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DE TOEKOMST VAN RETAIL: OMNICHANNEL

Een nieuwe horizon voor retail

M Onafwendbare veranderingen tegemoet: 
    uit al het voorgaande moet het duidelijk zijn
    geworden dat voor zowel veel fysieke retailers als
    voor veel e-tailers geldt dat hun business as usual
    niet lang zal stand houden.

    Fysieke retailers kunnen niet lang nog concurreren
    met alleen een aardige webshop erbij.
    Overigens kunnen e-tailers dat ook niet door alleen
    wat fysieke winkels te openen. 
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Een nieuwe horizon voor retail

M Onafwendbare veranderingen tegemoet: 
    om op langere termijn goed te blijven concurreren
    en om de continuïteit te waarborgen, zal de klant
    nadrukkelijk meer centraal gesteld moeten worden.

    Dit kan  -vanzelfsprekend-  alleen wanneer daartoe
    alle ingezette kanalen (fysieke winkel, webshop, mobiele
     communicatie, reclamemateriaal, sociale netwerken, enz.)

     volledig op elkaar zijn ingesteld en waarbij de
    communicatie relevant wordt gehouden door deze
    steeds te actualiseren aan de hand van de
    contacten van de klant met het merk.   
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Een nieuwe horizon voor retail

M Single-, multi-, cross-, omnichannel ??: 
    F nogmaals, ter verduidelijking, de verschillen:
        G singlechannel: de onderneming richt zich op de
            consument alleen d.m.v. een fysieke winkel of
            een webwinkel.  Deze
            benadering loopt inmiddels
            sterk terug, maar zal nog
            lang kunnen blijven bestaan,
            afhankelijk van propositie 
            en uniciteit van wat wordt 
            aangeboden.
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Een nieuwe horizon voor retail

M Single-, multi-, cross-, omnichannel ??:
    F nogmaals, ter verduidelijking, de verschillen:
        G multichannel: de onderneming richt zich op de
            consument d.m.v. de fysieke winkel en via het
            internet / de webshop. 
            De winkel en de webshop
            zijn hierbij niet op elkaar
            afgestemd wat o.a. kan 
            leiden tot verschillende 
            prijzen en losstaande 
            klantenservice.
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Een nieuwe horizon voor retail

M Single-, multi-, cross-, omnichannel ??:
    F nogmaals, ter verduidelijking, de verschillen:
        G crosschannel: hierbij wordt de consument via
            meerdere kanalen met één uniforme manier
            bediend.  Zo heeft de consument hier de
            mogelijkheid om artikelen online te bestellen
            en deze in een fysieke 
            winkel af te halen. 
            Klantenservice is hierbij 
            geïntegreerd. Er zijn 
            dus meerdere kanalen 
            die georganiseerd en
            ‘door elkaar’ opereren. 
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Een nieuwe horizon voor retail

M Single-, multi-, cross-, omnichannel ??:
    F nogmaals, ter verduidelijking, de verschillen:
        G omnichannel: hierbij kan de consument
            kanalen door elkaar gebruiken
            terwijl de informatie, 
            prijzen en de beleving
            overal hetzelfde zijn. 
            Alle kanalen lopen 
            volledig in elkaar over
            waardoor een volkomen 
            transparant aankoop-
            proces ontstaat.
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Een nieuwe horizon voor retail

M Waar dit ongeveer heen gaat, voorbeeld: 
    door speciale reclamefolders wordt een consument
    bewust van een nieuwe collectie sneakers. 
    Deze collectie heeft zij ook in een banner gezien
    tijdens het googlen naar dit product. 

    En inderdaad, zowel de webshop als de eBay-shop
    van deze winkel tonen een groot deel van deze
    collectie; zelfs de winkelinrichting kan in VR-360o

      worden bekeken. 
    Online bestellen is gemakkelijk, en door invulling
    van enkele gegevens, kan zij een persoonlijke
    discount in de fysieke winkel verkrijgen. >>

9

DE TOEKOMST VAN RETAIL: OMNICHANNEL

Een nieuwe horizon voor retail

M Waar dit ongeveer heen gaat, voorbeeld: 
    deze consument bezoekt vervolgens de winkel, is
    verrast door de vriendelijkheid, service en toch
    scherpe prijs, en koopt haar schoenen, plus wat
    accessoires waar ze nog niet aan had gedacht.

