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INLEIDING

Als jij straks leidinggeeft in een winkel, is het belangrijk om voldoende omzet te behalen. Hoe
je dat gaat doen ligt vast in je commercieel beleid.
Daarin omschrijf je bijvoorbeeld wat je gaat verkopen en aan wie, maar ook naar welke omzet
je streeft en hoe je marketing eruit gaat zien.

Om een goed commercieel beleid te ontwikkelen of te bewaken, is het nodig om kennis te
hebben van de retail en handel en mogelijkheden om samen te werken met andere retailers
en leveranciers. Hierover gaan hoofdstuk 1 en 2.
Hoofdstuk 3 gaat over de winkelformule. De winkelformule is meestal de basis van je
commercieel beleid.
Vervolgens leer je in hoofdstuk 4 op welke manieren je klanten kunt indelen in groepen of
marktsegmenten.
Het is ook belangrijk te weten hoe consumenten zich gedragen als zij iets gaan kopen. Hier
kun je als manager/ondernemer retail rekening mee houden bij het omschrijven van je
winkelformule en marketing. Daarom gaat hoofdstuk 5 over consumentengedrag.

Deel B van Commercieel 1 start met marktonderzoek. Hoofdstuk 1, 2 en 3 gaan over
marktonderzoek en het verwerken van de gegevens uit dit onderzoek.
In hoofdstuk 4 maak je kennis met veel voorkomende kengetallen en in het laatste hoofdstuk
ga je aan de slag met de eerste P van de marketingmix, de Plaats.
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KERNTAKEN ENWERKPROCESSEN

In Commercieel 1 - deel A komen de volgende kerntaken en werkprocessen aan de orde:

Manager retail:
• B1-K1 Beheert goederenstroom en voorraad
• B1-K4 Voert beleid van de organisatie uit

Werkproces bij kerntaak B1-K1 (Manager retail)
• B1-K1-W2 Beheert de winkelpresentatie

Werkprocessen bij kerntaak B1-K4 (Manager retail)
• B1-K4-W1 Vertaalt ondernemingsbeleid naar de eigen situatie
• B1-K4-W2 Voert een activiteitenplan uit en doet verbetervoorstellen voor beleid
• B1-K4-W4 Verwerkt assortiments-, verkoop-, voorraad- en klantgegevens
• B1-K4-W5 Formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de marktpositie in de lokale

markt
• B1-K4-W6 Profileert de organisatie/het organisatieonderdeel op lokaal niveau

Ondernemer retail:
• B1-K1 Start een retailonderneming
• B1-K3 Geeft strategisch leiding aan de retailonderneming
• B1-K4 Geeft operationeel leiding aan de retailonderneming
• B1-K5 Voert operationele activiteiten in de retail uit

Werkprocessen bij kerntaak B1-K1 (Ondernemer retail)
• B1-K1-W1 Bepaalt het (toekomst)beeld van de onderneming
• B1-K1-W5 Bereidt de start van de onderneming voor

Werkprocessen bij kerntaak B1-K3 (Ondernemer retail)
• B1-K3-W1 Bewaakt de marktpositie van de onderneming
• B1-K3-W3 Bepaalt de attentiewaarde en hospitality van de onderneming

Werkproces bij kerntaak B1-K4 (Ondernemer retail)
• B1-K4-W2 Organiseert de uitvoering van de werkzaamheden

Werkproces bij kerntaak B1-K5 (Ondernemer retail)
• B1-K5-W1 Verzorgt de (fysieke en online) artikelpresentaties en promotie-informatie

Daarnaast komen in dit boek kerntaakoverstijgende onderwerpen aan de orde.
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HOOFDSTUK 1
DEWERELD VAN DE RETAIL

Manager/ondernemer retail is een afwisselend beroep. Het ene moment ben je met klanten in
gesprek, het volgende moment stuur je personeel aan. Ook houd je de financiën van de winkel
in de gaten of je analyseert de verkoopresultaten. Om straks een winkel te kunnen managen
heb je kennis nodig van voorraadbeheer, marketing, verkopen, financiën en personeelsbeleid.

In dit hoofdstuk maak je kennis met de beroepen manager retail en ondernemer retail. Je
maakt kennis met de verschillende taken van het beroep, waaronder commercieel beleid. Je
leert ook hoe de handel in elkaar zit. En je maakt kennis met verschillende soorten
retailbedrijven.



Opdracht 1 Openingsopdracht bij dit hoofdstuk
Bekijk het filmpje.

a. Welke taken heeft de manager retail?
b. Welke taken spreken jou het meest aan?
c. In wat voor soort bedrijf zou jij wel als manager retail willen werken?
d. Wat lijkt jou zo leuk aan zo'n soort bedrijf?
e. Waarom past dat goed bij jou ?

1.1 Commercieel beleid voor de manager/ondernemer retail
De manager retail beheert een eigen filiaal binnen een keten of is afdelingsmanager in een
grotere winkel. De ondernemer retail heeft een eigen onderneming, bijvoorbeeld een winkel,
een webwinkel of een marktkraam. Beiden zijn verantwoordelijk voor alle processen die zich
in en rond het verkooppunt afspelen.

