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Voorwoord

Voor je ligt een boek dat hoort bij de methode Klantgericht.info. Dit boek bevat twee thema’s:
• Winkelpresentatie verzorgen
• Goederen ontvangen en opslaan.
De theorie is de basis om te kunnen functioneren in de detailhandel. De twee thema’s dekken de
vakkennis af van de kerntaak ‘Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie’ en ‘Beheert
goederenstroom en winkelpresentatie’.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit boeken en een methodesite, www.klantgericht.info. Op deze methodesite
vind je de bronnen (bijvoorbeeld opdrachten, filmpjes en weblinks) die je nodig hebt.

Hoe moet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.
Daarna kun je aan de slag. De licentie is 12 maanden geldig.

Veel succes!
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Thema
Winkelpresentatie
verzorgen

Over dit thema
Een belangrijke taak binnen je beroep is te controleren of de totale presentatie van de winkel
aan de eisen van de organisatie voldoet. Je controleert de verkoopvoorraad op kwaliteit en
kwantiteit, kijkt of de prijs- en artikelinformatie correct geplaatst is en controleert of de eventuele
beveiliging is aangebracht. Je signaleert afwijkingen en neemt bij afwijkingen maatregelen om
de situatie te verbeteren. Je vult of past presentaties of informatie aan.
Ook verplaats je presentaties om de verkoop te stimuleren. Of je past het presentatieplan aan
om beter in te spelen op de lokale omstandigheden. Je let voortdurend op of je collega’s de
voorgeschreven werkwijze volgen. Je onderneemt actie als dit niet gebeurt.
Regelmatig verander je of pas je de bestaande presentaties aan. Om dit goed te doen, verzamel
je, op basis van het presentatieplan, materialen en artikelen voor het opbouwen van een
(tijdelijke) presentatie in de winkel. Je combineert artikelen, artikelinformatie en decoratie- en
promotiematerialen. Dit doe je onder andere voor displays, op kopopstellingen en in etalages.
Na afloop beoordeel je het eindresultaat en kijk je of de presentatievoorschriften juist zijn
toegepast. In voorkomende gevallen verzorg je de buitenpresentaties en de buitenverkoop.

Leerdoelen
Als je het thema ‘Winkelpresentatie verzorgen’ hebt doorgenomen, heb je de volgende leerdoelen
bereikt:
• Je hebt kennis van het retailinstrument ‘commerciële presentatie’.
• Je herkent samenhang tussen onderdelen van een huisstijl.
• Je plaatst promotiemateriaal op de juiste wijze in de winkel.
• Je maakt prijs-/tekstkaarten voor artikelen uit het assortiment van een winkel uit jouw

voorkeursbranche.
• Je maakt artikelen verkoopklaar.
• Je prijst artikelen op de juiste wijze.
• Je vult artikelen in de vaste artikelpresentaties op vakkundige wijze aan.
• Je presenteert artikelen in de vaste artikelpresentaties volgens de regels die gelden in jouw

voorkeursbranche.
• Je deelt het winkelpand op de juiste wijze in.
• Je groepeert artikelen op de juiste wijze.
• Je plaatst artikelgroepen op de juiste plek in de looproute.
• Je presenteert artikelen op displays op de juiste wijze.
• Je presenteert artikelen in etalages op de juiste wijze.
• Je presenteert artikelen in buitenpresentaties op de juiste wijze.
• Je plant tijdelijke presentaties op het goede moment en op de juiste manier.
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Klantgericht.info
Voordat je start met dit thema, ga je eerst bepalen wat je al weet over het verzorgen van de
winkelpresentatie. Ga naar www.klantgericht.info en voer de opdrachten uit van de onderdelen:
• oriëntatie
• nulmeting
• plannen.
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Hoofdstuk 1

Commerciële presentatie
Inleiding
Bij een succesvolle winkelformule zijn de verschillende onderdelen van de retailmix met zorg op
elkaar afgestemd. Binnen deze combinatie van retailinstrumenten is de commerciële presentatie
een belangrijk onderdeel. Het winkelexterieur is daarbij de eerste ontmoeting van de de consument
met de winkelformule. De tweede ontmoeting vormt de kennismaking van de consument met het
winkelinterieur. Het winkelexterieur en winkelinterieur moeten als eenheid overkomen bij de
consument.

