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ZO.PUUR
Benieuwd!

Nieuwsgierig en met een beetje (gezonde, dat wel) spanning pak ik het eerste exemplaar aan.
Spannend! Een glimlach siert mijn gezicht. Een gevoel van trots maakt zich van me meester. Een droom is bewaarheid.
ZO.PUUR is geboren. ‘Mijn’ eerste tijdschrift. Als speciaal label van La Differenza en mijzelf. Over gastvrijheidsbeleving
in de retail. Het La Differenza unieke handschrift, een ‘limited’ editie. Althans zoals ik er nu naar kijk. Maar je weet het
nooit met mij! Als blijkt dat dit blad succes heeft en als blijkt dat het gewaardeerd wordt? Als ik u (en mijzelf) wil blijven
verrassen? Blijf verbazen. Het kan dus nog alle kanten op…
Waarom de naam ZO.PUUR? Gastvrijheidsbeleving in winkels werkt natuurlijk alleen als het echt is. Gemeend is.
Eerlijk is. Wanneer het winkelteam oprecht geïnteresseerd is in de gasten die hun winkel bezoeken, want zo zie ik ze.
Wanneer ze van hun klanten houden.
Dus wanneer hun wensen serieus worden genomen. Als klanten zichzelf kunnen zijn. Verwend worden. Verrast worden. Een blij en fijn gevoel krijgen. Nee, niet een standaard behandeling krijgen, maar dat er rekening wordt gehouden
met hun persoonlijke smaak, voorkeur en stijl. Passend bij hun identiteit. Een uniek gevoel creëren dus. Als je merkt
dat winkelteams plezier en passie hebben in dat wat ze doen. Het gevoel waar ik het over heb is eigenlijk amper in
woorden te vatten, het is zo complex, kent zoveel facetten, en tegelijkertijd is het eigenlijk simpel. We herkennen het
allemaal, weten precies wanneer iemand iets meent of wanneer de houding ‘gefaket’ is of aangeleerd. Zodra je een
winkel binnenkomt voel je dat.
Belangrijk bij de gastvrijheidsbeleving is alle zintuigen prikkelen. Het is een optelsom, een totaalgevoel. Van de winkeluitstraling, het assortiment, de mix, de routing en activiteiten tot en met die rol van de gastheer c.q. gastvrouw. Alle
ingrediënten samen moeten één duidelijk verhaal vertellen. Een synergie vormen. De belofte van het merk ondersteunen én waarmaken. Dan wordt de gevoelige snaar bij de bezoekers geraakt. Dan is het gevoel echt. Dan is het
puur. Vandaar de naam ZO.PUUR.
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alle zintuigen prikkelen.
Het is een optelsom,
een totaalgevoel....

ZO.PUUR is een cadeautje. Van La Differenza. Van mij. Aan u. Als dank. Omdat mede dankzij u La Differenza
zo’n mooi bedrijf is geworden. Zoveel merken en winkels begeleiden we inmiddels. Samen bepalen we het
script. La Differenza als regisseur. Samen zorgen we ervoor dat winkelen in Nederland steeds leuker wordt.
Waar je de unieke gastvrijheidsbeleving ervaart. Daar ben ik trots op. Met ZO.PUUR hoop ik dat u inspiratie
en creatieve ideeën opdoet. Een cadeau voor mijn (toekomstige?) klantrelaties is het palet aan trends en
tips. Ook vindt u een paar van mijn vertrouwde columns, interviews met toonaangevende retailers en een
bijzondere gastcolumn.
Over houden van… twee mensen in het bijzonder wil ik danken hier. Zij zijn voor mij de puurheid in gevoel,
in liefde en inspireren mij. Het mooiste gevoel dat je kunt krijgen en ervaren. Dankbaar. Mijn allerliefste moeder die ook nog eens mijn beste vriendin is. En Eric, mijn liefde. Pure liefde, voor beiden. Dank! En ja, vanuit
mijn hart, wat zou mijn vader trots zijn geweest!
Ik wens u veel leesplezier en bovenal inspiratie toe.

Een warme en hartelijke groet,
Marja
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personal
touch

TRENDS & LIFESTYLE

Van sneakers en overhemden tot kinderwagens en gezonde tussendoortjes; we
willen het liefst álles op maat gemaakt.
Volledig zelf samengesteld naar onze individuele wensen of voorzien van een subtiele persoonlijke twist. Customizen is het
sleutelwoord en we kunnen al (bijna) niet
meer zonder.

Magnum Pleasure Store
Ultiem Magnum momentje

Je moet er even voor in de rij staan, maar de Magnum
experience is dan ook haast een attractie, zó leuk. Je
favoriete chocoladelaag voorzien van zelf te kiezen toppings als marshmallow, rozenblaadjes of stukjes merengue.
Mmm..

Salade from scratch

BSarla
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Sinds de opening, zomer 2013, staan bij Bar
SLA dagelijks lange rijen tot op de stoep.
De kracht? Klanten kunnen hun (grotendeels) biologische salade er from scratch laten opbouwen. Slasoort, ingrediënten, dressing, topping; hoe meer keuze, hoe beter.

Gezond én gepersonaliseerd
Een gezond yoghurtje bereid met verse producten voor
onderweg naar je werk is al niet verkeerd, maar met tal
van keuzemogelijkheden qua ingrediënten heeft Yoghurt
Barn een succesformule te pakken. Een goed, gepersonaliseerd begin van de dag.

Niet zomaar een ruitje
Een geruite overhemd aanschaffen,
wordt een ware beleving bij
Twenty One by McGregor.
Het preppy modelabel laat
je zelf de onderdelen van
je ‘Created By Me’-shirt
samenstellen.Voorzie kraag,
zakjes, manchetten en
binnenkant elk van een verschillende Schotse ruit. Nooit meer
iemand in hetzelfde shirt.

Name dropping
Een telefoonhoesje op maat is een lachertje als je
je bedenkt wat er allemaal wel niet in customized
variant verkrijgbaar is. En een Coca-Cola-flesje met
je eigen naam erop, gekocht bij de lokale buurtsuper,
is ongetwijfeld nog maar het begin.

Alleen het beste voor de
baby en een gewone kinderwagen is eigenlijk al
niet goed genoeg meer.
Baby’s first ride kan
daarom bij Joolz volledig
worden gepimpt met bekleding, frame én beugelkleur naar keuze. Kan de
kleine straks in stijl voor
komen rijden.

Designer bag
deluxe

Vergeet de standaard designer bag;
zelfs je peperdure Louis Vuitton
verdient tegenwoordig een personal
touch. Laat voor een leuk prijsje je
initialen erop zetten en de jatkans is
ook meteen aanzienlijk verminderd.

Tailor-made
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Piacere!

Aangenaam kennis te maken!

La Differenza, sinds 2007. Glunderend schrijf ik dit nu. Vind dat ‘anno’
altijd zo mooi. Blijf nu eenmaal een mens dat een tikkeltje nostalgie
kan waarderen. Trots. Ondanks dat zeven jaar niet lang is, vind ik het
een mooi resultaat. Zeven jaar ondernemerschap. Zeven jaar waarin ik
mijn passie, creativiteit en inspiratie heb kunnen botvieren. Zeven jaar
waarin ik met mooie merken en mensen heb mogen samenwerken.
Het is de mooiste route ooit! Een mooi palet aan klanten siert inmiddels La Differenza.
De focus van La Differenza ligt op de beleving van gastvrijheid in de
retail. Het creëren van sfeer en design, van gastvrouw en gastheerschap in (fysieke) winkels. Het ontwikkelen van een ambiance waar
elke klant de juiste persoonlijke aandacht krijgt, als unieke gast geholpen wordt en altijd met een prettige herinnering de winkel verlaat. Een
herinnering waarover wordt gesproken. Die vaak blijvend is. Soms in het
hart wordt gesloten.
Met de klant, met u en met La Differenza, wordt in onderling overleg
voor elke specifieke formule, winkel, winkelcentrum en/of winkelgebied
een unieke gastvrijheidsbeleving bepaald. La Differenza is sterk in
branding, in design en creatie. Inspirerend om mee samen te werken.
Om de strategie mee uit te denken. Het concept te ontwikkelen. En
de implementatie te begeleiden. Oftewel, La Differenza ontwikkelt het
plan in co-creatie met u en wij verankeren de gastvrijheidsbeleving
vervolgens in het dna van uw organisatie.
La Differenza is meer dan Marja Groen. De conceptontwikkeling,
het creatieve gedeelte daar heb ik persoonlijk het meeste mee, daar
ligt mijn liefde. Het begeleiden van de implementatie dat doen mijn
partners, mensen waar juist daar hun hart ligt. Het zijn stuk voor stuk
specialisten met hospitality & retailmanagement ervaring, die nauwkeurig afgestemd op de klant, de vraag en het project worden ingezet. Ben benieuwd naar de toekomst. Kijk ernaar uit!
8 zo.puur

Sfeerbeleving

als vertrekpunt!

Een bijzonder gevoel maakt meester. Livera heeft La Differenza gevraagd de
gewenste gastvrijheidsbeleving voor haar te ontwikkelen. De regisseur te zijn
om deze te verankeren in haar ziel en het DNA. Dat op mijn zevende jaar.
Op zichzelf is het natuurlijk al prachtig wanneer zo’n bekende winkelketen
je hulp inroept. Het zegt iets over de reputatie die La Differenza inmiddels
verworven heeft, maar het tijdstip waarop zij mij vroegen, maakte het extra
bijzonder.
Livera vroeg mij niet om verbeteringen aan te brengen in
haar bestaande winkelconcept, aanpassingen voor te stellen
in een opzet waar het winkelend publiek al jaren vertrouwd
mee is. Nee ze vroeg mijn visie los te laten op een geheel
nieuw ontwerp, een uitdagend plan. Op Livera 2.0, zoals deze bijzonder mooie opzet bij Livera (terecht) werd genoemd. Een winkelconcept
waar de sfeerbeleving van de klant het allesbepalende vertrekpunt zou zijn.
Mijn passie.
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Het stelde mij niet alleen in staat mijn gedachten over gastvrijheidsbeleving in
Nederlandse winkels zonder enige schroom of terughoudendheid op dit plan
toe te passen, maar ook de bij mij al jaren sluimerende ideeën hoe vrouwen in
lingeriewinkels idealiter geholpen moesten worden.Wat de beste sfeer voor een
lingeriewinkel eigenlijk zou moeten zijn. Wat je moet doen (en laten) om
vrouwen op hun gemak te stellen. Zodat ze zich openstellen. Begrepen
voelen.Thuis voelen. Als er één branche is waar al die ingrediënten ook nog eens
heel nauw op elkaar moeten worden afgestemd, dan is het de lingeriebranche
wel. Nog steeds loopt een groot deel van de Nederlandse vrouwen, circa 70%, in
een niet goed passende bh rond en dat is niet voor niets. Dat heeft een duidelijke
oorzaak. Hier konden grote stappen gezet worden. Zoveel was duidelijk.
In nauwe samenwerking met deze bijzondere klant werden mijn gedachten en
gevoel over de ideale lingeriewinkel verder toegespitst op Livera. Op alles waar
dit merk voor staat. Welke relatie Livera heeft met haar klanten en
hoe en waar die verbeterd kon worden.
Voor Livera was de stap die zij wilde zetten een logische. Zij was er klaar voor.
De afgelopen tijd had het merk ingezet op een steeds nauwere relatie met de
Nederlandse vrouw. En nu was het moment gekomen om dit streven in een
nieuw winkelconcept optimaal tot uiting te laten komen. Livera sprak, bij monde
van haar charismatische directeur Ruud Jacobse, daarbij een niet geringe ambitie
naar mij uit: deze franchiseketen moest de beste bodyfashion merkenspeciaalzaak van Nederland worden. Elke individuele winkel van de keten moest een
‘House of brands’ worden. Een plek waar Nederlandse vrouwen alle
belangrijke collecties van de grote wereldmerken overzichtelijk
konden beleven.
Inmiddels zijn de eerste winkels volgens deze nieuwe opzet geopend en daarbij
beet Den Bosch de spits af. Het is daarmee tijd om terug te blikken. De balans
op te maken. En ik denk dat we trots mogen zijn op wat er de afgelopen maanden is bereikt. Waar onze intensieve samenwerking toe heeft geleid. De nieuw
geopende winkels doen het merk Livera volledig recht. Zijn stuk
voor stuk zaken waar vrouwen zich op hun gemak voelen. Thuis voelen. Maar
waar zij ook geprikkeld worden. Uitgedaagd en geïnspireerd worden. In de sfeer
komen om zichzelf te verwennen.
Als over een catwalk loop je door de winkel naar achteren. Word
je, omringd door de grote merken, door Esprit, Triumph, Chantelle, Passionata
en Maidenform. Maar ook is in de nieuwe winkels flink wat vierkante meters
ingeruimd voor het private label, de Livera collectie. Een collectie die inmiddels
zo’n allure heeft bereikt, dat die de benaming huismerk allang geen recht meer
doet. Die je zonder overdrijving het zesde grote merk van deze franchiseketen
mag noemen.
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Elke bezoeker ontmoet haar persoonlijke ‘BodyFashionista’, die klaar staat om te helpen. Om elke
vrouw persoonlijk advies te geven. Deze ‘BodyFashionista’s’ hebben niet alleen de vakkennis, weten niet alleen welke bh in
welke maat en pasvorm het meest geschikt is voor elk specifiek lichaam, maar weten ook veel over mode,trends en merken.
Kunnen stylen, combineren, weten welke bodyfashion het beste aansluit bij iemands persoonlijke smaak, stijl en voorkeur.
Oftewel, er hangt een sfeer die volledig recht doet aan de niet geringe ambitie die vooraf was uitgesproken.
De eerste reacties zijn uiterst positief. Wat heet: ze overtreffen onze stoutste verwachtingen. Dit concept werkt. En niet
zo’n beetje ook! Je voelt het direct al bij binnenkomst. In de nieuwe winkels heeft de bezoeker direct een
helder overzicht van wat er allemaal te koop is. Je wandelt als het ware door de collecties, de ‘BodyFashionista’
heet je als persoonlijke styliste, adviseuse en gastvrouw hartelijk welkom en stylt. Zij zorgt ervoor dat elke klant tevreden en
voldaan naar huis gaat, zichzelf verwend heeft, zichzelf een cadeautje te hebben gegeven. En dat zijn precies de voorwaarden
waarvan ik vind dat een lingeriewinkel aan moet voldoen.
Ik ben trots. Deze winkel is een geraffineerde mix van modebeleving en geborgenheid. Van een breed aanbod, een helder
overzicht, maar ook van intimiteit. Je voelt je als vrouw zowel geprikkeld als in de watten gelegd. Zowel begrepen als uitgedaagd. En niet onbelangrijk: deze winkels voelen zowel nieuw als vertrouwd aan.
In deze winkels beleef je bodyfashion tot in de kleinste details. Een tevreden Ruud Jacobse noemt dat de 3-D-beleving van
de nieuwe winkels. Een mooi voorbeeld van zo’n 3-D-beleving noemt hij de lichte geur van zonnebrand
wanneer je in de buurt van de badmode komt. Een geur die je als bezoeker amper ervaart, maar je onbewust
prikkelt. En zo zitten de nieuwe winkels vol geraffineerde verrassingen.
Livera smaakt naar meer. Ik durf het bijna niet te vragen, maar als La Differenza over een paar maanden acht wordt,
dan zou ik…
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Over
Marja
& La

