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interieur

E 
r komt bij een verbouwing nogal wat techniek 
kijken: klimaatbeheersing, elektra, verlichting, data, 
beveiliging, sanitair, beeld, geluid… Veel leveran-

ciers blinken uit in een discipline, maar slechts weinig 
bedrijven leveren ze allemaal. Kersten Retail uit Elst doet 
dat wel. Het is volledig op retail gericht en claimt de taal 
van de winkelier te spreken. Commercieel directeur 
Ronald Kuypers zegt daardoor gemakkelijk – en bij 
voorkeur – rechtstreeks zaken te kunnen doen met 
opdrachtgevers. Kersten Retail streeft naar langdurige 
samenwerking met grotere retailers. “Wij willen deel 
uitmaken van hun langetermijnvisie zodat we als tech-
nisch partner maximale toegevoegde waarde kunnen 
bieden”, zegt Kuypers. “Alleen dan ontstaat de win-
winsituatie die wij nastreven.” Zijn advies aan retailers 
is dan ook: “In plaats van per winkel te kijken naar de 
goedkoopste partijen kun je beter investeren in langdu-
rige relaties, waarbij je samen regelmatig evalueert of de 
investeringen, uitstraling, onderhoud en werkprocessen 
nog optimaal renderen.”

Kuypers’ ervaring is, dat in bouwtrajecten juist op het 
gebied van efficiëntie en effectiviteit nog een grote slag 
te slaan valt. Bij het inrichten of verbouwen van winkel-
panden leidt inefficiëntie in zaken als voorbereiding, 
logistiek en communicatie nog te vaak tot veel overbo-
dige kosten. Kuypers: “Aannemers, installatiebedrijven en 
interieurbouwers werken tijdens een verbouwing vaak 
zelfstandig, zonder onderling contact. Anders dan nu 
meestal het geval is, zou de retailer als opdrachtgever 
deze partijen bij elkaar moeten durven brengen en de 
leiding nemen. Daarbij horen uitdagende gezamenlijke 
doelstellingen, planningen en deadlines.” Ook als die 

coördinerende rol bij een aannemer of projectorganisatie 
wordt neergelegd, moet samenwerking in zijn optiek het 
uitgangspunt zijn. “Dat betekent in het begin voor alle 
partijen een investering in geld en vertrouwen, maar dit 
is op de lange termijn de sleutel tot succes. Onze ervaring 
is dat een goed partnershap tot succes leidt, zoals de 
laagste vierkantemeterprijs, de mooiste winkels, de 
snelste bouwtijd, de laagste energiekosten, de kortste 
terugverdientijd enzovoort.”

Basisbehoeften
Over de werkwijze van Kersten zegt Kuypers: “Wij steken 
veel energie in het in kaart brengen van de behoeften 
van onze klanten. Daarom willen we in een zo vroeg 
mogelijk stadium betrokken worden. Vaak zitten we al in 
de conceptfase en bij de onderhandelingen over het 
vastgoed aan tafel.” In veel gevallen zijn de basisbehoef-
ten van retailers vrij overzichtelijk: betere kwaliteit, een 
kortere installatietijd en meer value for money. Maar daar 
zet Kersten ook eigen voorwaarden tegenover. De belang-
rijkste zijn echte samenwerking en professionaliteit. “Er 
moet wederzijds vertrouwen zijn en wij willen dan ook 
de verantwoordelijkheid krijgen voor minimaal ons 
aandeel in het project.” Het mooiste voorbeeld is mis-
schien wel H&M, vindt Kuypers. Dat bedrijf koos voor een 
meerjarige samenwerking met Kersten Retail.

Aan de andere kant van het spectrum: als er geen 
geloof is in de samenwerking, als het alleen maar om de 
laagste prijs gaat of in het geval van eenmalige projecten, 
zegt Kersten Retail ook gerust nee tegen projecten. “Wij 
zijn gelukkig in de omstandigheid dat we ons dat 
kunnen veroorloven”, aldus de commercieel directeur. 

