
De informatiebehoeften van consu-
menten zijn flink veranderd, evenals 
de netwerken die zij daarvoor aan-

spreken. Social media als Twitter, Facebook 
en LinkedIn kennen miljoenen gebruikers, 
maar van de ongeveer 1400 winkels die de 
NVER vertegenwoordigt, zijn er slechts 
weinig echt actief met deze kanalen bezig. 
Mede daardoor is de sterke band die veel 
winkeliers in de vorige eeuw met hun klant 
hadden opgebouwd, de afgelopen jaren 
grotendeels verloren gegaan. Dat erkent 
ook Martin de Wilde, voorzitter van de 
branchevereniging. “Helaas blijkt dat wij de 
afgelopen tien jaar het contact steeds meer 
zijn verloren. Dat komt voor een deel door 
de piraterij, maar ik vind het te makkelijk 
om alleen dit fenomeen de schuld te geven. 
Laten we eerlijk zijn: in het midden- en 
kleinbedrijf is marketing niet altijd even 
sterk georganiseerd.”
Entertainmentretail en –rental hebben 
volgens De Wilde altijd gesteund op de 
marketing die anderen uitvoerden. Denk 
bijvoorbeeld aan alle campagnes van 
STEP, de maatschappijen en de inkoop-/ 
franchiseorganisaties. “Lokale marketing 
was en is niet ons sterkste punt. Ook dat 
is, denk ik, een van de redenen waarom wij 
het contact met consumenten zijn kwijtge-
raakt. Een ander probleem is dat we niet de 
juiste taal en vorm hebben weten te vinden 
om de consumenten aan ons te binden. Het 
zal een hele toer zijn om dit te veranderen.”

Eyeopener
De NVER-voorzitter steekt ook de hand 
in eigen boezem. De vereniging kwam 
immers zelf tot twee maanden geleden ook 
niet veel verder dan e-mail en een inciden-
teel sms’je. “Ons besef van sociale media 
was eigenlijk nul”, vat De Wilde samen. Na 
een zogenoemde ‘powersessie’ over sociale 
media door Richard van Hooijdonk, eige-
naar van bureau MarketingMonday, is men 
zich daar echter meer in gaan verdiepen. 
“In andere landen – vooral Amerika – is 
het gebruik van sociale media in de  
marketingmix veel verder gevorderd dan in 
Nederland”, weet De Wilde nu. “Dit was 
een belangrijk inzicht, dat ons aanzette tot 
het organiseren van ons inTouch-seminar 
(zie kader).”

Meertrapsraket
Doel van dit seminar is onder meer om 
NVER-leden op de hoogte te brengen 
van de nieuwe marketingtechnieken. 
“Vroeger zette je een advertentie of deed 
je misschien een tv-campagne, maar die 
marketingmix is volstrekt veranderd. Er 
worden nieuwe instrumenten gebruikt, 
dus de consument wordt op andere wijzen 
benaderd. Dat doen niet alleen grote 
bedrijven, want via bijvoorbeeld Facebook, 
LinkedIn, Twitter en YouTube kunnen ook 
kleine ondernemers tegen lage kosten een 
hoog bereik genereren. Dat willen we voor 
het voetlicht brengen.”

De NVER wil die informatie op 4 oktober 
niet zo maar ‘over de schutting gooien’, 
maar biedt geïnteresseerde winkeliers 
ook een vervolgtraject aan. In navolging 
van het seminar organiseert de NVER 
in samenwerking met MarketingMonday 
masterclasses over social media en 
nieuwe marketing (zie kader). De Wilde: 
“Deelnemers aan die cursussen leren de 
nieuwe technieken heel concreet en pas-
klaar in te zetten in hun eigen omgeving.”