Differenza

We hebben afgesproken bij The College Hotel in Amsterdam. Ze
is op tijd, zelfs iets te vroeg. Met een stralende glimlach komt ze
op me afgelopen. Ja, precies hoe ik me haar herinner. Ik vond
de overstap die ze destijds maakte van de reis- en hospitality
wereld naar de retail nogal verrassend. Het hoe en waarom van
die verandering zal straks mijn eerste vraag worden. Maar eerst
praten we bij, overbruggen we de tijd. Alhoewel… eigenlijk pakken we de draad gewoon weer op, gaan we verder waar we
destijds gebleven waren, alsof er geen acht jaar tussen zit. Ze is
ook weinig veranderd, valt me op. Alsof de tijd geen vat op haar
heeft gehad.
Enthousiast steekt ze van wal over de merken die ze inmiddels
tot haar klanten mag rekenen. Douwe Egberts, Oil & Vinegar,
Dobey & Faunaland, Livera, HEMA, vanHaren, nee, zeker niet de
minsten. Ik vind het nogal een prestatie. Hoe heeft ze dat zo snel
voor elkaar gekregen? Maar eerst dus die andere vraag. Het hoe
en waarom van haar verrassende overstap. Maar voor Marja
Groen, de vrouw achter La Differenza, was die stap destijds helemaal niet zo bijzonder.
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Ze vertelt: ‘Ik sta voor gastvrijheid, de juiste sfeer, m’n hele leven al. Ik maak het mensen graag naar de zin. Ben geïnteresseerd in al die verschillen die er tussen mensen onderling zijn. Wat een ieder beweegt. Waar men blij van
wordt. Hoe je mensen op hun gemak kunt stellen. Kunt verrassen en verwennen. Zo zit ik als mens
in elkaar. Het is niet voor niets dat ik lang in de reis en hospitality wereld heb rondgelopen. Me daar als een vis in het
water voelde.’

Maar uh, Marja, vanwaar dan toch die overstap, als je het in die wereld zo naar je zin had?
‘Het viel me al langer op dat voor veel winkeliers, maar ook voor filiaalhouders en franchisenemers van grote ketens, de
optimale gastvrijheid bieden nog een uitdaging is. Ze zijn zo druk met hun winkel bezig, met de inrichting, het assortiment,
de producten, de dagelijkse zorg en toewijding die daarbij horen, dat ze vergeten aan de klant te denken. Geen ruimte
meer in hun hoofd hebben om zich te verplaatsen in de mensen die hun winkel bezoeken. Om na te denken over hun
wensen en verlangens. Het is geen kwestie van niet willen, maar er simpelweg niet aan denken.’
‘Ik weet natuurlijk precies hoe het er in de reis en hospitality, lees ook horeca, wereld aan toe gaat.Wat men daar allemaal
doet om het gasten naar de zin te maken. Wat bijvoorbeeld hotels en restaurants niet allemaal uit de kast trekken om
in te spelen op de wensen en verlangens van elke individuele gast. Om een ieder een prettig verblijf te gunnen, een aangename tijd te geven, een mooie herinnering… Ik vond dat ik al die kennis en kunde, die jarenlange ervaring, dat ik daar
iets mee moest doen. Ik wilde winkeliers, franchisenemers en hun medewerkers graag helpen, laten zien hoe het ook kan.
Hoe men dat in de hospitality wereld doet. Wat de retail van deze insteek en mijn ervaring kan leren.’
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‘

Ik wil retailers naar hun eigen
winkel laten kijken door de ogen van
hun klanten. Dat zij hun klanten gaan
zien als gasten. Als mensen die hun
winkel met een bezoek vereren.
Dat ze gaan nadenken hoe je het deze
gewaardeerde gasten naar de zin kunt
maken, dit kan overtreffen.

‘

‘Ik wilde de directie van de ketens helpen de missie en visie van de organisatie, dat waar het merk ten diepste voor
staat en belooft, door te vertalen naar de juiste sfeer in de winkels. Met hen brainstormen hoe je van het winkelen
een belevenis kunt maken. Kunt laten zien wat je als merk allemaal in huis hebt, aan kennis, vakmanschap, liefde en
passie voor het product of de dienst. Hoe je een individuele klant en dus gast! tegemoet moet treden, aandacht
moet geven of juist even met rust moet laten… Ik zie altijd direct hoe en waar het beter kan. Waar
de quick wins liggen, maar ook wat er structureel moet veranderen, en hoe je die verbeteringen duurzaam kunt
verankeren in de organisatie, in het dna en de ziel.’
‘Zie het als mijn persoonlijke missie. Iets wat ik niet laten kan. Ik geniet als ik zie dat medewerkers oprecht geïnteresseerd zijn in hun klanten. Aandacht hebben voor hun wensen en verlangens. Groeien in
hun nieuwe rol. Die hen na een tijdje heel natuurlijk afgaat, onderdeel is geworden van hun eigen persoonlijkheid.
Wanneer ze ontdekken dat door interesse in de gast te hebben, goed naar hem of haar te luisteren, ook zij de tijd
krijgen hun verhaal te doen. En zo uiting kunnen geven aan hun liefde voor het vak. Dat geeft mij zoveel energie.
Dat vind ik mooi! Soms loop ik onaangekondigd, als Mystery Guest, zomaar een winkel binnen. Stel ik allerlei vragen, en ben ik benieuwd naar de reacties. Die ervaringen gebruik ik weer in de inspiratiesessies die ik regelmatig
met m’n team aan groepen ondernemers geef. Die sessies zijn zo leuk, veelal ’s avonds, vol energie (gelukkig ben
ik een avondmens), dan heb je het gevoel dat je de hele wereld aan kan, buitelen de nieuwe ideeën over elkaar.’
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Het kost me geen enkele moeite het tafereel voor me te zien.
Marja in haar element te zien. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk. Heeft ook mij weer geïnfecteerd. Met de hotelmedewerker
die onze bestelling brengt, raakt Marja direct in een geanimeerd
gesprek. Het blijkt een stagiaire te zijn die hier nog maar kort rondloopt. Nog helemaal onder de indruk is van dit bijzondere gebouw.
Ze vertelt hoe toevallig het is, dat alles wat ze op school geleerd
heeft, dat ze dat juist hier, in dit kwaliteitshotel, dat in een oud
negentiende-eeuwse schoolgebouw is gevestigd, in de praktijk mag
brengen. Beide vrouwen bespreken met veel enthousiasme hoe in
dit bijzondere gebouw grote contrasten worden overbrugd. De oorspronkelijke strenge architectuur en modern hotelcomfort moeiteloos worden gecombineerd. In elk detail van dit hotel voel je de
bezieling, de aandacht voor de gast, het kwaliteitsbesef van het
hotel en die juist, van….Marja.
O ja, ik wilde nog vragen hoe Marja zo snel aan al die mooie klanten is gekomen, maar m’n vraag blijft in de lucht hangen, want ik
realiseer me dat hij al min of meer beantwoord is. Want ik zou, als ik
een retailmerk bestierde, ook naar Marja gaan. Haar toegevoegde
waarde is me inmiddels duidelijk.
Het enige waar we het niet over gehad hebben is hóe ze doet wat
ze doet. Wat haar aanpak is, haar methodiek, en welke instrumenten ze daarvoor inzet. Ik vind dat eigenlijk niet zo’n interessante
vraag. Sowieso niet, en al helemaal nu, bij Marja, niet. Want je mag
aannemen, dat een vakvrouw als zij haar zaakjes piekfijn voor elkaar heeft. Dat bij haar alles tot in de puntjes verzorgd is. Dat elk
detail haar onverdeelde aandacht heeft gehad. En ongetwijfeld kan
zij haar opdrachtgevers precies voorrekenen wat haar aanpak hen
uiteindelijk oplevert. Zowel op de korte, middellange, als lange termijn. En waar ik al helemaal niet aan twijfel, is dat haar aanpak
voor elke klant verschillend zal zijn. Maatwerk zal zijn. Aangepast
aan individuele wensen en verlangens van de klant.
Bert Rorije – Merkbouwer
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Nieuw jaar,

TRENDS & LIFESTYLE

nieuwe mode

Met een nieuw jaar
voor de deur kunnen
we ons weer storten op
een aantal frisse trends.
Voor 2014 zien we een
bonte mix van uitersten.
Van minimalistisch tot
fantasierijk, van basic tot
futuristisch; dit zijn tien
kakelverse trends voor
het nieuwe jaar.

Knalkleur
Een trendy look is pas af met een
paar verleidelijke rood gestifte lippen. En qua kleur mag het best een
beetje knallen.

Zijden jurk. Jil Sander

Lippenstift, M.A.C

Rise of the oversize
Vergeet geaccentueerde tailles en
nauwsluitende pasvormen; ruim is de
trend voor komend jaar. Dus hullen
we ons massaal in oversized vesten,
wijdvallende tops en gestructureerde
sweaters. Heerlijk toch?

Minimalisme 3.0
De minimalistische trend van afgelopen seizoenen zet nog even voort.
Vergeet die tierlantijntjes, toeters en
bellen; met Jil Sander, Céline en Chloé
als grote inspiratie gaan we voor sober en eenvoud.

Rugzak maakt comeback
Niet langer alleen bedoeld voor
schoolreisjes en vakanties is de rugzak
een uiterst modieuze accessoire.
Subtiel chique in zwart leer of in jaren
negentig stijl met Schotse ruit (dé
print van het moment).
Rugzak, Accessorize
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In a fantasy world..
Spiegelprints, droomillustraties,
caleidoscopische effecten; hoe
fantasierijker de print, hoe stijlvoller de look. Het wordt dit
jaar een bonte modebedoeling.

Pantalon, Zara

Mierzoet
Sorbettinten in alle
varianten komen het
hele jaar door voorbij.
Mintgroen, lichtgeel,
pastelroze; zelfs hartje
winter gaan we voor
ultra-vrouwelijk en
miérzoet!
Rok, H&M

Back to the future
Strak, stug, glanzend en futuristisch,
alsof we zo uit een ruimteschip zijn
gestapt; moderne mode anno 2014.

Make that statement
Een chunky necklace, een statement
armband of een in-het-oog-springend
paar oorbellen; kleurrijke, schitterende
sieraden vormen de komende tijd de
blikvangers van jouw look.
Ketting, Matthew Williamson

Sweater, Weekday

Platte stappers
Dat torenhoge is er wel een beetje
af. Liever kiezen we in 2014 voor
comfort in de vorm van sneakers,
sleehakken en platte stappers in klassiek zwart met wit.

Back to basic
We grijpen terug naar natuurlijke, onbewerkte materialen en oorspronkelijke kleuren. Terug naar de basis met
onder andere linnen, ruwe denim en
woestijntinten.
Spijkerjack, Proenza Schouler

Brogues, KG by Kurt Geiger
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Bijzondere
eenvoud

In de vroege ochtendzon, met de dauw nog boven de weilanden, rijd ik naar HEMA in Veenendaal.
Denk terug aan die bijzondere dag in april 2013.Toen deze winkel werd uitgeroepen tot de beste HEMA-franchise-winkel in Nederland. Zowel onderscheidend in uiterlijk als klantvriendelijkheid. Het hele team kreeg als dank
een weekendtrip Disneyland Parijs aangeboden. Maar je kunt zo’n winkel natuurlijk niet eventjes sluiten, dus dat
weekend namen de directie, het management en collega-ondernemers eensgezind de winkel ‘over’. Ook La Differenza deed mee. Het voelde als een dagje uit! Wij vierden met de klanten ons eigen feestje: leuke
acties, proeverijen, verrassingen, poffertjes versieren en spectaculaire kortingen.
Echt een bijzondere ervaring…
Dat gevoel krijg ik weer als ik de winkel instap en allerhartelijkst word ontvangen, nog voor openingstijd word
uitgenodigd in het restaurant. Terwijl ik nog in gesprek ben met Tirza, een van de weekend- en vakantiekrachten,
komen de HEMA-heren al binnen. Tico Schneider, manager franchise, en Ed Dirickx, franchisemanager. Twee
generaties. Mooi!
Het interview begint ongemerkt. Het zegt iets over de ongedwongen sfeer hier. HEMA voelt (voor wie niet
eigenlijk?) als thuiskomen. Tico trapt af met zijn persoonlijke visie over gastvrijheid in de Nederlandse detailhandel. ‘In de binnensteden
zie ik voornamelijk grootwinkelbedrijven’ zegt hij,
‘en daartussen een aantal
locale ondernemers die
zich duidelijk weten te onderscheiden.

