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bijverkoop van servicegerichte 
producten.”

Hoewel retailers de noodzaak van 
het (blijvend) opleiden en trainen 
van medewerkers onderkennen, 
investeert in de praktijk maar 
twintig procent van alle retailers in 
klantgerichte (verkoop)trainingen, 
schatten De Bree en Roozen. De 
economische crisis eist inmiddels 
zijn tol. En dus is er verandering 
nodig. “Ook lijken retailers zich niet 
ten volle bewust van de veranderin
gen in klantgedrag”, signaleert De 
Bree. “De klant is mondig en shopt 
overal, maar hecht tegelijkertijd sterk 
aan persoonlijke beleving den 
oprechte aandacht. Retailers moeten 
een verbintenis aangaan met hun 
klanten. Dat kan juist op de winkel
vloer.”

Als werkgever worstelt de detail
handel ook met zijn imago. Jongeren 
zien werken in de winkel als tijde
lijke bijbaan. De branche roept dit 
‘slechte imago’ over zichzelf af, 

maar weinig oog voor de relatie met 
de klant”, merkt De Bree op. 

Roozen vult aan: “Je kunt ook 
beide doen. Een mooi voorbeeld 
daarvan is de Apple Store. Daar 
nemen medewerkers alle tijd voor 
klanten en begeleiden ze je van A 
tot Z. Het personeel is gastheer en 
expert tegelijk. Daar moet het in 
retail naartoe. Een standaard ver
haaltje afsteken, dat kan echt niet 
meer.”

Bewuster 
Volgens De Bree moeten mede
werkers ook bewuster worden wie ze 
voor zich hebben. “Jonge klanten 
vragen vaak om een andere benade
ring dan een vijftigplusser. In 
trainingen maken we medewerkers 
daarvan bewust. We leren ze mensen 
te observeren, gesprekstechnieken te 
hanteren om de juiste vragen te 
kunnen stellen en ook hoe ze zich in 
een klant kunnen inleven. Voor 
oudere klanten is vertrouwen  
belangrijk. Zij willen het gevoel 
hebben dat ze worden geholpen, ook 
als er achteraf iets mis is met hun 
aankoop. Voor een van onze retail
klanten die relatief veel oudere 
klanten trekt, ontwikkelden we een 
training op maat. Daarna zag het 
bedrijf de verkopen binnen die 
specifieke doelgroep stijgen, met 
name doordat er meer werd gelet op 

O
p hun kantoor in Lochem 
spreken De Bree en Roozen hun 
zorgen uit over de situatie in 

‘retailland’. Op tafel staan theekopjes 
van Rituals. Ze onderhouden geen 
zakelijke relatie met het bedrijf, 
maar roemen spontaan de klant
vriendelijkheid van de formule. 
Roozen: “Medewerkers heten je 
welkom, stellen vragen zonder zich 
op te dringen. Rituals biedt de juiste 
balans en beleving.”

Trainings en organisatieadvies
bureau V.R.I.S. ondersteunt directie 
en management van met name 
nonfoodretailers, waaronder elektro
nicaketen BCC, met onder andere 
leiderschaps en communicatie
trainingen, ziekteverzuimtrainingen, 
outplacement, intervisie en/of 
coaching. De Bree: “Retailers 
omschrijven ons ook wel als het 
‘huis van gedragsverandering’, 
omdat we volgens hen verander
ingen in gedrag daadwerkelijk 
borgen.” 

De Bree, oprichter/eigenaar, en 
Roozen, collegatrainer en (team)
coach bij het bureau, bezoeken als 
professionals regelmatig diverse 
winkels en stellen dat veel winkel
medewerkers ‘nog wel wat kunnen 
leren als het gaat om leiderschaps 
en verkoopvaardigheden en het 
aansluiten bij de klantbeleving’. “Er 
is veel aandacht voor productkennis, 

‘Er is te weinig oog  voor de klant’
Het gaat in retail te vaak over output en niet 

over de manier waarop die output kan worden 
bereikt, bijvoorbeeld door te kijken naar de 

kwaliteiten van het winkelpersoneel. Dat 
vinden Jacqueline de Bree en Femke Roozen van 
trainings- en organisatieadviesbureau V.R.I.S. Zij 
missen bij veel bedrijven een duidelijke visie op 
de formule, evenals een doorvertaling daarvan 

naar het gedrag van medewerkers. 
Door: Hanneke van BlaDel 

Bureau V.R.I.S.:
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aangaan met 
hun klanten. 
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gevallen nog het geld wordt 
verdiend.” 

De Bree mist visie in retail. Daar-
naast wordt de visie die er is te 
weinig uitgedragen binnen de 
organisatie. “Het onderscheidend 
vermogen van een formule is daar-
door onvoldoende zichtbaar voor de 
klant op de winkelvloer. Bedenk als 
retailer waar je focus ligt. Ga vervol-
gens na wat medewerkers daarvoor 
nodig hebben. Juist nu is het 
belangrijk om herkenbaar en 
betrouwbaar te zijn en te investeren 
in beleving, leiderschaps- en com-
municatieve vaardigheden. Dat 
levert meer rendement op, want 
wanneer klanten niet alleen oplos-
singsgericht maar ook prettig worden 
geholpen dan komen zij terug.” 

