
De 
planningsgids 
voor de 
feestdagen 
van 2022
Inflatie, problemen in de toeleveringsketen en 
tekorten op de arbeidsmarkt vormen voor jou 
geen obstakel. 
Hier lees je hoe je tijdens de feestdagen voor 
tevreden klanten zorgt en het hele jaar door 
topinkomsten genereert.
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Inleiding 
Economische onzekerheid en veranderend consumentengedrag 
duiden op een gecompliceerde realiteit. Voor retailers is 
het nog nooit zo belangrijk geweest om zowel uitstekende 
klantervaringen te bieden als concurrerende prijzen voor 
producten die op voorraad zijn. Toch is zelfs in het gunstigste 
scenario een grote verschuiving in het consumentenvertrouwen 
te verwachten. Wat betekent dat voor retailers die zich 
voorbereiden op de feestdagen van 2022?

De aankoopervaringen van consumenten blijven zich ontwikkelen. 
 
Zorg dat uw B2B-strategie hiermee gelijke tred houdt. 

Bedrijven proberen winstgevende groei te realiseren door 
hun promotiekalenders te optimaliseren en stellen zich 
daarbij één vraag: hoe trekken we nieuwe klanten aan en 
laten we bestaande klanten terugkomen voor meer? Dit jaar 
zullen retailers zich richten op het ontwikkelen van data-
acquisitiestrategieën, het overbruggen van de fysiek-digitale 
kloof en het opbouwen van sterkere zakelijke partnerschappen. 
Op grotere schaal zullen ze evenveel moeten investeren in de 
ervaring na de aankoop als in het aankooptraject zelf, door test-
en-leerstrategieën te koppelen aan bewezen omzetgeneratoren 
zoals flitsaanbiedingen en speciale promoties. 

Hier delen we de inzichten en strategieën die je nodig hebt om 
je voor te bereiden op de decembermaand.

'De inflatie heeft eindelijk de 
stijgende bestedingen ingehaald, 
en consumenten kopen nu minder 
artikelen bij minder retailers. Dit 
is waarschijnlijk geen tijdelijke 
ontwikkeling, maar eerder een signaal 
van een grotere gedragsverandering 
van de consument in de richting van 
waarde en gemak. Als retailers hier 
iets aan willen doen, gaat het niet om 
fysiek versus digitaal, maar eerder om 
het vinden van manieren om kanalen 
symbiotisch te laten samenwerken 
om loyale shoppers aan te trekken 
en te behouden.'

— Rob Garf, VP and GM, Retail at Salesforce

https://www.salesforce.com/nl/blog/2021/05/acht-retailtrends-voorspellingen-2021.html
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Activeer klantgegevens 
om loyale klanten te 
werven en te behouden.
Klantgegevens zijn de motor achter 
loyaliteit en groei.

HOOFDSTUK 1
01

GRATIS 
VERZENDING 
BINNEN 2 DAGEN.
voor trouwe klanten



5De planningsgids voor de feestdagen van 2022

In 2022 zal e-commerce de recordgroei 
van 2020 en 2021 waarschijnlijk niet 
evenaren. Niettemin is het door de 
krapper wordende marges nog nooit 
zo belangrijk geweest voor retailers 
om met digitale middelen hun 
klantenwervingsstrategie te verbeteren. 
Alleen een website hebben volstaat 
niet langer: tegenwoordig komt het 
aan op data en personalisering als 
je nieuwe klanten wilt veranderen in 
loyale shoppers.

01
Retailers zetten in op loyaliteitsprogramma's om first-party data te verzamelen 
voordat Google en andere tech platformen in 2023 stoppen met het 
ondersteunen van cookies. Maar om loyaliteit te laten groeien in een jaar 
waarin klanten waarschijnlijk minder zullen winkelen, en bij minder retailers, 
moeten retailers het uitwisselen van data voor beloningen de moeite waard 
maken. Daarom moeten ze hun programma's zo ontwikkelen dat ze zowel 
een beroep doen op de rationele als emotionele klantbehoeften. Hoe? Door 
verder te gaan dan transacties en in te zoomen op de ervaringen van de leden. 
Dit is helemaal belangrijk nu retailers concurreren om het klantaandeel van 
jongere generaties: millennials en de generatie Z hechten bijna twee keer meer 
waarde aan exclusieve toegang tot beperkte producten en ervaringen dan 
consumenten van generatie X en de babyboomers.

Dit ziet er als volgt uit:

• Vroegtijdige toegang: Geef leden de kans om voor Black Friday-
aanbiedingen te shoppen vóór Black Friday, zodat ze toegang hebben 
tot producten die waarschijnlijk uitverkocht zullen raken (en waarmee ze 
tegelijkertijd de drukte kunnen vermijden).

• Gratis snelle verzending: Niets is stressvoller dan te beseffen dat je een 
cadeau bent vergeten terwijl je nog maar twee dagen de tijd hebt. Help 
leden aan een geslaagde decembermaand met gratis nachtelijke verzending 
waarmee ze tijd en geld besparen.

• Exclusieve evenementen en producten: Creëer zowel online als in de 
winkel een feestelijke sfeer met een exclusief shopping evenement voor 
leden met limited editions van producten of eenmalige aanbiedingen. 
Overweeg online wachtkamers voor digitale evenementen. 