Dat noem ik Papa-en-Mamawinkels. Winkels waar de
geuren, kleuren, de persoonlijke
interesse en de passie
je omarmen.
Neem bijvoorbeeld de kaas en
notenbar. Zoals je daar de liefde
voor het vak beleeft, de passie voor
het product en de oprechte
interesse in mensen!

Ed vult aan. ‘Jazeker, ook bij
ons, bij HEMA gaat het over
interesse in mensen en passie voor onze producten.
In de retail realiseert
men zich gelukkig
weer dat juist hier
de focus moet liggen.
Door de grootschaligheid
en internet was men het
even ‘vergeten’. Ze vervolgen: ‘Je zag het vooral bij grootwinkelbedrijven waar de winkels centraal, vanuit het
hoofdkantoor, worden aangestuurd. Sturing die veelal financieel, commercieel en resultaat-gedreven is. Maar als
dat de ‘heilige graal’ wordt, dan gaat het mis. De consument moet natuurlijk altijd op de eerste plaats komen.
Die zogenaamde Papa-en-Mama-winkels, die begrijpen dat. Hoeven zich niet te focussen op de klant. Dat doen
ze van nature.

‘Wie doet het op dit moment goed’, vraag ik? ‘Voor mij is dat de Bijenkorf’, zegt Tico resoluut. Ze onderscheiden zich door hun nieuwe positie, door te upgraden. ‘Maar ook de Action doet het goed,
voegt Ed toe. ‘Zij kiezen bewust een tegenovergestelde positie. Beide doen het goed omdat ze focus hebben!’
Dan, hoe kan het ook anders, komt mijn volgende vraag: ‘En wat is, juist nu, de focus van HEMA?’ ‘Eigenlijk zit die
al in ons mission statement “Bijzondere Eenvoud”, zeggen ze eensgezind. ‘Bijzonder zit in onze “eigen” producten,
het design, de historie, onze klanten…’ Ondertussen denk ik, wat mooi toch! Want HEMA hoort bij ons, bij Nederland, bij mij als trouwe fan. Aandachtig luister ik verder (ja, ik kan twee dingen tegelijk).
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‘Kijk naar dat boek dat over HEMA is geschreven. “Ik mis alleen de
Hema!” Het gaat over emigranten. Naast de welbekende drop wordt
HEMA alom gemist. Het volgende bewijs waaruit blijkt hoe
diep HEMA in de cultuur van ons Nederlanders verankerd
zit, is “HEMA de Musical” waar zingende tompoezen en
rookworsten het podium sieren. Is dat niet bijzonder? Ook wij
zijn echt HEMA. Als we bij familie en vrienden op bezoek komen, zien ze
ons als HEMA. Wij zijn dan het gespreksonderwerp.’
‘De focus van HEMA in Nederland lag op groei. In tien jaar tijd verschenen er naast onze traditionele vestigingen ook winkels op stations. Inmiddels zijn we daar goed vertegenwoordigd en nu groeien we internationaal verder. We hebben inmiddels met 96 winkels een goede plek op
de Belgische markt. Ook in Frankrijk is de groei explosief. Onze opmars
is nu zuidwaarts, van Parijs richting Bordeaux. Elke winkel die open gaat
draait direct top.’ Op dit moment worden meerdere landen
onderzocht. Spannend!
Als ik vraag hoe dat komt, begint Ed te lachen. ‘Omdat we kleur brengen
in het leven van de Fransen! Nee, in Frankrijk gaat het goed door onze
andere wijze van presenteren daar. Klanten krijgen inspiratie
door de tafels waar producten op bijzondere wijze worden gepresenteerd en gecombineerd. Zelfs Nederlanders nemen uit Frankrijk een volle tas mee. In hun beleving zijn die producten
hier niet te koop, maar dat is niet zo. Ze liggen ook hier in het schap,
van stroopwafeltjes tot een vaas. Dus gaan we ook hier de klant meer
inspireren, verleiden en op ideeën brengen. De eerste voorbeelden zie je
al terug in Groningen, Amsterdam en Utrecht.’
‘Voor het invullen van onze missie is het personeel cruciaal. Zij maken het verschil. Bij ons werkt van jong tot oud, velen al
generaties lang. We vieren jubilea van 25 tot 40 jaar. Uniek! Van belang is
dat wij ze goed begeleiden, de juiste training en coaching programma’s
bieden. En voor de gastvrijheidsbeleving werken we daarvoor samen met
La Differenza. Met jou.’ Ze kijken me beide veelbetekenend aan.
‘Van belang is dat we scherp blijven. Binding met de klant
houden. Het is altijd weer een uitdaging om service en efficiency in
balans te houden, want feitelijk botsen die twee. Winkeliers die nu het
verschil maken, die het dus snappen, hebben een ondernemende houding.
Een mooi voorbeeld: HEMA Beauty wordt als “shop in shop” nu in zo’n
25 franchisewinkels opgenomen. Een dochter van één van de ondernemers, visagist van beroep, traint nu het personeel. Op eigen initiatief!
Ach, je merkt gewoon wanneer het goed zit. Helemaal als
de ondernemer er een feestje van maakt! Net zoals destijds ons eigen
feestje. Wat hebben we een plezier gehad, wat hebben we er een mooie
dag van gemaakt. Ook met jou, met La Differenza.’
20 zo.puur

Een jong meisje met een allerliefste glimlach
vraagt ondertussen
of we een ontbijtje willen.
Vlak erna komt de eerste klant, een man op leeftijd
die hier ook komt ontbijten.
Tijdens het eten merkt Ed op dat destijds, met dat feestje, niet alle doelen zijn bereikt. Althans niet direct. ‘Ja’, lacht Tico,
‘maar het na-ijleffect’ was des te groter. Er werd flink over gesproken. Het was volop in het nieuws, in de media. Dat gaf
ons veel energie, er was een grote spin off naar de toekomst. Klanten hadden een leuke dag en dat hoor je nu nog steeds.
Het maakt het effect des te groter.’ Beiden knikken ter bevestiging. ‘Want alleen je doelen halen, alleen voor het resultaat
gaan, dat werkt niet. Het gaat erom er een mooie dag van te maken, met elkaar, met het personeel en de klanten. Het
uiteindelijke resultaat komt later. Gastvrijheidsbeleving is dus ook investeren in een lange termijn relatie. Daar heb je geen
miljoenen verslindende campagnes voor nodig, maar gewoon een dagje Veenendaal op zijn kop zetten.’
‘Onze visie op gastvrijheidsbeleving? Die is veel omvattend. Passie, persoonlijke benadering, oprechtheid,
dat alles is een must. Het begint bij de klant, en het is een totaalbeleving. Vanaf het moment dat de klant komt
aanfietsen, de fiets op slot zet en binnenstapt tot en met het moment dat de fiets weer van het slot wordt gehaald, alles
moet kloppen. En al helemaal de basis. De winkel moet schoon, opgeruimd en overzichtelijk zijn. En niet alleen de winkel,
ook het magazijn. Ed mag graag voor de winkel staan om te kijken of alles netjes is, hoe de klant het ziet en beleeft. Daar
begint het dus mee.
‘Je bent nooit klaar met die gastvrijheidsbeleving. Je krijgt nooit het gevoel dat het af is”. Je blijft altijd op zoek naar het
optimale.Voor Tico is het af, wanneer hij de leeftijd van Ed heeft bereikt en dit interview nog eens geeft. Dat hij dan nog
steeds bij dit prachtige bedrijf werkt. Want gastvrijheid gaat ook over continuïteit. HEMA is er voor iedereen en
dat moet altijd zo blijven.’
Inmiddels zijn we omringd door ‘iedereen’. Naast de seniore heer zitten inmiddels gezinnen, alleengaanden, wordt borstvoeding gegeven, spelen kinderen. Ja, HEMA is echt voor iedereen. Ik voel me trots dat ik
er één van ben, niet alleen als klant, maar ook dat HEMA mijn klant ís.
We spreken dus af dit interview nog een keer te doen.Vlak voordat Tico afzwaait. Over 30 jaar. Ed lacht. ‘Jaja, dat kunnen
jullie nou wel zo zeggen maar ik weet niet of ik dat haal”. Maar met zoveel passie, zijn grote liefde voor HEMA en zijn
coachende rol voor collega-ondernemers, maak ik me daar niet zo’n zorgen over. Het gaat tenslotte om de beleving en
dan volgt dat resultaat vanzelf. Ik ben dan 74.Tico? Ed? Hun leeftijd laat ik in het midden. We hebben een afspraak.
Bijzonder. Dat is HEMA.
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ED
‘ Gastvrijheidsbeleving is daar waar ik echte aandacht
ervaar, de echtheid. Ik ben een liefhebber van vis.
Thuis houden ze daar niet zo van, dus eet ik mijn
visje buiten de deur. Een keer op de Veluwe, in Lunteren, zie ik, nota bene tijdens een HEMA-opening, een
kleine, niet erg aantrekkelijke viswinkel. Maar toen ik
eenmaal binnen was ontmoette ik een echtpaar met
zoveel passie, bevlogenheid en liefde voor het vak!
Inmiddels in de ‘herfst’ van hun ondernemerschap
gingen ze een grote nieuwe winkel starten. Die staat
er nu. Een fantastische winkel waar ik nog geregeld
kom. Sterk zijn de enthousiaste verhalen over de herkomst en het ambacht, deze maken het verhaal compleet. Story telling. Verhalen vol passie. Zij bieden de
optimale gastvrijheidsbeleving. Dit soort mensen zijn
er natuurlijk ook bij de grootwinkelbedrijven. Als je
goed zoekt vind je ze. Ze zijn er echt…

TICO
Mijn mooiste gastvrijheidsbeleving heb ik als lid van
de Ronde Tafel. Vijf landen nemen deel. Leden nodigen elkaar uit vanuit het principe ‘host at home’. Een
weekend lang ben je te gast bij een lid in een ander
land of ze komen bij jou. ‘Zo mooi, bij ons sliepen
Denen, Zweden en Duitsers. Een van hen sliep in het
bed van één van mijn dochters en zei ’s morgens:
“I feel like a princess’. Een volwassen man onder een
prinsessendekbed… Ikzelf had een mooi moment in
Zweden. Hier lag op mijn bed, ook in de kamer van
één van hun kinderen, een cadeautje. Speciaal voor
mij. Ik ken het van de hotels. Maar dit was oprecht!
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In uw agenda
INTERNATIONAAL

FSHNWK giving New York Ci vediamo? Nouveau 2014 Catwalk
DINING perfumes OUTDOOR ISPO MUNICH Curioso Vogue MILANO
Living ski FRAGRANCES discover CONSUMER GOODS Mobili Beauty &
Bath Dolce & Gabbana ALESSI collezione CIAO Ispirazione IL MONDO
International Fashion Weeks
Nu komt het. De crème de la crème! Mijn vrije tijd naast vakanties (volgend jaar
hopelijk Ibiza en Italië, Sicilië, Toscane of allebei, u begrijpt mijn voorkeur) staat
dus al redelijk ingepland. Krijg het nog druk. Dit zijn natuurlijk de beste excuses
om te reizen en steden te bezoeken. Vanuit La Differenza moet ik eenmaal alle
trends en de nieuwe creaties op de catwalk voor u spotten. Dus beleef deze in
Milan, Paris, London, New York of verder in de ‘World’! Kijk op fashionweekonline.com voor data en sfeerrapportages. Ik ga sfeerproeven in, mm…toch even
overleggen thuis…alles is namelijk inspirerend, leuk en mooi. Ultieme combinatie, Italië, cultuur, espresso, Milaan & Fashion?!

7 t/m 11 februari 2014
Frankfurt

8 t/m 13 april 2014
Milaan
Salone del mobile 2014
Aha, een cadeautje. Krijg zomaar een
excuus om (alweer) naar Milaan te
gaan. Ik ‘moet’ gewoon de Milan Design
week bezoeken met de grootste meubelbeurs ter wereld. Tenslotte moet
ik inspiratie opdoen voor mijn eigen
Bed & Breakfast in Loenen aan de Vecht,
Molendijk 6, spannend! En ja, om de totaalbeleving te ervaren dan ook maar
even shoppen, toch? Treed bijna in mijn
eigen voetsporen…hum, niet teveel uit
de school klappen…

Ambiente 2014

’s Werelds grootste consumentengoederen beurs dat bestaat uit drie
internationaal toonaangevende vakbeurzen met hun unieke trends en
nieuwe creaties. Dining met Kitchen en
Houseware. Giving met de wereld van
het schenken en lifestyle. Living met
Interior Design, de pure emotie rond
het wonen, binnen en buiten. Leuk!
Ideetjes opdoen voor onze dineetjes
voor familie en vrienden, altijd gezellig. Leuk om te verrassen. Ook thuis.
Variëren in de culinaire gerechten (ja,
mag dat best wel van mezelf zeggen)
maar ook in stijl.

