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 1:1 Retail 
Het boek 1:1 de essentie van retail branding en design gaat 

in op alle facetten van retail branding, een holistische formule-
ontwikkeling en de volgens de auteurs essentiële een op een 
relatie die retailers met hun klanten moeten opbouwen. Het 
boek is geschreven door Michel van Tongeren, oprichter/mede-
eigenaar van SVT Branding + Design Group, en co-auteur Maaike 
van Rooden. Tien jaar geleden schreef van Tongeren zijn eerste 
boek, ‘Retail Branding: from stopping power to shopping 
power’. “1:1 is een vervolg en gaat een stap verder. De rode 
draad vormt het Platform Development Model, dat wij hebben 
ontwikkeld en gebruiken voor onze (retail)klanten.” 

interview

tisch: consumenten zien meteen het 
bedrijf achter de winkel. Duidelijk 
laten zien wie je bent en voor wie je 
er wilt zijn, heeft prioriteit. Je kunt 
je niet meer verhullen. Door de 
toegenomen transparantie en snel-
heid van social media is dat ook niet 
meer mogelijk.” 

‘De pilotwinkel is geen eind-
punt, maar een beginpunt.’ – 
passage uit het boek 

Van Rooden: “In een pilot komen 
alle nieuwe elementen bij elkaar. 
Het is een goede test om te kijken 
hoe consumenten daarop reageren 
en wat voor impact het heeft op de 
medewerkers en alle afdelingen. Het 
winkelconcept gaat dan echt leven, 
maar vaak betekent dat wel dat 
bepaalde elementen in de praktijk 
toch anders werken dan bedacht. 
Daarom is juist de evaluatie en 
doorontwikkeling van de pilotstore 
zo belangrijk.” 
Van Tongeren: “Ook moet je voortdu-
rend reageren, acteren en anticiperen 
op wat er gebeurt in de maatschap-
pij. Retail is immers de spiegel van 
de wereld waarin we leven. 
Wanneer je naar de afgelopen tien 
jaar kijkt, heeft de retailmarkt zowel 
hoge pieken meegemaakt als heftige 
recessies. Dan volstaat het niet meer 
dat een winkelontwerp minimaal 

Van Tongeren: “De discussie die Cor 
Molenaar aanvoert is op zich wel 
goed, maar ook hij vergeet de 
emotie. Waarom kopen mensen 
online, maar ook nog steeds in 
fysieke winkels? Waarom zou je 
e-commerce moeten integreren en 
hoe kun je dat dan het beste doen? 
Alleen een zuil in je winkel zetten 
en dan denken dat je er bent, is niet 
de oplossing. De discussie over het 
bestaansrecht van fysieke winkels is 
veel complexer en meer gelaagd.” 

‘Klantentrouw als eeuwige 
trouw bestaat niet. De consu-
ment zal net zo lang klant 
blijven tot hem een beter, 
leuker, goedkoper of ander 
alternatief geboden wordt’ – 
passage uit het boek

Van Tongeren: “De taart wordt niet 
groter. Als je wilt groeien gaat het 
ten koste van anderen. De heilige 
graal is innovatie. Retailers en 
merken moeten constant bezig zijn 
met vernieuwing. Dat betekent dat 
hun winkelontwerp in de basis 
flexibel moet zijn, zodat met kleine 
aanpassingen maximaal resultaat 
kan worden behaald. Wel moet je 
zorgen voor een zekere consistentie. 
Wij hebben daarom een voorkeur 
voor een modulaire aanpak, waarin 
onderdelen steeds vernieuwd 
kunnen worden.” 
Van Rooden: “Retail is heel holis-

‘W
e zijn in de westerse 
wereld erg rationeel 
gaan denken en de 

emotionele kant van ons bestaan 
hebben we verwaarloosd. De 
samenvoeging van deze twee 
werelden zou de toekomst goed 
doen.’ – Gert Dumbar 

Van Tongeren: “Tijdens een congres 
in Mumbai maakte Gert Dumbar, de 
oprichter van Studio Dumbar, de 
vergelijking tussen de ergonomische 
mens en de mens en zijn zeven 
chakra’s. Ratio is belangrijk, maar 
emotie is net zo belangrijk. Zeker als 
je kijkt naar drijfveren. Apple vraagt 
zichzelf continu af waarom ze iets 
ontwikkelen en waarom mensen er 
iets aan zouden hebben. Ook gaan 
zij altijd een strijd aan met de status 
quo: die willen ze voor blijven.”
Van Rooden: “Consumenten reageren 
vaak heel intuïtief. Op vragen 
waarom zij een product wel of niet 
kopen of een winkel wel of niet 
bezoeken, komen vaak antwoorden 
als ‘het voelt goed of niet goed’. 
Gevoel is rationeel vaak moeilijk uit 
te leggen, en dus leggen we het 
makkelijk naast ons neer. Terwijl het 
juist heel belangrijk is en alleen 
maar in belang toeneemt. Dat komt 
ook door internet. Retailers met 
fysieke winkels redden het niet als 
ze alles op ratio gooien. Juist zij 
hebben de kans de verbinding aan 
te gaan met mensen.”