Millennials en de generatie Z hechten bijna 
twee keer meer waarde aan exclusieve toegang 
tot beperkte producten en ervaringen dan 
consumenten van generatie X en de babyboomers.
— Connected Shoppers Report, vierde editie, Salesforce, 2021

Exclusieve ervaringen stimuleren loyaliteit.

https://www.salesforce.com/nl/blog/2022/02/cookieless-data-driven-marketing.html
https://www.salesforce.com/nl/blog/2022/02/cookieless-data-driven-marketing.html
https://www.salesforce.com/nl/blog/2021/04/baby-boomers-vs-millennials.html
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/chapter-1/
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01 • Gamification: hou de aandacht van leden vast (en zorg dat 
ze terugkomen) door ze te belonen als ze meer doen dan 
alleen een aankoop. Denk bijvoorbeeld aan het verdienen van 
badges voor het downloaden van een app of het achterlaten 
van een productbeoordeling. 

• Een net zero focus: 78% van de klanten zegt dat 
milieubeleid invloed heeft op hun beslissing om bij een 
bedrijf te kopen, en hecht er belang aan als retailers loyale 
leden belonen voor milieuvriendelijk gedrag. Bij Starbucks 
verdienen leden bijvoorbeeld punten als ze herbruikbare 
bekers gebruiken. En Kiehl's beloont klanten die lege 
verpakkingen terugbrengen naar de winkel.

Verken de metaverse.
De metaverse is een van de spannendste nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van de e-commerce, en shoppers volgen de trend. 
Dit jaar gaf 49% van de shoppers aan dat ze geïnteresseerd zijn 
in het kopen van non-fungible tokens (NFT's), digital assets die 
iets unieks of zeldzaams vertegenwoordigen dat is opgeslagen 
op een blockchain. Of het nu gaat om een virtuele versie van 
een echt product of een digitaal verzamelobject, 47% van de 
consumenten zegt dat ze graag een NFT cadeau doen omdat dit 
iets is dat in waarde kan stijgen. Nog interessanter is dat 42% 
aangaf dat ze eerder een fysiek product zouden kopen als het 
werd vergezeld door een digital twin.

NFT's zijn echter niet de enige manier om in de metaverse mee 
te spelen. Denk eens aan online gaming, waar spelers digital 
skins kopen om hun avatars een unieke look te geven. De markt 
voor virtuele kleding, accessoires en cosmetische add-ons is 

indrukwekkend: digital skins zijn wereldwijd goed voor een 
geschatte 40 miljard dollar per jaar. Zelfs modemerken doen 
eraan mee, waarbij een high-end retailer het voortouw nam, die 
een digitale wereld met winterthema creëerde waar bezoekers 
kleding konden passen, kopen en dragen (alleen online, 
natuurlijk).

Verbind klantgegevens.
De gemiddelde retailer gebruikt 44 verschillende systemen 
om met klanten te communiceren via digitale en fysieke 
contactmomenten. Je hoeft je alleen maar te verplaatsen in de 
situatie van een klant die tijdens de decembermaand in tijdnood 
zit en haar vraag al aan drie verschillende medewerkers van de 
klantenservice heeft gesteld. Klanten voelen de kloof die wordt 
veroorzaakt door interne datasilo's: 54% van de klanten geeft 
aan vaak de indruk te hebben dat sales, service en marketing 
onderling geen informatie delen. 

Retailers staan onder druk om de persoonlijke en consistente 
ervaringen te leveren die hun merk moet vertegenwoordigen. 
Bedrijven die hier goed in slagen, verenigen klantprofielgegevens 
van alle kanalen, van social media tot fysieke winkels, en 
zorgen daarmee voor efficiëntie. Medewerkers van elke 
afdeling kunnen de data in realtime op één scherm bekijken. 
Communicatie blijft up-to-date en accuraat, waardoor herhaling 
wordt voorkomen, ongeacht de wijze van interactie waar de 
klant voor kiest.

https://www.salesforce.com/resources/articles/customer-loyalty-trends/
https://www.salesforce.com/resources/articles/customer-loyalty-trends/
https://www.salesforce.com/nl/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://chainstoreage.com/starbucks-trials-reusable-cup-program-refundable-deposit-loyalty-points
https://www.kiehls.com.my/en_MY/recycle-and-be-rewarded/
https://www.salesforce.com/nl/blog/2022/06/merken-metaverse.html
https://www.salesforce.com/nl/blog/2022/07/introductie-salesforce-nft-cloud.html
https://www.glossy.co/beauty/decentraland-influencers-and-lipstick-nfts-the-beauty-launch-party-hits-the-metaverse/
https://www.glossy.co/beauty/decentraland-influencers-and-lipstick-nfts-the-beauty-launch-party-hits-the-metaverse/
https://www.coca-colacompany.com/news/coca-cola-nft-auction-fetches-more-than-575000#:~:text=Coca%252DCola's%20foray%20into%20the,%2524575%252C883.61%20in%20an%20online%20auction.
https://www.salesforce.com/blog/shopping-metaverse/
https://www.voguebusiness.com/technology/holidays-in-the-metaverse-whats-trending-this-year
https://www.salesforce.com/nl/form/pdf/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/nl/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Van de klanten verwacht 66% dat bedrijven inzicht hebben 
in hun unieke behoeften en verwachtingen. Toch zegt slechts 
32% van de leidinggevenden in de retail dat ze volledig in 
staat zijn om data in realtime om te zetten in gepersonaliseerde 
prijzen, aanbiedingen en producten via verschillende kanalen en 
contactmomenten. Voor retailers wordt het steeds ingewikkelder 
om met behulp van hun data sociale media, website en app-
ervaringen met elkaar te verbinden. Het is echter de moeite waard 
om te investeren in de informatie-infrastructuur om dit voor elkaar 
te krijgen: data-gedreven organisaties hebben 23 keer meer kans 
om nieuwe klanten te winnen en 6,5 keer meer kans om ze te 
behouden.

