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In deze les
Vraag: hoeveel procent van alle retailverkoop denk je dat vandaag de dag 
online plaatsvindt? 

Bijna alles? Driekwart? De helft? Het antwoord is... slechts 16!. Daarmee 
wordt het merendeel van al onze euro’s gewoon besteed in de fysieke 
winkel. 

Is online daarom onbelangrijk? Zeker niet! Het gros van alle transacties 
binnen de fysieke retail staat namelijk wel degelijk onder invloed van 
online – en vice versa. Retailers, online en o"ine, dienen om die reden te 
begrijpen hoe de klant zich voortbeweegt door de fysieke en online wereld, 
en hoe deze elkaar beïnvloeden.

In deze les werpen we een omnichannel perspectief op retail. Wat is de 
psychologie van e#ectieve integraties? Wat laat een innovatie slagen of 
falen? En wat zijn de best practices in online category management?

Omnichannel Retail (les 9.1)
Fysieke winkels bieden steeds meer online mogelijkheden. Een voorbeeld 
is de bouwmarkt waarin de klant rechtstreeks met een eigen app verf 
kan laten mengen. Online winkels worden tegelijkertijd fysieker. Denk 

bijvoorbeeld aan het matras waarop 
je na bestelling eerst 100 dagen mag 
proefslapen. In deze sectie kijken 
we naar de kansen en risico’s van 
omnichannel.
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Cross-channel free-riding 

De meest nadelige consequentie van online voor fysieke retailers is cross-
channel free-riding. Hierbij proberen klanten een product uit in de fysieke 
winkel van winkelmerk A, om het vervolgens online te kopen bij het veelal 
goedkopere winkelmerk B.

 Ð Cross-channel free-riding komt vooral voor bij functionele en 
homogene producten. Niet voor niets is het fenomeen berucht 
onder boekenwinkels. Bij dit soort productgroepen is het makkelijk 
om online snel prijzen te vergelijken om zo voor de consument de 
meest gunstige prijs te vinden.

 Ð De twee hoofdoorzaken die ten grondslag liggen aan free-riding 
zijn prijs en gemak. Wanneer prijzen moeilijker te vergelijken zijn 
en de winkel sterk belevingsgericht is, zal free-riding minder snel 
plaatsvinden (denk aan Rituals geurstokjes). 

 Ð Free-riding kan ook worden tegengegaan door het aanbieden van 
extra’s in de fysieke winkel, zoals een cadeautje bij de besteding 
van een bepaald bedrag, zoals het boekenweekgeschenk. Dit zorgt 
ervoor dat de propositie van de fysieke winkel niet langer één op één 
naast die van een online speler is te leggen.

Showrooming

Showrooming duidt op een customer journey die begint in een fysieke 
winkel maar wordt afgemaakt in de online winkel van dezelfde retailer. 
Dat hoeft helemaal niet nadelig te zijn: fysiek en online dragen op deze 
manier gezamenlijk bij aan een aankoop. Het enige probleem is dat er een 
tijdsspanne bestaat tussen intentie en actie waarin veel salespotentie 
verloren gaat. Klanten vergeten de bestelling af te maken, of maken deze 
af bij een concurrent. Hier kun je het volgende tegen doen:

 Ð Zorg ervoor dat je online en o"ine prijzen niet verschillen. Dit 
voorkomt dat klanten onzeker worden en onnodig wachten met 
aanschaf.

 Ð Trek het online bestelproces naar voren, bijvoorbeeld door het al in 
de winkel te laten plaatsvinden. Doel is om de kloof tussen actie en 
intentie zo goed mogelijk te dichten door intentie gelijk om te zetten 
in actie. Dit kan bijvoorbeeld door heel duidelijk te communiceren dat 
je alle artikelen in de winkel ook ter plekke kunt bestellen om thuis te 
laten bezorgen.

