
De juiste maat van het juiste artikel 
op het juiste moment op de juiste 
plaats is nog altijd het hoogste 

streven in fashionretail. Het kopen van het 
gewilde artikel heeft de grootste impact op 
klanttevredenheid. Weinig heeft een nega-
tievere impact op klanttevredenheid als het 
niet aanwezig zijn van een gewild artikel.
Veel elementen dragen bij aan beschikbaar-
heid: assortimentsplanning, inlading en 
herbevoorrading. Ook door middel van in-
formatietechnologische toepassingen pro-
beert men een hogere klanttevredenheid te 
bereiken. Een van de laatste ontwikkelingen 
op dit gebied is ‘de Zuil’, een online winke-
lapplicatie waarmee de verkoper samen met 
de klant het gewenste artikel kan bestellen. 
De vraag is of deze technologische ontwik-
kelingen een daadwerkelijke bijdrage leve-
ren aan klantbinding en -tevredenheid en 
dus leiden tot een duurzame verbetering 
van het winkelresultaat.

workarounds
De multistoreretailer probeert al sinds jaar 
en dag door middel van trucs en ‘wor-
karounds’ beschikbaarheidsproblemen op 
te lossen om de klant te bedienen. Nog niet 
zo heel lang geleden was een tijdrovend te-
lefoontje naar een ander filiaal de enige mo-
gelijkheid om de klant te helpen als het ge-
wenste artikel niet voorradig was. Later 
stelde winkelautomatisering personeel van 
filialen in staat om in elkaars voorraad te 
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kijken (of in de centrale voorraad) als de 
herbevoorradingsmethode te traag had ge-
reageerd op ontwikkelingen in de winkel.  
Nadelen van de hieruit voortkomende ‘sto-
re-to-store transfers’ of naleveringen zijn 
overduidelijk: kosten, mogelijk omzetverlies 
en, boven alles, een verminderde klanttevre-
denheid.

Het succes van internetverkopen bracht een 
nieuwe workaround: het artikel is er niet, 
dus gaan we kijken of het wellicht te verkrij-
gen is via de eigen webwinkel. Is er een be-
tere manier om klanten te vervreemden van 
je winkel? Je moet als retailer juist een hoge-
re servicegraad (lees beschikbaarheid) bie-
den dan webwinkels om te kunnen inspelen 
op de wens van de klant.
De laatste ontwikkeling is het logische ge-
volg op de vorige en krijgt veel respons van-
wege het aansprekende karakter en de vele 
grafische en interactieve mogelijkheden: via 
speciale ‘zuilen’ in winkels kan de klant sa-
men met de verkoper missende artikelen 
bestellen en deze thuis laten afleveren. 
Almost perfect. Wat hier gemist wordt is een 
aantal zaken: impulsaankopen, de zekerheid 
dat het artikel staat/past (op het plaatje zag 
het er toch anders uit), de mogelijkheid om 
het aangeschafte artikel direct te dragen of 
te tonen aan partner/vrienden, en last but 
not least het bevredigende gevoel  van de fy-
sieke aanschaf.

Focus op beschikbaarheid
Om daadwerkelijk klanttevredenheid te cre-
eren moet de beschikbaarheid worden ver-
beterd. Het is mogelijk om die artikelen 
dáár in te laden en dáár tijdig te herbevoor-
raden waar ze het meest worden gevraagd. 
De echte oplossing: door middel van een 
geavanceerde winkelvoorspelling op maat-
niveau en een frequente herbevoorrading 
wordt de vraag voor de komende tijd be-
paald en kan tijdig worden ingespeeld op 
ontwikkelingen in de winkel. Hierdoor 
wordt de beschikbaarheid en de daaruit 
voortkomende klanttevredenheid geoptima-
liseerd, en wordt een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het resultaat van de winkel.

‘Winkelier moet 
focussen op 
beschikbaarheiD 
Van goeDeren 
om klant-
teVreDenheiD te 
optimaliseren’

Reageren? Mail: David.Winckers@GenovaCon-

sultancy.com - Genova Consultancy (www.geno-

vaconsultancy.com) levert software en expertise-

diensten op het gebied van planning en forecas-

ting ter verbetering van voorraad en beschikbaar-

heid in fashion.
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