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Door social media als Facebook, 
Twitter en Pinterest kunnen  
retailers, naast de aloude uitingen, 
steeds meer eigen communicatie
kanalen inzetten. Hoe kijkt u 
daartegen aan?
Bevers: “Voorheen werden online, 
print en televisie apart behandeld. 
De omnichannelgedachte, die dat 
alles integreert, vind ik goed. Daarbij 
is goede regie belangrijk. Er moet, 
ook online, een plan zijn. Daar 
schort het nog weleens aan. Maar 
dat social media er niet altijd even 
gelikt uitzien, geeft dat kanaal 
alleen maar een authentieker 
karakter.”
Baak: “Toch wordt internet op veel 
vlakken ook overschat. Neem bij
voorbeeld een online viral of een 
social mediacampagne. Je betaalt er 
een vermogen voor, maar wat is het 
uiteindelijke rendement? Daarom zijn 
veel supermarkten nog terug
houdend. Maar dat wil niet zeggen 
dat je het niet moet doen.”
Bevers: “In social media gaat het 
bijna nooit om de prijs, maar om het 
product en zijn meerwaarde. Het 
dwingt de retailer zich te bedenken 
waarom hij dat product besloot in te 
kopen, wat het zo leuk maakt. 

van het prijsvergelijken; halen de 
ene aanbieding bij Albert Heijn en 
de andere bij Jumbo.”

Die focus op prijs is er al heel lang, 
waardoor de Nederlandse consu
ment is ‘opgevoed’ tot prijsjeskoper. 
Is dat op de langere termijn wel 
verstandig?
Baak: “Dat geven wij al sinds 
mensenheugenis aan, maar steeds 
weer kiezen retailers voor prijsverla
gingen. Die zijn toch het snelst door 
te voeren. Om andere waarden te 
veranderen is veel meer tijd nodig 
en in de tussentijd moet je wel 
klanten blijven trekken. Daarvoor is 
prijs het beste middel.”

Wat vindt u wel en niet goed aan 
de huidige folders en waarom? 
Baak: “Veel van wat je van folders 
vindt, berust natuurlijk op smaak. Er 
zijn folders die ik vreselijk vind, 
maar waarvan de afzender zeer 
succesvol is. Zolang de formule klopt, 
en de folder consistent is met het 
beeld op de winkelvloer en met de 
verwachting van de doelgroep, is 
aan de basisvoorwaarden voldaan.”
Bevers: “Je moet er als retailer of 
merk wel voor zorgen dat je eerlijk 
bent en je claims ook waarmaakt, 
anders haakt de consument af. Ook 
willen retailers in een folder vaak te 
veel communiceren, waardoor de 
boodschap onduidelijk wordt. Beter 
kun je per keer bekijken welke 
boodschap je wilt verspreiden en via 
welk medium.”

W
elke trends en ontwik
kelingen signaleert u als 
het gaat om retailreclame?

Bevers (rechts op de foto): “De op
komst van webshops en online kopen 
is een trend die al enige tijd bestaat, 
maar nu wel echt ‘booming’ is. 
Datzelfde geldt voor het bij de consu
ment zichtbaar maken van zaken als 
maatschappelijk verantwoord onder
nemen en een goed assortiments en 
personeelsbeleid. Veel retailers vergis
sen zich in de hoeveelheid tijd, werk 
en kennis die het vergt om dat soort 
activiteiten tot een succes te maken. 
Als de boodschap niet over een 
langere periode consistent wordt 
overgebracht, is de kans op mislukken 
enorm.”
Baak: “Je ziet dat vaak dezelfde 
fouten gemaakt worden. Enerzijds 
omdat veel van de fouten organisa
torisch van aard, en dus moeilijk 
zichtbaar zijn. Het is daardoor 
moeilijk om van andermans misluk
kingen te leren. Anderzijds omdat 
retailers überhaupt te weinig naar 
elkaar kijken en elkaar vooral als 
concurrent zien. Er wordt nog te veel 
gekopieerd en te weinig geleerd.”

Uit recent onderzoek blijkt dat de 
reclamefolders van supermarkten 
in populariteit stijgen. Hoe ver
klaart u dat Nederland zo’n echt 
folderland blijft?
Baak: “Dat zit in onze cultuur, 
Nederlanders besteden 44 minuten 
per week aan het lezen van folders.”
Bevers: “Het komt ook doordat in 
Nederland alle winkels heel dicht bij 
elkaar liggen. We zijn daardoor erg 

Directie IVC:

‘Er wordt nog te veel gekopieerd
 en te weinig geleerd’

De trend om steeds meer omnichannel te opereren maakt 
zowel het retail- als het reclamevak steeds complexer. 

