Nuchtere kijk op
retail
Volgens hoogleraar e-marketing

Cor Molenaar is de fysieke retailer
een visser: hij wacht af, weet niet
wat zijn winkel binnenkomt; en
de online retailer een jager: die
zoekt ons actief op en achtervolgt
ons. Op het snijvlak van retail,
social media en e-commerce is
veel te doen. Marskramer zit
midden in het veranderproces.

“W

anneer leg je barbecues en houtskool in de winkel en hoeveel? Als
je dat voorafgaand aan een weekend met mooi weer niet op vrijdag in de winkels hebt liggen,
ben je te laat.” Aan het woord is
Henk Kooij, ICT-manager bij Mars-

kramer. Marskramer, retailer in huishoudelijke artikelen, wil vooral
een gemakkelijk toegankelijk assortiment aanbieden dat voor een
hoge omzetsnelheid zorgt. Een tegenvallende zomer kan flinke gevolgen hebben: airconditioners, barbecues, opblaasbadjes blijven
dan liggen. Bij een goede zomer zijn juist dat soort artikelen niet aan
te slepen. Als het niet meer in de winkel verkrijgbaar is, kan de webshop nog een oplossing bieden, maar uiteindelijk komt alles uit hetzelfde magazijn. De grootste informatiebehoefte ligt daarom bij inzicht: wat gebeurt er in de winkels? Wat wordt omgezet, waar liggen kansen om nog beter op de omzet te sturen? Daarbij spelen regionale verschillen een rol, maar ook seizoensinvloeden. Marskramer maakt deel uit van Blokker Holding. Waar Marskramer voor wijken en dorpen kiest en wat sterker op trends stuurt, zit Blokker vooral op A1-locaties in de binnensteden.
Henk Kooij werkt al 25 jaar bij de moederorganisatie van Marskramer, Blokker Holding. Hij werkte onder andere bij Intertoys
en heeft oorspronkelijk een financiële achtergrond – “automatisering is een uit de hand gelopen hobby”. Hij werkt sinds
1999 als ICT-manager bij Marskramer.

De diepte in Kooij implementeerde aan het begin van zijn
ICT-loopbaan voor Marskramer de winkelautomatisering. In die tijd
werd er ook gebruikgemaakt van een ERP-systeem dat bijhield wat
de winkel inging. Het point of sale-systeem bij de kassa’s registreerde
wat er werd verkocht, maar beide systemen waren niet gekoppeld. “Op
een gegeven moment kwamen de vragen sneller dan IT ze kon beanttekst en beeld Erik Bouwer

woorden. Vanuit het hoofdkantoor bestond wel inzicht op artikelniveau over alle winkels, maar doorsnedes waren weer niet mogelijk.”
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Business intelligence (BI) is gericht op het
verzamelen en analyseren van informatie over
klanten, beslissingsprocessen, concurrentie,
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KBB Retail Services, dat in de zomer van 1998
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later (december 2008) werd deze tak Business
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croStrategy. We hebben zelf ook een aantal systemen de revue laten passeren. Daarbij werd

Solutions ontstond. Capgemini Outsourcing ging
daarna de IT-activiteiten van Maxeda (o.a. De
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steeds opnieuw bevestigd dat MicroStrategy de
beste oplossing was. Begin 2010 zijn de functionaliteiten van MicroStrategy goed getoetst door
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dia-strategie gaat niet alleen over verkoop, maar

gebonden assortiment aangeboden – denk aan
carnavalskleding, zomerartikelen en andere seizoensartikelen. De sales uit de webshop lijkt weinig invloed te ondervinden van de crisis: de groei
is sterk, terwijl Marskramer geen kannibaliserende invloed op de winkelverkopen ziet. Kooij verwacht echter dat de webshop in 2012 de grootste winkelvestiging zal zijn. Juist vanwege de potentie van online heeft Marskramer behoefte aan
business intelligence. “Daar moeten nog stappen worden gemaakt: meer inzicht in klantgedrag is noodzakelijk.”
Ook in de fysieke retail zitten nog allerlei mogelijkheden. De folder van Marskramer komt bij 35
tot 40 procent van alle Nederlanders in de bus,
maar de klant die de winkel binnenloopt is een
onbekende. Marskramer heeft nog geen klantenkaart. Bij de webshop ligt dat al anders. “Voor
de toepassing van MicroStrategy zijn de mogelijkheden duidelijk: het combineren van klantdata uit winkels, data uit social media en de be-
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webshops gaan van de clicks naar de bricks. Tot
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