Multimediale aanpak
Om het goede voorbeeld te geven, zet de 
NVER voor de communicatie rondom 
inTouch Twitter, Facebook, LinkedIn,
YouTube en podcasts in. Die kunnen 
rechtstreeks worden geraadpleegd, maar er 
kan ook via de site www.NVERinTouch.nl 
naar worden doorgeklikt. Op deze manie-
ren worden de laatste nieuwtjes verspreid, 
relevante cases gepresenteerd en interes-
sante artikelen en organisatorische zaken 
gedeeld. Ook komen de sprekers alvast in 
beeld en geluid aan het woord.
Een van hen is Martin de Wilde zelf, die 
tijdens het seminar verhaalt over de erva-
ringen die de NVER opdeed met sociale 
netwerken. “Je kunt beginnen je aan te 
melden bij de diverse kanalen, maar je moet 
wél weten hoe je ermee om moet gaan. Ook 
wij hebben dat de afgelopen twee maanden 
stapje voor stapje moeten leren.”
Dat begint met het aanmaken van accounts, 

vertelt de NVER-voorzitter, maar dan 
moet je de toepassingen nog leren kennen. 
Als je dat onder de knie krijgt, zie je com-
munity’s ontstaan en merk je dat mensen 
informatie beginnen te delen. Zakelijke 
informatie, bijvoorbeeld over nieuwe re-
leases. De Wilde: “Zo kun je als winkelier 
ook een groep volgers opbouwen, waarmee 
je informatie uitwisselt over nieuwe items, 
instore optredens, acties, enz. Dat is een 
leerproces waar je wat tijd in moet steken, 
maar als je het goed in de vingers krijgt, is 
er zeker voordeel mee te behalen.”

Cijfers en ervaringen
In dat kader is het ook nuttig dat onder-
zoeksbureau Trendbox, exclusief voor het 
inTouch-seminar, onderzoek heeft gedaan 
naar het veranderde gedrag van consu-
menten en hun actuele behoeften. Ander 
feiten- en cijfermateriaal wordt gepresen-
teerd door GfK Retail and Technology, dat 
de trends en ontwikkelingen in het retail-
landschap schetst. Eén daarvan is digitali-
sering, en daar komt ook het gebruik van 
(sociale) media om de hoek kijken. Verder 
geeft The Walt Disney Company inzicht 
in hoe sociale kanalen worden ingezet om 
te achterhalen hoe de consument denkt 
over zijn product en welke acties op basis 
van die kennis worden ondernomen. Tot 
slot verzorgt MarketingMonday een inspi-
ratiesessie, die duidelijk maakt dat nieuwe 
marketingtechnieken ondernemers in staat 

stellen om klanten, prospects en fans op 
een slimmere manier te binden aan hun 
bedrijf, producten en diensten.
De strijd om de consument is volgens De 
Wilde nog zeker niet verloren. “Je 
ziet nu in Amerika – dat op 
dit vlak flink vooruit 
loopt – dat het 
inzetten van 
sociale media 
zijn vruchten 
afwerpt. Met 
die kennis 
kunnen en 
moeten 
onze 
leden hun 
voordeel 
doen!” ◾

Op jacht 
naar de klant

Entertainmentretailers zijn het contact 
met de consument de afgelopen 
tien jaar kwijtgeraakt. Volgens 
de Nederlandse Vereniging van 
Entertainment Retailers is het niet te 
laat om weer met de klant ‘in touch’ te 
komen. 4 oktober, tijdens het eerste 
inTouch-seminar, kunnen NVER-leden 
zien hoe.
Door: WERNER SchlOSSER
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inTouch 2010
Sprekers:
» Martin de Wilde (NVEr)
» renske Wolfs (Trendbox)
» Maikel Verhaaren (GfK retail and Technology)
» Maarten Verkoren (The Walt Disney Company)
» richard van Hooijdonk (MarketingMonday)

Datum: 4 oktober
Plaats: Media Plaza, Utrecht
Kosten:  gratis voor NVEr-leden (incl. lunch), 

€99,- voor niet-leden

Inschrijven: www.NVErinTouch.nl

Masterclasses 
» Social media
Datum: 18 oktober
Plaats: Media Plaza, Utrecht
Kosten: €99,- voor NVEr-leden
(bedrag incl. lunch en diner)

» Marketing 2.0
Datum: 25 oktober
Plaats: Media Plaza, Utrecht
Kosten: €99,- voor NVEr-leden
(bedrag incl. lunch en diner)

Inschrijven: www.NVErinTouch.nl
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