1.1 Presentatiemix
Een goed ingerichte en sfeervolle winkel trekt klanten aan en bevordert de verkoop. De commerciële
presentatie is het belangrijkste retailinstrument om de winkel te laten communiceren met de klant.
Door de commerciële presentatie kun je laten zien wat de winkel te bieden heeft. Als de winkel
een duidelijk herkenbare plaats inneemt tussen de concurrenten, dan noem je dit profileren.

Exterieur en interieur
Bij de commerciële presentatie van een winkel maak je onderscheid tussen de externe en de interne
commerciële presentatie. De externe commerciële presentatie zie je aan de buitenkant van de
winkel: het winkelexterieur, inclusief de etalages. Bij de interne commerciële presentatie spreek
je over de binnenkant van de winkel: het winkelinterieur inclusief de artikelpresentatie. Het
winkelexterieur en het winkelinterieur moeten in de juiste verhouding tot elkaar staan. Dit betekent
dat je de onderdelen nooit los van elkaar kunt zien. Alleen door een goede combinatie van de
onderdelen kan de winkel zich onderscheiden van zijn concurrenten. De combinatie van deze
onderdelen noem je de presentatiemix.

Onderdelen van de commerciële presentatie.
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Optimale presentatiemix
De presentatiemix moet naadloos aansluiten bij de gekozen winkelformule en bij het koopgedrag
van de consument. Aangezien dit koopgedrag nogal kan wisselen, moet je voortdurend bezig zijn
met het aanpassen van de presentatiemix aan de wensen van de consument. De detaillist zal telkens
opnieuw moeten zoeken naar de optimale presentatiemix die het best aansluit bij de wensen en
behoeften van de consument op dat moment.
Je moet je afvragen welke boodschap je bij de consument wilt overbrengen en of die boodschap
aansluit bij de gewenste marktpositie.
- Is het de boodschap van een dure winkel met een smal en diep assortiment, waar bediening als
verkoopsysteem geldt? In dat geval wil je een imago als speciaalzaak uitstralen.
- Is het de boodschap van een ‘lageprijzenwinkel’, met weinig personeel en zelfbediening als
verkoopsysteem? In dat geval wil je een imago als discounter uitstralen.

Sfeer
De sfeer die de winkel oproept en uitstraalt, is een belangrijk onderdeel van de commerciële
presentatie. De (winkel)sfeer is het persoonlijke gevoel (de emotie van de consument) dat de
winkelruimte oproept. Dit kan variëren van kil, koud en sfeerloos tot warm, prettig en sfeervol. De
sfeer die een klant ervaart, bepaal je onder andere door:
• de kleurstelling
• het materiaalgebruik
• het presentatiemateriaal
• het displaygebruik
• de houding/instelling van jou en je collega’s.

Fun en run
Als je kijkt hoe consumenten winkelen, dan zitten daar grote verschillen in. De ene keer heeft de
consument alle tijd, een andere keer heeft hij haast en wil hij alles zo snel mogelijk kopen. Het is
slim van de winkelier als hij bij de commerciële presentatie rekening houdt met de verschillende
manieren van winkelen.

Fun met sfeer.

Funshopping
Je spreekt van funshopping als de consument het winkelen ziet als een vorm van vrijetijdsbesteding.
Hij ervaart het kopen van artikelen als plezierig. Deze vorm van winkelen noem je ook recreatief
winkelen of plusshopping.
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Voor de retailer betekent dit dat:
• hij het assortiment smaakvol moet presenteren
• de presentatie de meerwaarde van de artikelen moet onderstrepen
• de presentatie de kooplust van de klant moet stimuleren
• de verlichting, de achtergrondmuziek, de kleurencombinaties, de vormgeving en het materiaal
van de winkelinventaris bij de klant een beeld van ontspanning moeten oproepen.

Run met prijsvoordeel.

Runshopping
Er zijn ook winkels waarbij de functionaliteit belangrijker is dan de sfeer. In deze winkels verwacht
de klant dat hij snel en vrij gemakkelijk zijn aankopen kan doen. Deze vorm van winkelen noem
je boodschappen doen, prijsshopping of runshopping.
Grootschalige winkels kunnen ingericht zijn als winkels waar de consument kan ‘runshoppen’. Deze
winkels roepen dan een winkelbeeld op van goedkoopte en massaliteit.