Dat zit zo: Retailers die dit goed doen, kunnen anticiperen 
op de behoeften en voorkeuren van hun klanten, en zo een 
gestroomlijnde ervaring bieden in een drukke tijd van het jaar. 
Door data te gebruiken om de aankoopervaring te personaliseren, 
wordt het voor klanten gemakkelijker om de producten te vinden 
die ze zoeken en af te rekenen met de betaalopties van hun 
voorkeur. Dit ziet er als volgt uit:

• Aangepast zoeken op de site en sorteren van producten: 
Integreer AI in zoekwoordenboeken om de meest relevante 
term naar boven te halen en pas de volgorde aan waarin termen 
verschijnen op basis van gedrags- en klantgegevens. Zo vinden 
je klanten sneller de producten die ze willen, bijvoorbeeld een 
landingspagina met afbeeldingen van headsets nadat ze alleen 
de letters 'he' in de zoekbalk hebben getikt.

Operationaliseer klantgegevens en -informatie.

Data-gedreven organisaties hebben 
23 keer meer kans om nieuwe klanten 
te winnen en 6,5 keer meer kans om ze 
te behouden.
— State of Marketing, zevende editie, Salesforce, 2021

• Gerelateerde productweergaven: Betrek klanten met 
relevante aanbevelingen en zie de conversie stijgen. Als 
een klant bijvoorbeeld op zoek is naar een nieuwe gaming 
controller, heeft het zin om gerelateerde producten, zoals 
batterijen, weer te geven. Dat geeft shoppers ook de kans om 
hun eigen cadeaubundels samen te stellen en brengt een 
anders tijdrovende inspanning terug tot een paar klikken. 

• Intelligente productbundeling: Klanten die inpakpapier 
kopen, hebben misschien ook plakband, lint en cadeaulabels 
nodig. Door aankoopgedrag uit het verleden te analyseren, kun 
je vooraf productbundels configureren die het aantal eenheden 
per transactie verhogen.

• Relevante post-productberichten: Gepersonaliseerde e-mails 
zijn een fantastische manier om tegemoet te komen aan 
drukbezette klanten die op zoek zijn naar cadeautjes voor de 
feestdagen, bijvoorbeeld wanneer die gameconsole die niet 
meer op voorraad is, nog net op tijd beschikbaar is voor de 
feestdagen. 

• Blijf top-of-mind: Verdiep de klantrelatie door verder te gaan 
dan de koop-knop. Laat zien dat je belang hecht aan hun 
tevredenheid door klanten uit te nodigen om hun aankoop 
of hun ervaring met de klantenservice te beoordelen.

01

https://www.salesforce.com/nl/form/pdf/state-of-marketing-7th-edition/
https://www.salesforce.com/blog/complete-the-set-commerce-cloud-holidays/
https://www.salesforce.com/nl/form/pdf/state-of-marketing-7th-edition/
https://www.salesforce.com/news/press-releases/2022/01/12/salesforce-data-reveals-record-breaking-holiday-shopping-season-with-digital-sales/
https://www.salesforce.com/nl/blog/2021/05/gepersonaliseerde-e-mailmarketing-adidas.html
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Creëer een naadloze 
klantervaring.
Multichannel shoppers verwachten een 
naadloze ervaring, ongeacht de manier 
waarop ze met een merk communiceren.

HOOFDSTUK 2
02

Wees er snel bij! Nog maar 
4 op voorraad.

Koop op Instagram

Grijs

Pay Betaal Later

Nu kopen
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Het zal niemand verrassen dat klanten 
de voorkeur geven aan gemak in de 
drukke periode rondom de feestdagen. 
Maar terwijl het voor klanten steeds 
gemakkelijker wordt om verschillende 
kanalen te gebruiken, wordt dit voor 
retailers juist steeds complexer. 
Consumenten gebruiken al negen 
kanalen om een aankoop te doen en 
85% van hen verwacht consistentie bij 
elke interactie.

Nu de druk toeneemt om digitale en 
fysieke ervaringen te verbinden, moeten 
retailers de problemen van klanten 
oplossen op basis van hun context en 
locatie. En dat betekent dat ze naadloze 
(en gepersonaliseerde) interacties 
moeten bieden.

02 Bied realtime inzicht in voorraden en flexibiliteit 
in fulfilment.
Zoals velen die weleens op Black Friday hebben gewinkeld kunnen beamen, is het 
teleurstellend om na uren wachten in de rij een leeg schap aan te treffen. Stel je 
eens voor hoe enthousiast je zou zijn als er een winkelmedewerker naast die lege 
schappen stond om producten te lokaliseren en bestellingen voor thuisbezorging 
op te nemen. Toonaangevende bedrijven verbinden back-end systemen met 
behulp van geavanceerde configureerbare API's, zodat winkelmedewerkers (en 
online medewerkers) realtime voorraden kunnen bekijken en orders kunnen 
afhandelen in de hele onderneming. Met het juiste orderbeheersysteem kun je 
bestellingen vanaf het moment van aankoop tot en met de afhandeling op de 
voet volgen, ongeacht de manier waarop klanten winkelen.

Dit is vooral belangrijk tijdens het piekseizoen, wanneer retailers te maken 
krijgen met een grote vraag en (waarschijnlijk) producttekorten. Met een 
realtime overzicht van magazijn- en winkelvoorraad ben je er zeker van dat 
je kunt verkopen via fysieke en digitale kanalen zonder dat je klanten hoeft 
te laten weten dat de voorraad op is. Je kunt orderbeheer ook gebruiken 
om flexibele fulfilmentopties zoals click-and-collect mogelijk te maken, 
retouren en omruilingen te stroomlijnen en klanten toegang te geven tot 
hun bestelgeschiedenis en leveringstraject.

