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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Stappenplan voor een omnichannel strategie

M 7 stappen:
    F Ontwikkel een strategische lange termijnvisie op
        omnichannel
    F Maak een planning voor de basisinfrastructuur
        (ICT, winkelnetwerk en logistiek)
    F Concrete projecten realiseren die customer
        journey in kaart brengen
    F Prioritering op basis van haalbaarheid
    F Creëer cultuur van experimenteren en testen
    F Ontwikkel de juiste KPI’s
    F Plan de ontwikkeling van de omnichannel
        organisatie
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

LT-visie op omnichannel kooppad en strategische richting

M Wat zijn thans de belangrijkste activiteiten in het
    analoge kooppad?

5

OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

LT-visie op omnichannel kooppad en strategische richting

M Wat zijn thans de belangrijkste activiteiten in het
    analoge kooppad?
    F het analoge kooppad kent verschillende routes:
        G oriëntatiefase, bv. koopcriteria bepalen, thuis
            folders bekijken, in bedrijvengids winkels
            opzoeken, winkel ter oriëntatie bezoeken,
            vrienden en collega’s vragen wat hun
            ervaringen zijn, enz.;
        G vergelijkingsfase, bv. meerdere winkels
            bezoeken, consumentengidsen raadplegen,
            vrienden en collega’s vragen om advies, enz.;
        G keuzefase, bv. product in de winkel kopen, aan
            de kassa afrekenen, met product naar huis, enz.
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

LT-visie op omnichannel kooppad en strategische richting

M Wat kunnen de belangrijkste activiteiten in het
    ideale (of: best denkbare) digitale kooppad zijn?
    F het digitale kooppad kent heel andere routes:
        G oriëntatiefase, bv. koopcriteria bepalen, oplos-
            singen voor behoefte googelen (websites),
            social mediavrienden vragen naar hun
            ervaringen, webshops  vinden, enz.;
        G vergelijkingsfase, bv. meerdere webshops
            bezoeken, reviews (-sites) raadplegen, social
            mediavrienden raadplegen, enz.;
        G keuzefase, bv. product in de webshop kopen,
            online afrekenen, product laten verzenden en
            evt. na uitproberen retourzenden, enz.
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

LT-visie op omnichannel kooppad en strategische richting

M Hoe ziet het ideale omnichannel kooppad eruit?
    F analyse van de analoge en digitale kooppaden:
        G analoog: op welke punten is het analoge koop-
            pad beter dan het digitale?
        G digitaal: op welke punten is het digitale koop-
            pad beter dan het analoge?
        G ideaal omnichannel, zou bv. kunnen zijn:  via 
            internet oriënteren, (gepersonaliseerde) emails
            ontvangen, koopcriteria bepalen, webshops be-
            zoeken, producten vergelijken, op uitnodiging
            fysieke winkel bezoeken, aldaar product
            uittesten en info op internet zoeken, kopen en
            afrekenen in winkel of webshop, of i.d.
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

LT-visie op omnichannel kooppad en strategische richting

M De strategische richting bepalen:
    F wat te bereiken?  langs welke weg?  met inzet
        van welke middelen?
        Wanneer de retailer de doelgroep / het segment
        heeft bepaald (wie), weet welke behoeften zij
        hebben (wat) en hoe zij bij voorkeur dit soort
        aankopen doen (kooppad), zal de retailer aan de
        hand van bovengenoemde vragen zijn koers beter
        kunnen bepalen.

>>
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

LT-visie op omnichannel kooppad en strategische richting

M De strategische richting bepalen:
    F de strategische richting betreft feitelijk een
        strategische afweging tussen groei, consolidatie
        (voortzetting) en turnaround, geheel afhankelijk
        van wat de ondernemer in de markt wil bereiken: 
        G wat te bereiken?  dit zal vaak winst- of
            omzetgroei (of in elk geval -stabilisatie) zijn,
            maar kan ook betrekking kunnen hebben op
            markt(aandeel)positie, klantenaandelen, waar
            de onderneming straks moet staan, wat het
            bedrijf voor de klanten wil zijn, positionering,
            en meer;

>>
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

LT-visie op omnichannel kooppad en strategische richting

M De strategische richting bepalen:
    F wat de ondernemer in de markt wil bereiken:
        G langs welke weg?  dit betreft de wijze waarop
            de markt het beste kan worden benaderd.  
            Dit zal veelal een combinatie zijn van bekende
            benaderingen, zoals 1-to-1-marketing, waarde-
            disciplines van T&W, generieke strategieën van
            Porter, en andere. 
            In een omnichannel-benadering staat de klant
            steeds centraal, waardoor de omnichannel-
            strategie veel kenmerken zal hebben van 1-to-1
            marketing, customer intimacy en kosten- of
            differentiatiefocus; >>
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

