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Kerntaak en werkprocessen

In dit boek komen de volgende kerntaken en werkprocessen aan de orde:

Manager retail:
B1-K1  Beheert goederenstroom en voorraad
B1-K2  Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit
B1-K4  Voert beleid van de organisatie uit

Werkprocessen bij kerntaak B1-K1 (Manager retail)
B1-K1-W2 Beheert de winkelpresentatie  hfdst. 4 en 5

Werkprocessen bij kerntaak B1-K2 (Manager retail)
B1-K2-W1  Coördineert de uitvoering van hospitality binnen het organisatie-

onderdeel  hfdst. 6
B1-K2-W6 Handelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten af  hfdst. 5 en 6

Werkprocessen bij kerntaak B1-K4 (Manager retail)
B1-K4-W1 Vertaalt ondernemingsbeleid naar de eigen situatie  hfdst. 1 t/m 6
B1-K4-W2  Voert een activiteitenplan uit en doet verbetervoorstellen voor 

beleid  hfdst. 2, 4 en 5
B1-K4-W4  Verwerkt assortiments-, verkoop-, voorraad- en klant-

gegevens  hfdst. 2
B1-K4-W6  Profileert de organisatie/het organisatieonderdeel op lokaal 

niveau  hfdst. 1 en 5

Ondernemer retail:
B1-K1  Start een retailonderneming
B1-K2  Richt de retailonderneming in
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
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Werkprocessen bij kerntaak B1-K1 (Ondernemer retail)
B1-K1-W1 Bepaalt het (toekomst)beeld van de onderneming  hfdst. 1 en 5

Werkprocessen bij kerntaak B1-K2 (Ondernemer retail)
B1-K2-W1  Geeft de bedrijfsprocessen van de onderneming vorm  hfdst. 1 

t/m 6
B1-K2-W2 Koopt in voor de onderneming   hfdst. 2
B1-K2-W3  Zorgt voor de inhoud en vormgeving van (online-)communicatie-, 

promotie- en verkoopkanalen  hfdst. 1, 5 en 6
B1-K2-W5  Richt de (fysieke) verkoopruimte, voorraadruimte(n) en de omgeving 

van de onderneming in  hfdst. 4 en 5

Werkprocessen bij kerntaak B1-K3 (Ondernemer retail)
B1-K3-W1  Bewaakt de marktpositie van de onderneming  hfdst. 1 t/m 6
B1-K3-W3  Bepaalt de attentiewaarde en hospitality van de 

onderneming  hfdst. 4, 5 en 6
B1-K3-W4 Onderhoudt zakelijke contacten  hfdst. 5
B1-K3-W5  Houdt trends en ontwikkelingen bij en innoveert de 

onderneming  hfdst. 2

Werkprocessen bij kerntaak B1-K4 (Ondernemer retail)
B1-K4-W3 Presenteert en promoot de retailonderneming  hfdst. 5

Werkprocessen bij kerntaak B1-K5 (Ondernemer retail)
B1-K5-W1  Verzorgt de (fysieke en online-)artikelpresentatie en promotie-

informatie  hfdst. 4 en 5
B1-K5-W2 Geeft uitvoering aan hospitality  hfdst. 6
B1-K5-W6  Handelt (online-)verzoeken, bestellingen en/of klachten 

af  hfdst. 1 en 5
B1-K5-W7 Verwerkt (online-)bestellingen en retouren  hfdst. 1 , 4, 5 en 6

Daarnaast komen in dit boek kerntaakoverstijgende onderwerpen aan de orde.
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Inleiding

De vraag is hoe je als retailer het beste je 

producten aan de consumenten kunt 

aanbieden. Deze vraag beantwoordt de 

manager retail of ondernemer retail in het 

marketingbeleid. Een belangrijk onderdeel 

van het marketingbeleid is de retailmix. In dit boek staan vijf van de 6 

P’s uit de retailmix centraal.

Het eerste hoofdstuk gaat over de verschillende vormen van 

marketing en de retailmix. Daarnaast is er een inleiding op de 

mogelijkheden van e-commerce. In de volgende hoofdstukken wordt 

steeds één van de P’s behandeld. In hoofdstuk 2 wordt de P van 

product behandeld, dit gaat over assortimentsbeleid, hoofdstuk 3 

gaat over prijs, hoofdstuk 4 over presentatie en hoofdstuk 5 over 

promotie. Hoofdstuk 6 gaat ten slotte over personeel.

De P van plaats wordt hier niet als apart onderwerp behandeld. 