85% van de shoppers 
verwacht consistentie bij 
elke interactie, ongeacht 
waar die plaatsvindt.

— State of the Connected Customer, vijfde editie, 
Salesforce, 2022

Houd online winkelervaringen 
dynamisch met headless architectuur.
Voor klanten draait de lol van het winkelen tijdens de feestdagen om het 
vinden van geweldige aanbiedingen en grote promoties. Het bedenken en 
realiseren van deze onvergetelijke momenten is al een hele uitdaging voor 
retailers. Maar terwijl bedrijven bezig zijn om de aandacht van shoppers te 
trekken, vinden er achter de schermen steeds snellere veranderingen plaats op 
het gebied van voorraden, klantvraag en leveringsmogelijkheden. Retailers zijn 
zich ervan bewust dat hun online ervaringen gelijke tred moeten houden met 
wat er in realtime gebeurt.  

https://www.salesforce.com/nl/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/nl/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/nl/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/nl/products/commerce-cloud/ecommerce/order-management/
https://www.salesforce.com/nl/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Klanten maakten al voor 2022 gretig gebruik van flexibele 
betaalopties zoals 'koop nu, betaal later' en 'betalen in 
termijnen'. Deze opties zullen zeker aan populariteit winnen 
naarmate hogere prijzen de koopkracht van de consument 
aantasten. Volgens de Salesforce Shopping Index is 'koop 
nu, betaal later' goed voor 9% van de wereldwijde digitale 
uitgaven in het eerste kwartaal van 2022, een stijging van 20% 
op jaarbasis en 9% sinds het vierde kwartaal van 2021. Voor 
retailers zijn de financiële voordelen aanzienlijk: één retailer 
meldde een stijging van 50% in gemiddelde orderwaarde na 
het implementeren van 'koop nu, betaal later'.

Voeg nieuwe aankoop- en 
betalingsmogelijkheden toe.

02 De uitdaging? Met traditionele site-architectuur kan het veel tijd 
en geld kosten om digitale kanalen dynamisch te houden, en dat 
vormt een kritiek nadeel tijdens deze winkelpiek.

Headless commerce stelt retailers in staat om veranderingen 
door te voeren binnen enkele uren in plaats van meerdere 
dagen. Stel je een retailer voor die net een zending cold-brew 
koffiezetapparaten heeft ontvangen. Het is al het hele jaar een 
topartikel, de voorraad is laag, en de nieuwe zending wordt pas 
in januari verwacht. Bij een headless bedrijf zou de business unit 
alle virtuele ervaringen, van de website tot de metaverse, snel 
en in één keer kunnen updaten. Hoogstwaarschijnlijk verklaart 
dit waarom bedrijven met headless commerce vaker melden 
uit te blinken in digitale handel (55%) dan bedrijven zonder 
headless architectuur.

Klanten gebruiken steeds vaker mobiele apparaten om cadeaus 
te kopen met de feestdagen. Mobiele apparaten waren in het 
vierde kwartaal van 2021 niet alleen verantwoordelijk voor 60% 
van het orderaandeel, maar ook voor 72,9% van de totale 
e-commercebestedingen. Maak het je klanten gemakkelijk om 
vanaf hun telefoon te winkelen met eenvoudige ontwerpen die 
snel laden, zijn voorzien van grote 'koop nu'-knoppen en een 
naadloze kassa-ervaring bieden. 

Mobiele marketingprogramma's die gepersonaliseerde 
informatie communiceren via pushmeldingen of sms-
berichten zijn een ander gebied waarop retailers zich moeten 
richten. Dit is van cruciaal belang tijdens de feestdagen, 
wanneer het winkelend publiek reikhalzend uitkijkt naar 
berichten over nieuwe voorraden, speciale aanbiedingen en 
leveringsbevestigingen.

Optimaliseer mobiele commerce 
ervaringen.

Sociaal verkopen brengt 
winkelervaringen bij de klant thuis.
Social shopping zorgt, samen met innovaties zoals live streaming, 
voor een totale verandering van het e-commerce landschap. 
En de data laten zien dat merken nog maar aan het begin staan: 
volgens de voorspellingen zal social commerce de komende vier 
jaar drie keer sneller groeien dan traditionele e-commerce. 

Denk aan een shopper die op Instagram het perfecte cadeau 
denkt te hebben gevonden. Het is moeilijk om aan de hand van 
een foto te zien of het product aan alle eisen voldoet. Maar als 
hij een livestream kan bekijken met een winkelmedewerker, kan 
hij vragen stellen en mogelijk voorkomen dat hij een ongewenst 
artikel koopt. Dat is een enorme winst voor retailers, die te 
maken hebben met een online retourpercentage van 20,8%.

https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.salesforce.com/nl/blog/2020/12/alles-over-headless-commerce.html
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/shopping-index/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/shopping-index/
https://www.salesforce.com/resources/articles/social-commerce/
https://www.loreal.com/en/press-release/research-and-innovation/loreal-and-facebook-bring-virtual-tryons-to-instagram-shopping-with-modiface/
https://www.accenture.com/us-en/insights/software-platforms/why-shopping-set-social-revolution
https://www.cnbc.com/2022/01/25/retailers-average-return-rate-jumps-to-16point6percent-as-online-sales-grow-.html#:~:text=The%20average%20rate%20of%20returns,%25%20last%20year%252C%20NRF%20found.
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Creëer levenslange 
klantenbinding met verbonden 
en consistente service.
Het is nog nooit zo belangrijk geweest voor 
retailers om uitstekende klantenservice te leveren.