Om te transformeren tot een 
toekomst- en klantgericht bedrijf 
adviseert De Bree een scan te maken 
van de huidige situatie en stil te 
staan bij vragen als: waar wil je als 
retailorganisatie naartoe? Wat zijn de 
doelen op korte, middellange en 
lange termijn en hoe ga je die op 
strategisch, tactisch en operationeel 
niveau realiseren? Roozen: “Vervol-
gens ga je die doelen vertalen naar 
concept, assortiment en medewer-
kers binnen alle kanalen. Kortom: 
van beleid naar gedrag op de  
winkelvloer. Onze ervaring is dat 
een HR-directeur of -manager die 
strategisch kan denken, goed kan 
bijdragen aan het realiseren van die 
organisatiedoelen.” Om de visie en 
de doorvertaling daarvan naar 
gedrag te borgen, is het belangrijk 
dat de nieuwe aanpak wordt 
ingebed in de structuur van het 
bedrijf en terugkomt tijdens werk-
overleggen, functioneringsgesprek-
ken, het ochtendgesprek van de 
filiaalmanager of in de nieuwsbrief 
van het hoofdkantoor. De Bree:  
“De kernvraag blijft echter: willen 
retailers écht investeren in ander 
gedrag en gaan ze dat op korte 
termijn oppakken?” 

duele talenten zichtbaar worden. Als 
een medewerker doet wat hij leuk 
vindt en leert hoe hij een verkoop-
gesprek positief kan beïnvloeden, 
levert dat een hogere productiviteit 
op en is hij misschien ook minder 
vaak ziek.” Roozen vult aan: “We 
stellen vaak vast dat winkelmede-
werkers veel moeten waarmaken. Ze 
hebben daarbij ondersteuning nodig 
om zich bewust te worden van hun 
kwaliteiten om deze in te zetten op 
de winkelvloer.” De Bree en Roozen 
pleiten er dan ook voor leiding-
gevenden en winkelmedewerkers 
meer verantwoordelijkheden te 
geven. “Wij zijn absoluut vóór het 
stellen van doelen. Het is alleen 
belangrijk dat medewerkers betrok-
ken en gemotiveerd zijn om te 
bedenken hoe ze die kunnen berei-
ken.” 

Focus
Momenteel verkeert een aantal 
retailers in de problemen en komen 
sluitingen van winkels en zelfs 
faillissementen meer en meer voor. 
De Bree vreest dat er de komende 
tijd nog meer retailers zullen omval-
len. “Het is vijf voor twaalf voor 
veel retailers.” Dit is volgens haar 
niet alleen te wijten aan de econo-
mische malaise. “De focus is bij 
sommige spelers te veel op online 
komen te liggen, met als gevolg dat 
er te weinig aandacht is geweest 
voor de winkel. Terwijl daar in veel 

stellen De Bree en Roozen. Veel 
ketens zien hun medewerkers als 
‘kostenpost’ in plaats van ‘onder-
scheidend vermogen’. Ook gaat het 
in retail vaak over output, waarbij 
meestal verkoopgerelateerde doelen 
worden opgelegd, en het dus niet 
gaat over kwaliteit of vakmanschap. 

De Bree: “Retailers realiseren zich 
onvoldoende dat het rendement 
verbetert als ze investeren in 
gedragstrainingen, waarbij de indivi-

‘Er is te weinig oog  voor de klant’
‘Het is vijf 
voor twaalf 
voor veel 
retailers’

 ‘E-lEarning is aanvulling’
Veel retailers omarmen e-learning om medewerkers kennis te laten maken met het bedrijf of om hen 

in korte tijd kennis bij te brengen. Jacqueline de Bree van trainings- en organisatieadviesbureau V.R.I.S. 
waarschuwt dat vak- en/of productkennis slechts een onderdeel vormen van het ‘vakmanschap’ in retail. 
“Medewerkers moeten vooral over de juiste houding, leiderschapskwaliteiten en verkoopvaardigheden 
beschikken. Iedere retailer weet dat je niet alleen via e-learning kunt leren. Feitelijk begint het bij de 
werving en selectie en is het verstandig dat retailers medewerkers screenen op de waarden van de organi-
satie in concreet gedrag. Organisatiewaarden, vertrouwen en bewustwording vormen ook het vertrekpunt 
van onze leiderschaps- en communicatie-trainingen. Van daaruit zoomen we in op de individuele behoeften 
van leidinggevenden en medewerkers. Een ieder heeft immers zijn eigen ontwikkelpunt. Dat is de enige 
manier om organisatiedoelen te behalen en te borgen.” > bureauvris.nl
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