Dit retailinstrument is in Commercieel beleid 1 deel B aan de orde 

gekomen. 

 personeel

 promotie

 presentatie

  prĳ s product

 plaats

In dit boek komen de volgende onderwerpen van de marketingmix aan bod:



Opdracht

Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen. 
www.use.li/e20/0032

Webwinkels bieden vaak veel verschillende artikelen aan. Niet alle artikelen 
hebben de webwinkels op voorraad.
 Op welke manier kunnen webwinkels al deze artikelen aanbieden?
 Wat vind jij van deze mogelijkheid voor de handel via internet?
 Welke P’s uit de retailmix komen aan bod als je kiest voor aanbod van heel 

veel verschillende artikelen?
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Hoofdstuk 1

Retailmarketing

Als retailer is het een uitdaging om zo veel mogelijk producten te 

verkopen, maar ook om consumenten weer naar je winkel te krijgen 

om opnieuw iets bij je te kopen. Om dit proces goed te organiseren, 

kun je gebruikmaken van marketing voor de retail. Hierbij maak je 

gebruik van de 6 P’s uit de retailmix.

Dit hoofdstuk start met retailmarketing als onderdeel van de 

consumentenmarketing. Ook worden andere vormen van 

retailmarketing behandeld. Daarna komt de retailmix aan bod. De 

retailmix is de marketingmix voor retailers. De retailmix is een heel 

belangrijk hulpmiddel voor de retailer. Daarom herhalen we eerst 

kort de leerstof hierover uit Commercieel beleid 1 deel A. Verder is 

er in dit hoofdstuk aandacht voor e-commerce en manieren om 

e-commerce in te zetten voor een webwinkel.
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1.1 Retailmarketing
Retailers maken reclame, nemen goede verkopers aan of presenteren een 
mooie etalage. Dit doen ze om de verkoop van producten te verhogen en 
daarmee hun doelgroep in de behoefte te voorzien. 

Alle taken die een retailer uitvoert om de verkoop van producten te verhogen, 
worden marketing genoemd. Marketing  bestaat uit alle activiteiten die als doel 
hebben winst te verwerven door op de lange termijn in de wensen en behoeften 
van de doelgroep te voorzien.
Marketing kan op verschillende manieren worden ingedeeld. Zo wordt marke-
ting vaak ingedeeld naar de eindgebruiker waarop de marketing gericht is. Bij 
marketing die gericht is op bedrijven spreek je van Business-to-Business (B2B) 
marketing . Bij marketing gericht op consumenten spreek je van Business-to-
Consumer (B2C) marketing .
Je kunt marketing ook indelen naar het soort activiteiten. Bijvoorbeeld: dien-
stenmarketing, handelsmarketing, industriële marketing en 
consumentenmarketing.

CONSUMENTENMARKETING
Retailers maken gebruik van consumentenmarketing . Onder consumentenmar-
keting valt alle marketing voor producten waarvan de consument de 
eindgebruiker is.

Een fabrikant van wasmachines verkoopt zowel wasmachines voor consumen-
ten als industriële wasmachines voor bijvoorbeeld het gebruik in hotels. De 
fabrikant benadert hiermee verschillende doelgroepen met een eigen marke-
tingstrategie. 
De consumentenmarkt wordt op verschillende manieren benaderd. Consumen-
ten worden benaderd via advertenties op tv, er is een demonstratieruimte waar 
verkopers de wasmachines kunnen testen en vertegenwoordigers presenteren 
de machines bij de groothandel. De uiteindelijke gebruiker van deze machines is 
de consument, dus hier is sprake van consumentenmarketing.
De horeca, waaronder hotels, worden met een eigen marketingstrategie bena-
derd, bijvoorbeeld door vertegenwoordigers die de bedrijven bezoeken. Omdat 
de eindgebruiker een bedrijf is, valt deze vorm van marketing niet onder de 
consumentenmarketing.

Fabrikanten, groothandels of retailers kunnen consumentenmarketing inzetten. 
In het voorgaande voorbeeld verzorgt de fabrikant de marketing. De marketing 
door retailers is ook een vorm van consumentenmarketing, zij richten zich 
namelijk op de consument. Deze vorm van consumentenmarketing heet ook wel 
retailmarketing .
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 Consumentenmarketing door fabrikant  Retailmarketing

Trademarketing

TRADEMARKETING
In de handel wordt ook veel aan marketing gedaan. Denk maar aan fabrikanten 
die hun artikelen aan de groothandel proberen te verkopen of de folders van de 
groothandel om de retailer tot koop aan te zetten. B2B-marketing in de handel 
wordt daarom ook wel trademarketing  of handelsmarketing  genoemd. Er vindt 
namelijk marketing binnen de verschillende schakels in de handel plaats. De 
marketing vanuit de fabrikant of groothandel gericht op de detaillist wordt ook 
wel detaillistenmarketing  genoemd.

