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Deze tool is gericht naar marketeers 
en winkelmanagers.

Op basis van meer dan 20 jaar ervaring in de retailcommunicatie 

en een nauwgezette observatie van de best practices in de sector, 

geeft het u concrete pistes om uw communicatie in de komende 
12 maanden gericht aan te passen, zodat u de kansen die het 

einde van de crisis biedt, zo goed als mogelijk kan benutten.

Post-Covid heropening van winkels: de sleutel tot succesvolle communicatie



Inhoud
  Uw business draaiende houden

  In elke fase, een specifieke focus

  Herstelfase: informeren en geruststellen

  Herlanceringsfase: Sla geen stappen over.

    Omgaan met het angstniveau

 Heropbouwfase: het creëren van het “new normal” 

   Interactie en luisteren

 Samenvattende tabel

 Conclusie

Post-Covid heropening van winkels: de sleutel tot succesvolle communicatie



Uw business 
draaiende houden
Met de heropening van winkels en de geleidelijke versoepeling 

van de maatregelen, is de vraag voor retailers wanneer, 

wat en hoe ze moeten communiceren.

Alle deskundigen zijn het erover eens dat geëngageerde en 

solidaire communicatiecampagnes, authentieke en transparante 

boodschappen, van merken en retailers in deze periode van lock-

down light, door de consumenten als positief worden ervaren... 

Maar in retail is het nodig om de business te laten draaien! 

En de omzetachterstand die de afgelopen weken is ontstaan, 

in combinatie met de te verkopen seizoensgebonden voorraden, 

versterkt de behoefte aan activering en promotie. 

Maar is de consument klaar? Kan de distributeur zijn 

promotieplan nu weer activeren? En hoe kan de huidige 

trend van online consumptie worden gemanaged?

Dit zijn de fundamentele vragen die op de volgende pagina’s 

zullen worden beantwoord.

Veel leesplezier!
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In elke fase, 
een specifieke focus
Zelfs als het enthousiasme en de files die werden waargenomen 

bij het heropenen van de doe-het-zelf- en tuincentra, sommigen 

doen geloven dat men de business terug kan laten draaien door 

enkel de winkelactiviteit te heractiveren, zal de “terugkeer naar 

het normale” volgens een proces in drie fasen verlopen

Elke detailhandelszaak zal deze 3 fasen doorlopen, ook al zal de 

timing afhangen van zijn eigenheid: gaat het om algemene of 

gespecialiseerde handel, dagelijkse of langetermijn aankopen, 

opening, sluiting en/of aanwezigheid van een e-shop tijdens de 

lockdown light, ...

herstelling herlancering heropbouw
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Herstelfase 
informeren en geruststellen
De maatregelen van de regering hebben de verspreiding van 

het virus vertraagd, niet uitgeroeid, en het vaccin is nog ver weg. 

De heropening van de meeste bedrijven zal dus afhankelijk zijn van 

de naleving van een aantal veiligheidsregels: afstand, hygiëne, enz. 

In deze fase van herstel zal de eerste zorg van de bedrijfsverant-

woordelijken zijn:

• ervoor zorgen dat de veiligheidsregels worden nageleefd, 

• de bewegingsstroom organiseren, 

• het personeel en de klanten geruststellen.

Duidelijke en transparante communicatie over de maatregelen die zijn 

genomen om iedereen te beschermen is noodzakelijk. Dit is het moment 

om je engagement als bedrijf te tonen en je verantwoordelijkheid te nemen.
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Voedingswinkels beleven al enkele weken deze informerende en 

geruststellende fase. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Carrefour, dat 

op een zeer didactische manier communiceert over de maatregelen 

die zijn genomen om het personeel en de klanten te beschermen.



Veel consumenten hebben op hun beurt hun koopgedrag verand-

erd tijdens de lockdown light. Verschillende online 

platformen werden uitgetest. Met een goede of minder goede 

tevredenheid, want de belangrijke en te snelle groei van 

e-commerce in België heeft regelmatig geleid tot problemen 

en/of vertragingen bij de levering.

Ook hier kan het merk zijn positie op lange termijn versterken. 

Door het begeleiden van de klant, het uitleggen of herinneren 

aan alles wat er is om hem zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Tot slot zal deze mijlpaal in e-commerce blijvende gevolgen hebben, 

maar veel klanten zullen sowieso ook terugkeren naar de winkel. 