    Zij wordt nu tot de vaste klanten gerekend, en
    wordt binnen enkele dagen via haar smartphone
    gevraagd naar haar ervaring met de sneakers tot
    dusver.  Zij wordt aangemoedigd om deze ervaring
    op social media te delen, wat voor haar en één
    friend een korting oplevert voor een toekomstige
    aankoop in de fysieke winkel. >>
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Een nieuwe horizon voor retail

M Waar dit ongeveer heen gaat, voorbeeld: 
    op basis van alle informatie over deze consument
    en contactmomenten die er zijn geweest, stuurt
    deze winkel -op weldoordachte momenten- e-mails
    met nieuws en klantspecifieke aanbiedingen. 

    Zodra zij de winkel of webshop bezoekt weet de
    winkel uiteraard precies wie zij is, met welke
    aankoophistorie en met welke specifieke wensen.

    Na enige tijd wordt zij zelfs benaderd om deel te
    nemen in een ambassadeurspanel, waarbij zij
    nieuwe producten gratis mag uittesten. 
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Een nieuwe horizon voor retail

M Opdracht 1, multichannel vs. omnichannel:
    F Lees de artikelen:
        https://robertkatai.com/multichannel-vs-omnichannel/  [Engels]
        https://42functions.nl/blog/verschil-single-multi-en-omnichannel/

        https://www.marketingfacts.nl/berichten/cross-channel-multi-
          channel-of-omni-channel-snap-jij-t-nog

    F Verwoord in jouw eigen woorden het verschil in
        multi-channel en omnichannel vanuit het
        perspectief van:
        G de consument
        G de aanbieder.
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Superieure waardepropositie van omnichannel

M Het beste van twee werelden bijeen brengen:
    zoals uit voorgaand voorbeeld duidelijk mag zijn,
    kiest de klant zelf waar en hoe hij/zij koopt.

    De fysieke winkel wordt hierbij online gebracht en
    ‘online’ (internet, webshop) wordt in de fysieke
    winkelomgeving geïntegreerd.

    Online is niet belangrijker dan de fysieke winkel en
    andersom.  Het communicatiekanaal wordt ook
    verkoopkanaal, en het verkoopkanaal wordt ook
    communicatiekanaal.
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Superieure waardepropositie van omnichannel

M De fysieke winkel online brengen:
    met alleen een webshop opzetten voor online
    oriëntatie, het bestellen van producten en om deze
    laten bezorgen, komt de fysieke winkel niet verder.

    De webshop zal méér moeten bieden, bijv.
    voorraadstatus bij welke winkelvestiging,
    openingstijden, een beeld van de winkel en het
    winkelpersoneel (video’s, VR-360o , enz.), opties
    voor persoonlijk advies of bezoek, enz. 
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Superieure waardepropositie van omnichannel

M De fysieke winkel online brengen:
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Superieure waardepropositie van omnichannel

M ‘Online’ in de fysieke winkel brengen:
    de fysieke winkel zal ook rekening moeten houden
    met de behoefte van consumenten aan externe 
    informatie en communicatie via internet.
    Bijv. het ter plekke opzoeken van meer informatie
    omtrent productspecificaties, of het bekijken van
    reviews op social media. De klant wil in de winkel
    net zo gemakkelijk internet kunnen raadplegen als
    thuis.
    
    Dit kan o.a. bereikt worden door het aanbieden van
    gratis wifi en evt. installeren van gratis toeganke-
    lijke terminals in de winkel.
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Superieure waardepropositie van omnichannel

M Wél naadloze integratie noodzakelijk:
    met alléén het aanbieden van toegang tot het
    internet, is de ondernemer er nog niet.  Er zal ook
    nagedacht moeten worden over
    de juiste content in de web-
    winkelomgeving.  Deze moet
    op de meeste vragen van 
    klanten zijn ingesteld,
    en meer.
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Superieure waardepropositie van omnichannel

M Wél naadloze integratie noodzakelijk:
    Verder, in tegenstelling tot multichannel, zal de
    webshop daadwerkelijk moeten inspelen op wat in
    de fysieke winkel gebeurt, en andersom. 

    Dus: overeenkomende promoties, overeenkomende
    aankoop- en retourvoorwaarden, maar wel met
    accenten qua vormgeving, en aangepaste inhoud. 