HOOFDSTUK 3
03

Ik heb 12 exemplaren 
besteld en er maar 
1 ontvangen. Kunt 
u mij helpen?

Het spijt ons! We zullen 
uw betaling terugstorten 
en u de juiste bestelling 
z.s.m. toesturen.
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In een uitdagende economie winkelen klanten 
minder, en bij minder retailers. Het goede nieuws 
is dat bedrijven nog steeds klantrelaties kunnen 
opbouwen, zelfs wanneer consumenten krap bij 
kas zitten. Retailers kunnen dit realiseren met 
een uitstekende klantenservice: 91% van de 
consumenten zegt zelfs dat ze door een goede 
klantenservice eerder geneigd zijn een nieuwe 
aankoop te doen. Dat is van groot belang, omdat 
80% van de consumenten een retailer al na drie 
slechte ervaringen voorgoed links laat liggen. 

Het is onvermijdelijk dat het hogere aantal 
shoppers tijdens de feestdagen leidt tot 
meer interacties met de klantenservice. 
Door medewerkers te voorzien van de juiste 
data, kunnen ze snel en accuraat vragen 
beantwoorden over de beschikbaarheid van 
producten, de bezorgstatus en de status van 
beloningen. Je kunt ook spraak-, digitale en 
fysieke ervaringen met elkaar verbinden, 
zodat je medewerkers consistente interacties 
kunnen leveren, ongeacht de manier waarop 
klanten contact willen opnemen. En wanneer 
klantenservicemedewerkers over de juiste 
informatie beschikken om klanten tevreden 
te stellen, is de kans groter dat ze zelf ook 
tevreden zijn.

03 Bereid uw klantenserviceteam voor.
Door de verwachte vraag te voorspellen op basis van gegevens en analyses 
kan het klantenserviceteam zich voorbereiden op basis van data en analyses 
op veranderingen in het gedrag en de activiteit van de klant. En dat is nog 
maar het begin: omdat het piekseizoen vol zit met speciale aanbiedingen 
en uitzonderingen, wordt de klantenservice overspoeld met vragen die 
zelfs het geduld van de meest ervaren medewerker op de proef kunnen 
stellen. Geef je medewerkers en seizoensmedewerkers bij het naderen 
van de feestdagen de juiste hulpmiddelen, zodat ze vragen over nieuwe 
producten, exclusieve aanbiedingen, het retourbeleid voor aankopen in de 
decembermaand en meer goed kunnen beantwoorden.

80% van de consumenten 
laat een retailer in de steek 
na drie slechte ervaringen.

— The Connected Shoppers Report, vierde editie, 
Salesforce, 2021

Geef je medewerkers de beschikking over 
verkoop- en klantenservicegegevens.
De feestdagen zijn berucht om de toename van het aantal 
klantenservice-interacties. Nu 79% van de klantenservicemedewerkers 
aangeeft dat het onmogelijk is om goede service te verlenen zonder een 
volledig beeld van klantprofielen en -interacties, voelen retailers de druk 
om service te verlenen op elk contactpunt. Dit is vooral belangrijk nu 
klanten digitale kanalen omarmen: het aantal klanten dat de voorkeur 
geeft aan de speciale mobiele apps van bedrijven is nu zelfs bijna 
even groot als het aantal klanten dat wil communiceren via messenger 
apps die ze in hun privéleven gebruiken, zoals WhatsApp en Facebook 
Messenger.

'Klanten denken niet alleen aan de service die 
ze nodig hebben. Ze denken aan hun complete 
ervaring met Sonos. Dus waarom zouden wij dat 
niet doen?' 

— Ruth Sleeter, CIO, Sonos

https://www.salesforce.com/nl/blog/2020/06/wat-is-goede-klantenservice.html
https://www.salesforce.com/nl/blog/2020/06/wat-is-goede-klantenservice.html
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/nl/resources/guides/customer-service-workflow-automation/
https://trailhead.salesforce.com/mytrailhead
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/nl/form/pdf/state-of-service-4th-edition/
https://www.salesforce.com/nl/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Conversational commerce stelt shoppers in staat om binnen 
deze berichtenkanalen contact te leggen en transacties te 
verrichten met retailers. Commerce en klantenservice zijn met 
elkaar verbonden, zodat servicemedewerkers toegang hebben 
tot recente bestellingen en winkelvoorkeuren. Ze fungeren 
als salesmedewerkers en stylisten door gepersonaliseerde 
ervaringen te bieden en extra artikelen te verkopen via cross- 
en upselling. Naast het aanbieden van AI-gedreven chatbots, 
train je verkoop- en klantenservicemedewerkers op elkaars 
werkgebied zodat ze snel vragen kunnen beantwoorden over 
loyaliteitsstatus, eerdere bestellingen en leveringstermijnen.

79% van de klantenservicemedewerkers 
zegt dat het onmogelijk is om goede 
service te verlenen zonder een volledig 
beeld van de interacties met klanten.
— State of Service, vierde editie, Salesforce, 2020

03

Hou selfservicekanalen up-to-date.
Klanten zijn dol op selfservice vanwege de snelheid en het 
gemak, en niet alleen tijdens de feestdagen. 65% van de 
klanten heeft in de afgelopen twee jaar een self-servicekanaal 
gebruikt, en 66% van de millenials geeft er de voorkeur aan 
voor het afhandelen van eenvoudige zaken.

65% van de klanten heeft in de 
afgelopen twee jaar een self-
servicekanaal gebruikt.
— State of the Connected Customer, vijfde editie, 
Salesforce, 2022

Dus, wat zijn de belangrijkste manieren waarop retailers van plan 
zijn hun klantenservice te automatiseren tijdens de feestdagen? 