LT-visie op omnichannel kooppad en strategische richting

M De strategische richting bepalen:
    F wat de ondernemer in de markt wil bereiken:
        G met inzet van welke middelen?  duidelijk is dat
            consumenten binnen de doelgroep / het
            segment voorkeuren hebben qua kooppad /
            customer journey, waarmee sterk rekening
            moet worden gehouden. 
            Dit vertaalt zich in de in te zetten kanalen (PC,

               smartphone, fysieke winkel, webshop, enz.) die dus bij
            het ideale kooppad moeten passen. 
            En op basis van de te hanteren kanalen, zullen
            ook de juiste marketingcommunicatie
            instrumenten moeten worden gehanteerd.   
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Video: https://www.frankwatching.com/archive/2018/11/23/omnichannel-succes-innovatieve-ondernemers-
gaan-voor-bricks-clicks/ 
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Planning voor basisinfrastructuur

M 3 belangrijke, maar weinig flexibele dimensies:
    F ICT: een noodzakelijke voorwaarde, zéker met het
        oog op het integreren van front- en backoffice.
        Frontoffice wat betreft bv. verkoop- en order-
        systemen, backoffice wat betreft bv. (klanten-)
        administratie- en voorraadbeheersystemen.

        Dit brengt ook o.a. koppeling aan ICT-systemen
        van leveranciers (merkartikelen) met zich mee.
        In veel gevallen zal dit resulteren in het opnieuw
        inrichten van bestaande ICT-systemen: kostbaar
        en tijdrovend.
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Planning voor basisinfrastructuur

M 3 belangrijke, maar weinig flexibele dimensies:
    F Winkelnetwerk: hoe de omnichannel retail-
        organisatie er uit moet zien, heeft veel te maken
        met het aantal fysieke winkels dat nodig zal zijn,
        hun groottes, hun formats, hun ligging, de
        noodzakelijke bemensing, enz. 

        Dit kan stevige financiële en sociale gevolgen
        hebben, wat betreft aanname of ontslag van
        personeel, uitbreiding of juist verbreking van
        huurcontracten, enz.
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Planning voor basisinfrastructuur

M 3 belangrijke, maar weinig flexibele dimensies:
    F Logistiek: hoe goederen en artikelen besteld
        worden, vervolgens zó door de logistieke keten
        worden verwerkt en verplaatst dat ze binnen een
        afgesproken termijn bij de consument terecht-
        komen, en hoe voorraadsystemen hierop moeten
        inspelen, zijn zomaar wat logistieke issues.

        Vanzelfsprekend vertonen ICT- en logistieke
        systemen veel overeenkomsten en zullen per
        saldo onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. 
        Ook hier zullen bestaande systemen vaak deels
        vervangen of opnieuw ingericht moeten worden.
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Planning voor basisinfrastructuur

M Complete verandering van logistieke keten:

17
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Concrete projecten t.b.v. het ideale kooppad

M Vaststelling van belangrijkste projecten:
    F het verschil tussen huidig en (voorlopig) ideaal
        kooppad resulteert in verschillende acties en
        projecten die moeten worden ondernomen. 
        Deze zullen vooral betrekking hebben op front- én
        backoffice, bijv.:
        G het (opnieuw) bouwen van een webshop;
        G het opzetten / ombouwen van het CRM-systeem;
        G het integreren en activeren van social media
            binnen de front- en backofficeprocessen; 
        G het herinrichten van het voorraadbeheer;
        G enz., enz.
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Iedereen in de organisatie erbij betrekken

M Opdracht 1, omnichannel-belang wordt overschat:
     Lees pdf-artikel ‘Omnichannel-belang wordt overschat’. 
     F vraag:
         Welke grote verschillen bestaan er volgens jou tussen
         de verschillende generaties ten aanzien van
         achtereenvolgens:
                                    G verschillende informatiebronnen
                                    G communicatiemiddelen en -kanalen
                                    G productkeuze
                                    G prijs
                                    G vertrouwen
                                    G gemak
                                    G beleving
                                    G service ?
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Prioriteiten bepalen qua effect en haalbaarheid

M Effect vs. haalbaarheid van alle acties en projecten:
    F in de vorige stap zijn tal van concrete acties en
        projecten op een rij gezet.  Echter, ze moeten wél
        passen qua budget, beschikbare tijd, beschikbare
        mankracht (dus ook qua draagvlak!), enz.

