid uit eigen rangen. We bieden ook contracten aan 
variërend van 18u tot 35u. Niet iedereen wil immers parttime 
of voltijds werken.”

“We hebben binnen Kruidvat het #LEF-programma 
opgezet, waarin we onze winkelmedewerkers stimuleren 
om commerciële kansen te spotten en hier ook met eigen 
initiatieven op in te spelen. Ideeën kunnen steeds gedeeld 
en voorgelegd worden aan de inkoopafdeling. One size 
fits all werkt niet, het echt onderscheidende vermogen 
zit hem vaak in het inspelen op kansen en daar zijn onze 
winkelmedewerkers de regisseurs van het succes. De 
creativiteit in hoe onze producten worden opgesteld of leuke 
initiatieven voor de klanten – zeg maar de verschilmakers – 
komen vaak uit de koker van de collega’s in de winkel.”

“Proactiviteit tonen in het streven om het beste te doen 
binnen de eigen invloedscirkel. Voorzie je een druk weekend 
omwille van een stadsevenement, schakel dan om extra 
food & drink-artikelen geleverd te krijgen. Wordt een filiaal 
verbouwd, maak dan een plan hoe we de klanten toch nog 
kunnen bedienen. Kortom, doelgericht te werk gaan, achteraf 
evalueren of de initiatieven het gewenste resultaat opgeleverd 
hebben en lessen trekken wanneer dit niet zo is. Last but not 
least: ook samenwerken en zo samen winnen. Einzelgängers 
kunnen misschien kortstondig uitblinken, maar wie duurzaam 
resultaten wil neerzetten doet dit mét het team. Het is enorm 
belangrijk om met veel goesting en plezier te komen werken.”

Hoe zorgen jullie voor geëngageerde medewerkers?

Is er ruimte voor eigen initiatief van de medewerker en hoe uit zich dat?

Wat zijn de belangrijkste vaardigheden van jullie medewerkers?

Bianca Ceulemans
Hr-manager
Hunkemöller BeLuxFr

Nicolas Crop
Hr-manager
Kruidvat België

Els Haesen
Recruitment & Talent Manager
Carglass

Maak van je werknemers 
je ambassadeurs

De retailsector bulkt van de vele franchiseformules of winkelnetwerken. Het personeel in de winkel of zaak is dan 
eigenlijk het gezicht van de merknaam. Klanten vormen onder meer een beeld van het merk op basis van de bejegening 

van het personeel. Hoe zorg je ervoor dat zij het merk laten schitteren?

Door Lieven Desmet
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W e geven niet alleen meer uit online, er komen 
ook steeds meer webshops bij. In de eerste 
helft van 2022 noteerden we een stijging 

van 5985 webshops, goed voor een groei van 13 procent. 
Dat komt neer op liefst 51.101 geregistreerde webshops. 
Opvallend is daarbij dat die groei grotendeels te danken is 
aan fysieke winkels die nu ook online verkopen.

Tegelijk staat het Belgische retaillandschap voor heel 
wat uitdagingen. Er is immers niet één profiel van een 
onlineverkoper. Gevestigde waarden die een onlinekanaal 
toevoegen kijken aan tegen heel andere uitdagingen dan 
starters die hun webshop nog aan het uitbouwen zijn. 
Dé uitdaging op de lange termijn is natuurlijk dat de 
Belgische retailbedrijven de e-commerce zelf omarmen, er 
de voordelen van inzien en streven naar een eengemaakt 
model waar online en offline verkoopkanalen geïntegreerd 
zijn. Dat vergt niet alleen een geïntegreerd gedigitaliseerd 
on- en offline betalingssysteem, een ander stockbeheer, 
een nieuw IT-systeem, een aangepast verpakkingsbeleid of 
databeheer. Het is een en-enverhaal dat finaal resulteert 
in een ander businessmodel.
 
Opleidingen zijn daarbij essentieel. Voor de kleinhandel 
gaat het dan om het opleiden van kassiersters zodat ze 
bijvoorbeeld ook de online bestellingen kunnen opvolgen 
en beheren. Voor een kmo gaat het ook over databeheer en 

-analyse, en de vertaling daarvan naar de andere afdelingen 
binnen hetzelfde bedrijf. En als we het over data hebben, 
moeten we het ook hebben over consumentenbescherming, 
denk maar aan gegevensbescherming, privacy, integere 
reclame en correcte betalingen. 