 Ð Toon een QR-code bij prijskaartjes van een product. Hierdoor kan je 
producten in een fysieke winkel bekijken en met de QR-code direct 
op eigen device bestellen (klanten haten terminals, maar houden van 
hun eigen device!). Dit biedt de consument tegelijk de voordelen van 
fysieke retail en van e-commerce. Daarnaast verkleint dit eveneens 
de gap tussen intentie en actie, door simpelweg het actiemoment 
naar het intentiemoment toe te trekken.
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Webrooming

Webrooming is een customer journey die online begint en eindigt in een 
fysieke winkel. Hier liggen kansen voor retailers om met online als startpunt 
meer klanten naar de fysieke winkel te trekken.

 Ð Een veelgebruikte manier van webrooming is Click & Collect met 
tijdsindicatie. De klant kan het product online bestellen en het vaak 
dezelfde dag nog ophalen in de winkel. 

 Ð Om de overstap van online naar fysiek zo naadloos mogelijk te 
maken is het e#ectief om online de fysieke voorraad en locaties te 
tonen. Hoewel dit het nodige vraagt van de logistieke achterkant, is 
het psychologisch een grote meerwaarde.

 Ð Laat je de klant de bestelling ophalen in de winkel of een aparte 
balie? Het blijkt e#ectief te zijn om de Click & Collect plaats te laten 
vinden in de winkel zelf in plaats van een ophaalpunt. Onderzoek 
toont aan dat 40! van de consumenten een additionele aankoop 
doet bij het ophalen van de Click & Collect bestelling. Een flinke extra 
omzet. 

Wat zijn de verwachtingen van de klant?

De klant heeft hoge verwachtingen van de omnichannel mogelijkheden:

 Ð Makkelijk online zien of iets op voorraad is.
 Ð Snel bestelling doen online en direct fysiek ophalen.
 Ð Vanuit de winkel alles op kunnen sturen (‘Want dat kan online toch 

ook’).
 Ð Filiaaloverstijgend retourbeleid. 

Welke producten bied je waar aan?

Denk na over welke rol je de online en fysieke winkel wilt laten spelen 
in het toegankelijk maken van je assortiment. Globaal zijn hierin twee 
mogelijkheden:

 Ð Het grote aanbod online en een selectie van bijzondere of populaire 
artikelen in de fysieke winkel. Deze strategie wordt gehanteerd door 
Coolblue. 

 Ð Het grote aanbod o"ine en een selectie daarvan online. Dit wordt 
gedaan door ketens zoals Walmart. 

OMNICHANNEL, TECH & ONLINE
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De Smartphone in de Winkel (les 9.2)
De smartphone in onze binnenzak is onze beste vriend geworden. Wat is 
de invloed van deze levensveranderende technologie op ons koopgedrag?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het gebruik van de 
smartphone op de winkelvloer forse invloed heeft op ons koopgedrag. 
Men besteedt gemiddeld 10! van hun winkeltrip op hun telefoon. In het 
kassagebied loopt dit zelfs op tot 30!. We gebruiken de smartphone in de 
winkel zowel ter afleiding als voor winkelgerelateerde zaken:

De smartphone maakt klanten prijsbewuster en kritischer

De smartphone maakt het gemakkelijker dan ooit om prijzen te vergelijken. 
Het directe e#ect hiervan is dat we geregeld ter plekke in de winkel op 
zoek gaan naar beter geprijsde producten. Het meer subtiele indirecte 
e#ect is dat smartphonegebruik de factor ‘prijs’ meer top-of-mind maakt. 

 Ð In een studie naar de wasmiddelcategorie blijkt 70! van de reguliere 
consumenten niet op prijs te vergelijken. Shoppers met een 
smartphone bij de hand bleken echter aanzienlijk meer gefocust op 
prijs.

 Ð We checken meer op productkwaliteit. Voordat we een product 
kopen kunnen we gemakkelijk reviews bekijken. Winkels kunnen 
hiervan profiteren omdat dit, indien het product goed uit de bus 
komt, een extra duwtje geeft naar een aankoop. De kunst is om 
de check voor te kauwen; restaurants doen dit slim door hun hoge 
Tripadvisor-score al op de voordeur te plakken.