In dit boek maak je kennis met het commercieel beleid voor de retail. Met retail worden
bedrijven bedoeld die producten aan consumenten verkopen. Producten zijn diensten en
goederen. Goederen worden in de retail meestal artikelen genoemd. Als manager/ondernemer
retail wil je graag dat je producten goed verkopen. Daar is het commercieel beleid op gericht.

Bijcommercieelbeleidhoren alle plannen die je maakt om het inkoopbeleid en verkoopbeleid
in te vullen. Je onderzoekt wie je klanten zijn en wat ze willen kopen, welke concurrenten er
zijn en wie aan jou je producten kan leveren. Ook kijk je naar de commerciële cijfers zoals het
verkoopresultaat en vergelijkt deze bijvoorbeeld met cijfers van soortgelijke winkels. Cijfers
zijn belangrijk voor het opstellen van je commercieel beleid.

Het commercieel beleid is samengesteld uit de volgende onderdelen:
• Inkoopbeleid
• Verkoopbeleid
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Inkoopbeleid
Bij het inkoopbeleid onderzoek je welke producten je het beste kunt inkopen. Je kijkt
bijvoorbeeld naar prijs en kwaliteit, je vergelijkt verschillende leveranciers en je onderzoekt
op welke manier je producten wil inkopen. Je kunt bijvoorbeeld producten inkopen bij de
groothandel maar soms ook direct bij de fabriek.
Het onderzoeken van de distributie en een keuze maken voor de vormen van distributie valt
ook onder het inkoopbeleid. Met distributie wordt hier bedoeld hoe de artikelen verdeeld en
vervoerd worden. Dit komt in hoofdstuk 2 aan de orde.

In de praktijk wordt het inkoopbeleid voor een manager retail meestal vanuit de organisatie
geregeld. De manager retail is soms wel verantwoordelijk voor de bestellingen van het eigen
filiaal of de afdeling. De ondernemer retail houdt zich alleen bezig met inkoopbeleid.
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Hoe de kunst van het inkopen verandert
De afdeling Inkoop, en dan vooral het onderbuikgevoel van de chef, geldt al jaren als de
drijvende kracht achter succesvolle retailers. Action haalt zestig procent van zijn omzet
uit in-out-producten, verklapte scheidend CEO Ronald van der Mark ooit. Dat geeft een
‘treasure hunt’ voor klanten, waardoor zij gesteund door de lage prijzen vaker per week
terugkomen en langer in de winkel blijven dan bij andere non-foodretailers. Elke winkel
voert 10.000 itemswaarvan er elkeweek 100 tot 150worden vernieuwd. Veertig procent
van de omzet komt volgens Van der Mark uit het vaste assortiment ‘waarvoor mensen
echt naar Action komen’.

Zeven inkopers heeft Action, die volgens Van der Mark heel goed aanvoelen wat mensen willen.
‘Je kunt klanten niets opdringen,’ vertelde hij in Management Team. ‘Ik zou er ook niet geschikt
voor zijn. Bij veel dingen denk ik niet: daar gaan we zo honderdduizend stuks van verkopen.
Maar dat doen zij dus wel.’
Toch werkt het lang niet meer altijd zo, stelt Andrew Dubin tegenover The Wall Street Journal.
Hij was tot afgelopen juni chief merchandising officer van schoenen- en accessoiresmerk Cole
Haan. ‘Vroeger was het: “ik houd van sinaasappels, dus consumenten houden van sinaasappels”.
Tegenwoordig komt er veel meer kijken bij een aankoopbeslissing.’
De chef inkoop, ooit geroemd vanwege zijn gave om trends te spotten, merkt steeds vaker dat
zijn intuïtie door zijn werkgever wordt vervangen door algoritmes. Retailers vertrouwen steeds
meer op rekenwerk dan op het instinct van de inkoopdirecteur in een poging de achterblijvende
verkopen en het veranderende winkelgedrag het hoofd te bieden. Hoofdschuldigen zijn de big
data-tools, die groot zijn geworden door onlineretailers. Spelers die niets moeten hebben van
gokwerk bij de zoektocht naar nieuwe goederen.

Bron: retailnieuws.nl

Verkoopbeleid
Bij het opstellen van je verkoopbeleid onderzoek je hoe je de artikelen en/of diensten die jij
als retailer wilt aanbieden het beste kunt verkopen.

Onderzoek naar je markt doen
Het opzetten of uitvoeren van het commercieel beleid start meestal met een onderzoek naar
de (lokale) markt. Bij het woord markt kun je denken aan de weekmarkt of een markthal met
kramen. Maar als je jouw markt onderzoekt als retailer, onderzoek je wie je klanten zijn, waar
ze vandaan komen en hoeveel klanten er mogelijk zijn. Ook onderzoek je hoe producten worden
aangeboden. Markt gaat over groepen mensen die iets vragen en mensen die iets aanbieden.
Het gaat dus over vraag en aanbod.
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Consumenten nemen steeds minder tijd om dingen die ze dagelijks nodig hebben te gaan
kopen. Slimme ondernemers hebben hierop ingespeeld en zijn abonnementen gaan aanbieden,
denk bijvoorbeeld aan groentepakketten van HelloFresh en scheermesjes van Boldking. Op
deze manier is er een abonnementenmarkt ontstaan.