Voor sommige klanten en medewerkers zal deze eerste terugkeer 

naar de winkel een bron van angst zijn. Angst, waarvan het niveau 

sterk zal variëren afhankelijk van de groep en de manier waarop 

de lockdown light werd ervaren. Het omgaan met dit niveau van 

angst in de communicatie zal van essentieel belang zijn.

In deze herstelfase dient de communicatie dus vooral 

informatief en geruststellend te zijn. 

 Praktische communicatie, over de genomen 
maatregelen en organisatie,... 

 Een communicatie gericht op uw medewerkers 
(uw eerste ambassadeurs en uw link naar het terrein) 

en op de bestaande klantenkring. 

  Een communicatie die voornamelijk instore, 
via CRM en sociale netwerken wordt uitgewerkt.
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https://www.retaildive.com/news/the-consumer-after-covid-19/575634/
https://www.ubabelgium.be/fr/news-insights/detail/2020/04/15/Baromètre-Kantar-Covid-19--létat-desprit-et-les-aspirations-des-Belges-face-aux-marques


Maar de online-gewoontes die tijdens de lockdown light ontwikkeld zijn, 

kunnen ook worden benut om het herstel te bevorderen, waardoor de 

potentiële omzet kan worden verhoogd en tegelijkertijd een dienst aan de klant 

kan worden verleend. Volgende zaken zouden kunnen worden toegepast:

  Communiceren rond minder drukke winkelmomenten

  Communiceren rond beschikbare voorraden of nieuwigheden

  Mogelijkheden bieden om je bestelling voor te bereiden 
(boodschappenlijstje of click&collect) .

Al deze maatregelen kunnen de klantervaring verbeteren en de band met het 

merk op lange termijn versterken. In deze Post-Covid-context zullen de klanten 

vooral aandacht hebben voor de merken die hen 

diensten, oplossingen en boodschappen aanbieden die aangepast zijn aan de 

situatie.  

We zullen daarom gebruik maken van deze herstelfase om nieuwe 

methodes te testen en in het beste geval bruikbare tips te genereren 

die nuttig kunnen zijn voor de ontwikkeling en een beter beheer van 

het bedrijf op lange termijn.
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Herlanceringsfase
Sla geen stappen over
Na de herstellingsfase en dus de praktische organisatie zal het bedrijf 

zijn activiteit hernemen, de concurrentie zal weer voelbaar worden en 

de klant, of prospect, zal willen leven, om de verloren tijd terug te 

winnen met zijn familie, om te genieten. We gaan hier over in een fase 

van aanzienlijke potentiële consumptie, een groeikans die elke retailer 

zal willen grijpen. 

Dus als in de herstelfase de belangrijkste communicatie-inspanningen 

gericht waren op het informeren van het personeel en de bestaande 

klanten, zullen we er in de herlanceringsfase voor moeten zorgen dat :

• de communicatie wordt uitgebreid naar alle klanten en prospects, 

• er een evolutie is naar meer inspiratie.

De versoepeling van de maatregelen zal waarschijnlijk nog steeds aan 

de gang zijn als je deze fase bereikt, je zal dus moeten jongleren met 

consumenten die nog steeds getekend zijn door de crisis die ze hebben 

meegemaakt, en zelfs angstig zijn. Het zal essentieel zijn om goed en 

aandachtig naar de klant te luisteren. 

Algemeen:

  De communicatie zal engagerend moeten zijn, waarbij 
een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt tussen 
humor en emotie en het overbrengen van betekenis.

  Regelmatig zal er teruggekoppeld moeten worden naar de 
gemeenschappelijk ervaring op een directe of indirecte manier. 
Zelfs als we ons in dit stadium resoluut op de toekomst richten. 

  De voorstellen zullen positief en inspirerend moeten zijn,... rekening 
houdend met een echte inhoudelijke strategie en in het perspectief 
van een wereldwijde globale heropbouw van de samenleving. 

  De aspecten nabijheid, ligging en solidariteit zijn belangrijk. 
Praktische en concrete oplossingen, die uitnodigen tot een 
verantwoorde consumptie, zullen de voorkeur krijgen boven 
puur commerciële campagnes.
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Sommige campagnes die tijdens de lockdown 

light werden ontwikkeld, hebben het moeilijke 

evenwicht tussen zakelijk en solidair engagement 

goed kunnen vertalen, zoals bijvoorbeeld Delhaize. 