• Verregaande transparantie: 74% van de klanten zegt dat 
eerlijk en transparant communiceren nu belangrijker is dan 
voor de pandemie. Verhef over-communicatie daarom tot de 
norm. Wees duidelijk over leveringstermijnen, nabestellingen en 
vertragingen, zowel voor als na de aankoop. Hou klanten op de 
hoogte door volledig inzicht te geven in hun orderstatus via sms. 

• Snellere antwoorden: Bied een landingspagina met 
antwoorden op veelgestelde vragen. Zorg ervoor dat deze 
pagina wordt bijgewerkt met specifieke richtlijnen voor de 
feestdagen, zoals verlengde termijnen voor retourzendingen.

• Begeleide service op digitale kanalen: Koppel selfservice 
aan chat of begeleide workflows, zodat klanten snel zaken 
kunnen regelen zoals retouretiketten maken. Zorg voor 
een eenvoudige manier om klanten naar je helpcentrum 
te verwijzen voor meer informatie. Het doel? Eenvoudige, 
intuïtieve en snelle interacties.

• Automatisering: Voeg een chatbot toe met de optie om 
door te schakelen naar live support. Met AI-gedreven 
chatbots kunnen klanten eenvoudige vragen snel beantwoord 
krijgen. Zorg ervoor dat live chat direct beschikbaar is op alle 
websitepagina's en maak het klanten gemakkelijk om andere 
serviceopties te vinden, zoals per telefoon.

https://www.salesforce.com/nl/blog/2020/06/conversational-commerce-gebruiksvriendelijke-totaalervaring.html
https://www.salesforce.com/nl/form/pdf/state-of-service-4th-edition/
https://www.salesforce.com/nl/blog/2020/08/salesteams-succesvoller-selfservice-commercetechnologie.html
https://www.salesforce.com/nl/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/nl/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/nl/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/nl/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/nl/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Selfservice, livechat en zelfs tekstberichten worden steeds 
populairder, maar geen van deze opties is favoriet bij klanten 
die een ingewikkelde vraag of klacht hebben. 76% van 
de klantenservicemedewerkers geeft aan klanten met een 
ingewikkelde vraag of klacht het liefst de telefoon gebruiken 
om het probleem op te lossen. Het is echter wel een uitdaging 
voor medewerkers om klachten van klanten snel (en in één 
telefoongesprek) op te lossen. 63% van de medewerkers 
vindt het zelfs moeilijk om snelheid en kwaliteit met elkaar in 
evenwicht te brengen.

Verander telefoongesprekken in verbonden 
klantenservice-ervaringen.

Door verkoop-, klantenservice-, marketing- en verkoopgegevens 
op één platform samen te brengen, kunnen retailers: 

• Snellere service leveren: met een volledig overzicht van 
klantcommunicatie, -interacties en -transacties op één 
scherm, hoeven medewerkers niet meer heen en weer te 
schakelen tussen systemen. Dat is essentieel tijdens de 
feestdagen, wanneer een hoger belvolume om efficiëntie 
vraagt. 

• Medewerkers meer overzicht bieden: 83% van de klanten 
verwacht complexe problemen in een gesprek met één 
persoon te kunnen oplossen. Met toegang tot data van 
verschillende afdelingen kunnen medewerkers ingewikkelde 
antwoorden op vragen van klanten aanpassen, bijvoorbeeld 
hoe loyaliteitspunten voor een e-mailaanbieding kunnen 
worden ingewisseld en tegelijkertijd een afhaalmoment in de 
winkel kan worden geregeld.

• Anticiperen op de behoeften van de klant: niemand 
vindt het leuk om zichzelf steeds te moeten herhalen. Met 
een volledig overzicht van interacties kunnen medewerkers 
anticiperen op vragen en deze snel beantwoorden. 

• Routinematige taken automatiseren: reduceer taken zoals 
het aanmaken en e-mailen van een prepaid retourzending tot 
een éénstapsproces.

03

'Er komt een moment in ieder 
klanttraject waarop de klant tegen 
een probleem aanloopt, en dat is 
een bepalend moment waarop je 
de situatie in de hand kunt nemen 
en behulpzaam bent of juist niet. 
Als je het probleem kunt oplossen, 
verhoog je de waarde in de ogen van 
de klant.'

— Patrick Spence, CEO, Sonos

https://www.salesforce.com/nl/resources/guides/voice-digital-customer-service/
https://www.salesforce.com/nl/resources/guides/voice-digital-customer-service/
https://www.salesforce.com/nl/form/pdf/state-of-service-4th-edition/
https://www.salesforce.com/nl/form/commerce/conf/how-to-jumpstart-growth-in-commerce/
https://www.salesforce.com/nl/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Digitaliseer de 
fysieke winkel.
De grens tussen fysiek en digitaal 
is vervaagd.

HOOFDSTUK 4
04
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04

Winkelmedewerkers vormen een integraal onderdeel van de klantervaring. 
Dit jaar is het door het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten nog eens 
extra belangrijk dat retailers er alles aan doen om tevreden medewerkers te 
koesteren. De financiële voordelen zijn duidelijk: niet alleen is het vervangen 
en opleiden van nieuwe werknemers duur, uit gegevens blijkt dat tevreden 
werknemers leiden tot tevreden klanten, en dat verhoogt de omzet.