Cybersecurity is een ander thema dat centraal staat. Al 
het werk van de afgelopen jaren kan in één ruk ongedaan 
gemaakt worden door een vijandige digitale aanval. Dit 
is helaas geen ver-van-mijn-bedshow. Het ‘cross-border’-
verhaal is dan weer van een andere orde: hoe vergroot je 
marktaandeel door naar het buitenland te gaan? Welke 
markten zijn prioritair? Hoe pak je dat aan? 

Duurzaamheid is nog een andere uitdaging. De consument 
wil een duurzaam verhaal, en als retailer deel je best die 
bezorgdheden. Wie betaalt voor die ‘groene’ omschakeling? 
Die vaak toch heel wat investeringen vereist onder meer op 
vlak van logistiek, verpakkingsbeleid en leveringstraject. 
Voor veel kmo’s gaat het uiteindelijk over de digitalisering 
van het bedrijf zelf, waarbij e-commerce de motor is van 
deze veranderingen. 

BeCommerce is klaar om samen met andere federaties de 
rol van die motor op zich te nemen en alle stakeholders 
– overheden, onderwijsinstellingen, betalingsindustrie, 
logistieke sector, IT-sector – hiervoor te mobiliseren.   

Nawoord

E-commerce als motor  
van verandering

Consumenten blijven online winkelen, dat bewijzen ook de cijfers van de BeCommerce Market Monitor. In het derde kwartaal 
van 2022 gaven we al meer uit dan in het hele jaar 2021, toen er maar liefst 12 miljard euro online werd uitgegeven.

Sofie Geeroms

De consument 
wil een duurzaam 

verhaal, en 
als retailer 

deel je best die 
bezorgdheden.

 
—  SOFIE GEEROMS 

DIRECTEUR VAN DE BELGISCHE 

E-COMMERCEFEDERATIE BECOMMERCE

Ontdek meer op 
Fokus-online.be

#fokusretail



Bedrijven en organisaties zien steeds meer het 
belang in van een goede website. bNamed, 
specialist in domeinnamen en nameservers, 
merkt dat onder andere in de stijgende vraag 
naar haar ‘domain buy service’. In dat geval 
onderhandelt het bedrijf namens de klant over 
de aankoop van een domeinnaam die door een 
andere partij is vastgelegd. 

Alhoewel de strenge privacywetgeving het steeds 
moeilijker maakt om deze eigenaar te achterhalen, 
slaagt bNamed er door haar jarenlange ervaring en 
uitgebreid netwerk vaak toch in succesvol contact te 
leggen met de eigenaar. De verkopende partij is 
ofwel een professionele handelaar in domein-
namen of iemand die met de domeinnaam 
ooit eigen plannen had, maar daar niet aan 
toegekomen is. 

Ideale marketingtool

Door anoniem te onderhandelen, slaagt bNamed 
er vaak in de aankoopprijs binnen de perken 
te houden. “Voor 1000 à 2000 euro, zeker als 
het om een landcode gaat zoals .be, heb je een 
memorabele domeinnaam die het je klanten 
eenvoudiger maakt om je te vinden. In vergelijking 
met een advertentie bij bijvoorbeeld een uitgever 
is dat snel terugverdiend”, vertelt Bart Mortelmans, 
zaakvoerder en medeoprichter van het bedrijf. 

Onder haar klanten bevinden zich eenmanszaken, 
kmo’s en grote multinationals. Het is voor een van 
de laatste categorie bedrijven dat bNamed voor 
een .com-extensie een deal sloot van zo’n 200.000 
euro. Niet alleen de onderhandeling met de 
domeineigenaar is een kunst op zich, ook voor 
de betaling worden allerhande mechanismes 
ingeschakeld om te voorkomen dat de koper niet 
met lege handen eindigt. 

