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2.2 Doelgroep

DOELGROEPONDERZOEK
Je wilt weten wie je klanten zijn voor het soort winkel dat je wilt beginnen. Daarom ga je
onderzoek doen naar je doelgroep.
Je wilt informatie over:
• de bevolkingssamenstelling
• de behoeften van de consument
• de koopkracht
• het koopgedrag
• de koopsituatie.

Wie zijn je klanten?

BEVOLKINGSSAMENSTELLING
De bevolkingssamenstelling laat zien hoe de bevolking in verschillende leeftijdsgroepen
is verdeeld. Bijvoorbeeld jongeren en ouderen. Je kunt bij het gemeentehuis de gegevens
over de bevolkingssamenstelling opvragen. Je moet ook weten wat er in de maatschappij
gebeurt. De laatste jaren zie je dat het aantal kinderen per gezin daalt. Jongeren gaan
eerder zelfstandig wonen. Er komen veel meer ouderen. Vooral het laatste is een belangrijke
ontwikkeling. Onze samenleving vergrijst. Er komen meer mensen van boven de 55 jaar
bij en het aantal jongeren daalt. In de toekomst hebben we daarom minder winkels voor
jongeren nodig en meer voor ouderen.

BEHOEFTEN
Je hebt een behoefte als je iets nodig hebt of graag wilt hebben. Als je het koopt, dan
voorzie je in die behoefte. Maar je hebt meer behoeftes en ook steeds weer nieuwe.

KOOPKRACHT
De meeste mensen in Nederland hebben een inkomen. Dit is loon, een uitkering of een
pensioen. Met dit geld kun je artikelen kopen en rekeningen betalen. Wie veel geld heeft,
kan veel kopen. Wie weinig heeft, kan weinig kopen. De hoeveelheid artikelen en diensten
die je kunt kopen met je geld is je koopkracht.
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KOOPGEDRAG
Je koopt meestal niet zomaar een artikel. Je gaat eerst informatie verzamelen over het
artikel. Je wilt nadenken of je het wel of niet gaat kopen. Ook je ervaring met het artikel
speelt een rol. Informatie zoeken of vragen en nadenken of je wel of niet wilt kopen noem
je consumentengedrag.
Het koopgedrag hangt af van hoe je over het artikel denkt en wat je ermee denkt te kunnen
gaan doen. Er zijn twee soorten koopgedrag.
• emotioneel koopgedrag

Soms koop je iets vanuit een emotie. Je noemt dat emotioneel koopgedrag, kopen op
gevoel. Je kunt bijvoorbeeld iets kopen omdat je het mooi vindt.

• rationeel koopgedrag
Dat is kopen met je verstand. Je denkt dan goed na over het artikel. Je bedenkt of je
het goed kunt gebruiken.

De reden om een artikel te kopen noem je het koopmotief. Je koopt eten, drinken en
kleding omdat je het nodig hebt. Je koopt een dure auto of een duur horloge omdat het
je status geeft. Je koopt de nieuwste gadgets omdat je graag vernieuwend wilt zijn.

Koopgedrag.

KOOPSITUATIE
De koopsituatie verandert voortdurend. Vroeger gingen mensen alleen naar de winkel om
iets te kopen. Nu shoppen mensen voor hun plezier: funshoppen heet dat. Winkelen als
hobby. Ook doen mensen tegenwoordig meer impulsaankopen. Dit zijn aankopen die je
van tevoren niet van plan was te doen. Dat komt doordat de winkels open zijn als de meeste
mensen vrij hebben, namelijk ’s avonds en op zon- en feestdagen. De presentatie van
artikelen is belangrijker en aantrekkelijker geworden. Een klant stapt niet een winkel in
omdat hij er altijd komt, maar bijvoorbeeld omdat hij de etalage mooi vindt. Een andere
keer is de etalage misschien veranderd en trekt het de klant niet aan. Dan gaat hij de winkel
niet in. De klant is minder winkeltrouw.
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2.4 Branche en brancheorganisaties

Een branche is een groep winkels die dezelfde soort artikelen verkopen. De ene winkelier
verkoopt schoenen. Een andere winkelier verkoopt kleding, levensmiddelen of speelgoed.
Ze werken allemaal in een andere tak van de detailhandel. Verschillende branches samen
vormen een branchegroep. Ook hier zijn er weer verschillende van.