OMNICHANNEL, TECH & ONLINE
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De telefoon leidt af, en dat is goed!

Hoewel de smartphone nadelig blijkt voor impulsaankopen bij de kassa (we 
leiden ons niet langer af met Marsen en Snickers, maar met Instagram), 
blijkt smartphonegebruik over de gehele linie juist positief om meer 
impulsaankopen aan te wakkeren. Uit Eye Tracking onderzoek blijkt dat dit 
e#ect voortkomt uit de afleidende werking van de smartphone:

 Ð Dwell time. Afleiding zorgt ervoor dat we langer in een winkel blijven.
 Ð Aandacht voor verschillende producten. We kijken naar meer 

producten bij het schap.
 Ð Routing. We maken vaker afbuigingen in gangpaden die we niet 

gepland hadden, waardoor de kans op een ongeplande aankoop 
toeneemt. 

Positieve e#ecten zoals deze blijken ook te ontstaan bij vormen van 
afleiding anders dan de smartphone. Afleiding kan ook ontstaan door je 
medeklant: wanneer je samen winkelt, koop je eveneens meer indien het 
shoppen voor de lol betreft (in de supermarkt kan het daarentegen juist 
impulsaankopen tegenhouden).

De rol van de smartphone in shopper marketing

De smartphone biedt legio kansen om de klant in de winkel te activeren.

 Ð Mobile loyaliteitsprogramma. Het gebruik van coupons voor 
klanten is een klassiek idee, dat in de digitale wereld verrassend goed 
blijkt te werken. Studies laten stijgingen in het inwisselpercentage 
zien van 1! regulier naar 10! op mobiel. Het gebruik van een app 
maakt het makkelijk om de input te meten om daar marketingacties 
op af te stemmen. Zelfs mensen die de feitelijke coupon niet 
gebruiken tonen een hogere bezoekratio.

 Ð Persoonlijke aanbiedingen. Persoonlijke aanbiedingen zijn niet 
alleen verkoopverhogend voor de aangeboden artikelen, maar 
vormen een krachtig middel om de looproutes van klanten te 
beïnvloeden. Een goede spreiding van persoonlijke aanbiedingen 
leidt tot meer aankopen. Het is strategisch slim om aanbiedingen te 
kiezen die zich buiten de dominante of gebruikelijke paden bevinden 
(van die specifieke klant – want ook dat kun je tracken).

 Ð Store app. Apps vormen een krachtig middel voor retailers om een 
plek te verkrijgen in de dagelijkse routine van de klant. Walmart 
geeft aan dat hun appgebruikers twee keer zoveel tijd in de winkel 
besteden en 40! meer producten aanscha#en. Voor de merken zelf 
is een app van minder belang; consumenten zijn erg kritisch welke 
apps ze installeren en zullen niet snel geneigd zijn dit voor één merk 
te doen. 

OMNICHANNEL, TECH & ONLINE
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Hoe je van een app een gewoonte maakt: het Hooked Model

Het Hooked Model beschrijft hoe iets een gewoonte wordt. 

 Ð De eerste stap is de trigger. Dit is een cue vanuit de omgeving, of 
jezelf, om een bepaalde actie te verrichten. Triggers om een app te 
gebruiken zijn aanvankelijk functioneel (aanbiedingen) en worden 
later emotioneel (recept van de dag).

 Ð De tweede stap is action. Dit omvat alle acties die de appgebruiker 
kan verrichten, zoals producten bekijken, informatie inwinnen, 
inspiratie opdoen, aanbiedingen checken, nieuwe producten checken 
en een winkeltrip inplannen. 

 Ð De derde stap is de variable reward. Ons brein vindt het heerlijk 
wanneer we een beloning verwachten, maar nog niet exact weten 
wat deze beloning is. Dit zorgt voor de aanmaak van dopamine. 
De crux is om te verwijzen naar een beloning maar de gebruiker 
een klein stapje te laten zetten om deze te claimen (‘Klik om je 
persoonlijke bonus van deze week te zien.’) 