        Projecten die hieraan voldoen, zullen tevens
        beoordeeld moeten worden op het beoogde effect
        daarvan en de volgtijdelijkheid waarin ze dienen te
        worden uitgevoerd.
        Zo is het weinig zinvol om een prachtige winkel-
        app te ontwikkelen, wanneer de webshop nog niet
        voldoende operationeel is.  
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Cultuur creëren van experimenteren en testen

M Omnichannel-opzet is meestal verre van definitief:
    F de omnichannel-opzet, die vooral is gebaseerd op
        het vastgestelde -voorlopige- kooppad van de
        consument, zal in de loop der tijd steeds verder
        (moeten) worden aangepast aan snel veranderen-
        de trends en technologische ontwikkelingen.

        Het steeds zoeken naar en het diepgaand onder-
        zoeken van mogelijk de beste oplossingen voor
        omnichannel retail, is in dit opzicht niet zinvol.
        Learning by doing, een cultuur creëren van experi-
        menteren en testen van nieuwe methodes e.d.
        werkt meestal sneller, effectiever en beter.
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Iedereen in de organisatie erbij betrekken

M waardering van winkelpersoneel en het benadrukken
    van het belang van hun veranderende rollen:
    F ook al kunnen ICT, winkelnetwerk en logistiek nog
        zó in orde zijn, omnichannel draait om de klant en
        de persoonlijke touch naar die klant.  

        En daarin vervullen winkelmedewerkers een
        cruciale rol, zéér belangrijk voor de retailer!

>>

26

OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Iedereen in de organisatie erbij betrekken

M waardering van winkelpersoneel en het benadrukken
    van het belang van hun veranderende rollen:
    F Meer nog dan in ‘gewone’ winkels, wordt van
        winkelpersoneel in omnichannel verwacht dat zij
        zich sterk inspannen bij het vervullen van hun
        meest belangrijke rollen (zie ook H11):

        G gastheer / gastvrouw
        G verkoper / adviseur
        G operationele medewerker
        G service verlener
        en natuurlijk ook: ambassadeur.
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Iedereen in de organisatie erbij betrekken
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Iedereen in de organisatie erbij betrekken

M waardering van winkelpersoneel en het benadrukken
    van het belang van hun veranderende rollen:
    F tegelijkertijd kan ook spanning en onzekerheid
        onder winkelpersoneel ontstaan.  Bijv. wanneer
        door het invoeren van omnichannel ingekrompen
        moet worden, of taken sterk kunnen veranderen,
        zoals bij ship from store.

        Ook kan door omzetverschuiving naar online, de
        omzet in de winkel dalen.  Winkelpersoneel met
        variabel loon verdient hierdoor minder commissie
        of bonus. 

29
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

De juiste KPI’s  -en KSF’s-  ontwikkelen

M Het bepalen van relevante en heldere KSF’en KPI’s:
     juist omdat niet altijd helder zal zijn welke
     inspanningen precies leiden tot de online- en offline
     verkopen bij een omnichannel retailer, is het van belang
     Kritische Succes Factoren (KSF’s: key success factors) en
     Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s: key performance
     indicators) duidelijk en eenduidig te omschrijven.

     KSF’s vormen de oorzaak van het succes van een
     onderneming.

     KPI’s betreffen de effecten van de te ondernemen
     activiteiten.

>>
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

De juiste KPI’s  -en KSF’s-  ontwikkelen

M Het bepalen van relevante en heldere KSF’en KPI’s:
     F KSF’s zijn kenmerken van een organisatie die
         essentieel zijn voor het toekomstige succes van de
         organisatie.  KSF’s beschrijven wat een organisatie
         nodig heeft om succesvol te zijn.  Aan de hand van
         KSF’s kunnen vervolgens te realiseren SMART-
         doelstellingen worden vastgesteld.

         Voorbeelden van KSF’s in omnichannel benadering:
         G meer klantenaandeel bij huidige klanten bereiken ;
         G het bereiken van foutloze order fulfillment; 
         G het bereiken van optimale klantentevredenheid;
         G verhoging van clickthrough rate van webvertising .

