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OPINIE

Vakantiemijmeringen
Elke vakantie begint met de beste inten-
ties: onthaasten, ontspannen, extra aan-
dacht voor partner en kinderen, het hoofd 
helemaal leeg maken, een goed boek uit-
lezen… En resulteert bijna altijd in een 
nieuwe reeks snapshots van zalige mo-
menten, verrassende belevingen, onver-
getelijke ontmoetingen en ontdekkingen 
waarmee we nog enkele weken zoet zijn. 
Zelfs zonder smartphone, notebook of 
agenda -en in ons geval zelfs geen wifi-
verbinding- ontwaakt zich een proces 
waarbij meteen de komende dagen tot in 
de kleinste details mentaal worden voorge-
schoteld. Een soort forecast, zonder struc-
tuur, maar toch met die ‘good feeling’ vol 
goede voornemens. De lijst is niet exhaus-
tief. Het start met jezelf als individu, ma-
nager, werknemer en eindigt met je eigen 
intrinsieke professionele bijdrage voor een 
betere, performantere DHZ-wereld.

Wait and see
Die ‘Waarom-Mijmermomenten’ vormen 
een spiegelbeeld waardoor men onver-
biddelijk met eigen ogen in eigen boe-
zem dient te kijken. Waarom heeft mijn 
Key Account Manager de transformatie 
naar Handy Home gemist? Waarom haal-
den we die broodnodige referentiering 
bij Hubo Hasselt niet binnen? Waarom 
beschik ik als leverancier nog steeds niet 
over een 360° perspectief met bench-
marks om elke onderhandeling met meer-
waarde te onderbouwen? Waarom verlaat 
ik nooit mijn comfortzone om te aanhoren 
en vooral te distilleren wat een Belgische 
retailer te vertellen heeft op een internati-
onaal congres in Madrid of Toronto over 
de samenhorigheid van A-merken en pri-

vate labels? Waarom heb ik als CEO nog 
steeds geen onderhoud gehad met de 
CEO van de marktleider over de kansen 
die voor het grijpen liggen in een strate-
gische overbruggingsperiode? Waarom 
ging mijn inkoper nog geen kijkje nemen 
in het productieproces van een handge-
maakt gereedschapsassortiment ‘made in 
Belgium’ om inzicht te bekomen over het 
onderscheidend vermogen en de kwali-
teit? Waarom heb ik nog geen strategisch 
plan klaar met betrekking tot de toekomst 
van de Prova-centrale in de veronderstel-
ling dat de ijsvogel zich straks in Naninne 
weet te nestelen. De kille waarheid is dat 
weinigen hierover geen enkele vorm van 
projectie willen maken, met de daaraan 
verbonden consequenties en vooral di-
verse scenario’s inzake assortiments-, prijs- 

en logistiek beleid. Wait and see, tout va 
très bien, Madame la Marquise… ‘We 
behandelen het probleem wel zodra deze 
zich voordoet’, is en blijft een politieke in-
gesteldheid waaraan velen een vrij onze-
kere houvast lijken te hebben.

Vlam in de pijp
Nu de koffers terug zijn opgeborgen en 
de batterijen opgeladen, dienen we de 
‘waarom –vragen’ om te buigen naar ‘hoe- 
en doe-actiepunten’ aan de vooravond van 
2015. Korte en middellange termijn actie-
punten met een doordacht plan om samen 
met retail en industrie de vlam terug in pijp 
te krijgen met meer duurzaamheid, gefun-
deerd op wederzijds belang. Een betere 
zomer in bepaalde tuinsegmenten is een 
momentopname waarop men niet mag en 
kan kapitaliseren wanneer straks het bud-
get 2015 wordt vooropgesteld. Net zoals 
een groei van enkele bescheiden procent-
jes in bepaalde categorieën vaak enkel 
het gevolg is van een dankbare samen-
loop van omstandigheden. De huidige ba-
lans in omzet, volume en winst is verre van 
positief. Iedereen zal een tandje moeten 
bijsteken. En we kunnen dat best wel van-
uit een verhoopte win-win situatie aanpak-
ken. Binnen amper een jaar kondigt DIY 
& Homing zich alweer aan. Voor sommi-
gen vormt Kortrijk 2015 nog geen priori-
teit, terwijl anderen nu net al de krijtlijnen 
bepaald hebben voor een opmerkelijke 
beurscampagne met innovatie, line exten-
sion en klantgerichte schapconcepten als 
strijdwapen. Vooral op dit vlak vormen 
tal van buitenlandse beurzen een unieke 
benchmark om frisse ideeën op te doen 
inzake nieuwe producten, verpakkingen, 

merchandising en trends in het algemeen: 
Ambiente, Maison & Objet, Les Journées 
des Collections.,… Binnen een straal van 
amper 500 km kan je de wereld verken-
nen in nauwelijks 24 u tijd. Schiet niet op 
de pianist. De bedoeling is hier niet om u 
een zwart-wit vakantiefoto onder de neus 
te steken. Wel om iedereen nog eens een 
spiegel voor de neus te houden, op zoek 
naar leuke prisma effecten…

Belgische cases
Gelukkig beschikt ons DHZ & Thuis-
universum over ontelbare briljante cases 
van spelers die hun stempel blijven druk-
ken op de eigenheid van het Belgisch 
model, van leveranciers die zich voort-
durend weten te heruitvinden, en van re-
tailers die inzien dat er nieuwe paden 
moeten bewandeld worden tussen B2C 
en B2C. Neem nu een merk als Giardino 
dat op amper enkele jaren tijd een baan-
brekende positie heeft ingenomen in een 
segment dat gedurende decennia mono-
polistisch werd beheerd. Een V33 dat op 
enkele jaren tijd uit het niets een niet te ver-
smaden marktaandeel in België wist in te 
nemen in quasi alle kanalen. Een Thomas 
in Hasselt dat zelfs internationaal gepre-
zen wordt als matuur garden-home cen-
ter, naar Anglo-Saksisch model. Bizar toch 
dat dit belevingsconcept niet op de short-
list voor de Garden Centre Awards 2014 
terug te vinden is?

Ontmoetingsplaats
We mogen best fier zijn, maar de lange-
termijn succesvoorwaarden hebben we 
nog niet in pacht. Het is nooit te laat voor 
een ‘Breakthrough’: de nazomer, de ein-
dejaaronderhandelingen, de beurs,… Laat 
je alsjeblieft niet verleiden of verkeerdelijk 
misleiden door opgesmukte verhalen over 
pop-ups en e-shops. Zij vormen slechts 
een bescheiden onderdeel van de essen-
tie. Het is nog steeds voorzichtig uitkijken 
naar de winstgevendheid van de eerste e-
commerce projecten bij Zalando of een 
Torfs. De fysieke winkel is en blijft dé ont-
moetingsplaats tussen vraag en aanbod en 
dienstverlening waar de consument voor 
het schap en via de kassa bepaalt wie echt 
wint en wie er verliest.

Herkansing
Terugkomen uit vakantie, na herbronning 
en energie-oplading , staat synoniem voor 
herkansing op de vooravond van kwartaal 
drie en vier. De bezinning dient nu snel 
plaats te maken voor dialoog met de be-
slissingsnemers. De eindconsument maakt 
het ons elke dag duidelijk, we vergaten 
echter naar hem te luisteren. In feite zijn 
we helemaal niks vergeten, we waren ge-
woon verkeerd bezig en krijgen een zo-
veelste herkansing.

Thierry Coeman