 Ð De vierde stap is investment: het vragen van een beetje moeite van 
de klant. Dit kan bijvoorbeeld het openen van de app zijn. Je wil vaak 
kleine commitments in de beginfase van de app losmaken. De app 
openen is al heel wat. Dit plaveit de weg voor de volgende (sterkere) 
trigger, waarna de cyclus opnieuw begint.

Om dit model voor retailers goed te laten werken is data essentieel. 
iBeacons & Geotargeting stellen je in staat sterke externe triggers te 
ontwikkelen. Het zorgt ervoor dat mensen triggers ontvangen waar ze het 
meest e#ect hebben. 

OMNICHANNEL, TECH & ONLINE
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In-Store Technologie (les 9.3)
Technologische innovaties bieden kansen nieuwe belevenissen en 
waarde voor de klant te creëren. Niet alle nieuwe technologieën worden 
geadopteerd. Sterker nog, de meeste staan stof te vangen terwijl de 
retailer zich achter de oren krabt waarom iedereen het wondere stukje 
techniek links laat liggen. In deze sectie belichten we de succesfactoren van 
innovaties op de winkelvloer.

De drivers achter succesvolle winkeltechnologie

Waarom werkt een zelfservicestation wel in de supermarkt, maar niet in 
de Nespresso-winkel? Waarom werken servicerobots wel in de bouwmarkt 
maar falen ze in kledingwinkels? Om vragen als deze te beantwoorden, 
dienen we de drivers achter succesvolle winkeltechnologie te doorgronden.

 Ð Winkelgemak. Het brein is lui. Veel succesvolle winkeltechnologieën 
zorgen ervoor dat we minder na hoeven te denken.

 Ð Winkelplezier. Technologieën die het leuker maken om de winkel 
te bezoeken hebben een grotere kans van slagen. Bedenk dat ‘leuk’ 
afhankelijk is van de winkelcontext: een identieke technologie kan de 
ene winkel leuker maken, maar in de andere winkel de plank misslaan.

 Ð Productfocus. E#ectieve technologieën zijn geheel rondom het 
product verweven: ze verhogen de aandacht van de klant naar de 
producten.

Op de volgende pagina’s kijken we naar de succeskansen van een aantal 
interessante recente innovaties op basis van deze drie dimensies.

OMNICHANNEL, TECH & ONLINE
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Voorbeeld. Digitale prijskaartjes

Digitale prijskaartjes zijn inmiddels niet meer weg te denken. Primair gezien 
lost het vooral een probleem voor de winkel op: 
retailers kunnen namelijk met minder moeite prijzen 
en andere communicatie op prijskaartjes aanpassen. 
Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om de focus 
op specifieke producten te verhogen. Persuasieve 
technieken kunnen namelijk worden toegepast op de 
prijskaartjes. 

 Ð Elektronische schaplabels verhogen 
productfocus.

Voorbeeld. Dynamische schermen

Dynamische communicatie blijft niet beperkt 
tot het prijskaartje. Zo maakt McDonald’s 
ook gebruik van digitale menu’s. De keten 
experimenteert met een algoritme dat inputvariabelen zoals tijd van de 
dag en temperatuur gebruikt om precies de producten te tonen die de 
grootste kans van verkoop hebben gegeven deze variabelen. McDonald’s 
verwacht hiermee 1-2! meer omzet te kunnen genereren. 

 Ð Dynamische schermen verhogen productfocus.

Voorbeeld. Robots

Retailrobots kunnen de klant helpen 
sneller het gewenste product te vinden, 
vragen te beantwoorden en anderszins 
menselijke servicetaken over te nemen. 
Dit laat vooral goed toepassen in winkels 
waarbij klanten iets specifieks zoeken, 
zoals bouwmarkten. Nadeel: de robot is 
misschien wel iets té e#ectief; omdat een robot zo doelgericht is, loop je 
de kans op ongeplande aankopen van een klant misschien mis. 