Kersten Retail hanteert de slogan ‘installateurs van 
pure verleiding’ en geeft op de eigen website aan te 
geloven in ‘de kracht van complete retailconcepten, 

Winkelbeleving installeren
De hedendaagse consument wil verrast worden. Dat 

vereist van retailers continue aanpassing van hun 
winkels. Bij verbouwingen besteden veel ketens al 35 

procent van hun budget aan techniek, merkt Ronald 
Kuypers van installatiebedrijf Kersten Retail, dat stelt 

dat techniek en beleving hand in hand gaan.
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waarin techniek en beleving hand in hand gaan’. Ogen-
schijnlijk twee totaal verschillende werelden, maar 
volgens Kuypers juist onlosmakelijk verbonden. “Wij 
zoeken constant de balans tussen operational excellence 
in proces en techniek, en customer intimacy dat over 
beleving en klantgerichtheid gaat.” Techniek is voor 
Kersten bij uitstek het middel om retailers te helpen 
succesvol te zijn, legt hij uit.

“Aan de ene kant willen winkeliers de verleidelijkste 
winkels hebben, maar aan de andere kant is er de 
margedruk, omdat de prijs per vierkante meter zo laag 
mogelijk moet zijn.” Kuypers claimt dat de medewerkers 
van Kersten daarom niet alleen technisch georiënteerd 
zijn, maar ook oog hebben voor design, uitstraling en 
beleving. “Tegelijkertijd minimaliseren we de kosten, 
zowel voor ons als voor de klant. Dat doen we onder 
meer door een gedegen voorbereiding, het maken van 
visualisaties van de voorgenomen verbouwing en het 
zoveel mogelijk voorbewerken van alle materialen.” Zo 
doet het bedrijf veel prefabricage op de eigen productie-
unit, zodat systemen op de bouwlocatie snel geïnstal-
leerd kunnen worden. Op die manier kan Kersten naar 
eigen zeggen vijftig tot zestig procent van het werk 
voorbereiden. “Daarvoor hebben we diverse technieken 
en werkwijzen op prefabgebied gepatenteerd. We werken 

dan ook continu aan innovatie en ontwikkeling. Daar 
besteden we jaarlijks de helft van onze winst aan.”

Kuypers omschrijft het streven naar efficiëntie als ‘een 
sport’, en zegt dat Kersten daarom ook een zo kort moge-
lijke bouwtijd stimuleert. Maar dat vergt ook inspannin-
gen van de opdrachtgever. “Die moet bereid zijn ons zo 
vroeg mogelijk te betrekken, en weinig wijzigingen aan te 
brengen tijdens de uitvoering. Dat is ons zelfs geld waard, 
omdat het zich gedurende het project terugbetaalt.”

Multifunctionele winkels
Winkels krijgen extra functies, constateert Kuypers. Het 
worden steeds meer showrooms, inspiratie-, service- en 
ophaalruimten, in plaats van verkooppunten. Mede 
daardoor wordt techniek en flexibiliteit steeds belangrij-
ker. “Door modulaire systemen moet de look and feel van 
een winkel makkelijk kunnen worden aangepast, bij-
voorbeeld op basis van seizoenen of collecties. Logisch, 
want met de juiste beleving kun je traffic, een langduri-
ger verblijf in de winkel en sales genereren. 

Kostenbeheersing is dan erg belangrijk. Door bijvoor-
beeld energiemanagementsystemen, meerjarenbegrotin-
gen en -onderhoudsplannen proberen retailers hun 
uitgaven beter te kunnen voorspellen en onverwachtse 
kosten te voorkomen.” Hij beziet ook een ontwikkeling 
als duurzaamheid in dat licht. “Dat is vaak meer een 
kwestie van imago en kostenbeheersing dan een doel op 
zich. Dit neemt niet weg dat Kersten een belangrijke rol 
kan spelen in de verwezenlijking van dat streven.” 
Behalve de opdrachtgevers spint ook het bedrijf zelf 
garen bij de focus op efficiëntie en de daaruit voortvloei-
ende werkwijze, zegt Kuypers: “We draaien dit jaar nog 
steeds onze begrote omzet en onze rendementen. De 
crisis heeft ons alleen maar gesterkt in de overtuiging dat 
onze aanpak de juiste is.” 

Winkelbeleving installeren

 InstallatIetechnIeken
Kersten Retail verzorgt alle voorkomende installatietechnieken (zoals klimaatsy-

stemen, elektra, verlichting, data, beveiliging, sanitair, beeld en geluid), maar ook het 
hele proces van projectrealisatie tot exploitatie, service en onderhoud. Klanten zijn 
onder meer H&M, van Haren, Primark, Parfumerie Douglas, The Sting, Blokker, ANWB, 
Footlocker, Pearl en McDonald’s. Buiten Nederland is het bedrijf momenteel al actief in 
België en Duitsland. Daar gaat het zich daar de komende jaren nog meer op richten.
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