19

DE TOEKOMST VAN RETAIL: OMNICHANNEL

Superieure waardepropositie van omnichannel

M De klant steeds centraal stellen, maar anders:
    bij omnichannel wordt de klant centraal gesteld, en
    niet de winkel. 
    De klant kiest dus zélf wat hij/zij aankoopt, waar,
    wanneer, via welk kanaal en via welke device.
    Eerst thuis online oriënteren, dan bestellen en thuis
    laten bezorgen?  Of juist in de fysieke winkel
    oriënteren, vervolgens online bestellen en zelf bij
    een Kiala ophalen? 
 
    Alles kan, waardoor honderden scenario’s kunnen
    ontstaan.  De klant heeft zelf de controle en mag
    kiezen wat voor hem/haar het beste uitkomt.
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Superieure waardepropositie van omnichannel

M Veranderingen voor merkfabrikanten:
    sommige producten kunnen door consumenten ook
    rechtstreeks  -indirect, dus-  bij merkfabrikanten
    worden besteld, denk bijv. aan sport-
    schoenen (Nike, Asics, Reebok, enz.).

    Het kooppad van de consument kan 
    dan bijv. via de webshop van een
    merkfabrikant leiden naar de winkel
    van JD Sports en vervolgens naar 
    Omoda of andere online of fysieke
    retailers met dezelfde merkartikelen.

>>
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Superieure waardepropositie van omnichannel

M Veranderingen voor merkfabrikanten:
    zuivere omnichannel zal hier, door het indirecte
    kanaal, lastig zijn uit te voeren zonder mede-
    werking van de merkfabrikant.

    De merkfabrikant zou zich dan moeten richten op
    het creëren van eenzelfde merk- of shopbeleving
    als door de omnichannel-retailer wordt beoogd.  

    En dit zal per retailer steeds anders zijn....
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Superieure waardepropositie van omnichannel

M Omnichannel retail: het antwoord op pure 
    e-commerce?
    Duidelijk zal zijn dat omnichannel-retailers het
    internet steeds meer omarmen en integreren in hun
    retailoperatie.  En daarmee creëren zij serieuze
    problemen voor pure online spelers.  Deze zien zich
    steeds meer gedwongen om fysieke locaties te
    openen, hetgeen leidt tot nog meer kosten en het
    opzetten van operaties waarmee zij vaak weinig
    ervaring hebben.
    Al met al zullen fysieke winkels altijd een grote rol
    blijven spelen bij de meeste aankopen.

23

24

DE TOEKOMST VAN RETAIL: OMNICHANNEL

Omnichannel, haalbaar, maar lastig te bereiken

M Implementatie van omnichannel, aandachtspunten:
    F wat omnichannel omvat, en welke voordelen het
        met zich meebrengt, lijkt redelijk voor de hand te
        liggen.  Dus waarom wordt omnichannel nog
        betrekkelijk weinig toegepast? 
        De toepassing van omnichannel kent met name
        de volgende belemmeringen:
        G weerstand tegen verandering;
        G onzekerheid over de ideale oplossing;
        G omschakeling naar een fundamenteel andere
            waardeketen;
        G bedrijfseconomische onzekerheid.  >>
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Omnichannel, haalbaar, maar lastig te bereiken

M Implementatie van omnichannel, aandachtspunten:
    F weerstand tegen verandering:
        G retailers hebben vaak jarenlang gewerkt aan
            de opbouw van hun fysieke winkel en zien deze
            als een van hun competitieve sterkten;
        G winkelpersoneel ziet komende veranderingen
            als potentiële bedreigingen voor het voort-
            bestaan van de zaak en dus van hun jobs;
        G webshops zouden kannibalisatie van winkel-
            omzet kunnen veroorzaken;
        G logistieke aanpassingen, zoals thuisbezorging,
            zijn lastig door te voeren.

>>
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Omnichannel, haalbaar, maar lastig te bereiken

M Implementatie van omnichannel, aandachtspunten:
    F weerstand tegen verandering:
        al met al voldoende redenen voor retailers om
        hun fysieke winkels centraal te stellen en in
        mindere mate vanuit de vraag wat het beste is
        voor de klant?
        In werkelijkheid zal de fysieke winkel zonder
        webshop, of mét webshop, maar zonder
        omnichannelbenadering, het in de nabije
        toekomst afleggen tegen winkels die dit wél
        hebben doorgevoerd.