1.2 Huisstijl
Als een winkel werkt met een duidelijke huisstijl, dan herken je die winkels gemakkelijker. De
huisstijl is de herkenbare zichtbare uitdrukking van de winkelformule. Als je door een winkelstraat
loopt, dan weet je van een afstand al welke winkels je ziet. Soms zie je het aan het uithangbord,
soms aan de kleuren en soms aan het totaalbeeld van de winkel. Winkels zijn zo herkenbaar en
roepen een bepaald beeld op bij de consument. Soms is dit beeld positief, soms negatief. Dit beeld
noem je het imago van de winkel. De manier waarop de winkel zich presenteert, is bij de
beeldvorming een belangrijk onderdeel. Voor een duidelijke beeldvorming is het belangrijk zo
herkenbaar mogelijk te zijn. Een duidelijk herkenbare huisstijl vormt, ondersteunt en versterkt het
imago.

De huisstijl komt in alle uitingen van de winkel terug. Je moet dan denken aan:
• de kleur(en)

De kleuren die je gebruikt voor je winkel zijn gerelateerd aan de huiskleur(en). De kleur wordt
grotendeels bepaald door de gekozen winkelformule. De huiskleur zal in de winkel zichtbaar
zijn op prijs-/tekstkaarten, schapkaarten, bewegwijzering, kleding personeel, winkelinventaris,
winkelwagentjes enzovoort. Het kiezen van de juiste kleuren voor het winkelinterieur is
specialistenwerk.
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• het beeldmerk/logo
Het beeldmerk/logo is een herkenbaar symbool. Het kan bestaan uit een combinatie van letters,
woorden, figuren, kleuren en afbeeldingen. Het is weergegeven als één geheel. In grootschalige
winkels zoals supermarkten, doe-het-zelfzaken en warenhuizen zul je het beeldmerk/logo
tijdens het winkelbezoek vaak zien. De confrontatiekans met het beeldmerk/logo is hetzelfde
als de confrontatie met de kleurstelling. Ook bij alle promotie-uitingen gebruik je het
beeldmerk/logo.

• het lettertype
Met de bewuste keuze voor een bepaald lettertype probeer je de beeldvorming bij de klant te
beïnvloeden. De verschillende soorten lettertypen worden door de klant bewust en/of onbewust
geassocieerd met zijn ervaringen uit het verleden.

• de vorm(geving)
Bij de vormgeving van de winkelinventaris kun je vaak verschillende trends ontdekken.
Tegenwoordig zie je veel ronde vormen. Misschien verandert dit in de toekomst en wordt er
dan juist veel gebruikgemaakt van hoekige vormen.

• het materiaalgebruik in de winkel
Het materiaalgebruik van de inventaris heeft grote invloed op het winkelbeeld en de sfeer in
de winkel. Door gebruik te maken van specifieke materialen, gekoppeld aan de eerder genoemde
vormgeving, ontstaat er een huisstijl die voor de consument herkenbaar is. In winkels wordt
veelvuldig geëxperimenteerd met nieuwe materialen, zoals (natuur)steen, hout, roestvrij staal
enzovoort.

Media Markt heeft een herkenbare huisstijl met rood als huiskleur.

Kleur
Kleur is een belangrijk onderdeel van de huisstijl. Als je de winkel gaat inrichten, moet je goed
nadenken over de kleuren die je gebruikt. Kleuren roepen gevoelens op. Je verbindt kleuren met
een bepaalde gedachte. Als je de juiste kleuren kiest, verkoop je meer. Stel, een winkel maakt een
presentatie over zonnebrandproducten. Dan is het logisch om voor warme, zonnige kleuren te
kiezen. De klant krijgt dan als het ware al zin in de zomer. Elke kleur heeft bepaalde eigenschappen
die een bepaalde sfeer in de winkel oproepen. Zo bestaan er:
• warme en koude kleuren
• harde en zachte kleuren.
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Kleureigenschappen