Retailers bereiken dit door hun medewerkers te voorzien van technologie die 
repetitieve taken automatiseert en hen de kans geeft meer tijd te besteden 
aan het rechtstreeks bedienen van klanten. Met een platform dat de digitale 
profielen, voorkeuren en geschiedenis van je klanten koppelt aan mobiele 
apparaten in de winkel, kunnen medewerkers: 

• Gepersonaliseerde service leveren: de toename van het aantal bezoekers 
in de weken voor Black Friday betekent dat medewerkers meer klanten 
sneller moeten bedienen. Met een volledig overzicht van realtime 
klantgegevens kunnen medewerkers snel vragen beantwoorden over order- en 
beloningsstatus, aankoop- en retourgeschiedenis, leveringstijdstip en meer. 

• De beschikbaarheid van voorraden controleren: niets verpest het 
feestgevoel sneller dan lege schappen. Met een realtime overzicht van de 
voorraad in de winkel en het distributiecentrum stel je medewerkers in staat 
producten te verkopen en klanten tevreden te stellen. 

Retailers passen de rol van fysieke winkels 
aan door klanten naar de winkel te lokken 
met flexibele afhandelingsopties zoals 
click-and-collect en het promoten van 
winkelevenementen op social media. Deze 
innovaties verhogen de omzet: 74% van de 
retailers meldde zelfs dat klanten ten minste 
één product meer kochten terwijl ze in de 
winkel waren om een aankoop op te halen.

Met steeds complexere aankooptrajecten 
die de grenzen tussen fysieke en 
digitale handel doen vervagen, staan 
retailers meer dan ooit onder druk om 
ongelijksoortige ervaringen te verenigen.

74% van de retailers 
meldde dat klanten ten 
minste één product meer 
kochten terwijl ze in de 
winkel waren om een 
aankoop op te halen.

— The Future State of BOPIS and Curbside Pickup, 
RISNews.com, 2021

'Alles verandert voortdurend, dus voor ons is 
flexibiliteit absoluut essentieel. Dit betekent dat je 
mensen altijd in staat moeten zijn om te doen wat 
ze op dat moment moeten doen.'
— Patrick Spence, CEO, Sonos

Geef winkelmedewerkers de middelen 
om betere klantenservice te leveren.

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/retail-distribution-industry-outlook.html
https://www.salesforce.com/nl/blog/2022/07/tips-medewerkersbetrokkenheid.html
https://www.salesforce.com/nl/blog/2022/07/tips-medewerkersbetrokkenheid.html
https://www.tableau.com/solutions/support-and-service-analytics
https://www.tableau.com/solutions/support-and-service-analytics
https://risnews.com/future-state-bopis-and-curbside-pickup
https://risnews.com/future-state-bopis-and-curbside-pickup
https://risnews.com/future-state-bopis-and-curbside-pickup
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• Prijzen, promoties en kortingen controleren: Door de 
inflatie zullen klanten nog gretiger zijn om te profiteren van 
speciale decemberaanbiedingen. Omdat acties van dag tot 
dag veranderen, is het noodzakelijk dat medewerkers toegang 
hebben tot de laatste aanbiedingsregels zodat klanten de 
beste beschikbare aanbiedingen krijgen.

• Communicatie stroomlijnen: Deel snel actueel nieuws en 
updates, zoals details over flitsaanbiedingen, uitgebreide 
winkeltijden tijdens de feestdagen of nieuwe regels voor 
afhalen in de winkel. Vergemakkelijk de samenwerking en 
communicatie tussen medewerkers op beveiligde kanalen. 

• Managers meer mogelijkheden geven: Maak het managers 
gemakkelijk om nieuwe werknemers en seizoensmedewerkers 
in te werken en te trainen. Wijs taken toe en hou bij wanneer 
ze afgerond zijn. School huidige werknemers bij zodat je bij 
veranderende bedrijfsbehoeften kun op- of afschalen.

Faciliteer een naadloos afreken- en 
verwerkingsproces.
Voor klanten vormt het vinden van het juiste cadeau tegen de 
juiste prijs de grootste uitdaging. Retailers staan voor de taak om 
te zorgen voor een eenvoudige en soepele klantervaring. Om dat 
mogelijk te maken, kun je overwegen om je betaal-, leverings- en 
retourmogelijkheden te upgraden met het oog op flexibiliteit:

• Betalingen: contactloos betalen is de norm geworden in de 
winkel, maar denk ook aan snelgroeiende betaalopties zoals 
mobile wallets, ‘koop nu, betaal later’ en betalen in termijnen. 
Dat zal deze decembermaand belangrijk zijn, want door de 
hogere prijzen wordt het voor retailers moeilijker om hun 
klantaandeel te veroveren. En hoewel deze opties meestal 
online te vinden zijn, worden ze ook steeds populairder in 
de kassasystemen van winkels. 

• Afhalen in de winkel: Retailers geven voorrang aan gemak en 
bieden klanten de kans om hun eigen leveringsmomenten te 
kiezen. Ze doen ook een beroep op duurzaamheidsgerichte 
consumenten door milieuvriendelijke leveringsopties aan te 
bieden (en zelfs CO2-compensatie voor levering vanuit de 
winkel of vanuit lokale distributiecentra).

• Thuis uitproberen: Sommige retailers experimenteren 
met tijdelijke opties voor thuis uitproberen, waarbij klanten 
producten een paar dagen gratis kunnen gebruiken. Klanten 
die niet tevreden zijn, kunnen de producten die niet bevallen 
terugsturen.

• Retourzendingen: Stroomlijn de retourafdeling met het oog 
op gemak, klantvoorkeur en duurzaamheid. Door klanten in 
staat te stellen online retourzendingen in de winkel af te geven 
en contactloze retourkiosken aan te bieden, voldoe je aan de 
dubbele belofte van gemak en duurzaamheid.