>>
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

De juiste KPI’s  -en KSF’s-  ontwikkelen

M Het bepalen van relevante en heldere KSF’en KPI’s:
     F voorbeelden van doelstellingen bij genoemde KSF ’s:
         G meer klantenaandeel bij huidige klanten bereiken :
             O in de komende 12 maanden vervolgaankopen
                 realiseren bij 60% van de huidige klanten ; 
         G het bereiken van foutloze order fulfillment; 
             O in de komende 12 maanden fouten in order
                 fulfillment reduceren van gemidd. 48 naar 0 ;
         G het bereiken van optimale klantentevredenheid;
             O in de komende 9 maanden gemidd. NPS omhoog
                 brengen van 70 naar 90;
         G verhoging van clickthrough rate van webvertising;
             O in de komende 6 maanden 25% meer click-
                 through op advertenties realiseren ; >>
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

De juiste KPI’s  -en KSF’s-  ontwikkelen

M Het bepalen van relevante en heldere KSF’en KPI’s:
     F KPI’s zijn meetbare aanwijzingen die aantonen hoe
         een organisatie presteert en of het organisatorische
         doelstellingen gaat behalen. 

         Organisaties hanteren KPI’s op alle niveau’s van de
         organisatie om prestaties en resultaten  -geregeld en
         tussentijds-  te meten en evalueren.

         KPI’s zijn meestal gebaseerd op kwantiteiten, kunnen
         ook kwalitatief van aard zijn, en zijn altijd gericht op
         wat in het verleden is gebeurd.  
         Dus niet voorspellend.

>>
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

De juiste KPI’s  -en KSF’s-  ontwikkelen

M Het bepalen van relevante en heldere KSF’en KPI’s:
     F Voorbeelden van KPI’s gerelateerd aan eerdere KSF’s:
         G aantal klanten die per maand een vervolgaankoop
             hebben gedaan door persoonlijke en online-
             verkoopinspanningen;
         G aantal fouten die per maand zijn gedetecteerd,
             geanalyseerd en permanent opgelost ;
         G 2-wekelijkse verandering van NPS door het bij
             nieuwe klanten persoonlijk natrekken van de mate
             van tevredenheid en evt. problemen direct op te
             lossen;
         G wekelijkse verandering van clickthrough rate op
             basis van wekelijkse analyse van webvertising-
             resultaten en evt. design- en contentaanpassing .
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De juiste KPI’s  -en KSF’s-  ontwikkelen

M Het bepalen van relevante en heldere KSF’en KPI’s:
     F Zoals duidelijk is, gaan KSF’s en KPI’s niet alleen over
         verkoop en omzet, maar kunnen tal van organisa-
         torische zaken betreffen, bijv. leiderschap en het
         leiden van een omnichannel retailorganisatie.
         Enkele bijzondere situaties:

         G de winkelmanager als verantwoordelijke voor zijn
             verzorgingsgebied;
         G de winkelmanager als verantwoordelijke voor
             geregistreerde klanten;
         G gedifferentieerde vergoedingen voor diverse taken;
         G de winkel als communicatie- en servicekanaal .

>>
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

De juiste KPI’s  -en KSF’s-  ontwikkelen

M Het bepalen van relevante en heldere KSF’en KPI’s:
     F de winkelmanager als verantwoordelijke voor zijn
         verzorgingsgebied:
         voor winkels die in stadslocaties van ongeveer
         vergelijkbare grootte alléén opereren, is dit een prima
         model, waarvoor heldere KSF’s en KPI’s kunnen
         worden bepaald.

         Problemen ontstaan vooral wanneer meerdere
         winkelvestigingen zich in een zelfde stad bevinden.
         Hoe dienen online-klanten en -verkoop dan gemeten,
         geëvalueerd en verdeeld te worden? 
         Een oplossing zou kunnen zijn om deze toe te rekenen
         aan de winkel die het dichtst ligt bij de online
         kopende klant.
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

De juiste KPI’s  -en KSF’s-  ontwikkelen

M Het bepalen van relevante en heldere KSF’en KPI’s:
     F de winkelmanager als verantwoordelijke voor
         geregistreerde klanten:
         hier worden online-klanten niet toegewezen aan een
         verzorgingsgebied, maar rechtstreeks gekoppeld aan
         een winkel. 
         Dit lukt alleen wanneer klanten zijn geregistreerd,
         bijv. aan de hand van klantenkaarten of op basis van
         een door hen opgegeven voorkeurswinkel.