Als supermarkt hebben ze geen sluiting 

meegemaakt en zijn ze dus al door deze eerste 

informatiefase heen. Ze hebben betekenis 

gegeven aan hun promotiestrategie. Dit activeert 

de business maar toch tonen ze zich solidair 

en blijven ze zich inzetten voor iedereen. 

Beheer van de angstniveaus
Gezien de grote verschillen in het niveau van angst die momenteel worden
waargenomen, kan worden aangenomen dat de bezorgdheid en de 
verwachtingen niet voor elke persoon in hetzelfde tempo zullen evolueren. 

Opiniepeilingen en tools zoals BrandWatch geven natuurlijk een overzicht, 
maar retailers winnen er wel bij als ze hun CRM-database goed gebruiken. 
Door het combineren van AB-tests en de analyse van de resultaten van 
de ondernomen acties, zal elke retailer in staat zijn om het niveau van 
de angst van zijn verschillende doelgroepen te identificeren en hen een 
aangepaste communicatie te sturen. 

Deze nauwkeurige bewaking van de rijpheid van de verschillende 
doelgroepen maakt vervolgens een gerichte grootschalige inzet mogelijk 
dankzij het “look-a-like”-mechanisme.
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https://www.delhaize.be/fr-be/press_overview:solidarity
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_enquete-sciensano-sur-le-coronavirus-l-anxiete-est-en-hausse-mais-la-population-est-bien-informee?id=10484918


Heropbouwfase het creëren 
van het  new normal 
De periode die we nu doormaken zal voor een stroomversnelling 

zorgen. De ingrijpende veranderingen die we meemaken, zagen de 

meeste goed geïnformeerde retailers eerder op een tijdspanne van 5 jaar.

Het zal daarom belangrijk zijn om in de periode van heropbouw rekening 

te houden met alle lessen die zijn geleerd uit de herstel- en herlancerings-

fase. De consumenten van vandaag zijn genoodzaakt om hun gewoonten 

te veranderen; de retail om zich aan te passen. De consumenten zijn zich 

nu echter ook bewust van de financiële belangen van de verschillende 

economische actoren: 

  Ze zijn bereid om te delen en deel te nemen aan de ontwikkeling van 

nieuwe modellen. Biologisch, duurzaam, lokaal, convenience stores, 

de sociale rol van de winkel, het plezier van het winkelen in 

“het echte leven” als aanvulling op het online surfen, ... zoveel 

concepten en denkpistes waar iedereen nu aan kan meewerken om 

een meer “succesvol” model op lange termijn te co-creëren.

   Ze zijn toegewijd en solidair. Het benadrukken van de lokale of 

nationale identiteit (Made In Belgium) moet in de communicatie in 

overweging worden genomen. Acties met een Spaanse of Italiaanse 

focus zullen een gevoel van versterkte solidariteit kunnen opwekken 

met een land dat zwaar getroffen is door Covid-19. Net zoals ook door 

solidariteitswedstrijden meer kwetsbare bevolkingsgroepen kunnen 

worden bereikt.

Het aanpassen en heruitvinden van het model, het vinden van een 
nieuw evenwicht tussen off- en online kanalen, het evolueren naar 
een echte fygitale mix, zowel in het bedrijfsleven als in de communicatie, 
het ontwikkelen van belangengroepen, ... Aanbiedingen en promoties, 
onontbeerlijk voor een distributeur, moeten absoluut worden 
opgenomen in een zinvolle communicatie naar de klant. Een 
geslaagde heropbouw zal tot de creatie van een “new normal” leiden. 
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https://www.lsa-conso.fr/le-covid-19-accelerateur-du-changement-de-paradigme-dans-le-retail-tribune,346479
https://trends.levif.be/economie/entreprises/le-magasin-bientot-has-been/article-normal-1266015.html
https://www.be-ecommercebelgium.be/


Interactie en luisteren
De Covid-19-crisis heeft de gewoontes van de consument een paar 
weken lang fundamenteel veranderd. De consument zal openstaan 
voor het ontstaan van nieuwe normaliteiten en zal actief deelnemen 
aan deze fase van de wederopbouw, gedurende de komende 6 tot 12 
maanden. 

Een geweldige kans voor de retailers die besloten hebben om naar 
hen te luisteren en zichzelf de middelen geven om dit te realiseren
aan de hand van adequate communicatiemiddelen!