In het nieuwe boek ‘1:1 De essentie van retail branding en 
design’ wordt beschreven hoe retail branding en design in 
de praktijk werkt. Aan de hand van quotes en passages uit 

het boek gaan Michel van Tongeren en co-auteur Maaike 
van Rooden in op de inhoud van het boek, dat er ‘moest 

komen’. “We vinden dat we een bijdrage moeten leveren 
aan de kennis van het retailvak.” 

Door: Marissa BlijhaM

Michel van Tongeren en Maaike van Rooden:

‘Acteer, reageer of lijd’

‘Geef betekenis 
aan het leven 
van iemand, 
met jouw 
product, merk 
en winkel’
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laten draaien, is de winst wel groot. 
Je kunt klanten hierdoor veel beter, 
sneller en op de door hun gewenste 
manier bedienen. En het biedt de 
mogelijkheid om je producten op 
meerdere locaties aan de man te 
brengen. Hierdoor heb je de kans 
vaker op te vallen, en in het vizier 
te komen van die drukke 
consument.”

‘Juist creativiteit maakt een 
bedrijf onmisbaar, onvergetelijk 
en niet inwisselbaar’ – Seth Godin

Van Tongeren: “In veel gevallen zal 
de wal het schip keren. Retailers die 
niet onderscheidend zijn, verliezen 
hun waarde en daardoor hun 
bestaansrecht. Wanneer je kijkt naar 
je onderscheidend vermogen, zit 
hem dat in persoonlijkheid en 
aantrekkelijkheid. Simpelweg of iets 
leuk is of niet. Het zit hem niet 
alleen in prijs. Er is er namelijk 
altijd wel iemand goedkoper. Zorg er 
dus voor dat consumenten zich bij 
jouw merk en winkel willen aan-
sluiten, omdat ze graag bij ‘jou’ 
willen horen en zich verbonden 
voelen met jouw normen en 
waarden. Om dat blijvend te veran-
keren in je organisatie is absoluut 
complex. Maar wanneer je er als 
supermarkt vanuit gaat dat je slechts 
levensmiddelen levert aan de klant, 
en dat die dat bij jou doet omdat je 
zo goedkoop bent, ben je niet rele-
vant genoeg. Wat bied je nog meer? 
Waarom maak jij het verschil ten 
opzichte van al die andere spelers? 
Om de hedendaagse consument te 
vangen moet je duidelijk zijn waar 
je voor staat. Als retailmerk beteke-
nis geven aan zijn leven. In het 
nawoord quote ik George Harrison: 
‘If you don’t know where you’re 
going, any road will take you there.’ 
Als je niets doet, geen doelen stelt of 
ambities hebt en dus ook geen 
passende strategieën hanteert, kom 
je ook wel ergens. Maar dat zou zo 
maar de afgrond kunnen zijn.” 

mensen? Pas als je daar een ant-
woord op hebt, kun je de klantrela-
tie opbouwen en verdiepen.” 

‘Met een omnichannelstrategie 
kan de retailer dichter bij de 
consument komen, op een voor 
hem relevante manier.’ – 
passage uit het boek 

Van Rooden: “De klant staat centraal 
en retailers moeten anticiperen op 
wat de klant verwacht. Door internet 
is de klantreis veranderd. Die is niet 
alleen complexer geworden door alle 
kanalen die erbij zijn gekomen, 
maar ook doordat het nu mogelijk is 
dat klanten interacteren met retailers 
en merken. Hoewel het ingewikkeld 
is om alle verschillende verkoop- en 
communicatiekanalen tegelijk te 

zeven jaar moet meegaan. Retailers 
zijn vooral bezig met de dagelijkse 
operatie. Een nieuw winkelconcept 
vinden ze altijd lastig, omdat ze 
liever geld verdienen met hetgeen ze 
altijd deden. Maar kort gezegd: act, 
react or suffer.” 

‘Don’t find customers for your 
products, find products for your 
customers.’ – Seth Godin

Van Tongeren: “Het aanbieden van 
nog meer spullen is niet voldoende. 
Maar het bieden van een experience 
is ook niet de oplossing. Het gaat 
erom dat je betekenis weet te geven 
aan het leven van iemand. Met jouw 
product, merk en winkel. Wat wil je 
betekenen voor consumenten? Voor 

‘Acteer, reageer of lijd’

‘Het is 
ingewikkeld 
om alle 
kanalen 
tegelijk te 
laten draaien, 
maar de winst 
is groot’
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