         Probleem hierbij is dat de ene winkel meer geregis-
         treerde klanten zal hebben dan een andere .
         KSF’s en KPI’s zullen hier dus ook gericht zijn op de
         verwerving van klanten die zich willen registreren. 
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

De juiste KPI’s  -en KSF’s-  ontwikkelen

M Het bepalen van relevante en heldere KSF’en KPI’s:
     F gedifferentieerde vergoedingen voor diverse taken:
         in deze situatie verkrijgen winkels en hun
         medewerkers verschillende vergoedingen voor de
         diverse taken die uitgevoerd moeten worden. 
         Veelal komt dit neer op meer vergoeding krijgen voor
         verkoop in de winkel, dan voor handelingen t.b.v.
         de online-verkoop, zoals bij ship-from-store.

         Probleem hierbij kan zijn dat medewerkers in eerste
         instantie aandacht hebben voor de verkoop in de
         winkel, en pas daarna oog voor de (online-)klant.
         KSF’s en KPI’s zullen hier dus zéker moeten worden
         gericht op de klantgerichtheid naar alle klanten! 
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De juiste KPI’s  -en KSF’s-  ontwikkelen

M Het bepalen van relevante en heldere KSF’en KPI’s:
     F de winkel als communicatie- en servicekanaal :
         alhoewel veel reguliere winkels voornamelijk als
         verkoopkanaal of profit-center worden beschouwd,
         geldt dit in principe niet voor omnichannel retail.  

         Winkels kunnen hier uiteenlopende functies
         vervullen, bijv. die van showroom, en/of van
         communicatiemiddel in de winkelstraat, en/of van
         ship-from-store, enz.

         KSF’s en KPI’s zullen bij omnichannelwinkels dus
         vooral gericht moeten zijn op de functies en de
         doelstellingen van de winkels.            
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Ontwikkeling van de omnichannel organisatie plannen

M Het ontwikkelen van een omnichannel organisatie:
     F omnichannel ontwikkelen betekent: bouwen aan een
         naadloze integratie van alle kanalen.
         Een traditionele retailer zal hier dus zowel intern als
         extern moeten afstappen van zijn gebruikelijke gang
         van zaken. 

         Telkens, vooral door learning by doing, zullen
         essentiële stappen worden gezet: een webshop
         lanceren, ontwikkeling van een digitale functie,
         ontwikkeling van een initieel logistiek systeem met
         leveranciers, integratie van de digitale functie in de
         marketing en verkoop, enz.
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Ontwikkeling van de omnichannel organisatie plannen

M Het ontwikkelen van een omnichannel organisatie:
     F bij de planning van de ontwikkeling van een
         omnichannel organisatie vormt de ontwikkeling een
         digitale functie een belangrijk bouwsteen. 
         In eerste instantie zal het hier gaan om een digitale
         werkgroep, die later uitgebouwd kan worden tot een
         digitale ‘zuil’.  Een degelijke ‘zuil’ is meestal wel nodig
         om andere medewerkers steeds bij de les te houden.
         Zij hebben vaak de neiging om het digitale uit het oog
         te verliezen.

         In een latere fase, wanneer aan alle functies verdere
         vorm is gegeven, wordt de digitale ‘zuil’ uiteindelijk 
         in alle functies geïntegreerd.
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Van omnichannel naar ..... optichannel

M Verdere ontwikkeling van omnichannel retail:
     F de omnichannelbenadering is gericht op de potentiële
         klant die steeds zelf bepaalt van welk kanaal hij/zij
         gebruik maakt gedurende het doorlopen van het
         kooppad. 
         De retailer probeert hierbij zo goed als mogelijk de
         klant te volgen en hem/haar zo veel als mogelijk
         klantspecifiek te behandelen.
         Dit blijkt voor veel retailers vaak een te bewerkelijke
         vorm van marktbenadering te zijn, waardoor omzet-
         en winstdoelstellingen per saldo niet behaald worden.
         Daarnaast blijken veel consumenten toch niet zoveel
         waarde te hechten aan de vele keuzemogelijkheden
         die door omnichannel worden geboden.
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OP WEG NAAR SUCCESVOLLE OMNICHANNEL

Van omnichannel naar ..... optichannel

M Verdere ontwikkeling van omnichannel retail:
     F Bij opti channelbenadering wordt de keuze, o.a.
         tussen kanalen, beperkt, waardoor het koopproces
         zowel voor de klant als voor de retailer eenvoudiger
         wordt. 
         De keuze wordt dan in zekere zin voor de consument
         bepaald. Dit is feitelijk alleen goed mogelijk wanneer
         de retailer in een vroeg stadium weet met wat voor
         consument hij te maken heeft en vervolgens de
         consument via enkele kanalen kan geleiden naar de
         uiteindelijke aankoop. 

         Al met al biedt de retailer de consument op deze wijze
         een ideale kanaalmix.