26 t/m 29 januari 2014
München

ISPO Munich

Dé actionsport merken van de wereld
presenteren hun nieuwe collectie tijdens ISPO met outdoor, ski en performance en natuurlijk Fashion! Mm, nu ik
dit schrijf kijk ik mezelf eens kritisch aan.
Marja en sport..dat is alweer een aantal
weekjes terug, eerlijk, drie alweer. Ja ik
weet het. Ik ga het oppakken. Beloofd.
Als u dit leest ben ik gewoon weer in
het dagelijkse ritme….toch?
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Kunst & Antiek
in retail
Al jarenlang worden winkelstraten gesierd door de aanwezigheid van kunst & antiek winkels. Dit varieert van een
galerie tot antiquair. In deze winkels is betaalbare kunst & antiek tot kostbaar te koop. De eigenaren zijn bevlogen
en bieden een scala van werken aan die hun persoonlijke passie uitstralen en daarbij hun kennis. Zij prijzen de
litho van Chagall aan en vertellen over zijn bijzondere leven. De 18e eeuwse betaaltafel uit Spanje laat door het
doorleefde bovenblad ons terugdromen naar de Peseta’s die daar zijn uitbetaald. De antiquair zal mogelijk met
illustraties en verhalen dit met gepast enthousiasme ons laten beleven. En zo zal elke antiquair, galeriehouder of
welke eigenaar van een kunst & antiek winkel ons meenemen naar de tijd, de kunstenaar, de materialen en de herkomst. Die passie voor het object zal voor ons een reden kunnen zijn om tot aankoop over te gaan en het verhaal
mee te nemen. We delen dit onder onze vrienden, kennissen, zakenrelaties of verblijden iemand ermee. Zo is de
charme van de kunst & antiek wereld dat je anders leert kijken, voelen en beleven. Dat is
mooi. Bijzonder omdat we dat dus kunnen, er open voor staan. Kan kunst & antiek in andere winkels? Zeker!
Voor elke ondernemer is zijn of haar winkel ook een uiting van persoonlijke smaak en interesse.Als je binnenkomt
zal je over het algemeen worden meegenomen in de bevlogenheid van de eigenaar of verkoper. De collectie zal
worden getoond en het materiaal met zijn oorsprong uitgelegd. Creaties en combinaties worden op passende
wijze gepresenteerd en laten ons verrassen. We durven ineens dat zijden truitje of spijkerbroek te
combineren met een jasje van die kleur. Leuk! En toch hadden we het zelf niet zomaar uitgezocht of
bedacht. Ook hier zien we dat we dus openstaan voor een goed verhaal, de passie en het vernieuwende.
En hoe zit dat nu met de combinatie? Kan dat en moet een eigenaar van bijvoorbeeld een jeanswinkel verstand
hebben van kunst? Nee dat hoeft niet. En zal de aanwezigheid van kunst & antiek niet de aandacht van de collectie
afleiden?
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Vanuit mijn bedrijf Boedelmakelaar en mijn passie voor kunst & antiek
hebben we een onderzoek gehouden. Wat doet kunst & antiek
in de winkel naast het eigen assortiment, de collectie? Wat
doet het als we het ook verkopen? Zo is in een aantal winkels op consignatie basis kunst & antiek geplaatst. Dit varieerde van schilderijen, litho’s
tot meubels.
Over deze stukken werd verteld de herkomst, materiaal, kunstenaar
tot het ambacht. Om de stille bewonderaar in de winkel te informeren
kwamen bij de kunststukken beschrijvingen met daarop een kort verhaal
over de geschiedenis, pure story telling. Het uitgangspunt moest
zijn dat het niet te dominant was, te groot en zeker gegarandeerd “echt”. Het verrassende was dat de klant langer in de
winkel bleef, het waardeerde en ook hun partner meer liet ontspannen.
Aantrekkelijk dus. Een positieve werking op de verblijfsduur en -klimaat
in de winkel. Plus omzet! Omdat er een verhaal was en dat het om iets
origineels ging werd de klant positief verrast.
Het voelde dus goed en daarmee werd ook het bezoek aan
de winkel als verrassend beleefd. Het leuke van dit experiment
was dat alles binnen twee maanden was verkocht en ook de omzet van
de eigen collectie was gestegen. Toeval? Ik geloof dat je naast de collectie
“aankoopbare” aankleding binnen de winkel kan hebben. En toch, geen
kunst & antiek winkel te zijn. Hoe vaak hebben we zelf niet in een winkel
geïnformeerd naar die stoel of dat schilderij. “Nee, sorry dat is niet te
koop!’ Alle winkels die meededen blijven het leuk, uitdagend en interessant vinden.
Overal in ons land zijn er lokale galerieën of antiquairs. De bezoekers
van deze winkels zijn meestal gerichte liefhebbers of specialisten. Ze maken dus al een keuze om daar de collectie te bekijken. Veel mensen hebben dat niet en zullen nimmer een bezoek brengen aan zo’n winkel. Hoe
leuk is het dus om dat soort klanten van u te verrassen en het object uit
die kunst & antiek omgeving te halen. Ze worden dus prettig verrast en door de ontspannen sfeer gecharmeerd van het
object. U als ondernemer kunt op eenvoudige wijze dit in uw winkel
concept toepassen. Hoe? Door samen met de lokale ondernemer van
kunst & antiek objecten op consignatie te etaleren. Het kost u geen geld,
het verrast uw klant en erg fijn als het verkocht wordt! Onderscheidend!
Een mooi voorbeeld hiervan is terug te vinden in de winkels van Tenue
de Nîmes in Amsterdam.
Eric Branger, eigenaar Boedelmakelaar.
De passie van Eric? Kunst & antiek.
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Trend

Tweedehands

Topdesigner

Speurend en struinend lopen we in de zon over de Vintage markt
‘Frock me’ in Chelsea Town Hall, King’s Road in Londen. We laten ons
verrassen door het authentieke karakter van deze hippe markt. Een
palet van trendy modieuze tweedehands kleding en accessoires zoals
hoeden, handschoenen, boa’s en juwelen (girl’s best friend) sieren de
markt. Designer kleding wordt afgewisseld met handgemaakt en je
wordt meegenomen in de tijdsgeest en levensstijl van kleding met
stilistische waarde tussen de jaren 20 en 80. Van Victoriaanse jurken
en overhemden, de petticoats uit de jaren vijftig, retro chic uit de
jaren 80 tot designer kleding van Chanel en Gucci. Niet alleen de kleding maakt het boeiend, ook de hippe bezoekers die variëren van de
echte vintage fans, kostuumontwerpers voor film en theater, artiesten,
kunstenaars, top designers en natuurlijk Marja (tsja, als je dan zelf de
regie hebt over een column, dan is het ook eens leuk om in hetzelfde
rijtje van topdesigners te staan. Jawel, topdesigners, die eigen creaties
combineren met vintage en zo tot een nieuwe unieke, vaak ‘limited
edition’, look komen waarmee ze pronken op de catwalk van Milaan
en Parijs. Een unieke en bijzondere styling!
Vintage kleding en zelf eigen creaties maken met de stijl van ‘anno
nu’ sieren het modebeeld. Het past in de trend waarbij mensen zich
willen onderscheiden, een eigen identiteit willen uitstralen. De kans is
namelijk minimaal dat je iemand tegenkomt met dezelfde outfit, zeker
niet met die unieke combinatie dat je als mens karakteriseert. Daar
waar ‘vroeger’ tweedehands niet hip was neemt de vraag vanuit de
klant en dus de markt alleen maar toe. Sterker nog. We vinden het
hip om te zeggen dat iets tweedehands is door het unieke karakter.
Kritisch zijn we wel over de kwaliteit, het moet wel in perfecte staat
en fris zijn. Bovendien bespaart het geld en is het ook nog eens milieuvriendelijk, ook hip. Een trend? Nee, inmiddels de ‘gewoonste winkel’
van de wereld.
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Sterker nog, als retailer liggen er kansen om hier actief op in te spelen. Als de product en designer waarde naast de levensduur en kwaliteit goed is leent dit zich uitermate voor de tweedehands markt.
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maakt u
zich ook sterk om bepaalde goede producten nog in te nemen. Los
van uw restvoorraad is het dus aantrekkelijk om uw ‘own market’ te
creëren voor de klant. Een uniek en eigenzinnig assortiment en collectie.Variatie ten top door de afwisselende producten, uitermate geschikt voor de ‘bricks’ en ‘clicks’ winkel.
Vintage winkels en markten sieren al het winkelbeeld. Tweedehands
boeken koop je bij bol.com, een hergebruikte Mac bij Apple en een
unieke positie wordt ingenomen door Marktplaats met verkoop van
curiosa tot en met zelfs huizen. Klanten ontpoppen zich zelfs op deze
website als echte retailers en weten soms een behoorlijke omzet, lees
concurrentie!, te realiseren. Nee, inmiddels is de tweedehands markt
een gevestigde orde. De vraag vanuit de klant is er. Het antwoord is
aan u: hoe gaat u hiermee om? Worden wij verrast door uw eigen
‘market’?
Inmiddels hebben we al aardig creatief geshopt. Op de achtergrond
klinken de jazzy muzieknoten van een goede band. Naast het verrassingseffect van de unieke creaties die we treffen maken de ‘Frock
me’ evenementen deze markt ook tot een bijzondere belevenis. Dit
is shoppen.Verrast worden, bijzonder publiek, enthousiaste verkopers
en nog een jazzbandje die het geheel compleet maakt. Ik ben in gedachten al aan het combineren vanuit ‘my own market’, in dit geval de
kledingkast thuis. Een unieke ‘Marja’ stijl is gecreëerd door een zojuist
gekocht Italiaanse jurkje te combineren met Spaanse schoentjes en
een riem van een Nederlandse ontwerper. Zeg maar, is dit de ‘nieuwe’
Europese mix of stijl? Nieuwsgierig, bestaat die eigenlijk al?
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Nieuwe boegbeelden
Er wordt door merken steeds beter ingespeeld op de veranderende clientèle.
Zagen we voorheen vooral blanke dames in internationale campagnes, sinds
enkele seizoenen worden de reeds bekende, Westerse topmodellen vergezeld
door opkomende Aziatische beauties.

Vernieuwde front row

De Nederlandse pers kan al een
aantal seizoenen fluiten naar een
front row spot bij modeshows want
de beste plekken worden sinds
enige tijd bezet door invloedrijke
Chinese journalisten, bloggers en
inkopers. Niet onterecht als je bedenkt dat via hen het grote geld
binnenkomt.

Sfeervol interieur

Waaiers aan de muur, orchideeprints op de gordijnen en heerlijke cherry blossom geurkaarsen
verspreid door de woonkamer; ook in huis zijn
Oosterse invloeden duidelijk aanwezig. Mode, taal,
interieur; we omarmen
Azië in al haar facetten.

Geurstokjes,
Marks & Spencer

Kussen, H&M

De grote oversteek

Op de catwalk

Stijgende verkoopcijfers in het Oosten
betekenen een veranderende afzetmarkt. Inspelend op de vernieuwde
doelgroep worden dan ook meer en
meer Aziatische modellen geboekt
voor internationale modeshows.
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Als merken momenteel érgens willen uitbreiden, is het wel in China.
In steden als Beijing, Shanghai en
Hong Kong beschikt men over voldoende koopkracht en is de honger
naar luxegoederen groot. Niet voor
niets hebben Chanel, Louis Vuitton,
Cartier en Burberry er talloze openingen van zowel fysieke als online
winkels op de planning staan.

in opkomst

TRENDS & LIFESTYLE

Het oosten

Met een almaar groeiende economie is Azië al enige tijd flink
in opkomst. Retailers openen er
maar al te graag nieuwe vestigingen en luxe modehuizen presenteren er sinds enkele seizoenen hun collecties. Het ‘verre’
Oosten komt steeds dichterbij
en dat is aan alles te merken.

Paris meets
Shanghai
Altijd een voorloper op de
trends richtte Karl Lagerfeld
als één van de eerste ontwerpers zijn pijlen op Azië. Hij
organiseerde een East meets
West-modeshow in Shanghai
en liet décor, modellen en
wereldwijde pers invliegen.
Hiermee zette hij de stad en
zijn collectie in één klap op de
kaart.
Kimono, Missguided

Fresh face - Fresh face - Fresh face - Fres
Werd de lijst van best betaalde modellen lang gedomineerd door de Kate’s, Gisele’s en Doutzens van deze
wereld, inmiddels heeft ook
Aziatisch model Liu Wen de
top 5 van Forbes’ grootverdieners bereikt. Met campagnes voor Calvin Klein,
Estée Lauder, Roberto Cavalli en J. Crew overigens
volkomen terecht.