 ? Maak nu vraag 1 tot en met 4.

1.2 Retailmix
Als er over marketing wordt gesproken gaat het al snel over de P’s. De P van 
product, van plaats of promotie. De P’s samen vormen een hulpmiddel om je 
marketingbeleid goed in te vullen.

In de retail wordt gebruikgemaakt van een mix met zes instrumenten: de 6 P’s. 
Dit is de marketingmix  voor de retail ofwel de retailmix .

In dit boek wordt in elk van de volgende hoofdstukken een retailinstrument 
behandeld. Hierna vind je een korte samenvatting van de zes retailinstrumenten.
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 Plaats
Dit is de plaats  waar de winkel is gevestigd. Dit kan een fysieke winkel zijn maar 
ook een webwinkel of een app op een smartphone. Je zou kunnen zeggen: dit is 
waar het verkooppunt te vinden is. 
De plaats wordt door retailers beschouwd als het minst flexibele marketingin-
strument van de retailmix. Als de retailer eenmaal een plek gekozen heeft, kan 
hij niet zo snel meer wisselen. Het wijzigen van een plaats brengt namelijk veel 
kosten met zich mee. Daarnaast moet je dan weer veel moeite doen om ervoor 
te zorgen dat de consumenten je kunnen vinden. Omdat het instrument plaats 
niet flexibel is, wordt in de retail vaak na het bepalen van de winkelformule met 
het invullen van het retailinstrument plaats gestart.
Het retailinstrument plaats is behandeld in het boek Commercieel beleid 1 deel B.

Plaats 
waar de onderneming

 is gevestigd

Product (dienst)
dat de onderneming 

verkoopt

Prĳ s
van het product

Promotie 
(reclame) van de onderneming 

en het product 

Presentatie 
van de onderneming

en het product 

Personeel
dat het product verkoopt

€
DE P’S VAN DE RETAILMIX
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 Product
Bij het product  gaat het om alles wat op de markt wordt aangeboden. In het 
geval van een winkel gaat het dus om de artikelen en diensten die in de winkel 
te koop zijn. Maar het marketinginstrument product is breder, het gaat over je 
hele assortiment en de daarbij horende assortimentsbeslissingen  die je neemt. 
Het gaat over welke artikelen, welke merken en verpakkingen je gaat verkopen. 
Maar ook over de manier van serviceverlening zoals bijvoorbeeld garantie en 
verzendkosten.
Het marketinginstrument product is een 
redelijk flexibel instrument. Een artikel dat 
niet winstgevend is, kun je makkelijk uit je 
assortiment verwijderen. Artikelen die nieuw 
op de markt komen, kun je makkelijk in je 
assortiment opnemen. Je kunt ook artikelen 
tijdelijk in je assortiment opnemen om te 
testen of er voldoende vraag naar is.

 Prijs
Bij het marketinginstrument prijs  gaat het 
om het vaststellen van de prijs, maar je kunt 
met het instrument prijs ook laten zien wat 
voor soort winkel je bent. Je kunt concurreren 
met het instrument prijs door de prijs net iets 
lager te laten lijken, of juist hele makkelijke 
ronde prijzen gebruiken. Prijs is het meest 
flexibele marketinginstrument, je kunt een 
prijs makkelijk aanpassen.

 Promotie
Promotie  bestaat uit alle activiteiten die de onderneming verzorgt met als doel 
de verkoop te bevorderen. Denk hierbij aan prijsacties, folders, direct mail, 
sociale media of de inzet van een website voor een fysieke winkel.
Promotie en commerciële winkelpresentatie hangen nauw samen. Beide zijn 
direct gericht op het bevorderen van de verkoop. Een promotieactiviteit heeft 
geen effect als de presentatie in de winkel niet aansluit, en een leuke presentatie 
in de winkel heeft geen effect als er geen klanten op afkomen.

 (Commerciële) presentatie
Bij het marketinginstrument presentatie  gaat het om de inrichting en aankle-
ding van de (web)winkel. Door de juiste sfeer te creëren aan de buitenkant, maar 
ook in de winkel, laat je de consument zien wat voor soort winkel ze kunnen 
verwachten.

De prijs is een heel flexibel marketinginstrument.