Je kunt alle branchegroepen in twee hoofdgroepen onderverdelen. Je hebt de foodbranche
en de non-foodbranche. Tot de foodbranche behoren: ‘Algemene levensmiddelen en
Gespecialiseerde levensmiddelen’. De branches ‘Kleding en textiel’, ‘Huishoudelijke
artikelen’ en ‘Schoenen’ vallen onder non-food.

Branche-indeling detailhandel.

Veel dezelfde soort bedrijven sluiten zich aan bij een brancheorganisatie. Een
brancheorganisatie vertegenwoordigt een hele branche. Via de brancheorganisatie kun
je als ondernemer een netwerk opbouwen of uitbreiden. Daarnaast is het mogelijk om
kennis en vaardigheden met elkaar uit te wisselen. Ook kan een brancheorganisatie met
jou meedenken of informatie geven over de collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een
overeenkomst tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden gedurende
een bepaalde periode.
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2.11 Het marketinginstrument 'prijs'

De prijs is het bedrag dat voor een product of de dienst betaald moet worden. De prijs is
één van de zes P’s van de marketingmix. De prijs voor een product of dienst wordt bepaald
door:
• vraag en aanbod
• assortiment
• kosten
• concurrentie
• inflatie
• adviesprijs fabrikant
• acties, aanbiedingen en kortingen.

Prijzen. Prijskaartje.

VRAAG EN AANBOD
Consumenten vragen naar producten en bedrijven bieden producten aan. Als er meer
vraag is dan aanbod, zal de prijs stijgen. Als er meer aanbod is dan vraag, zal de prijs dalen.

ASSORTIMENT
Een kwalitatief beter product is vaak duurder. Voor een product dat in weinig winkels
wordt verkocht, betaal je meer dan voor een product dat je overal kunt kopen.

KOSTEN
Een bedrijf maakt kosten. Deze kosten moeten worden terugverdiend. Kosten worden
doorberekend in de verkoopprijs. Een ondernemer die de winkel in het centrum heeft
gevestigd, betaalt een hoge prijs voor het bedrijfspand. Een ondernemer die de winkel
buiten het centrum heeft, betaalt minder voor het bedrijfspand.

CONCURRENTIE
Bedrijven hebben met concurrentie te maken. Supermarkten voeren soms een
prijzenoorlog. Ze proberen de producten tegen de laagste prijs aan te bieden.
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INFLATIE
Inflatie, ook wel stijging van het algemeen prijspeil, is het verschijnsel dat een bepaalde
munteenheid binnen een bepaalde tijd minder waard wordt. De consument kan dan voor
hetzelfde geld minder producten kopen.

ADVIESPRIJS FABRIKANT
De fabrikant geeft de supermarkt een adviesprijs mee. Hierdoor heeft de supermarkt een
richtlijn om de prijs vast te stellen.

ACTIES, AANBIEDINGEN EN KORTINGEN
Door acties, aanbiedingen en kortingen worden producten tegen een lagere prijs verkocht.
Dit doen winkels om meer klanten te werven.

Bij de prijs gaat het niet alleen om de verkoopprijs van het product of de dienst. De prijs
moet in relatie staan tot de doelgroep. Hogere prijzen betekent een rijkere, maar kleinere
doelgroep. Lagere prijzen betekent een doelgroep met een lager inkomen.

