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Koninklijke INretail

Met 80 collega’s helpen we 14.000 winkels vooruit en 

knokken we voor een sterke (lokale) winkeleconomie.  



SHOPPEN is uit,

PRETWINKELEN heeft de toekomst

‘een belevenis krijgt waarde als de 

beleving betekenis heeft’



Hebben winkels een heldere identiteit?

Zijn ze innovatief genoeg?



klantwaarde

afkomst, vertrouwen

verbinden, clubgevoel

duurzaamheid, keuzes

technologie, relevantie

IDENTITEIT



Store Sales Cycle Model

Informeren: hoe doe ik dat waardevol?

Begrijpen: wat heb ik daarvoor nodig?

Converteren: welk gedrag verwacht je?

Bereiken: waarmee doe ik dat?

Inspireren: wat motiveert en maakt impact?

Helpen: hoe nuttig en makkelijk is het?

Continueren: welk proces heeft aandacht nodig?

Wat moet technologie voor je doen?



Wat is de meerwaarde van winkels?

Hoe kan je een product beter positioneren?



- Waardevolle oplossingen

- betekenis, mensen

- consument helpen

- dromen realiseren

- user experience

- product curator, vernieuwer, onderscheiden, duurzaam, circulair, 

specialisatie, niche, passie 

MEERWAARDE



business model persoonlijk

- lokaal

- intelligent

- innovatief

koopgemak

- efficiënt

- samenwerken

- positioneren

- platform

- lease

MEERWAARDE



Waardevolle oplossingen!

Wat maakt de product ervaring/oplossing innovatief..

Harry Bijl,  INretail

Inspirator & Innovator

hbijl@inretail.nl

Mobiel: +31 0620960965

ook via sociale media

Sociaal ?

Persoonlijk ?

Functioneel ?
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Begrijpen Retailers hun klanten voldoende?

Hoe kunnen bedrijven koopgedrag beïnvloeden?



Inleven

- koopgedrag

- mentaliteit

- leeftijdsgroepen

- archetypen

- omstandigheden

BEGRIJPEN



Harry Bijl,  INretail

Inspirator & Innovator

hbijl@inretail.nl

Mobiel: +31 0620960965

ook via sociale media

(Koop)gedrag ontwerpen! (B.J. Fogg)

1. Hoe organiseer je het gewenste gedrag, zijn concrete acties eenvoudig genoeg? (Ability)

-tijd, geld, inspanning, denkvermogen, norm afwijkend, duidelijkheid-

2. Wat weet je over iemands motivatie, hoe kan je die dan stimuleren? (Motivation)

-sensatie (plezier en pijn), anticipatie (hoop en angst) en sociale aanvaarding-

3. Hoe en wanneer vraag je aandacht, wat verwacht je en hoe volg je dat op? (Trigger)

- timing en de call to action-

Behavior= A x M x T
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Hoe krijgen Retailers een betere waardering?

Is er verschil tussen kopen of shoppen?



klantreis, klantwaardering

- emotionele ervaringen

makkelijke en snel

langzaam en leuk

- gemak

- blijmakers

- comfort

WAARDERING



Gedenkwaardige experiences!

Waarmee creëer je ze?

Harry Bijl,  INretail

Inspirator & Innovator

hbijl@inretail.nl

Mobiel: +31 0620960965

ook via sociale media

Entertainment : voor de klant extra (tijdelijke)beleving 

Vormgeving: store design en speciale visuals

Kennis: kennis overdracht gestuurd of ondemand

Interactie : samen met klanten/bezoekers iets ondernemen 

Comfort:  de empathische klantbenadering en bezoekers verrassen
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Op welke manier kunnen bedrijven beter samenwerken?

Hoe kunnen ze medewerkers meer betrekken?



lokaal

- creativiteit

- mensen

- winkels en wonen

- winkels en diensten

medewerkers

keten

SAMENWERKEN



Buurtcentrum: doen het goed met hoge gunfactor, veel dagelijkse behoefte aanbod 

Gemiddelde stad: compacter, DNA, herbestemming panden en andere branchering

Grote steden: compacter, sociale meerwaarde, vergroening, vernieuwing aanbod

Leisure centra: grootser, rijker, verblijfstijd, major Malls, outlets, periferie..

Herinrichten en sociale meerwaarde! uitdaging



Gericht en smart intensiveren!