Oosterse
mode-invloeden

Met het toenemende belang van
Azië in de wereldwijde economie
neemt tevens het aantal Oosterse invloeden toe. Luxe labels
en betaalbare modeketens richten
zich vol op kimono-tops, Geishageïnspireerd schoeisel, drakenprints
en origamidetails.
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Alain Caron
Gastcolumnist

Gastvrijheid

à la France

Koken betekent voor mij iets geven aan een ander.
Als je kookt maak je iets voor iemand, je investeert tijd, kennis en creativiteit. Persoonlijk vind ik dat de mooiste manier
van delen, maar ik besef me dat ik ook tijd en aandacht vraag van mijn gasten en dat alles wat ik geef dus perfect moet zijn.
Zelf kook ik al 20 jaar bij mensen thuis of op locatie, voor kleine intieme privé gezelschappen tot grote zakelijke bijeenkomsten. Het zijn altijd bijzondere gelegenheden waar mensen niet alleen lang naar uitkijken, maar ook een mooie herinnering aan overhouden. Zo heb ik aan heel wat memorale avonden bijgedragen. Een opa die zijn tachtigste verjaardag
viert, waarbij zijn kinderen en kleinkinderen hem allemaal persoonlijk toespreken, een vrouw die vijftig wordt en haar
beste vriendinnen bij elkaar aan tafel wil hebben of een kerstdiner van een reclamebureau waarvan het personeel net
een groot project heeft afgerond. En zelfs een diner voor iemand die stervende is en nog één keer het parfum van het
leven wil delen met zijn naasten.
Ik voel me altijd zeer verantwoordelijk voor het slagen van deze avonden. Want het is echt waar, een avond
wordt niet alleen bepaald door het gezelschap en de ambiance, maar zeker ook door de combinatie van eten en wijn. Mooi eten en drinken doet mensen genieten en ontspannen, samen eten verbindt.
Het begint voor mij bij het samenstellen van het menu, de gangen moeten passen bij het seizoen, het weer, het budget
en vooral de gelegenheid en het gezelschap. Sommige gerechten zullen verrassen, bijvoorbeeld door Aziatische invloed
of het gebruik van een moderne techniek, anderen zijn juist heel klassiek Frans. Dat is waar ik mee kan spelen en waar ik
mijn creativiteit in kwijt kan. Dan komt misschien wel het allerbelangrijkste, het inkopen van de producten bij producenten met kennis en liefde voor hun vak. Sommige ken ik al 30 jaar en hoewel ze hun vakmanschap allang hebben bewezen,
vertrouw ik niemand blind, ik wil alles zien, ruiken, voelen en proeven.
Eigenlijk kan er met mooie producten als basis al niet veel meer mis gaan. Alhoewel ik de producten
natuurlijk ook met respect zal moeten behandelen en met passie bereiden.
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Voor passende wijnen laat ik me adviseren door wijnimporteurs met
kennis van spijswijn om zo het diner helemaal af te maken. Tijdens het
diner zelf ben ik geconcentreerd, meestal valt de spanning pas van me
af na het hoofdgerecht. Als alles tot dan toe goed is gegaan en de sfeer
aan tafel is geanimeerd, kan de avond niet meer stuk.
Gastvrijheid begint voor mij bij mijn moeder. Gewoon hoe ze was
als moeder en als ‘kok’, ze kon ons verschrikkelijk verwennen. Samen
trokken we er regelmatig opuit om boodschappen te doen. Een taak
die ze zeer serieus nam, omdat ze de hoogste eisen stelde aan de
maaltijden die ze ons voorzette. In haar kielzog heb ik alle markten
en alle poeliers, slagers, bakkers, groenteboeren in ons Parijse arrondissement bezocht, op zoek naar de mooiste aardbeien en radijs, de
lekkerste kip, de beste appels, uien, wortelen en kolen, noem maar
op. Mijn moeder had er een neus voor en ze maakte
voor elk product, elk ingrediënt graag de omweg naar
de winkelier die daarin gespecialiseerd was. Wij kwamen
nooit in de supermarkt.
Bij ons thuis ging het er flink bourgondisch aan toe. Mijn moeder was
een kokkin die vele monden kon voeden: elk weekend hadden we
tantes, ooms, neven en nichten over de vloer die zich graag door haar
lieten verwennen. Ze kookte ook altijd ruim, want je wist maar nooit
of er spontaan iemand zou aanschuiven. We hadden een groot gezin,
dus als er genoeg was voor zes dan was er ook genoeg voor zeven
of acht. Het naar de zin maken heb ik van mijn moeder meegekregen. Mensen in mijn eigen huis uitnodigen vind ik dan ook de ultieme
vorm van gastvrijheid, dan kan ik verder gaan dan het eten alleen. Ik
geef mijn kookkunst, maar ik laat ze ook genieten van mijn mooie
servies, glaswerk en de gezellige sfeer van mijn huis. Helaas is dat in
professionele zin niet mogelijk. Een keer zou ik koken voor een klein
gezelschap, maar ze wilden niet dineren in hun eigen huis en ook niet
op een gehuurde locatie. Er zat niets anders op dan in mijn eigen huis
voor ze te koken. Eten bij de kok thuis, ze vonden het zo bijzonder dat
ze bijna huilden van plezier.
Als ik ergens anders een diner bereid, probeer ik zo
persoonlijk mogelijk te koken, alsof de gasten bij mij
thuis komen. Ik kook veel met groente, bloemen, kruiden en sauzen, zodat je al voor je een hap hebt geproefd kan genieten van een
mooi vrolijk gekleurd bord. Zo ben ik aanwezig in alles wat ik maak.
Alain Caron - Cuisinier
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Of ik het geheim
wil delen, kan
vertellen waarom
vanHaren zo
succesvol is?!
Een klant van mij en collega retailer van
vanHaren, vraagt het me in de wandelgangen. Natuurlijk zeg ik nee, maar wel
met een geheimzinnige glimlach.Want ik
ben trots op vanHaren. Deze winkelketen is zo succesvol, ook nu, in deze voor
de retail zo moeilijke tijden.
Het succes van vanHaren is bepaald
geen toeval. vanHaren heeft visie, anticipeert vlot op veranderingen en heeft de
afgelopen tijd veel initiatieven ontwikkeld die zich inmiddels uitbetalen. Alles
valt op z’n plek bij vanHaren: de
trendy collectie, het ‘huwelijk’
met Halle Barry, de flitsende reclames, de vele likes op Facebook, de
goede webshop en natuurlijk (of bovenal?) de sterke winkels met hun bijzondere service. Het is slechts een greep uit
alles wat vanHaren onderneemt. Maar
het echte geheim? Nee, dat kan ik natuurlijk niet vertellen. En ook tijdens dit
interview dat ik met deze visionair heb
- want zo zie ik Krein Bons, de directeur
van vanHaren - zal dit geheim niet onthuld worden. Ondertussen krijgt u wel
een kijkje achter de schermen. En voor
de aandachtige lezer zitten er veel waardevolle tips bij.
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vanHaren

n

Vroeg in de ochtend (hoe kan het ook anders bij iemand als Krein) hebben
we afgesproken in de drie etages grote Eindhovense citywinkel. Krein lacht.
‘Eigenlijk is dit interview niet nodig, je kunt zelf alle antwoorden geven, je
kent mij en vanHaren door en door. Ja, onze samenwerking telt alweer vier
jaar. Ik voel me betrokken bij dit bedrijf. Ben onderdeel geworden van een
bijzonder familiegevoel, dat in de genen, in het DNA, van deze organisatie
verankerd zit. MOOI!
Krein steekt (zoals altijd) enthousiast van wal. ‘Gastvrijheidsbeleving
gaat bij mij over gunnen. Over service geven aan mensen die dat niet
verwachten, over iemand het gevoel geven dat men de belangrijkste klant
van de dag is. Persoonlijke invulling wordt steeds belangrijker. En er zijn er
kansen te over.
Het bieden van de juiste gastvrijheid is en blijft een uitdaging. Ook voor ons.
Want het gaat over gedragsverandering van medewerkers en dat kost tijd.
Daarom is het belangrijk gastvrijheid te verankeren in het DNA en de cultuur van de organisatie. Nederland is van oudsher onvoldoende
dienstverlenend gericht. We zijn teveel luxe gewend. Alles kwam altijd
maar op ons pad. Nu zie je gelukkig een ommekeer, in elke branche.
Voor de ‘Speciaal voor mij’ beleving liggen de kansen naar mijn idee eerder
in het bieden van persoonlijke dienstverlening dan in de uiteindelijke producten. Dat is eerder een niche. Het gaat om oprechte interesse, dat
een klant als unieke bezoeker wordt herkend. Dat laatste gaat
inmiddels in de retail met het ‘scannen’ van klanten en profielen best ver.
Tegenwoordig kunnen ze zelfs, naast wie je bent, je ‘mood’ scannen, je gevoel
en emotie, of je vrolijk, boos of verdrietig bent om daar vervolgens op in
te spelen. Hier gaat het om. Het inspelen op wie je bent en de wensen. Een
mooi ‘speciaal voor mij’ gevoel kreeg ik bij de KLM. Na een vlucht vroegen
ze bij het uitstappen ‘Tot ziens meneer Bons, heeft u een fijne vlucht gehad?”
Dat geeft een fijn gevoel. KLM snapt dat het niet alleen meer gaat om het
‘blauwe’’ gevoel. Nee, het gaat om persoonlijke dienstverlening en gastvrouw
of -heerschap. Sterk!
‘Voor mij is de ideale gastheer of -vrouw iemand die aan minimaal drie aspecten voldoet. Ten eerste dat men verzorgd is. Beschikt over de juiste attitude, representatief is, past bij de uitstraling van het bedrijf, de formule.
Deze buitenkant is van belang voor de eerste indruk. Ten tweede dat men
oprecht geïnteresseerd is in mensen, passie heeft voor het vak, plezier in wat
men doet. En ten derde dat men kennis van zaken heeft, en dat gaat bij mij
verder dan productkennis, gaat ook over algemene ontwikkeling, mensenkennis, aanvoelen wat een klant belangrijk vindt, naar de vraag achter de vraag
zoeken. Waarom wil de klant juist dit product? Wat betekent zo’n
product voor hem of haar. Het gaat dus over je inleven in iemand en daar een
persoonlijk advies op afstemmen. Als je dat kan, ben je voor mij de ideale
gastheer of -vrouw.’
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‘Bij vanHaren staat gastvrijheid dus hoog in het vaandel. Klanten moeten steeds weer verrast worden. Het wat
wij noemen ‘Verrassend jezelf! gevoel’ ervaren. Het betekent dat elke klant een gast is die op bezoek
komt bij onze familie, dat onze deur altijd wijd openstaat en dat iedereen vriendelijk en enthousiast bejegend
wordt. Onze gasten moeten steeds weer verrast worden door een leuke en trendy collectie, een aangename
prijs en natuurlijk door onze gastvrijheid. Daarnaast mag iedereen bij ons altijd zichzelf zijn, klant en medewerker.
Vandaar dat wij het begrip ‘Verrassend jezelf!’ hanteren. En, ook niet onbelangrijk: bij ons is het gewoon gezellig!’
‘Niet alleen onze gasten voelen het, ook onze medewerkers ervaren het. De gastvrijheidsbeleving is bij
ons vertaald naar gewenst gedrag en daarmee verankerd in ons DNA. Dat is misschien nog wel
het allerbelangrijkste. vanHaren wil stap voor stap naar een hoger niveau. Zowel in uitstraling, product als gastvrijheid.We kijken naar wat de klant vraagt en anticiperen daar tijdig op, spelen in op de wensen en passen ons steeds
weer aan. We gaan als het ware mee met de klant. Met vanHaren wil ik naar het rapportcijfer 8.
Willen is natuurlijk wat anders dan kunnen, maar als we een 7,5 halen ben ik dik tevreden. Dat gaan we zeker
bereiken! Soms betrap ik me erop dat de focus toch teveel bij het product ligt. Belangrijk is dat je je nooit achter
zo’n argument mag verschuilen. Dat je steeds weer kritisch naar jezelf blijft kijken.’
Het grootste compliment voor vanHaren vindt Krein het hoge cijfer dat door het personeel wordt gegeven in het medewerker-tevredenheidonderzoek (Beste werkgever onderzoek Effectory). ‘Dat geeft me energie. Dat is waar ik het voor doe!’
Na het interview maken we foto’s van Krein. Een stralende lach maakt dat elke foto direct goed is. Als op-en-topverkoper showt hij ons nog een aantal nieuwe binnenkomers. Top! We pakken in zodat Krein naar het
volgende interview kan gaan. Succesvol… ja, dat blijkt.
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Trend
Local Hero