Focusgroepen, enquêtes, wedstrijden, het delen van ervaringen, ... 
meer dan ooit moeten de communicatie en de ingevoerde systemen 
zich richten op de interactie met de klant, het naar voor schuiven van 
de verkopers en de User Generated Content (USC)

Om er het beste uit te halen, zal het belangrijk zijn om  

 deze communicatieacties met meetinstrumenten te combineren,

 deze voortdurend te bewaken en aan te passen
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In het kort…
De Herstelfase zal de fase van heropening van de verkooppunten 
zijn; de activiteiten zullen beperkt zijn door opgelegde veiligheids-
voorschriften. De communicatie zal zich richten op het personeel en 
de klanten, met als voornaamste doel informeren en geruststellen. 
 —
 De Hernemingsfase zal een sterke commerciële opportuniteit 
vertegenwoordigen, deze fase zal toelaten om een breder publiek 
te bereiken, maar er zal nog steeds bijzondere aandacht moeten 
worden besteed aan een empathisch discours. 
 —
Ten slotte zal de Heropbouwfase toelaten het “new normal“ 
te creëren, een diepgaande verandering in de relatie tussen het 
merk en de klant mee te brengen en bepaalde merken de 
mogelijkheid te bieden om hun model opnieuw uit te vinden en 
om boeiende vooruitzichten op lange termijn te krijgen.

Deze 3 fasen kunnen als volgt worden samengevat:

Angstniveau van 
de doelgroep

Hoog

Heropening 
van winkels 
en naleving 
van veiligheids-
normen

Informeren - 
geruststellen

1 tot 3 
maanden

Inspireren, 
meten, acti-
veren

2 tot 6 
maanden

Interageren - 
luisteren

6 tot 12 
maanden

Gemiddeld

Business 
herlancering

Laag

Implementatie 
van nieuwe 
modellen

Business uitdaging

Communicatie 
uitdaging

Waarschijnlijk 
tijdsbestek (varieert 
per sector en per 
doelgroep)

herstelling herlancering heropbouw
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Conclusie
Elke crisis wordt gevolgd door een radicale 
verandering in de economie. 

Een duurzaam herstel van de handel vereist het 
vermogen om te luisteren, zich aan te passen en 
te communiceren. Luisteren en een goed inlevings-
vermogen zijn de sleutels tot succes. 

Meer dan ooit is het van essentieel belang om 
het resultaat van elke actie die wordt ondernomen 
te meten. Om ervoor te zorgen dat deze in overeen-
stemming is met de ontwikkeling van de belangen 
en verwachtingen van de doelgroep op een bepaald 
moment.

Retailers die op een gestructureerde manier 
vooruitgaan, zullen profiteren van de crisis door naar 
de klant te luisteren en hun communicatie grondig te 
wijzigen, zij zullen genieten van meer engagement en 
voorkeur van de consument. Ze geven zichzelf dus de 
middelen om de nieuwe gevalideerde bedrijfsmodellen 
duurzaam in te zetten.

Nog vragen? Een suggestie? 
linkedin.com/myriam-blanpain

m.blanpain@addretail.com
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Auteurspresentatie
Met meer dan 20 jaar ervaring in retailcommunicatie 

adviseert Myriam Blanpain regelmatig verschillende 

grote Belgische en internationale merken over hun 

communicatiestrategieën en -plannen. Myriam 

Blanpain is bovendien CEO van AddRetail, een 

communicatie agentschap, gespecialiseerd in retail. 

linkedin.com/myriam-blanpain

AddRetail is het eerste Belgische 100% retailagentschap. AddRetail 

positioneert zich als specialist in retailcommunicatie. Is gespecialiseerd in het 

opzetten van reclamecampagnes, het generen van trafic naar het winkelpunt 

en het ontwikkelen van communicatieondersteuning voor retailers. AddRetail 

is actief in België, Frankrijk en Luxemburg. Het agentschap AddRetail, 

opgericht in 2016 door Myriam Blanpain en ondersteund door Stéphane 

Buisseret en Eric Hollander (Air) telt onder zijn klanten merken zoals 

Carrefour, Club, Decathlon, Di, Facq, Planet Parfum, Raison Home, 

Renmans, Standaard Boekhandel, ...

Meer info op www.addretail.com
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