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OPiNie
The Moments Of Truth

Wetenschappelijk bewijs hoeft niet meer: 
tijdens zijn (of haar) winkelbezoek beslist 
de Belgische klusser in ruime mate over 
merkenkeuze, kleuren, aantallen, afmetin-
gen, verpakkingen, toebehoren, en derge-
lijke. De conclusies luiden immers steeds 
dezelfde: elke dhz-zaak en tuincentrum in 
dit land beschikt tijdens elk bezoek over 
iets meer dan 20 minuten om klanten al of 
niet positief te beïnvloeden voor wat finaal 
in de winkelkar terecht komt. En toch is het 
opmerkelijk dat ontzettend veel verleidings-
middelen, overdadig zelfs, worden ingezet 
om klanten naar de winkel te lokken (pull 
technieken), terwijl net die wetenschappe-
lijke vaststellingen ons vooral aanbevelen 
om de grootste marketinginspanningen in 
te zetten terwijl de consument zich voor het 
winkelschap bevindt (push technieken).

Klantengegevens
Nogal wat retailers hebben door de jaren 
heen ontelbare investeringen gedaan om 
data over hun klanten te verzamelen met 
behulp van bonus- en pluskaarten, kassage-
gevens, e-verkeer, opendeurdagen, wed-
strijden, noem maar op. Sommigen onder 
hen schakelden inmiddels een versnelling 
hoger en zorgen er voor dat al deze in-
formatiestromen optimaal op elkaar wor-
den afgestemd (datamining). Echter, die 
data blijven data, netjes beheerd in syste-
men en processen, gekoesterd als een ka-
pitaal. Geen werkkapitaal, zo blijkt. Hoe 
performant deze processen ook mogen 
zijn, ze weerspiegelen -hoe je het draait of 
keert- een post-analyse van shop- en koop-
gedrag. En per definitie vertegenwoordi-
gen ze vooral geen momentopname van 
wat zich daadwerkelijk afspeelt tijdens het 
winkelbezoek, voor het winkelschap, in de 
kassa-rij ter hoogte van promotieboxen en 
gondola-hoofden.

Mobiele interactie
De uitdaging bestaat er dus in de symbiose 
te creëren tussen hetgeen we effectief al 
wisten i.v.m. klantengedrag en wat er ‘real 
time’ in de winkel gebeurt. Een doordachte 
symbiotische analyse zal ertoe leiden dat 
we gerichter communiceren, of liever in-
terageren met de consument. Even verdui-
delijken en illustreren met een voorbeeld: 
eens we beheersen welk type klant de nei-
ging heeft te surfen alvorens zich voor be-
langrijke aankopen naar de fysieke winkel 
te begeven; lijkt het toch vanzelfsprekend 
dat we met die specifieke doelgroep meer 
digitaal gaan communiceren en zelfs mo-
biel interageren tijdens het winkelbezoek. 
De technologie (traceerbaarheid en klan-
tenherkenning) daarvoor is beschikbaar en 
vooral betaalbaar, ook voor zelfstandige 
detailhandelaars. Daartegenover blijkt de 
klassieke foldercommunicatie (direct marke-
ting) dan meer toepasselijk voor de door-
snee shopper die nog steeds enkel zweert 
bij fysieke winkelbezoeken waar contact 
en zintuigelijke ervaringen doorslagge-

vend blijven.

empathie voor de klant
Dergelijke analyses tonen aan dat er meer-
dere ‘Momenten van Waarheid’ zijn die 
verschillende vormen van interactie met 
de shopper/klant vereisen in functie van 
gevoeligheden, verwachtingspatronen en 
voorkeuren. De kernvraag bestaat er voort-
aan in te bepalen wie van uw specifieke 
klanten -en op welke manier- met uw win-
kel interageert op een felicitatie-sms na 
een belangrijke aankoop, een tevreden-
heidsenquête per mail, een persoonlijke 
postkaart in de bus die hij op zijn verjaar-
dag thuis ontvangt. Een optimale beheer-
sing van deze verschillende momenten van 
waarheid vormt de essentie voor klanten-
trouw net omdat er empatisch ingespeeld 
wordt op de manier waarop de klant wenst 
aangesproken te worden. Stel je voor, je 
ontvangt een whatsup bericht -vanuit een 
gesegmenteerde Brico-databank van 
Iphone bezitters- net op het ogenblik dat 
je voor de eerste keer jouw gloednieuwe 
Kaduva gasbarbecue aan de praat hebt 
gekregen en de eerste lamskoteletjes op 
de rooster liggen: ‘Smakelijk eten en ge-
niet van uw nieuwe aankoop, getekend uw 
winkeldirecteur’. Dubbel genot bovenop 
een niet te evenaren promotieprijs in de 
mid-juni folder…

Social media
Niettemin, de allergrootste uitdaging be-
staat er in om die symbiose verder door 
te trekken naar social media kanalen: mo-
menten van waarheden verankeren met 
communities. En dan nog, de basisvoor-
waarden opdat al die momenten echte 
waarheidsmomenten worden, zijn door 

menigeen gekend, laat staan niet altijd 
toegepast: geen out-of-stocks, oprechte 
klantgerichtheid, uitmuntend dienstbetoon, 
expertise en professionalisme, snelheid in 
afhandeling van online en offline aanko-
pen. De wetenschap en de technologie on-
derbouwen de momenten van waarheid, 
op voorwaarde dat alles wat je doet strookt 
met de werkelijkheid… Ongeacht de sym-

biose waarvoor je opteert: indien je die ba-
sisvoorwaarden al onder de knie hebt, dan 
mag je met een gerust geweten dit opinie-
stuk afsluiten in de overtuiging dat er tussen 
ons sowieso toch nog een goed chemie be-
staat of ontstaat. Geniet van de zomer, de 
barbecue en vooral die unieke interacties 
met de consument, uw trouwe klant!
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