Een ander vraagstuk met betrekking tot robots is hoe menselijk je deze 
moet maken. Psychologen hebben ontdekt dat hoe menselijker een robot 
oogt, des te meer we ons ervan bewust worden dat de robot eigenlijk niet 
menselijk is. Onderzoek laat zien dat dit verrassende e#ecten heeft. Zo 
maken we na de interactie met een menselijke robot sneller een praatje 
met echte mensen. Ook blijken we gevoeliger voor statusproducten. En in 
de context van restaurants bestellen we meer eten bij menselijke robots 
dan abstracte robots.
 
 Ð Robots verhogen Winkelgemak.

OMNICHANNEL, TECH & ONLINE
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Voorbeeld. Grab & Go van Amazon 

Grab & Go is een nieuw geïntroduceerde technologie waarbij een klant niet 
achteraf hoeft af te rekenen maar door middel van cameratechnologie 
door de winkel getrackt wordt. De klant mag alle benodigde producten 
gewoon direct in de tas 
stoppen. De gehele tussenstap 
van het plaatsen van je product 
in het winkelmandje en het 
afrekenen is niet langer nodig, 
wat tijd en moeite bespaart. 

Daarnaast heeft Grab & Go 
het nog een tweede e#ect, 
want doordat wij ons minder bezig hoeven te houden met mechanische 
winkelhandelingen zullen we meer focussen op de producten. De drempel 
van het kopen en de prijspijn worden dus sterk verlaagd, wat zal leiden tot 
een verhoging van ongeplande aankopen. 

 Ð Grab & Go verhoogt productfocus en winkelgemak.

Voorbeeld. Customization & 3D Printing

Steeds meer winkels stellen de klant in staat iets van zichzelf in het 
product te steken. Bij DSW kunnen klanten hun eigen schoen ontwerpen 
door middel van 3D printen. Deze technologie speelt in op het verhogen 
van het winkelplezier en op productfocus. 

Deze techniek activeert het zogenaamde 
IKEA-e#ect. Dit is het fenomeen dat je een 
product onbewust meer waardeert omdat 
je er zelf moeite in hebt gestoken.

 Ð Customization verhoogt productfocus en winkelplezier. 

Voorbeeld. Augmented Reality (AR) 

In Augmented Reality smelten de echte en 
virtuele realiteit samen. Lego maakt hier goed 
gebruik van door het toevoegen van personages 
aan de lego bouwwerken. Dezelfde techniek 
wordt toegepast door IKEA, door het tonen van 
meubels in jouw huis met gebruik van de AR-app.

 Ð Augmented Reality verhoogt productfocus, winkelplezier en 
winkelgemak.

OMNICHANNEL, TECH & ONLINE
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Voorbeeld. Muurprojectie

Projectietechnieken laten je de traditionele 
bordjes en labeltjes vervangen door het 
plaatsen van dynamische communicatie 
met beamers. Dit is niet alleen een stuk 
milieuvriendelijker, maar helpt je ook 
dynamischer te communiceren.

Bedenk dat voor muurprojectie, zoals alle 
vormen van communicatie, content king is. 
Het heeft alleen zin wanneer je boodschap 
inspeelt op de reeds bestaande gevoeligheden in het brein van de klant.

 Ð Muurprojectie verhoogt productfocus en winkelplezier. 

Voorbeeld. Schermen – waarom ze zo vaak falen

Het gebruik van interactieve schermen is een winkeltechnologie die je in 
de praktijk het meest fout ziet gaan: ze worden simpelweg niet gebruikt. 
Vaak worden de schermen geplaatst vanuit een zucht naar technologische 
innovatie, zonder dat de retailer eerst nadenkt op welke wijze deze 
schermen ten goede kunnen komen aan winkelgemak, winkelplezier en 
productfocus.

Daarnaast is het cruciaal om duidelijk bij het scherm te communiceren wat 
het gebruik ervan de klant oplevert. Ook is het essentieel dat de UX van 
het scherm, de wijze waarin het scherm functioneert, extreem duidelijk 
is. Dit is zo omdat klanten van nature erg terughoudend zijn om devices 
te gebruiken die niet van henzelf zijn: het voelt alsof ze op een podium 
staan en moeten presteren. Daarom is het belangrijk om de eerste stap 
zo makkelijk en duidelijk mogelijk te maken, zodat mensen deze durven en 
zullen nemen. 