14

 Personeel
Het personeel  is het marketinginstrument dat de winkel een gezicht geeft. 
Klanten zijn heel gevoelig voor de juiste sfeer in de winkel. Personeel kan helpen 
om de sfeer in de winkel op de juiste manier in te vullen, in de eerste plaats door 
klantvriendelijk te zijn, maar ook door de presentaties in de winkel netjes te hou-
den.
In tegenstelling tot de andere marketinginstrumenten wordt het marketingin-
strument personeel bij online-shopping zoals webwinkels heel anders ingezet 
dan bij fysieke winkels. In een fysieke winkel is het personeel een visitekaartje. 
Online is dat bijvoorbeeld de homepage van een website. Toch is hier het instru-
ment personeel wel belangrijk; de websitebouwer, online-marketeer, 
magazijnmedewerker en klantenservice zorgen er allemaal voor dat de klant die 
daar kan en wil kopen goed bediend wordt.

WINKELFORMULE
Alle instrumenten van de retailmix moeten goed op elkaar aansluiten en passen 
binnen de winkelformule . De winkelformule is de manier waarop een winkel of 
winkelketen zijn producten aanbiedt aan de klant. Daarom is het van belang dat 
de winkelformule eerst wordt ingevuld voordat het marketingbeleid inclusief de 
retailmix ingevuld kan worden.
De winkelformule bestaat uit:

 Doelgroep
Een doelgroep  is een groep mensen met specifieke kenmerken, wensen en 
behoeften waarop je de winkel afstemt. Deze groep mensen vertegenwoordigt 
het marktsegment, het gedeelte van de markt waarop jij je richt.

 Marktpositie 
Met de marktpositie wordt bedoeld hoe een winkel zich onderscheidt in het 
segment van de markt. Een winkel die zich hoog in de markt positioneert, voegt 
extra diensten (zoals advies, service en winkelsfeer) toe aan de artikelen; klanten 
zijn bereid daarvoor meer te betalen.

WINKELFORMULE

De doelgroep De marktpositie Retailmix

++
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 Retailmix
De 6 P’s van de retailmix die hiervoor zijn behandeld, vormen ook een onderdeel 
van de winkelformule.
De winkelformule is al behandeld in het boek Commercieel beleid 1 deel A.

De definitie voor winkelformule wordt niet overal hetzelfde gegeven. Verschil-
lende wetenschappers maar ook winkelketens bouwen de winkelformule soms 
net anders op. Combinaties die je tegen kunt komen, zijn:
 Winkelformule: consumentenbehoefte, doelgroep, retailmix
 Winkelformule: doelgroep, marktpositie, assortiment

? Maak nu vraag 5 en 6.

1.3 Bricks-clicks-ticks
De laatste jaren is het winkellandschap sterk veranderd. Door bijvoorbeeld de 
opkomst van internet met webwinkels en het gebruik van de smartphone zijn 
er naast fysieke winkels ook veel andere manieren van verkoop aan 
consumenten ontstaan.

De consument kan kiezen uit verschillende verkoopkanalen. Hij kan zijn aanko-
pen in een fysieke winkel doen, via een website of via apps op andere mobiele 
apparaten. Dit wordt aangeduid met bricks-clicks-ticks.

Het woord bricks vertegenwoordigt hierbij de stenen, fysieke winkels. Met clicks
wordt de online-e-commerce-omgeving bedoeld waarop je klikt met een muis. 
Denk bijvoorbeeld aan kopen via een webwinkel. En sinds de opkomst van 
smartphones en tablets is het touchscreen steeds algemener geworden. Met 
ticks wordt het tikken op of aanraken van het touchscreen bedoeld. Er kunnen 
verschillende combinaties van bricks-clicks-ticks als verkoopkanaal worden 
gebruikt.

!

VERKOOPKANALEN

Bricks Clicks Ticks
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Coolblue is gestart als webwinkel (clicks 
en ticks), maar heeft inmiddels ‘kijkwin-
kels’ geopend (bricks). Klanten kunnen 
hier de producten die ze willen aanschaf-
fen bekijken.

Het is mogelijk om te verkopen via een fysieke winkel of een webwinkel of om 
beide vormen te gebruiken. In de retail worden op deze manier vier verschillende 
combinaties van verkoopkanalen  onderscheiden.

 Monochannel of singlechannel 
Monochannel  betekent dat de verkoop tussen retailer en consument maar via 
één verkoopkanaal plaatsvindt. Dus bijvoorbeeld alleen via een winkel, een 
webwinkel of bijvoorbeeld huis-aan-huisverkoop. Een ander woord voor mono-
channel is singlechannel. In de retail kom je beide woorden tegen.

catalogus app webshop winkel

Crosschannel Omnichannel

catalogus app webshop winkel 

catalogus winkel

webshopapp

Monochannel Multichannel

COMBINATIE VAN VERKOOPKANALEN

winkel webshop

of