        Niet handelen zal veelal funeste gevolgen hebben.
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Omnichannel, haalbaar, maar lastig te bereiken

M Implementatie van omnichannel, aandachtspunten:
    F onzekerheid over de ideale oplossing:
        de behoeften van consumenten veranderen
        voortdurend.  Bovendien weten zij vaak zelf niet
        eens precies wat ze zouden willen hebben.
        Welke mate van klantenservice moet worden
        verleend?  Hoe dienen bestellingen het beste te
        worden verwerkt?  Op welke wijze dienen
        bestellingen afgeleverd te worden? Hoe hoog
        mogen bezorgkosten zijn?  Enz.
        Hierop zijn geen eenduidige antwoorden.  Stap
        voor stap, en met flexibiliteit zullen aanpassingen
        en vernieuwingen doorgevoerd moeten worden.
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Omnichannel, haalbaar, maar lastig te bereiken

M Implementatie van omnichannel, aandachtspunten:
    F omschakeling naar een fundamenteel andere
        waardeketen:
        welke gevolgen heeft omnichannel voor de rol
        van verkopers in de winkel?  Welke gevolgen voor
        de logistiek m.b.t. voorraadniveau in de winkel en
        elders in de supply chain, of betreffende het
        retourneren van producten?  Welke gevolgen
        heeft omnichannel voor het aantal winkels?  
        En: welke gevolgen heeft dit alles voor de relatie
        met de merkfabrikanten; gaan deze in de
        ontwikkeling mee of kiezen zij voor eigen
        webshops en de pure e-tailermarkt?
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Omnichannel, haalbaar, maar lastig te bereiken

M Implementatie van omnichannel, aandachtspunten:
    F bedrijfseconomische onzekerheid:
        ondernemers die omnichannel doorvoeren, zullen
        te maken krijgen met o.a.:
        G verschuiving van winkelomzet naar online, en
            dus deels naar concurrenten;
        G margedruk door prijstransparantie;
        G zware investeringen in ICT-infrastructuur;
        G extra marketinguitgaven, digitaal, boven
            gebruikelijke marketingkosten;
        G benodigde extra arbeidskrachten voor online
            activiteiten.

>>
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Omnichannel, haalbaar, maar lastig te bereiken

M Implementatie van omnichannel, aandachtspunten:
    F bedrijfseconomische onzekerheid:
        het zal inmiddels duidelijk zijn: sommige
        ondernemers kunnen en zullen niet in staat zijn
        om in de omnichannelbenadering mee te gaan, en
        zullen dus op eigen wijzen hun competitieve
        voordelen moeten creëren en behouden.

        Andere ondernemers zullen hiertoe beter in staat
        zijn, weliswaar dan tegen aanzienlijke kosten en
        inspanningen, evt. in combinatie met het sluiten
        van een aantal winkels.

>>
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Omnichannel, haalbaar, maar lastig te bereiken

M Implementatie van omnichannel, aandachtspunten:
    F bedrijfseconomische onzekerheid:
        er zijn bedrijven die bewijzen dat het
        omnichannelconcept kan werken.  Denk hierbij
        bijv. aan CoolBlue alwaar duidelijk is geworden
        dat het openen van fysieke locaties voor meer
        online-omzet zorgt.  De fysieke winkels worden
        kennelijk door consumenten gebruikt als
        mogelijkheid om producten te zien en te ervaren
        alvorens de bestelling online wordt gedaan.

        Kortom: meer met minder of meer met meer?
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Omnichannel, haalbaar, maar lastig te bereiken

M Opdracht 2, impact op retail value chain:
    F Analyseer wat de impact is van de omnichannel
        benadering op de retail waardeketen. 
        Gebruik hiertoe dit artikel: 
        value_chain_uitleg.pdf 

    F Welke voordelen kan je benoemen?
        Welke nadelen kan je benoemen?
        Wegen de voordelen op tegen de nadelen?

    F Wat betekent het voor de waardeketen dat “...het
        communicatiekanaal wordt verkoopkanaal en het
        verkoopkanaal wordt communicatiekanaal…”  ? 
        Wat merkt de klant en wat merkt de retailer daarvan?

33



34

DE TOEKOMST VAN RETAIL: OMNICHANNEL

Omnichannel, de weg naar een nieuwe retailwereld?

M Hertekening van de waardeketen in een
    omnichannel strategie :
    F nu duidelijk is geworden wat omnichannel
        feitelijk is, en wat het concept inhoudt, zal in de
        volgende hoofdstukken nader worden ingegaan
        op (uitvoering van) de marketinginstrumenten :
        G het assortiment ;
        G de prijsstelling ;
        G het winkelnetwerk en de distributiekanalen ;
        G de logistiek ;
        G de service en het personeelsbeleid ;
        G de marketingcommunicatie .