 Ð Schermen verhogen productfocus, winkelgemak en winkelplezier.

Voorbeeld. Schermen – wanneer het goed 
gaat: Smart Mirrors

Hoewel schermen vaker falen dan slagen, kan het 
ook goed gaan. Dit is altijd wanneer het scherm 
daadwerkelijk ten goede komt aan winkelgemak, 
winkelplezier en/of productfocus. Goed voorbeeld 
zijn de interactieve Smart Mirrors in de pashokjes van Rebecca Minko#, 
die naast de functie van spiegels nog andere snufjes bieden, zoals het 
aanpassen van licht, geven van stijladvies en het aanvragen van additionele 
items.

 Ð Augmented Reality verhoogt productfocus en winkelplezier. 

OMNICHANNEL, TECH & ONLINE
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Online Category Management (les 9.4)
In dit laatste onderdeel van deze les richten we ons op de online shopper. 
Hoe verschilt onze mindset en gedrag online ten opzichte van in de fysieke 
winkel? En wat betekent dat voor de optimale presentatie van de webshop, 
de categorie- en productpagina’s?

Kansen en uitdagingen

Online retailing brengt diverse voordelen met zich mee:

 Ð De hoeveelheid producten die online kan worden getoond is vele 
malen groter dan in een fysieke winkel. 

 Ð Daarnaast is de weergave online makkelijk aan de specifieke klant 
aan te passen, terwijl de productweergave in een fysieke winkel voor 
iedereen gelijk is.

 Ð Winkels kunnen online een ongekend groot assortiment aanbieden, 
door deze behapbaar te maken met goede structuur, zoekmodule en 
filteropties. 

Tegelijkertijd brengt E-commerce ook weer nieuwe uitdagingen met zich 
mee:

 Ð Hoe val je als product op tussen de massa?
 Ð Hoe presenteer je een product? Hetzelfde als o"ine?
 Ð Hoe kom je tegemoet aan de uiteenlopende shopping mindsets?

De Online Consumer Mindset

Aandacht, emotie en informatieverwerking gaan online net een beetje 
anders. Dit blijkt afhankelijk van het type aankoop. Is het doel exploratief 
(browsen) of doelgericht (weet de klant wat ‘ie nodig heeft):

OMNICHANNEL, TECH & ONLINE
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Online moet er vaak meer gedaan worden om die impulsaankopen een 
zetje te geven. In een fysieke winkel kan je makkelijker op alle zintuigen 
van de consument inspelen. Door de prikkelrijke omgeving zal de fysieke 
shopper meer op de automatische piloot opereren. Online is dat anders: 
we kopen bewuster en kritischer – maar niet per se minder! Het is zaak de 
online customer journey van de site op drie factoren aan te spreken: het 
algehele sitedesign, de categoriepagina en de productpagina.

Factor 1. Design en structuur
Waarom zijn zoveel succesvolle webshops zo lelijk? 

Het blijkt dat voor sites die gebruikt worden voor een meer functionele 
aankoop, een ultra functioneel design vaak veel e#ectiever is. Een dergelijk 
design is dan niet het allermooist, maar qua gebruiksgemak wel het best. 

Daarnaast blijken deze webshops succesvol vanwege de ‘cognitive lock-
in’ van UX. Dit staat voor het fenomeen dat de user-interface makkelijker 
wordt voor het brein naarmate je deze vaker hebt gebruikt. En omdat 
ons brein lui is, kiezen we uit gemakzucht de webshops die ons de minste 
hoofdpijn opleveren. En laat dat nou net de websites zijn die al bestonden 
toen internet nog met een inbelverbinding werkte. 

Wanneer een langbestaande webshop een geheel nieuw design zou 
introduceren, doe je de waarde van de cognitive lock-in teniet. Vandaar 
dat grote webshops – van Bol.com tot Amazon – heel trouw blijven aan het 
designprincipes die ze al sinds de jaren ‘90 hanteren.