Sjaak

Tsja, het is soms wat verwarrend thuis. Althans, niet zozeer bij ons. Bij
de naam ‘Sjaak’ kijken namelijk twee grote bruine ogen je enthousiast
en verlangend aan. Onze trouwe viervoeter rekent haarzelf al snel rijk
met (alweer) uit te gaan, een knuffel of wat lekkers te ontvangen. Soms
moeten we haar echter teleurstellen. Het gaat niet altijd om haar…Dan
gaan we namelijk naar Sjaak bij ons om de hoek in Laren voor bloemen,
planten en bomen(oompjes). Want. Ik kan u vertellen. Het bestaat nog. Of
beter gezegd. Weer! Gelukkig maar. Sjaak is die (ouderwetse?) ondernemer, die, samen met het team, passie heeft voor zijn
bloemen&plantenwereld én klanten zelf. Zijn werk is zijn hobby.
Betaald dan. Dat is mooi. Het voelt bij hem niet als werk. Ondanks de vele
uurtjes en het harde werken. Ouderwets? Nee. Het ondernemen zoals het
altijd zou moeten zijn! Dat wat ‘anno nu’ het verschil maakt!
De ingrediënten van dit succes? Ondernemerschap, deskundigheid met
story telling over de herkomst van de bloem of plant, persoonlijk je leren
kennen tot en met zelfs de persoonlijke smaak en stijl van het woonhuis
en de tuin, dat stapje altijd meer zetten, pure oprechte interesse en een
gezellig praatje. Je verrassen in service. Heerlijk. De ultieme ‘GROENbeleving’. U begrijpt. Marja is in haar ‘dubbele’ nopjes. Want hier gebeurt het.
Geen superstrakke presentatie maar het is de persoonlijke
sfeerbeleving.
Zij kennen ons en wij hen, bij naam. Ze vragen of de eerder gekochte plant
goed aanslaat en krijgen direct voor het nieuwe weertype een gratis zakje
mest mee. Zetten de planten voor ons in de auto of sterker nog, brengen
deze langs of planten ze zelfs in de tuin of bij mijn vakantiewoning in Loenen aan de Vecht. Zo kan ik nog even doorgaan. Sjaak is een ondernemer
pur sang. Het bijzondere is dat hij zijn hele team meeheeft. Dat gebeurt
niet altijd. Dat maakt deze plek tot echte ‘local hero’. Het ontmoetingsplekje in de buurt voor een praatje tussen bloemenpracht. Wij zijn echte ambassadeurs geworden! Iedereen die wij over
Sjaak vertellen heeft dezelfde beleving! Top!
Nu ja, dit keer heeft ze ons verleid. We nemen Sjaak mee naar (andere)
Sjaak om daarna heerlijk de heide op te zoeken.
Groen in optimaFlora bij Plantenmarkt Boskoop!
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Het nieuwe
winkelen

Natuurlijk kopen we tegenwoordig een
hoop online, maar ook het fysieke shoppen
is behoorlijk aan het veranderen. We gaan
(gelukkig) nog steeds naar de winkels toe,
daarbinnen zorgen nieuwe technologieën
en online applicaties echter voor een geheel nieuwe shopbeleving. Enkele van de
nieuwste, digitale innovaties op een rij…

Video, video aan de wand
De Burberry flagship store in Londen is volledig digitaal geïntegreerd. Enorme
spiegels fungeren als videowanden. Bovendien zijn talloze producten voorzien van
een RFID (Radio Frequency Identification Technology)-chip, die ervoor zorgt dat
gerelateerde catwalkbeelden vertoond worden op het moment dat iemand een
bepaald product oppakt of meeneemt naar het pashokje.

Schudden
voor korting

Aardig hoor al die modemerken
met een eigen iPhone applicatie,
maar wat doe je er nu écht mee?
Die van H&M werd een instant
hit, nadat klanten door middel
van de gratis app direct korting
kregen in de winkel. Even met je
telefoon schudden bij de kassa
en een kortingvoucher van 20%
verschijnt.

Uitgebreid tafelen

Virtueel door de rekken
De Britse keten Marks & Spencer maakte
voorjaar 2013 haar comeback in Amsterdam, en
hoe! De 500m2 grote winkel is naast reguliere
schappen en rekken voorzien van grote touch
screens met ‘Virtual Rail’, waar klanten doorheen
kunnen scrollen op zoek naar hun droomoutfit.
Favoriete items uit de E-boutique kunnen vervolgens naar henzelf worden verzonden en bewaard tot het daadwerkelijke aankoopmoment.
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Na spiegels en etalages met touch screens ontwierp modehuis Alexander McQueen tafels met ingebouwde
schermen. Kan vriendlief uitgebreid catwalkbeelden bekijken en door de productcatalogus scrollen terwijl zij op
haar gemak aan het passen is.

Window
shop fun

Een etalage voorzien van touch screen waarmee
je jezelf in de nieuwste looks kunt fotograferen
en dit vervolgens meteen kunt delen. Een slimme
marketingtool van Tommy Hilfiger, die zelfs na
sluitingstijd te benutten is.

Ontwerper Karl Lagerfeld heeft sinds de zomer van 2013 zijn eigen
winkel in de Amsterdamse Negen Straatjes, waar allerlei technologische
hoogstandjes zorgen voor een geheel vernieuwde winkelervaring. Bekijk
de nieuwe collectie, video’s en nieuwsberichten op verschillende iPads en
laat in het digitale gastenboek een persoonlijk bericht achter voor Karl
himself. Fotografeer jouw nieuwe look vanuit het pashokje en deel ‘m via
de touch screens direct op je sociale media kanalen.

Digitaal
passen
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Logisch toch?!

D

			

Absolute MUST!

e zon schittert in het water en glinstert in mijn zonnebril. Het water kabbelt zachtjes tegen de boot.
Met een culinair gevulde picknickmand aan boord genieten we
van het, met recht, bijna ‘oer-Hollandsche’ zonnetje. Wat heerlijk
‘weer het weer’. Ja, wat vergeten we dan snel de ‘koude’. Dat wat
was. Althans ik wel. Nu ben ik toch al positief ingesteld (mag ik
dat van mezelf schrijven? Dit keer wel en toch fijn dat je het zelf
kan bepalen). Mocht u een referentie willen, familie en vrienden
kunnen het beamen. Sterker. Ik kan mezelf toch wel eens verbazen als iemand zo negatief is (natuurlijk zijn er die bijzondere
reële uitzonderingen). Nee, ik bedoel die van het gewone dagelijkse leven. Want, hoe harder iemand zegt dat het niet lukt, het
niet werkt, ja maar… Hoe harder ik denk en voel “Ja, en hoe krijgen we het wel voor elkaar?!”. Zeker als ondernemer. Nu zijn het
bijzondere tijden in een nieuwe economische situatie waarin een
beroep wordt gedaan op uw en mijn creativiteit en ondernemerschap. De tijd van luxe is nu eenmaal voorbij. De andere nieuwe
tijden zijn al een paar jaar een feit alleen dringt het nu soms pas
echt door. Het vraagt om(denken): omdenken dus! Anders!
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Hoe
harder iemand zegt
dat het niet
lukt, het
niet werkt,
ja maar...
Hoe harder
ik denk en
voel “Ja, en
hoe krijgen
we het wel
voor
elkaar?!”

EN! (dus niet maar), goed nieuws! Er liggen kansen. JUIST NU!.
Anno nu vraagt het erom elke kans te zien en te benutten. Nu
heb ik het niet over de grote investeringen en kosten. Nee. Juist
over de kleine details. Het haalbare. Waar je direct zelf invloed
op hebt. Juist die logische aspecten. Die maken tenslotte zeker
in retail het verschil. En. Daar liggen er talloze van. Een greep uit
slechts een aantal kansen …
Want ‘ik’ als de klant heb echt wel wensen…
• geef mij als unieke gast een warm welkom
• leer mij kennen, creëer een band en ik gun jou de koop
• wees nieuwsgierig naar mij, mijn persoonlijke wens, smaak,
voorkeur en stijl
• verras en inspireer mij zodat ik word verleid
• zet persoonlijk contact voorop en niet de mobiele telefoon
en privé
• laat me wat beleven, activiteit doet uitnodigen, laat er wat
gebeuren!
• deel jouw passie samen met mij
• durf te veranderen, laat het onbekende jezelf en mij inspireren
• nodig mij uit voor een feestje, winkelen is fun!
• bundel de krachten als winkeliers, samen versterk je elkaar
• wees de local hero voor mij, mijn ontmoetingsplekje om te
‘buurten’
Kortom, volop kansen en als de klant deze ervaart en beleeft
nodigt dit uit te kopen. Hoop dat u de positieve kansen tegemoet treedt. Een winkelsfeer creëert waarin persoonlijk contact,
gastvrijheidsbeleving en passie voorop staan. Dat maakt dat ik
en alle andere klanten (ook uzelf) weer zin krijgen te kopen. Wat
gaat u (anders) denken en doen?
Inmiddels steekt de wind behoorlijk op en moet ik alle zeilen
bijzetten. Dit vraagt om in te spelen op de wind want niets doen
voert mij terug naar de wal en ik wil juist mijn zeiltocht verder
zetten…genieten en inspiratie opdoen!
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Trend

story telling

Madrileens
verleiden

Dit is pas echt culinair winkelen. Beleef, proef en voel de sfeer in
Mercado San Miguel. Een historische en monumentale markt, gelegen
in het hart van Madrid. Een bijzonder architectonisch pand opgetrokken uit
staal en glas. Dé culinaire ontmoetingsplaats bij uitstek tussen klanten en
professionals. Wat een rijkdom! De lekkerste, hoogwaardige en groenten
van het seizoen, vlees, vis (oesters...mmm!) en kazen sieren de kramen met
natuurlijk de Spaanse wijnen en cava. Jaarlijks verwelkomt de markt meer
dan vier miljoen gasten. Sfeer en culinaire hapjes proeven kan tussen 10.00
- 24.00 uur en in het weekend tot 02.00 uur. Dit maakt dat je de tijd kan
nemen en dat is het absoluut waard. Een traditionele markt anno 21e eeuws.
U begrijpt, wij genieten.
Wat maakt deze markt bijzonder? De ingrediënten: Spaanse lekkernijen (van elk soort maar één voor de variatie), uitnodigende proeverijen,
gastheren en -vrouwen met echte PASSIE, enthousiaste verhalenvertellers
over de herkomst van de producten, hoe het bereid is en het advies waarvoor het gebruikt kan worden. Pure ambacht. De kracht? Ze verleiden je
met presentatie en ware story telling!
Het bijzondere is dat je ‘en gourmets’ een diner kan samenstellen. Zelf stellen wij ‘ons menu à la carte’ samen. Samen met de inspiratie van de professionals creëren we ons eigen ‘speciaal voor ons gevoel’. We laten ons
verleiden en niet voor één keer…
Benieuwd. Zou een vergelijkbaar concept passen in de Nederlandse retail?
Zeker! Nederlanders waarderen in toenemende mate het ambacht. Zij willen passie ervaren en kiezen bewuster voor hoogwaardige producten. Zijn
nieuwsgierig naar het verhaal achter het product, story telling dus…. Wat
is uw verhaal?

Mercado San Miguel - Plaza de San Miguel - Madrid

40 zo.puur

Niet alles is veranderd

www.ladifferenza.biz
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Douwe
Egberts
cafés
Een vleugje koffie geurt me tegemoet als ik de zonovergoten Haarlemse Zijlstraat in loop. Het terras
is uitnodigend, roept direct een nostalgisch gevoel op. Gevoel van vroeger, van thuis. Ik ben TROTS. Wie
had ooit kunnen denken dat ik Douwe Egberts tot mijn klantenkring
mag rekenen? Eén van mijn La Differenza dromen, lees Marja dromen,
is uitgekomen! Ik vraag naar Masja
Diehl, fieldmanager Douwe
Egberts, met wie ik het interview
heb. In afwachting van haar komst
word ik alvast getrakteerd op koffie
met wat lekkers erbij.
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De melk is geschuimd en met ‘latte art’ siert een Rosetta de cappuccino. Tijdens het praatje dat één
van de barista’s met mij begint, bewonder ik het bijzondere monumentale interieur. MOOI! Een historisch pand met
een rijk verleden, net als Douwe Egberts zelf! Masja komt me stralend tegemoet. We lopen naar de rode met Douwe
Egberts-design getooide, fauteuils en praten bij voor we met het interview beginnen.
Gastvrijheid betekent voor Masja in de kern maar één ding, zegt ze. ‘De klant staat altijd en overal centraal. Alles wat
we doen is gericht op de klant en zijn of haar behoeften. Van de missie en visie tot en met de uitstraling
van de winkels, altijd gaat het om de klant. Die immers genereert onze inkomsten en zorgt voor de continuïteit van onze organisatie.’
Zij vertelt gepassioneerd verder. ‘De gastvrijheid van Douwe Egberts is verankerd in missie, visie en waarden en is ontwikkeld in nauwe samenwerking van de medewerkers. Zij zijn er als geen ander op gespitst te weten wat de wensen
van onze gasten zijn. Zij horen, voelen, ruiken, proeven en zien wat de klant belangrijk vindt. Die
wensen worden vertaald in processen, diensten, producten en beleving. Zo speelt Douwe Egberts actief in op de verwachtingen van haar bezoekers en helpt zij haar medewerkers nóg klantgerichter te worden. Die gastvrijheid krijgt bij
ons vorm in de zogenaamde ‘Persoonlijke Barista Beleving’. Lachend kijkt ze me aan. ‘Nou ja, dat weet jij als geen ander,
want La Differenza heeft dit samen met en voor ons ontwikkeld.’
De Persoonlijke Barista Beleving, is het gevoel dat een klant krijgt bij een bezoek aan Douwe
Egberts Cafés.
Heerlijk ontspannen genieten van traditionele Nederlandse gezelligheid. Het oude, vertrouwde gevoel van thuis. PURE nostalgie in
het moderne jasje van nu. Gewoon, gezellig, genieten van koffie met wat lekkers, zoet of hartig, erbij, een krantje lezen en kiezen
uit één van de vele cadeaus. De klant krijgt echt een gevoel van thuiskomen en ervaart persoonlijke interesse van de Barista, de
koffiespecialist bij uitstek, de storyteller van onze koffie, iemand die alles weet van het ambacht en de herkomst van onze koffie.
De klant ervaart een ‘speciaal voor mij beleving’ door de koffie geserveerd te krijgen die helemaal naar eigen smaak is bereid.
Masja vindt het belangrijk dat medewerkers altijd zichzelf blijven. Dat kan ook bij ons, ze hebben zelf aan de wieg gestaan van het ontwikkelen van de gastvrijheidsbeleving. Dat maakt ze betrokken. Dat is onze kracht.
Deze ‘Persoonlijke Barista Beleving’ heeft La Differenza vertaald naar een scorekaart. Een hulpmiddel dat de gastvrijheidsbeleving meet in gewenst gedrag. Het geeft elke Barista, het management en collega’s inzicht in de persoonlijke
successen en waar de verbeterkansen liggen. De Barista’s werken samen volgens het ‘buddyprincipe’. Ze begeleiden
elkaar, werken nieuwe collega’s in, leren van en door elkaar en worden beter. ‘Het is zo leuk om te zien, het motiveert!’
‘Vanuit de ‘Persoonlijke Barista Beleving’ bieden we nog een extra service aan.Voor de kleintjes maken we een speciale
‘Bambino’. Samen met papa en mama krijgt het kindje, heel stoer, een eigen ‘cappuccino’: opgeklopte melk met wat cacao in een espressokopje. Het doet wonderen, met een big smile van het kind als
resultaat!’ Service was altijd al onze tweede natuur. Iedere klant die een koffiezetapparaat kocht, kreeg van ons een
gratis pak koffie, dat vonden we normaal. Maar tegenwoordig bieden we het aan als een persoonlijk cadeau. En voor de
klant die geen koffiemolen heeft, maalt de Barista de bonen. Wel met het advies om uiteindelijk een koffiemolen aan te
schaffen, omdat de koffie dan vers blijft en de geur en kracht optimaal is.
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Masja’s motto is: ‘GASTVRIENDELIJK’ zijn!
De optelsom van klantgerichtheid, klantvriendelijkheid en gastvrijheidDeze samen moet je
gewoon altijd doen, dan creëer je inkomsten en
garandeer je continuïteit.