2.12 De functie van de prijs

Elk artikel heeft een prijs en een functie. Zo wil je de kosten die je hebt gemaakt om een
artikel te verkopen terug verdienen. Ook wil je op het artikel winst maken. Bij het bepalen
van de prijs houd je daar rekening mee. Maar een prijs heeft een functie. Zo kun je door
de prijs een artikel duurder laten lijken dan het is. Niet iedereen kan het dan zomaar kopen.
De functie van de prijs is dan bedoeld om het artikel luxe, apart en exclusief te houden,
zoals gebeurt bij parfums. Prijzen van artikelen kun je indelen naar soorten. Zo heb je:
• psychologische prijs
• bodemprijs
• adviesprijs.

PSYCHOLOGISCHE PRIJS
Psychologische prijzen hebben als doel om het artikel goedkoop te laten lijken.

Voorbeeld 1:
Je wilt een artikel verkopen voor een prijs van € 25,00. Je verlaagt de prijs naar € 24,95.
Dit lijkt veel minder dan € 25,00. Het lijkt nog minder als je op de prijskaart € 24,95 schrijft.
De klant ziet eerst 24 en dan pas 95. Het getal 95 valt veel minder op. Daardoor lijkt het
artikel eerder € 24,00 dan € 25,00 te kosten.
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Voorbeeld 2:
Je streept de ‘normale’ prijs door. Daarachter schrijf je de lagere prijs. Bijvoorbeeld: van
€15,95 voor €12,50.

Psychologische prijs.

BODEMPRIJS
Een bodemprijs is de laagste prijs die je als verkoper voor het artikel mag vragen.

Bijvoorbeeld:
Je wilt van een artikel meer gaan verkopen. Je verlaagt daarom de prijs. Je mag doorgaan
met verlagen van de prijs totdat je de laagste prijs of de bodemprijs hebt bereikt. De
fabrikant geeft aan wat de bodemprijs van een artikel mag zijn. Als je toch een lagere prijs
kiest, dan kan het gebeuren dat je geen nieuwe voorraad meer van die fabrikant krijgt.

ADVIESPRIJS
De adviesprijs is de prijs die de fabrikant voor dat artikel heeft aangegeven.

Bijvoorbeeld:
Je hebt als winkelier een nieuw artikel bij de fabrikant ingekocht. Je berekent voor welke
prijs je het artikel aan de klant wilt verkopen. Als je niet zeker bent van de prijs, dan vergelijk
je dat met de prijs die de fabrikant adviseert. Die vind je in de catalogus of op de
inkoopfactuur. Je hoeft je niet aan de adviesprijs te houden. In folders zie je vaak
‘van-voor’-aanbiedingen, waarbij de ‘van’ prijs de adviesverkoopprijs is. Soms is de
adviesverkoopprijs een vastgestelde prijs. De winkelier mag dan het artikel alleen maar
voor die prijs verkopen. Dit noem je verticale prijsbinding.
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2.15 Prijscalculatie en btw

Prijscalculatie is een ander woord voor het berekenen van de verkoopprijs. Je hebt te
maken met twee verschillende soorten verkoopprijzen:
• de consumentenprijs of brutoverkoopprijs
• de nettoverkoopprijs.

Prijscalculatie. Btw.

De consumentenprijs is de prijs die de klant voor het artikel aan jou betaalt. Bruto wil
zeggen dat de btw erin zit. Het bedrag zonder btw noem je de nettoverkoopprijs. In je
winkel heeft de klant alleen met de brutoverkoopprijs van een artikel te maken. Als winkelier
reken je vooral met de nettoverkoopprijs.

BTW
Btw is een afkorting van de Belasting Toegevoegde Waarde. Er zijn drie btw-tarieven:
• Het 0-tarief
• het lage tarief (in 2019: 9% btw)
• het hoge tarief (in 2016: 21% btw).

De btw-berekening (1)
Een artikel heeft een nettoverkoopprijs van € 10,00. De btw is 9%.
De btw is dan € 10,00 : 100 * 9 = € 0,90.
De brutoverkoopprijs is dan € 10,00 + € 0,90 = € 10,90.
De brutoverkoopprijs is dan 109%.