04

https://www.salesforce.com/nl/products/slack/overview/
https://www.salesforce.com/nl/products/slack/overview/
https://trailhead.salesforce.com/mytrailhead
https://www.salesforce.com/nl/blog/2020/06/digital-experience-beyond-transactions.htm
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Versterk zakelijke 
relaties.
Sterke B2B-relaties helpen retailers 
onzekerheid het hoofd te bieden.

HOOFDSTUK 5
05
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05 Zorg voor transparantie en stimuleer 
flexibiliteit.
Op dit moment, noemt 70% van de retailers en 58% van de leveranciers 
beperkte gegevenstransparantie als de grootste belemmering voor samenwerking. 
Onderscheid jezelf door actief informatie te delen met partners in je 
toeleveringsketen. Als je er één centrale bron van informatie op na houdt, kun 
je out-of-stocks tot een minimum beperken en nauwkeurigere vraagprognoses 
opstellen. Ook kun je demografische gegevens van klanten en verkoopinformatie 
op winkelniveau leveren, wat leveranciers waardevolle inzichten biedt. 

Met moderne orderbeheermogelijkheden kun je back-end systemen verbinden 
met ordergegevens. Je kunt workflows visueel beheren en de toeleveringsketen 
maximaliseren met voorraad-API's die een realtime overzicht van je voorraad geven. 
Orders worden snel verwerkt met geautomatiseerde afhandeling, vastlegging van 
betalingen en aanmaak van facturen. Precies het soort transparantie dat leidt tot 
slimmere besluitvorming, klantloyaliteit en inkomsten.

Bied een aankoopervaring op 
consumentenniveau.
B2B-bedrijven zijn in 2020 overgestapt op virtuele kanalen voor hun communicatie 
en hebben niet meer omgekeken. Vandaag de dag betekent moderne 
bedrijfsvoering steeds meer samenwerken met partners via beveiligde digitale 
kanalen met teams uit sales, klantenservice, marketing, sales en financiën. Het 
betekent ook dat B2B-klanten worden bediend via een breed scala aan apparaten 
en kanalen, vergelijkbaar met wat ze in hun persoonlijke leven ervaren.

Nu het economisch klimaat voor 
onzekerheid zorgt bij klanten, moeten 
retailers zich richten op het koesteren 
van nieuwe en bestaande relaties met 
partners. Het leveren van uitstekende 
service-ervaringen is daarbij essentieel: 
84% van de zakelijke kopers zegt 
immers dat de ervaring die een bedrijf 
biedt net zo belangrijk is als het 
product of de diensten, maar dat kan 
niet gebeuren zonder een vlekkeloze 
uitvoering. Daarom breken steeds 
meer retailers hun ommuurde tuinen 
af en storten zich op de ontluikende 
ecosysteemeconomie.

'Wij werken samen met iedereen, van buurtwinkels 
tot regionale ketens en nationale retailers. Het 
mooie aan ons commerce-platform is dat we ons 
kunnen richten op het selfservicebestelproces, 
terwijl we ook gebruik kunnen maken van 
verschillende functies en functionaliteiten om al die 
diverse B2B-kopers te bereiken.'

— Kathleen Hachmeyer, Director of Technological Innovation, FILA

https://paminy.com/how-data-analytics-deepens-brand-retail-partnerships/
https://www.salesforce.com/nl/products/commerce-cloud/ecommerce/order-management/
https://www.salesforce.com/nl/blog/2020/06/digital-experience-beyond-transactions.html
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Bevorder duurzaamheid in je 
waardeketen.
Niet alleen verwacht 93% van de consumenten dat de 
merken die ze kopen sociale en milieudoelen ondersteunen, 
ze doen ook liever zaken met bedrijven die zich inzetten 
voor duurzaamheid. Vandaag de dag betekent dat meer dan 
'greenwashed' marketingboodschappen. Duurzaamheid 
moet een vaste waarde van de onderneming zijn, die 
wordt aangestuurd door gegevens, met zichtbaarheid en 
verantwoordelijkheid in het hele ecosysteem.

Duurzaamheid is meer dan merkdifferentiatie; het gaat om het 
overleven van je merk. Laat kopers zien dat je bedrijf rekening 
houdt met de gevolgen voor milieu en samenleving van je 
activiteiten en toeleveringsketen. Vermijd greenwashing. Bied 
in plaats daarvan transparantie met betrekking tot data. Maak 
gebruik van carbon accounting om de vooruitgang te berekenen 
die je hebt geboekt op je veranderingsproces voor interne en 
externe belanghebbenden.

Zet de volgende stap in je planning 
voor de feestdagen van 2022.
Het enige dat sneller verandert dan de voorkeuren van de 
consument is de economie. Retailers die rekenen op efficiëntie 
en automatisering om hun winstgevendheid te vergroten en 
pieken in de vraag op te vangen, moeten op alles voorbereid zijn. 

De uitdaging? Voor het creëren van een winnende strategie 
voor de feestdagen is meer nodig dan het introduceren van 
click-collect of iets posten op Instagram. Succes hangt dit jaar 
af van een robuuste strategie voor data uit de eerste hand, 
een naadloze klantervaring via fysieke en digitale kanalen en 
medewerkers die klanten efficiënt van dienst kunnen zijn. 
Kortom, retailers moeten flexibiliteit en gemak meer dan ooit op 
nummer één zetten. En dat betekent dat de klant centraal moet 
staan bij elke beslissing die ze nemen. 
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https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2020/07/24/how-leading-global-companies-are-using-sustainability-as-a-market-differentiator/?sh=2f5100451ff3
https://www.salesforce.com/resources/articles/guide-to-carbon-accounting/
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