Verwachtingen managen: omzetten, betalingen, spelregels, processen, distributie, logistiek

Content beheer: toegang tot informatie/ inspiratie/kennis voor medewerkers en klanten 

Digitaal: gestandaardiseerd data verwerken, in- en verkoop informatie, UPV, content

Strategisch: visie, rendement, wederkerigheid, consument, financiering, medewerkers   

Ketensamenwerking



Team samenstelling: de juiste mensen aantrekken, binden en elkaar laten aanvullen  

Persoonlijke bijdrages: specifieke vaardigheden, kennis ontwikkeling, autonomie

Leiderschap: richting geven, inspireren en ondersteunen van medewerkers/teams 

Externe samenwerkingen: flexibele schil, netwerk, keten, lokaal, onderwijs en platformen 

Facilitering: communicatie, regels, afspraken, inspiratie, roosters

Willen ze bij je werken en kunnen ze bijdragen?



Thema’s in de 

woonbranche,

specifieke issues



Product => vraag => beleving

• Wat voeg je toe?

• Welke oplossingen bied je?



Thema’s in de branche

• Duurzaamheid => UPV matrassen

• Supply-chain 

• Personeel => Interieur vakman www.interieurvakman.nl

• => Vacature site Home | Vacaturesite Wonen

• Scholing

• Samenwerkingen => WOW

http://www.interieurvakman.nl/
https://www.vacaturesitewonen.nl/


UPV matrassen

Elk jaar worden er zo’n 1,2 miljoen matrassen weggegooid.
• Het verbranden van matrassen dient volledig uit gefaseerd te worden.
• Daarom heeft de overheid aan de producenten en importeurs van (top)matrassen gevraagd om 

een structurele oplossing te bedenken voor de verwerking van matrassen aan het einde van de 
levensduur.

• vijf grootste aanbieders van matrassen (BeterBed, Swiss Sense, Ikea, Hilding Anders en Auping) 
zijn gestart met het uitwerken van een vrijwillige Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid 
ten behoeve van recycling van matrassen.

• Recent hebben de initiatiefnemers een verzoek tot Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) bij de 
overheid ingediend voor de invoering van een afvalbeheerbijdrage op matrassen.

• Waarschijnlijk januari 2022 van start.



Supply chain

• De schaarste aan grondstoffen/stijgende inkoopprijzen

• Oplopen logistieke kosten



In het nieuws



Personeel



• Overkoepelende naam diverse vakgebieden:
• Woningstoffeerder

• Projectstoffeerder

• Parketteur

• Keukenmonteur

• Meubelstoffeerder

• Basis voor communicatie

• Volop aandacht in media

• Nieuwe naam voor opleidingen
• Imago

• Interesse kandidaten

Interieurvakman m/v



www.interieur-vakman.nl



www.vacaturesitewonen.nl



Scholing

INretail werkt aan het optimaliseren en actualiseren van het opleidingshuis voor de 

woonbranche.

De aanpak is gericht op 

- een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk 

- het vergroten van de instroom  

- het scholen van medewerkers

INretail werkt hierin samen met werkgevers in de woon- en keukenbranche, met Stichting 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de mbo-raad (BTG Handel). 



Scholing

Er wordt gewerkt aan 

- de actualisatie van de opleidingsinhoud (kwalificatiedossiers) 

- de promotie van de opleiding “Interieurvakman” (nieuwe naam voor de opleiding       

woningstoffeerder en parketlegger) 

- het organiseren van sturing op vraag en aanbod.



Tekortkoming

• Overmacht

• Opschorting

• Onvoorziene omstandigheden

• Rechtspraak

• Mogelijke procedures

Way Of Working



“De maatschappij verandert en 
daarmee de ontwikkelingen in de 
woonbranche ook. Consumenten 
vragen steeds meer. Kennis in de 
breedste zin van het woord, 
advies, optimale service en 
persoonlijke aandacht. Samen 
kunnen retailers en stylisten 
optimaal inspelen op die behoefte. 
De WOW biedt uitkomst om de 
samenwerking in goede banen te 
leiden"



Wat is de WOW?

1. Kennismaken

2. Samen een plan en afspraken maken

3. Wederzijds respect en vertrouwen

4. Deel kennis en expertise

5. Verwijs naar elkaar

6. Verbreed de samenwerking

7. Zet de klant centraal

7 vuistregels
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Onderzoeksmethodiek trendonderzoek
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The Chain of Colour





Fresh Start kleurkaart



Fresh Start  colour key



Fresh Start colour key



Fresh Start





Safe Haven kleurkaart



Safe Haven colour key



Safe Haven colour key



Safe Haven





Traditional Sentiment kleurkaart



Traditional Sentiment colour key



Traditional Sentiment colour key



Traditional 
Sentiment





Transparent Remedy kleurkaart
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Transparent Remedy colour key



Transparent Remedy colour key



Transparant
Remedy