De ‘speciaal voor mij’ trend in de retail is dus niet nieuw voor ons. Sterker
nog, de klant verwacht het. Hij spaart, soms jarenlang, punten en vindt het
logisch dat er dan bij wijze van spreken een rode loper wordt uitgerold wanneer hij iets bijzonders wil kopen. Daarom hebben we ook louter producten
die uniek zijn, die je alleen bij ‘Mijn Douwe Egberts Café’ kunt krijgen. De
Barista is voor ons het menselijke gezicht van Douwe Egberts. De klant waardeert het als hij of zij wordt herkend, als trouwe spaarder bij naam wordt genoemd. De klantverwachting ligt hoog bij ons, erg hoog. De klant
is kritisch en daar zijn we blij om. Dat houdt ons scherp. Onze uitdaging is die
verwachting steeds weer te overtreffen’. Ondertussen brengt een vriendelijk
lachende collega ons een nieuwe cappuccino, dit keer met een appeltje. Over
BELEVING gesproken!
Masja vertelt dat ook jongeren, de trouwe Douwe Egberts Cafébezoekers,
als ze zich eenmaal vestigen, net als hun ouders, spaarder van de punten
worden. Is nostalgie dan toch iets blijvends? Ook bedrijven zijn klanten van
het Douwe Egberts Café, kopen er hun kerstpakketten. Een bijzondere klant
is de voedselbank die vanuit donaties de waardepunten bij ons omwisselen
voor koffie. In december 2012 bracht een inzameling van de Lions Club drie
miljoen punten op, goed voor 1400 kilo koffie, ofwel 5.600 pakken’. Douwe
Egberts heeft voor 2013 besloten vijftien procent extra koffie
te geven om de voedselbanken te steunen. Belangrijk, altijd al, en
nu helemaal!’
Masja pleit dat retailers ‘anno nu’ meer vanuit de klant moeten gaan denken
en handelen. Niet kijken hoe ze het allemaal beter en makkelijker voor zichzelf kunnen maken, maar zich druk maken over wat de klant wil en verwacht.
Deze tijd vraagt om veranderingen. En al helemaal in de retail. De meeste
winkels handelen nog top down. De kunst is vanuit de klanten en
(via) de medewerkers de visie te bepalen. Inclusief de diensten, producten én
de gastvrijheidsbeleving. Wij doen dit. Het creëert betrokkenheid. Nu zetten
we een volgende stap. Alle Douwe Egberts medewerkers gaan jaarlijks drie
dagen in de Douwe Egberts Cafés werken.We zijn één organisatie en werken
samen aan één doel: de wens van klanten boven verwachting invullen’. Stralend vertelt Masja haar ervaringen.
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Masja lijkt wel de verpersoonlijking van alles waar Douwe Egberts voor wil staan: open en eerlijk, betrokken, klant- en
resultaatgericht en samenwerken om je doel te bereiken. ‘Ja, daar herken ik me wel in, zelfs in mijn persoonlijke leven
beleef ik alles vanuit een blik of de gastvrijheid wel wordt geboden.’
Tot slot wil Masja retailers graag een tip meegeven. ‘INVESTEER en DURF je geld uit te geven aan gastvriendelijkheid! Altijd, maar vooral in deze tijd maakt het je UNIEK!
Ondertussen genieten we van de heerlijke koffie met wat lekkers, dat mag, voor vandaag dan!
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In uw agenda

NEDERLAND

INSPIRATIE FASHION creActiviteit IDEEën verkoop Wonen BOEKen trends LIFESTYLE fun MILAN Events INNOVATIE high-end 2014 EIGENTIJDS uniek
ONTMOETEN inkoop ENERGIE TASTings Verrassend CULINAIR BEURS
catwalk Amsterdam LIVING Paris TERRAS boekenBAL webWINKELEN
Winter
26 & 27 januari 2014
Zomer 14 & 15 juli 2014
Amsterdam RAI

Modefabriek

Als echte shopper (ja, ik geef het
toe) the place to be. Een voorproefje
van de nieuwste Fashion. Handig om
alvast mijn wensenlijstje te maken.
Dé modevakbeurs met het karakter
high-end, innovatief, inspirerend en
creatief met onderscheidende labels
door uniciteit, kwaliteit en continuïteit. Een combinatie van eigentijdse
en eigenzinnige productontwerpen,
manifestaties, muziek en culinaire
verrassingen binnen een kleurrijke
strakke vormgeving. Na het bezoek
mijn shoproute bepalen.

22 t/m 26 januari 2014
Amsterdam
www.amsterdamfashionweek.com

AIFW Amsterdam International
Fashion Week 2014
Designers krijgen onze mooie hoofdstad als podium voor de presentatie van
hun creaties! Talentvolle mensen krijgen een eerbetoon, bijzondere catwalkshows, Fashion events zoals FashionWeekend. Designers krijgen onze mooie
Retailers, musea en horeca nemen deel aan het unieke Fashionevent. Amsterdam
haute couture ten top! Het moment dat je een feestje ervaart in de winkels. Kon
het altijd maar zo zijn…
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22 & 23 januari 2014
Jaarbeurs Utrecht

www.webwinkelvakdagen.nl

WebWinkelVakdagen 2014

Het jaarlijkse evenement rondom
webwinkelen met alle oplossingen
op e-commerce gebied. Benieuwd
naar uw gastvrijheidsbeleving in
de online shop?! Krijg ik hetzelfde
gevoel als bij u in de winkels? Ervaar
ik dezelfde gastvrijheid? Kortom,
hoe is bij u het omni channel beleid?

13 t/m 16 januari 2014
Amsterdam RAI
www.horecava.nl

HORECAVA 2014

Het inspirerende en innovatieve
platform voor professionals in
de foodservice industrie met de
werelden: Puur - Innoveer - Fastservice - Terras - Nachtleven Hotel. Ik ga ideeën opdoen, sfeer
proeven, figuurlijk en letterlijk!
Oude bekenden en nieuwe contacten ontmoeten. Beleven!

13 t/m 19 mei 2014
Almere - Almeerder strand
www.libellezomerweek.nl

Libelle Zomerweek
Jaloers op de traffic? Dan is deelnemen
de oplossing. De ingrediënten: 300 paviljoentjes om te shoppen, proeven en te
proberen, goodybags, workshops, metamorfoses, Rob Peetoom, beauty & wellness behandelingen, interviews, modeshows en …! Eerlijk. Ik ben er nog niet
geweest. Nieuwsgierig geworden door
het succes van mijn klant Livera staat dit
dus op mijn agenda in 2014!

15 t/m 23 februari 2014 Amsterdam RAI
www.huishoudbeurs.nl

26 & 27 maart 2014
EXPO Houten

Retail Event
Nederland 2014

Het platform dat retailers meeneemt
naar de toekomst! Het podium voor inspiratie en ideeën opdoen op het vlak
van winkelinrichting, service, beleving,
uitstraling & imago en shopper marketing.

Huishoudbeurs 2014

Het grootste vriendinnenfeest van Nederland! Traffic van 250.000 bezoekers! Shopbeleving als vanouds met Home Sweet Home, Festival Fantastique,
Shop ‘till you drop’ Fahions, Family Fun, Food & Drinks en meer. Ultieme kans
om vriendinnen te worden met je klanten! Tsja, ik blijf mij over het jaarlijkse
succes verbazen. Toegegeven.

7 t/m 16 maart 2014 Nederland
www.boekenweek.nl

Boekenweek

De 79este editie met het thema Reizen. Tommy Wieringa is de schrijver van
het Boekenweekgeschenk. Het boekenbal, de traditionele opening van de
Boekenweek, is op 7 maart 2014. Het blijft uniek het evenement! Sterk ook.
De krachten bundelen voor de klant. De passie delen voor het lezen en het
boek. Idee voor andere producten? Wat neemt u samen als initiatief?

11 & 12 april 2014
Euretco Hoevelaken

www.ikwordondernemer.nl

Franchise &
Formule Beurs
Onderneem ‘t

Benieuwd! Welke formule gaat het
worden? Waar ligt uw passie? Mode,
brood, lingerie, koffie…? Waar loopt u
warm voor? Wordt het Bagel&Beans,
Oil&Vinegar, Livera, Simon Lévelt of
toch liever Jamin? Een keur van franchiseformules van mode en retail tot food,
horeca en dienstverlening presenteren
de opties. Onderneem ’t is de beurs,
de plek, voor toekomstige franchisenemers. Waar ga ik u ontmoeten? In welke
winkel? Wordt u franchisenemer van het
jaar? Het is de beurs waar ondernemers
elkaar treffen. Franchisegevers en
-nemers komen samen. Mooi!
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Dobey
&
Faunaland
48 zo.puur

Direct bij binnenkomst is de passie
van Hans en Anja Steegs van Dobey
Deurne al voelbaar. Je wordt dan ook
niet zomaar ‘Dierenspeciaalzaak van
het Jaar 2011’. Alles in deze winkel
vertelt over de dierenliefde van deze
twee mensen. Gertjan Willems, Managing Director van Dobey BV, stapt
vlak na mij binnen, die eerst een
praatje maakt met de ondernemers.
Zelfs de papagaaien op de boomtak
mengen zich in het gesprek. Het interview doen we ‘achter’, in gezelschap van hun twee honden.

Nieuwsgierig als ik ben, vraag ik eerst aan Gertjan hoe het met de nieuwe ontwikkelingen
gaat. Een tijdje geleden hebben we met franchiseraad en directie, de missie, visie en uitgangspunten voor het
nieuwe format bepaald. Gertjan vertelt er enthousiast over en neemt mij mee in de voortgang. SPANNEND!
Later krijg ik nog een sneak preview te zien. Maar u begrijpt, daar kan ik nog niet over uitweiden. Hoe graag ik
deze nieuwe ontwikkelingen hier met u zou willen delen, ik kan dat (nog) niet doen. Tsja, het blijft dus nog onder
ons. U gaat het vanzelf merken…
Gertjan vertelt voor ZO.PUUR wat zijn visie is over gastvrijheid in de retail anno nu.
‘Klantvriendelijk was men altijd al in de dierenspeciaalzaken. Men deelt tenslotte de dierenliefde.
Maar het gevoel écht welkom te zijn en de persoonlijke benadering kan beter. Oprechte interesse hebben in de
klant en in z’n huisdier, daar ligt de grote uitdaging voor de dierenspeciaalzaak. Maar niet alleen daar, naar mijn
mening kan de hele retail nog een paar flinke slagen maken.
Daarom zullen we met Dobey en Faunaland ook nooit naar 100% hard-franchise gaan,
vijfenzeventig is voor ons het maximum. Aan de resterende 25% geven onze ondernemers zelf invulling. De een doet dat door samen te werken met een hondenschool en de ander geeft vogellezingen. Kern is dat
de ondernemer met zijn zaak lokale en persoonlijke binding creëert. De LOCAL HERO wordt!
Gertjan vertelt dat in de toekomstvisie van Dobey en Faunaland de klant centraal staat, zowel in de organisatie
zelf als bij de ondernemer. ‘In de hele keten wordt straks louter vanuit de klant gedacht en gehandeld. Van winkels tot inkoop en productie. Het klinkt eenvoudig en logisch. Toch stappen we met elkaar nog
regelmatig in de valkuil van te productgericht denken. Daarom betrekken we onze ondernemers
nu ook bij de assortimentsbepaling en inkoop. Zij weten tenslotte als geen ander wat onze klanten willen en
verwachten.
Vanuit de focus ‘klant centraal’ zijn er een aantal speerpunten bepaald voor de toekomst. Wij willen de complete
partner zijn voor klant en z’n huisdier, van producten, diensten tot advies. De klant kan straks bij ons het complete assortiment kopen, ondanks de vaak beperkte winkelruimte. Ligt het product niet op het schap dan kan het
via de webwinkel direct worden aangeschaft. Wij willen met onze zaken straks het voorportaal zijn voor allerlei
diensten en services, zoals dierenarts, uitlaatservice en trimsalon, maar ook samenwerking met asielen en zelfs
verzekeringen. We willen echt alles bieden wat te maken heeft met het plezier, de ontwikkeling, zorg, gezondheid en relatie van het huisdier met z’n baasje.
Ook richten wij ons in toenemende mate op de beleving van de klant en dier. We spelen in op trends en seizoenen, en bieden straks naast food steeds meer lifestyle gerelateerde producten aan. Dat wordt door vertaald
naar etalage en winkelinrichting. Door ze dynamisch te maken, door ze elke twee maanden te vernieuwen. De
productgroepen gaan veranderen: van hond, kat en vis naar gezondheid, voeding en lifestyle.
Ook de modieuze klant gaan we omarmen. Mannen willen wellicht een stoere riem voor de hond,
terwijl de vrouw juist een sierlijke of modieuze zoekt. Mensen zoeken zowel een simpel hondenkussen voor in de garage en een designkussen voor in de huiskamer die past bij het interieur. Belangrijk dus om
de klanten te leren kennen en een persoonlijke binding na te streven. Dat wordt ons speerpunt! Daarom is het
voor ons belangrijk te weten hoe de klant woont, hoe men met het huisdier omgaat, wat hun onderlinge relatie
is, om daar vervolgens op in te spelen met advies, dienstverlening en producten.
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De producten die onze klanten aanschaffen bezorgen we thuis. Het is een goede gelegenheid voor de locale ondernemer
om de woon- en leefomgeving van de klant te zien, en daar vervolgens adequaat op inspelen. Voor het ‘speciaal voor
mij’ gevoel, de grote trend van nu in de retail, kan de klant nu ook bij ons terecht. Bijvoorbeeld door
een hondenkussen te kiezen met de eigen naam erop, of een keuze te maken uit een staal met verschillende kleuren en
stoffen om zo een eigen ontwerp te maken.
In deze toekomstvisie neemt Gertjan zijn ondernemers mee en trekt het land door met: “de klant is koning”. Ik weet
zeker dat hij als rasondernemer, eenieder weet te inspireren en hierin weet mee te nemen!