Directeur Michel Baak en creatief directeur Hans Bevers van 
reclamebureau IVC analyseren de retailmarkt en geven aan hoe 

reclame en marketing op een hoger niveau kunnen komen.
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‘Je moet ervoor 
zorgen dat je 
eerlijk bent en 
je claims ook 
waarmaakt, 
anders haakt 
de consument 
af’

Folders zullen niet verdwijnen, maar worden wel steeds meer een 
online medium
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reclame- en marketingvak steeds 
complexer. Waar lopen retailers en 
reclamebureaus tegenaan als ze 
echt omnichannel willen opereren?
Baak: “Retailers moeten beseffen dat 
een goede omnichannelaanpak veel 
mankracht vereist van zowel de 
eigen mensen als het bureau. De 
basis van merk of formule moet 
helder en duidelijk zijn, zodat 
daarna alles consistent kan worden 
uitgerold over alle kanalen.”

Hoe ziet de toekomst van  
retailreclame eruit?
Baak: “Folders zullen niet verdwij-
nen, maar worden wel steeds meer 
een online medium. Daarbij zal 
steeds meer interactie ontstaan. Dat 
vereist dus (nog) meer inspanningen 
van retailers. Ook fysieke winkels 
zullen altijd blijven, maar misschien 
minder lang achter elkaar op  
dezelfde plaats. Ik zie voor pop-up 
store-achtige constructies een steeds 
grotere rol weggelegd.”
Bevers: “Winkels zullen steeds meer 
een reclame/marketingtool of 
inspiratie bron worden in plaats van 
een verkooppunt. Bestellen wordt 
steeds meer online gedaan, al kan die 
computer prima in de winkel staan. In 
de nieuwe realiteit zijn er een paar 
voorwaarden: het product moet er 
goed uitzien, relevant, betaalbaar en 
altijd en overal te verkrijgen zijn.”  

lopen om stil te blijven staan’. Veel 
retailers hebben er moeite mee dat 
te accepteren en zitten te wachten 
tot het weer beter gaat. Maar die tijd 
komt niet meer terug.”

Door de trend om steeds meer 
omnichannel te opereren wordt het 

Daardoor kan hij daar enthousias-
merend over schrijven, waarmee 
hopelijk een community kan worden 
opgebouwd. Daarin kunnen wij als 
reclamebureau alleen een sturende 
rol aannemen. Wel kunnen we die 
boodschappen in online en offline 
campagnes ondersteunen en 
versterken.”

Dus retailers moeten zelf meer 
energie in hun reclame en marke-
ting steken en maar hopen dat er 
iets voor terugkomt…
Baak: “De nieuwe realiteit is, dat 
niets – met name het economisch 
klimaat – meer wordt zoals tien jaar 
geleden. Toen kwamen retailers nog 
weg met een advertentie op de 
voorpagina om daarin pallets vol 
producten te verkopen. Ronald van 
Zetten van HEMA zei het in een 
documentaire over zijn bedrijf heel 
goed: ‘Je moet tegenwoordig hard 

 Praktijkvoorbeelden
Hans Bevers over vanHaren: “Deze schoenenketen werd begin deze eeuw nog gezien als discounter en 

wilde van dat imago af. Wij hebben toen een nieuwe lijn ontwikkeld waarbij in alle uitingen kwaliteit en 
trends voorop staan. Daar houdt vanHaren sterk aan vast, ook als het seizoen of het jaar eens minder is. Door 
dat consequente beleid zien consumenten hen nu als een modieuze schoenenwinkel met hele lage prijzen. Wel 
trapten ze bijna in de valkuil door de veelheid aan nieuwe communicatiekanalen die ondertussen ontstaan 
was met hetzelfde aantal mensen te willen bedienen. Dat is echter tijdig onderkend en die afdeling is nu 
verveelvoudigd.”

Michel Baak over V&D en Perry Sport: “Ik geloof niet meer in concepten als V&D en Perry Sport. Waar 
staan zij voor? Ze hebben heel veel productgroepen met een zeer beperkte keuze en zijn daardoor op alle 
vlakken middle of the road. Mensen willen nog wel geld uitgeven, maar dan wel aan producten die precies 
aan hun wensen voldoen. Van retailers vereist dat focus, zodat ze het veelgehoorde credo ‘hoge kwaliteit voor 
een lage prijs’ ook echt waarmaken.”

‘Een goede 
omnichannel
aanpak 
vereist veel 
mankracht 
van zowel 
eigen mensen 
als het 
bureau’
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