Stem webdesign af op de mindset van de klant

De grote bepalende factor voor het optimale sitedesign is de doelstelling 
van de shopper: wil de shopper iets kopen of moet de shopper iets kopen? 
Pleziershoppers reageren goed op vernieuwing en sfeer, terwijl functionele 
kopers herkenbaarheid en e$ciëntie zoeken.

OMNICHANNEL, TECH & ONLINE
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Factor 2. Categorie(pagina)

Wanneer we kijken naar de optimale indeling van de categoriepagina, 
dan zijn er een aantal designoverwegingen die invloed hebben op het 
besluitvormingsproces van de klant.

 Ð Verticale versus horizontale presentatie van producten op de 
webshop. Verticale presentatie is het meest e#ectief wanneer 
men op de site doelgericht zoekt en snel tot een keuze wil komen. 
Horizontale presentatie is het meest e#ectief wanneer men aan het 
browsen is, veel producten met elkaar wil vergelijken en wanneer 
meer opties bekeken worden.

Fluency

Het brein is lui. Fluency boosters helpen de aandacht van de klant zo 
snel en gemakkelijk mogelijk te trekken naar de producten waar ze blij van 
worden. 

 Ð Visuals of iconen worden sneller herkend dan tekst. Wanneer 
een shop veel (sub)categorieën bevat helpen visuals om de 
doelcategorie snel te vinden.

 Ð Ook is het handig om middels design een logische 
informatiehiërarchie toe te passen in elk productblok. Ontwerp 
niet elk informatie-element met hetzelfde lettertype, -grootte 
en kleur. Stuur in plaats daarvan de aandacht naar het meest 
onderscheidende element.

 Ð Ondanks dat filteropties gemiddeld maar door 13! van de 
gebruikers gebruikt worden, is het belangrijk om deze te houden 
omdat ze voor deze mensen het gebruiksgemak sterk verhogen. 
 

Voorbeeld. Visuals of iconen bij categorie Voorbeeld. Informatiehiërarchie

Voorbeeld. Dynamische zoekfunctie Voorbeeld. FilteroptiesVoorbeeld. Productlabels

OMNICHANNEL, TECH & ONLINE
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 Ð Daarnaast werkt een dynamische zoekfunctie goed. Dit is een 
functie die suggesties aanvult bij het zoeken wat de consument 
sneller door het zoekproces heen helpt. Hierbij is het e#ectief om 
een  contrast tussen zoekvak en achtergrond te maken en het 
zoekvenster te laten meescrollen. 

 Ð Labels bij producten dienen tevens als keuzehulp. Ze vervullen de 
functie van aandachttrigger en, indien de inhoud persuasief genoeg 
is, conversiebooster. Ze helpen de klant een keuze te maken zonder 
dat deze zich hoeft te verdiepen in de inhoudelijke opties.

Het Page 1 E!ect

Het Page 1 E#ect is het psychologische fenomeen dat opties die op de 
allereerste categoriepagina worden getoond als aantrekkelijker worden 
ervaren. Dat is niet enkel voor webshops het geval, maar geldt ook voor 
de zoekresultaten op Google. De eerste pagina is top, de rest is knudde – 
aldus ons brein.

Wanneer we usability onderzoek doen met EEG, dan zien we in het brein 
dat, zodra de gebruiker zich op de tweede pagina van zoekresultaten 
bevindt, het gemiddelde verlangen aanzienlijk lager ligt. Producten 
maken daar, los van de lagere tra$c, aanmerkelijk minder kans om in het 
winkelmandje te belanden. 

Sommige webshops hebben een maatregel bedacht tegen het Page 1 
E#ect: endless scrolling. Dit gaat het negatieve e#ect van de tweede pagina 
in enige mate tegen, maar ook hier geldt: een lage positie in de scroll levert 
neurale strafpunten op.

Factor 3. Product(pagina)
In de doos – of uit de doos?