GevoelswaardeAssociatieHard/zachtWarm/koudKleur

Warmte, actie,
ruimte
verkleinend,
opvallend

Liefde, onveilig,
gevaar, geweld,
vrolijk, vuur,
bloed, plezier

HardWarmRood

Krachtig,
opwindend,
dichtbij, weinig
opvallend,
onrustig

Zon, zomer,
strand, goud,
banaan

HardWarmGeel

Passief, koel,
rustgevend,
ruimte
vergrotend, diep

Water, lucht,
druiven, afstand

HardKoudBlauw

Opwekkend,
ruimte
verkleinend

Feest, plezier,
koningshuis,
sinaasappel, jong

HardWarmOranje

Veilig,
rustgevend,
passief

Fris, milieu,
natuur, gras,
hoop

HardWarm/koudGroen

Ingetogen,
waardig,
stimuleert het
denken

Eerlijk, trouw,
boete

Hard/zachtKoudViolet

Neutraal, ruimte
verkleinend,
rouw, heeft geen
diepte

Somber, dood,
nacht, stijlvol,
belangrijk

HardKoudZwart

Neutraal, koel,
fris, ruimte
vergrotend,
schoon, zuiver,
vreugde

Reinheid,
sneeuw, winter,
waarheid,
wijsheid

HardKoudWit

Neutraal, sober,
zwijgend, saai,
onopvallend,
stijlvol

Muis, bejaard,
dreigende lucht

ZachtWarm/koudGrijs

Menging
Bij kleuren maak je onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire kleuren. Dit komt omdat
de meeste kleuren ontstaan door menging. Er zijn drie basiskleuren. Een primaire kleur ontstaat
niet door menging. Meng je twee primaire kleuren in gelijke hoeveelheden, dan ontstaat een
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secundaire kleur. Een tertiaire kleur ontstaat door menging van drie primaire kleuren. Zo ontstaan
heldere tinten/kleuren. Meng je twee secundaire kleuren, dan ontstaan er donkere, sombere tinten
of aardkleuren.

Soort kleur

Rood (magenta)Primaire kleuren
Geel (oker)
Blauw (cyaan)

Oranje (geel/rood)Secundaire kleuren
Groen (geel/blauw)
Violet (rood/blauw)

Alle overige kleurenTertiaire kleuren

RGB-kleursysteem
Door de drie primaire kleuren rood, groen en blauw (RGB) te mengen, ontstaan nieuwe kleuren,
die ‘RGB-kleuren’ worden genoemd. Iedere menging krijgt een unieke code, zo ontstaat het
RGB-kleurmodel. Het RGB-kleurmodel is bedoeld voor bronnen die zelf licht produceren. Je gebruikt
het voor het beschrijven van de kleuren van bijvoorbeeld je beeldscherm of tv. Iedere RGB-kleur
heeft een unieke code die bestaat uit drie cijfers. Het eerste cijfer geeft de hoeveelheid rood weer,
het tweede cijfer de hoeveelheid groen en het derde cijfer de hoeveelheid blauw. Het cijfer voor
de hoeveelheid loopt van 0 tot en met 255, 256 mogelijkheden dus.

Voorbeeld
In Word kun je de RGB-nummers snel opzoeken.
Ga naar ‘Start’, vervolgens naar ‘Tekstkleur’ (A met een balkje eronder), dan naar ‘Meer kleuren’.
Klik op een kleur in het pallet. Klik op tabblad ‘Aangepast’ en dan kun je de RGB-kleur aflezen.
Zwart is (0,0,0), geel is (255,255,0) (maximaal rood en maximaal groen, geen blauw), wit is
(255,255,255), paars (112,48,160).

De keuze van de juiste kleuren voor het winkelinterieur is specialistenwerk. Over de kleurstelling
in een winkel moet je goed nadenken, zeker bij de keuze van de huiskleur(en).

Voorbeelden kleurkeuze per winkelvorm

KleurWinkelvorm

Blauw/witVisspeciaalzaak

Blauw, rood, groen ...Supermarkt

Felrood, geel, blauwTextielsupermarkt

Bordeauxrood, bruintinten, houttintenExclusieve modezaak

Rood, geel/grijsDoe-het-zelfzaak

GroenSpeciaalzaak in natuurvoeding

BruintintenTabaksspeciaalzaak

Geel/rood/blauwKinderkledingspeciaalzaak
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