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“Het business model voor de toekomst brengt 
ons terug naar de basisprincipes van retailing” 

Interview. PROF. DR. JONATHAN REYNOLDS (Oxford Retail Institute of Retail Management) 

De vice-decaan van de wereldbefaamde Univer-
siteit van Oxford verwelkomt ons in zijn biotoop: 
het Institute of Retail Management van de Saïd 
Business School. Dr. Jonathan Reynolds is de 
charmantheid zelve, een gentleman pur sang. Zijn 
gastvrijheid, flegma en Britse humor verzekeren 
ons van een aangenaam gesprek. Maak kennis met 
één van de meest toonaangevende academische 
experts in retail wiens voelsprieten reiken tot op 
de winkelvloer.

Bruggen bouwen
“In de functie van Deputy Dean ben ik 

verantwoordelijk voor de cursuspro-

grammatie voor 1.300 studenten in onze 

70 faculteiten”,  verduidelijkt Prof. Dr. 

Jonathan Reynolds. “Gelukkig blijf ik als 

academicus, met een uitgesproken re-

tail DNA, uiterst nauw betrokken bij het 

hedendaagse winkelgebeuren dankzij 

projecten in retail marketing en manage-

ment, onder meer voor Tesco en B&Q. 

Een uiterst boeiende uitdaging trouwens 

omdat we op die manier een brug slaan 

tussen de academische onderbouw en 

de dagelijkse praktijk.”

Begin september was Jonathan Reynolds 

key note speaker op het World Retail 

Congress in Rome met de spraakmaken-

de lezing ‘The Retail Business Model of 

the Future’. “Het betreft een Europese 

non-food studie waarbij ons retail team 

van Oxford University, in samenwerking 

met Planet Retail, afgelopen zomer bijna 

14.000 consumenten in 15 landen be-

vraagd heeft over vier kernzaken inzake 

het winkelgebeuren. Teneinde betere in-

zichten te bekomen in de veranderende 

consumentengedragingen met betrek-

king tot hun winkelbezoek: hoe percipi-

eert de doorsnee Europese shopper het 

aanbod van winkelformules? Op basis 

van welke parameters kiest de consu-

ment, gezien het ruime aanbod, zijn DIY-, 

kleding- of multimedia-winkel? Welke 

is zijn shopping experience -de factor 

prijs buiten beschouwing gelaten- in de 

winkel zelf? Hoe staat hij tegenover de 

technologische revoluties op de fysieke 

verkoopvloer? En finaal, wat is het breed 

verwachtingspatroon?”

Gebruiksvriendelijke technologie
De conclusies van het onderzoek spre-

ken boekdelen over de intrinsieke waar-

neming van begrippen zoals conveni-

ence, high-tech en omnichannel. There 

is no such thing as normal. “Hoewel de 

beschikbaarheid van technologische, di-

gitale marketinginstrumenten op de win-

kelvloer vandaag door de consument als 

normaal wordt beschouwd, lijkt hij niette-

min ontevreden over de gebruiksvriende-

lijkheid ervan. Meer nog, de consument 

wenst zich persoonlijk aangesproken 

te voelen en dat is iets wat hij vandaag 

geenszins zo ervaart. De technologie is 

eerder opdringerig terwijl ze net onder-

steunend zou moeten fungeren”, bena-

drukt de Britse professor. 

Deze studie biedt zowel aan winkelbe-

drijven als aan hun toeleveranciers een 

‘Retail Reality Check’, zijnde hoe de con-

sument het reilen en zeilen op de winkel-

vloer daadwerkelijk ervaart. Het belang-

rijkste leerpunt is dat we na al die hypes 

terug dienen te focussen op de basis-

principes van retailen: het geschikte as-

sortiment aanbieden tegen de scherpste 

prijs, maar wel met een uitmuntende –en 

vooral uiterst persoonlijke- dienstver-

lening en een naadloze technologische 

ondersteuning.