De btw-berekening (2)
Stel dat het artikel een brutoverkoopprijs van € 14,90 heeft en de btw is 9%.
De btw is dan € 14,90 : 109 * 9 = € 1,23.
De nettoverkoopprijs is dan € 14,90 - € 1,23= € 13,67.
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2.16 Prijsstrategie

De consument kan gevoelig zijn voor aanpassingen in de prijzen. Als de prijs daalt, gaat
de consument een product juist wel kopen of er meer van kopen. Andersom kan ook: bij
een prijsverhoging gaat de consument minder of helemaal niet meer kopen. Dit noem je
de prijsgevoeligheid van de consument.

Prijsgevoeligheid.

Het prijsimago is het beeld dat de klant heeft van de prijzen in de winkel. Het prijsimago
heeft ook te maken met de kwaliteit van de producten. Een klant betaalt bijvoorbeeld een
hogere prijs als de kwaliteit goed is. Daar tegenover betaalt de klant een lagere prijs als
de kwaliteit lager is. Dit noem je de prijs/kwaliteitsverhouding. Zo kan een product van
lage kwaliteit een goedkoop imago hebben, een product van hoge kwaliteit een duur
imago. Het beeld dat de klanten hebben over jouw prijzen, noem je prijsperceptie.

Een winkelier houdt zijn concurrent goed in de gaten. Hij let op de prijzen van de concurrent.
Dit noem je prijsconcurrentie.
Je mag geen prijsafspraken maken met je concurrenten. Dat is bij wet verboden. Anders
is er sprake van kartelvorming.
Winkeliers hanteren een prijstactiek om meer klanten te trekken en producten te verkopen.

Voorbeelden van prijstactieken zijn:
• combinatie aanbiedingen met korting

De winkelier biedt een combinatie van producten aan tegen een lagere prijs of met
korting. De consument is bereid meer te betalen omdat hij in zijn beleving ook meer
ontvangt.

• afroompolitiek
De winkelier stelt voor een nieuw product een hoge prijs vast. Er zijn consumenten die
altijd alle nieuwe producten als eerste willen kopen. Er wordt een hoge prijs gehanteerd
om goed te verdienen aan deze consumenten. Na verloop van tijd wordt de prijs lager.
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• penetratiepolitiek
De winkelier stelt voor een nieuw product een lage prijs vast. Er wordt een lage prijs
gehanteerd om zo veel mogelijk klanten te werven. Na verloop van tijd wordt de prijs
hoger.

Artikelen zijn te koop in allerlei merken en kwaliteiten. Er zijn goedkope merken en dure
merken. Je kunt bijvoorbeeld schoenen van € 15,00 verkopen, maar ook van € 250,00. Dit
noem je een prijsrange. Het betekent dat de prijzen van jouw artikelen tussen twee
bepaalde bedragen liggen. Als je kijkt naar het voorbeeld van de schoenen dan is de
prijsrange tussen de € 15,00 en € 250,00.

De prijs is voor de consument een uitgangspunt om de kwaliteit van het product te bepalen.
Daarom deel je het assortiment in een aantal ‘prijsklassen’ in. Dit noemt je price lining.
Hoe duurder de producten hoe beter de kwaliteit. Schoenen in de prijsklasse rond de
€ 30,00 zijn van een mindere kwaliteit dan die van rond de € 150,00. Van schoenen in de
prijsklasse boven de € 250,00 mag je veel kwaliteit verwachten.

Dure schoenen. Goedkope schoenen.

2.17 Prijscalculatie van de nettoverkoopprijs

De nettoverkoopprijs is altijd opgebouwd uit:
• de inkoopprijs
• een percentage voor de bedrijfskosten ‘kostendekking’
• een percentage voor de winst ‘winstopslag’.
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