Het is voer voor discussies: moet de primaire productfoto op de 
productdetailpagina het product in de verpakking tonen, of is het 
e#ectiever het uitgepakte product te laten zien?

 Ð Vuistregel: toon het product zoals men het thuis gaat zien. Laat 
bijvoorbeeld cornflakes in doos zien, en keukenapparatuur uit de 
doos. 

 Ð Dit heeft weer te maken met mentale simulatie, hoe makkelijker 
wij kunnen voorstellen dat we het product hebben, des te groter de 
kans dat we het zullen kopen. Met deze vuistruigel ben je verzekerd 
van de meest herkenbare productfoto. 
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Optimaliseer je productfoto voor de online shopper

De doelstellingen van een verpakking zijn online zijn een tikkeltje anders dan 
in de winkel. In de winkel moet de verpakking opvallen, herkenbaar zijn en 
alle informatie bevatten waartoe de producent vanuit wetgeving of de wil 
van de consument verplicht is.

Die eerste twee verpakkingsfuncties, opvallen en herkenning, zijn online 
nog altijd van cruciaal belang. Echter, bij de informatieve functie komt de 
verpakking online in de problemen. Niemand zegt dat een productfoto 
online identiek moet zijn aan die van de supermarktverpakking. Toch werd 
dat lange tijd gedaan, wat resulteerde in packshots vol onleesbare claims en 
priegelige logo’s.

Vanuit de verschillen tussen de functie van de verpakking in de online en 
o"ine winkel is de hero packaging ontwikkeld. Dat is een wat eenvoudigere 
versie van de verpakking, die alle herkenbare elementen bevat, maar 
verder alle onderdelen schrapt die zich in de kleine foto-thumbnail toch 
niet laten verwerken. De meest belangrijke informatieve elementen 
worden met een labeltje duidelijk gemaakt. Dit resulteert erin dat er 
meer informatiecommunicatie is losgetrokken van de verpakking zodat 
de verpakking met name duidelijk maakt tot welk merk en categorie het 
product behoort. 

Een ander format is spotlight packaging waarbij je de reguliere verpakking 
laat zien maar je voegt er een definiërend branding element toe om zo de 
focus te krijgen op de Brand Assets. 
Uit Eye Tracking onderzoek uitgevoerd door EyeSee Research blijkt dat 
hero packaging het best werkt om de aandacht en sales te vergroten. Een 
klein beetje extra aandacht heeft een groot e#ect op de sales.
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Communiceer wat echt telt

Het is online echt zaak de productfoto te strippen van alle informatie die 
niet essentieel is. Less is more. Vereenvoudig je verpakkingsfoto door te 
richten op:

 Ð De (sub)categorie 
 Ð Merk 
 Ð Format
 Ð Aantal en/of grootte

De tast wil ook wat

Online wordt ons tastzintuig enigszins in de steek gelaten. Vooral 
tastgeoriënteerde shoppers blijken minder snel geneigd online iets 
kopen dan in een fysieke winkel. Dit valt deels te repareren met concrete 
beeldende copywriting en goede fotografie. Daarnaast blijkt ook dat 
mensen die op een touch device zitten sneller converteren wanneer ze 
hoger op die need for touch scoren.

Testen, leren en optimaliseren

Het is voor online winkels essentieel om niet achterop te raken in de 
optimalisatie van hun websites. Twee goede gewoonten:

 Ð A/B-testen, gebaseerd op inzichten uit analytics, wetenschap en 
usability onderzoek

 Ð Neuro gebruiksonderzoek met Eye Tracking en EEG

Neem dit mee 

Online ontwikkelingen en innovaties zijn niet 
altijd even gemakkelijk bij te benen voor 
fysieke retailers. Toch ontstaan er juist in de 
transitie naar online een behoefte die niet 
door enen en nullen kan worden ingevuld. 
Beide werelden kunnen naast elkaar bestaan 
– en elkaar versterken.

Hooked
Nir Eyal

Omnichannel Retail
Gino van Ossel

Boekentips

OMNICHANNEL, TECH & ONLINE