Dierenspeciaalzaak van 2011
Hans en Anja komen geregeld even ‘buurten’ tijdens het interview en illustreren het verhaal van Gertjan met eigen voorbeelden. ‘Wij
organiseren bijvoorbeeld speciale ‘puppy zondagen’ voor onze klanten in samenwerking met de fokker. Ze halen de pup op en wij
geven advies over hun nieuwe bewoner. Van voeding en gezondheid tot wandelen. We maken er een leuk evenement van en organiseren een heerlijke lunch voor zowel klant als dier. Bovendien krijgen ze een cadeautje mee: want dat onthouden mensen. Nee, we
geven nooit korting, want dat herinneren mensen zich niet. Op de laatste dag van het seizoen organiseren we ook een zwemavond
voor honden, ja echt! Natuurlijk in water zonder chloor. Memorabele momenten voor de baas en zijn hond, én pure klantenbinding.
Klanten komen later nog van heinde en ver naar onze winkel. Omdat ze het ons gunnen!
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In uw agenda

Dutch Design PIET BOON creatief INDUSTRIEEL Wonen theater Ontwerpers ATELIER keukengeheimen art HOLLANDSE BODEM
EINDHOVEN internationale allure ONTDEKKEN styling LEKKER ETEN

Italië Evenement 2014 verrast en verwent
Een keur aan Italiaanse smaken en lifestyle in ons eigen land. Van Bocelli,
Da Vinci, Alessi, Carpaccio, Vivaldi, Michelangelo, Armani tot aan Alfa Romeo.
En Maserati (graag in het zwart…nu ja, dromen mag). Italiaanse proeverijen
(mmm…), kookworkshops, story telling, ambacht tot aan luxe. Il giornale
komt met een speciale uitgave. Benieuwd wat ze volgend jaar schrijven over
de Italiaanse smaken en stijlen! Ci vediamo? Kijk op www.italieevenement.nl.

15 t/m 18 mei 2014
Amsterdam - Amstelpark
18 t/m 26 oktober 2014 Eindhoven
www.ddw.nl
Dutch Design Week
Een negendaags evenement van
wereldformaat en allure! Design
staat centraal in allerlei facetten.
De afstudeerders van de Design
Academy verrassen, altijd weer,
wat een talenten! De uitreiking
van de Dutch Design Award,
spannend! Eindhoven versterkt
jaarlijks het design en technologie klimaat, met succes! Inspiratie
opdoen. Bewonderen. Verrassen
en soms verbazen. Bovenal genieten!

TASTE OF
AMSTERDAM 2014
Het internationale culinaire festival in
het Amstelpark. Het decor voor ultieme smaaksensaties, exclusieve signature
dishes live bereid door de beste chef
koks uit Amsterdam in combinatie met
tongstrelende wijnen. Het recept bestaat uit 15 toprestaurants, 48 topchefs
uit Nederland, Tastings & workshops,
theaters en foodiemarkt! Samen genoten in 2013 en dus op naar 2014. Wat
een heerlijkheden, bijzondere ontmoetingen en een toplocatie! Heerlijk zo in
het voorjaar! Tot Taste!

30 september t/m
5 oktober 2014
RAI Amsterdam
www.woonbeurs.nl

NEDERLAND

Little Italy aan de voet van Kasteel De Haar
23 t/m 25 mei 2014.

Woonbeurs

Nieuwsgierig. Wat is het nieuwste van
het nieuwste op woongebied? Welke
primeurs mag ik ontdekken. Welke geheimen worden er wel (of niet) gedeeld?
Gewoon lekker snuffelen. Ideetjes opdoen in combinatie met heerlijk eten en
natuurlijk een bezoek aan Amsterdam.
Sterk is de www.woonbeurswinkel.nl.
De optimale combinatie van online en
offline. Ideaal!
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Trend
Speciaal voor MIJ!

Roze met
bloemetjes

Heerlijk in het vroege voorjaarszonnetje loop ik te winkelen langs de
Utrechtse grachten. De geuren en kleuren van de bloemenmarkt sieren
de straatjes, de Domklokken luiden op de achtergrond en ja, zoals in elke
stad, treffen we traditioneel op de brug, fietsen. Merken en modellen staan
‘gestapeld’ vast aan de gietijzeren brug. Als vanouds. Nu ja, dat laatste lijkt
maar zo. De oplettende kijker ziet dat het beeld wel degelijk
is veranderd en nee, dan heb ik het niet eens over de ‘evolutie’ van de fiets. Los van de merken en modellen biedt het beeld een
spectrum van smaken met een palet van kleuren en versieringen. Van roze
met bloemetjes, een tijger- tot legerprint en pastel. De nieuwsgierigheid is
gewekt. Van wie zouden die fietsen zijn, wat maakt hen bijzonder? Nu ja,
die van dat tijgermotiefje is vast modegevoelig en hip. Zou ‘zij’ (dat moet
haast wel een zij zijn) eigenlijk dan straks deze overschilderen in de nieuwe
trend red&pink? Benieuwd of de eigenaar van de legerprint ‘geschikt of ongeschikt’ is bevonden? Nee, een fiets anno nu is niet zomaar een fiets. Het
heeft een eigen karakter. Waarin je vroeger (“au!”, zeg ik dit echt?) je alleen
kon onderscheiden door een fietsbel blijken Nederlanders nu zelf designers
in de dop. Een trend? Ja, dit kunnen we zeker vaststellen en voor leveranciers én retailers dus volop kansen, of beter gezegd, voor uw klanten?
Klanten willen zich namelijk in toenemende mate onderscheiden in de huidige tijd van individualisering. Met persoonlijke wensen en voorkeuren willen zij op maat worden bediend. Ze hechten meer waarde aan een unieke
stijl en imago. Producten en diensten moeten afgestemd zijn op de persoonlijke smaak, voorkeur en lifestyle. Dit is altijd al het geval alleen het
gaat een stap verder. De ultieme ‘Personal touch’ is belangrijker dan ooit!
Ondanks dat het merendeel van de wensen en producten uniform is willen
klanten als individu persoonlijk worden aangesproken. Het product mag
dan hetzelfde zijn, ze willen wel de beleving krijgen alsof het
speciaal voor hen is ontwikkeld, de ‘especially made for me’
beleving.
Een aantal retailers anticipeert slim op deze trend. Klanten worden uitgenodigd om hun eigen smaak en sfeer te creëren, een eigen imago aan te meten
en zo ontpoppen ze zich als designers, regisseurs of art directors. Zo ontwerp je bij Oliver Sweeney met “Tatto your own shoe’ bijzondere en unieke
schoenen met karakter. IKEA biedt de ‘Design your own life experience’ om
zo een eigen woonkarakter te creëren en in Amsterdam versier je een eigen
Magnum. Producten krijgen zo een eigen dimensie, een waardevermeerdering voor de trotse eigenaar om zo een eigen visitekaartje af te kunnen
geven onder familie, vrienden en collega’s.
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Maar, we zijn er nog niet! Sterker nog, het belangrijkste komt nog! Klanten
willen een uniek speciaal voor mij gevoel van gastvrijheidsbeleving ervaren. Een totaalbeleving met ingrediënten als een warm welkom, gevoel van
dankbaarheid, persoonlijke herkenning en bekend zijn met de persoonlijke
smaak, voorkeur en lifestyle. De persoonlijke benadering door het personeel gaat HET VERSCHIL maken. Sleutelwoorden zijn: persoonlijke
tintje, pure oprechte interesse en passie! Gelukkig zet een aantal
retailers goede stappen. Zo ontmoet de klant zijn ‘Persoonlijke Barista’ bij
Douwe Egberts Cafés, zijn persoonlijke koffie expert. De barista maakt een
persoonlijk praatje en weet naar de smaak van de klant de koffie te bereiden. De ultieme combinatie van product en service, de totaalbeleving. Bij
Oil&Vinegar is het de Oliviero die de klant met passie over wijnazijn en
olijfolie persoonlijk op maat adviseert. De klant kan met trots een goed
gerecht op tafel zetten!
Nu, inmiddels een bos witte rozen met een groen randje rijker. Blijft een
mooi theater, de bloemenmarkt. Bijzonder, roept herinneringen op van
vroeger (tsja, doe ik het weer), voelt als vanouds. Zo veel verschillende
mensen met persoonlijke smaken en wensen met evenzoveel verschillende
bloemen met kleuren, geuren en combinaties. Hier koopt de klant een standaard boeket, laat zich verrassen door de marktkoopman, kiest voor één
soort bloem of creëert een eigen boeket. Mooi om te zien, hier kan de klant
al decennia lang de keuze maken of de marktkoopman of hijzelf de designer
is. Het persoonlijke praatje hoe het gaat is daar, altijd. De bloemenmarkt
loopt dus voorop. Wie weet werkt hier de eigenaar van die
bloemetjesfiets wel. Ik ga verder shoppen en ben benieuwd welke ‘speciaal voor MIJ!’ beleving ik ga ervaren in de winkels. U begrijpt, ik ga voor de
totaalbeleving…!
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De gastvrijheidsbeleving bij Oil

&Vinegar?

Il Gusto!
Nieuwsgierig? Ontmoet de Oliviero, dé specialist in olijfolie en meer. Sfeer proeven & theater
beleven in gastvrijheid en proeverijen.Van harte
welkom in de winkels.
Een kijkje achter de schermen bij Oil & Vinegar?
La Differenza vertelt in 2014…
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Beeldend
Beeldend
gevoel

Het atelier ademt een mooie
ruimtelijke sfeer uit. Het zonlicht schijnt op de tafel waar penselen met kleuren stiekem iets vertellen over het ‘nu’.
Over het schilderij dat wordt gemaakt. Doeken in de hoek staan geduldig te wachten tot een penseel er een leven in
en van maakt. Een tekening. Een beeld. Een verrijking. Tafels en banken tonen karakter, verraden de kleuren waarmee
vaak wordt geschilderd. Ondertussen hoor ik gestommel op de trap en Marjolein volgt al snel met een vrolijke lach,
begroet me hartelijk. Ruim tien jaar samenwerken. Tien jaar samen mooie creaties.
Marjolein Landman is beeldend kunstenaar. Haar doeken uniek, bijzonder. Abstract met voor de goede bewonderaar
herkenbare, ietwat verstopte, echte vormen. Uit het leven.Van het stadse tot het landschappelijke karakter. Het kleurenpalet is overdonderend. Herkenbaar. Voor de kenner vermengd met Pop art. Geïnspireerd door.
Eerlijk toegegeven. Het was even wennen. Beter gezegd. Het raakte me niet direct. Maar waarom niet? Het was
tenslotte krachtig. Een mooi palet van kleuren en beelden sieren de doeken. Het eerste werk van Marjolein dat op
mijn pad kwam kon ik nog niet plaatsen…nog niet. Niet veel later wel. Ik leerde Marjolein beter kennen. Ik begreep
Marjolein en haar stijl beter. Door haar verhalen, het waarom en de ambacht. Sterker nog. Waardering nu alom. Ik
kijk anders.
Wat ik bijzonder mooi vind aan Marjolein is dat zij zich kan inleven in iemand. Voelen en weten wat iemand wil. Belangrijk vindt. Wil vertellen in beeld. Zij kan dat als geen ander vertalen in beelden, in een unieke stijl. En zo is onze
samenwerking. Naast kunstenaar weet zij het beeldende gevoel voor en van La Differenza en haar huisstijl neer te
zetten. En nu? ZO.PUUR... Spannend!

Bedankt Marjolein! Voor ZO.PUUR
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