Ideale domeinnaam

Mortelmans richtte bNamed in 1999 op en is anno 
2023 een van de weinige domeinnaam- en 
nameserverspecialisten in de Benelux. Zijn bedrijf 
voorziet klanten van de juiste domeinnaam en 
extensie. “Een juiste domeinnaam moet goed 
onthoudbaar zijn, beklijven en makkelijk om te 
schrijven”, vertelt de zaakvoeder. Mocht de perfecte 
naam toch foutgevoelig zijn, dan is het raadzaam 
om ook de typefouten als domeinnamen vast te 

leggen. Op deze manier komt de klant die jouw 
domeinnaam of e-mailadres fout schrijft toch nog 
op het juiste adres terecht.”

Naast de juiste domeinnaam is ook de extensie 
van belang. bNamed biedt alle extensies aan die 
er ter wereld verkrijgbaar zijn, van landcodes, 
tot stadnamen (.gent, .brussels) en generieke 
topleveldomeinen (gTLD). Dat zijn extensies die 
niet toebehoren aan een bepaald land, zoals .com 
en .net maar sinds een tijdje ook .shop, .art, .agency, 
.solutions,... “Met deze extensies kun je hele 
leuke combinaties maken waarmee je een sterke 
domeinnaam kunt creëren die mensen makkelijk 
onthouden”, aldus Mortelmans. 

Juiste extensie

Ook voor Belgische bedrijven met 
verkoopactiviteiten in anderen landen – of plannen 
om iets op te zetten – kan de juiste extensie 
succes maken of breken. “Klanten hebben meer 
vertrouwen in bedrijven als deze de extensie van 
hun land hebben in hun website of e-mailadres”, 
vertelt Mortelmans. Sommige klanten die 
wereldwijd handelen, wensen eenvoudigweg een 
domeinnaam voor elk land ter wereld, waar dat 
mogelijk is en binnen budget valt. 

De expertise van bNamed komt nog nadrukkelijker 
in beeld als een klant bijvoorbeeld bloemen in 

Noorwegen wil verkopen. Noorwegen is één van 
die landen die eist dat iemand die de extensie 
.no registreert, ook daadwerkelijk in Noorwegen 
gezeteld is. Doordat de specialist partnerschappen 
heeft met tientallen lokale bedrijven over de hele 
wereld, kunnen ze ook hier een mouw aan passen. 

Nameserverstabiliteit 

Staan de juiste domeinnamen en extensies 
op punt, dan is een juiste verbinding met de 
nameserver cruciaal. Een nameserver is te 
vergelijken met een wegwijzer. Wijst deze de 
verkeerde richting op dan werken de website en 
e-mail niet langer. “Gewone IT-afdelingen kunnen 
de standaard nameserversettings zeker wel te 
baas, maar zijn niet altijd op de hoogte van de vele 
valkuilen die een iets ingewikkeldere confi guratie 
kan hebben”, vertelt Mortelmans die om deze reden 
ook robuuste nameserver-infrastructuur aanbiedt. 

Sommige klanten gebruiken eigen nameservers, 
anderen gebruiken de extra betrouwbare 
cluster van bNamed-nameservers.  De bedrijven 
met echte businesskritisch gevoelige websites en 
e-mailadressen doen voor de cruciale domein-
namen een beroep op het ‘bulletproof’ 
DNS-product van het bedrijf. “Daarbij zorgen we 
ervoor dat je domeinnaam gebruik maakt van in 
totaal vier verschillende DNS-systemen, waaronder 
die van Google. Die moeten al alle vier tegelijkertijd 
offl  ine gaan voor je daar hinder van ondervindt. 
De kans dat dat gebeurt, is wel bijzonder klein”, 
besluit Mortelmans. 

“Je wil voorkomen 
dat potentiële 
klanten op de 

verkeerde website 
terecht komen”

leggen. Op deze manier komt de klant die jouw 

Belang van een goede 
domeinnaam steeds 
vaker erkend

Een goede domeinnaam is de sleutel tot zakelijk succes. Steeds meer bedrijven gaan om 
deze reden in zee met bNamed. De specialist adviseert niet alleen over de juiste naam en 
benodigde extensie, maar garandeert ook een foutloze nameserverinfrastructuur. Ook haar 
‘domain buy service’ is steeds meer in trek. 



Exact cloud business software is de 
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