Het voorbeeld gaat over het gedrag van consumenten.Consumentenzijn mensen die producten
kopen om ze zelf te gebruiken. Het voorbeeld gaat ook over ondernemers die iets aan
consumenten aanbieden. Je spreekt hier over een consumentenmarkt. Een retailer biedt
producten aan op de consumentenmarkt.

Trends en ontwikkelingen volgen
Bij het opzetten van het commercieel beleid kijk je naar de trends en ontwikkelingen die bij
jouw markt horen. Retailers in de mode houden goed bij welke trends op modegebied te
verwachten zijn en met wat voor nieuwe vormen en kleuren de ontwerpers ieder seizoen
komen. Je kijkt best ver vooruit, want een manager/ondernemer retail bepaalt soms een half
jaar, en in sommige branches wel een jaar van tevoren, wat hij in het assortiment opneemt.

11

Hoofdstuk 1 De wereld van de retail



Concurrentie in kaart brengen
Het is ook belangrijk om te weten wie je concurrenten zijn. Je wilt graag weten hoe je
concurrenten de markt benaderen en op welke trends ze inspelen. Je kunt kijken waar de
concurrentie goed en minder goed in is. Hier kun je rekening mee houden in je commercieel
beleid.

Commerciële cijfers berekenen
Dit zijn cijfers die je helpen om te meten hoe je bedrijf ervoor staat. Je kijkt niet alleen of je
winst maakt, maar je kunt ook kijken of je omzet groeit of hoeveel een klant gemiddeld in jouw
winkel besteedt. Deze cijfers helpen je het commercieel beleid samen te stellen en meetbaar
te maken.

Winkelformule bewaken
Een belangrijk onderdeel van het commercieel beleid is klanten interesseren voor de producten
die jij verkoopt. Je kijkt naar welke producten de consumenten vragen en je probeert daar je
assortiment op aan te passen. Hiervoor maak je gebruik van de winkelformule.

De winkelformule is de manier waarop een winkel of winkelketen zijn producten aanbiedt aan
de klant. De belangrijkste elementen uit de winkelformule zijn: doelgroep (welke consumenten
zijn je klanten), de marktpositie (op welk deel van de markt verkoop je) en de retailmix (een
marketinginstrument waarmee je omschrijft welke artikelen je verkoopt, op welke plaats je
dat doet en op welke manier). De retailmix is de marketingmix voor retailers.

Marketingbeleid bepalen
Marketing is een belangrijk onderdeel van het commercieel beleid. Met marketing worden alle
activiteiten bedoeld die een bedrijf onderneemt om in de wensen en behoeften van de doelgroep
te voorzien. Een handig hulpmiddel hierbij is de marketingmix die bestaat uit de verschillende
P’s. Voor retailers bestaat de marketingmix uit plaatsbeleid, productbeleid, prijsbeleid,
promotiebeleid (commercieel), presentatiebeleid en personeelsbeleid. In deze samenstelling
wordt het ook wel de retailmix genoemd.
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De retailmix is een onderdeel van de marketing maar ook een onderdeel van de winkelformule.
Winkelformule en marketing zijn in de retail met elkaar verbonden, in de praktijk zul je beide
tegelijk ontwikkelen en aanpassen.

Opdracht 2 Retail en commercieel beleid
a. Wat is een kenmerk van retail? Kies het juiste antwoord.

Retailbedrijven verkopen aan bedrijven.
Retailbedrijven verkopen aan consumenten.
Retailbedrijven verkopen aan zowel bedrijven als aan consumenten.
Retailbedrijven verkopen aan overheidsinstellingen.

b. Commercieel beleid bestaat uit activiteiten voor het inkoop- en verkoopbeleid.
Geef aan of de volgende woorden bij inkoopbeleid of bij verkoopbeleid horen.

inkoopbeleid / verkoopbeleidwinkelformule

inkoopbeleid / verkoopbeleiddistributie

inkoopbeleid / verkoopbeleidmarktonderzoek

inkoopbeleid / verkoopbeleidconcurrentie

inkoopbeleid / verkoopbeleidkeuze leveranciers
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Opdracht 3 Inkoopbeleid en commercieel beleid
a. Leg uit waarom inkoopbeleid een onderdeel is van het commercieel beleid.

b. Leg uit waarom commercieel beleid van levensbelang is voor een retailer.

Opdracht 4 De markt van de retailer
Geef een voorbeeld van de markt van een retailer.

1.2 Andere taken van demanager/ondernemer retail
Het commercieel beleid uitvoeren is één taak van de manager/ondernemer retail. Maar om
een retailbedrijf te leiden, moet je meer kennen en kunnen.

Naast het uitvoeren van het commercieel beleid houdt de manager/ondernemer retail zich
ook bezig met:
• Verkoopactiviteiten organiseren en uitvoeren
• Voorraad en goederenstroom beheren
• Financieel beleid opzetten en/of uitvoeren
• Leidinggeven en personeelsbeleid vormgeven
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