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Omnichannel, Optichannel, Onlife, 
Connected Customer…

Waar draait het om...

De klant een persoonlijke, optimale, drempelvrije en 
kanaalonafhankelijke shopping ervaring bieden



Praktische stappen naar Omnichannel



Stap 1 – Bepaal uw positie
Doe de Go Omnichannel Scan Start met meten klanttevredenheid en drempels 

die men ervaart in het koopproces



Stap 2 – Richting bepalen



Stap 3 – Programma opzetten



Stap 4 – Realisatie, hoe organiseer je dit nou?



Sponsorship

Actief en zichtbaar sponsorship vanuit de directie is 
de nummer één succesfactor voor het effectief 
doorvoeren van (omnichannel) veranderingen



Sponsorship



Sponsorship bij Bouwmaat

• Ontwikkelen lange termijn omnichannel strategie i.s.m. franchisenemers 

• Mijlpalen in deze strategie benoemd

• Borging in directie hoofdkantoor en franchisenemers



Project management

Projectmanagement focust zich op de “technische” 
kant van de verandering en richt zich op het 
ontwerpen, ontwikkelen en opleveren van 
omnichannel oplossingen. 



Project management bij Bouwmaat

• Programma ‘Excellente Teams’

• Effectief en efficiënt samenwerken over diverse afdelingen

• Samen met directies franchise kantoren



Change management

Weerstand voor verandering is de nummer 1 failure 
voor succes

Changemanagement is een belangrijke voorwaarde 
voor het effectief gebruik en adoptie van 
omnichannel in de organisatie



Change management: ADKAR by Prosci



Change management bij Bouwmaat

• Changemanagement als onderdeel van programma ‘Excellente Teams’

• Iedereen doorloopt de verschillende fases van verandering op een ander tempo

• Focus zorgt voor duidelijkheid



En nu? Waar begin ik?

Werk aan “Awareness” ofwel bewustwording van de nut en 
noodzaak van klantgerichter werken in jóuw organisatie

• Doe de “Go Omnichannel Scan” met belangrijke stakeholders
Kijk op www.gamechangerz.nl/scan

• Bepaal je doel

• Bepaal je verbeterpotentieel

• Maak een realistische omnichannel roadmap

• Go Omnichannel



Waar is Bouwmaat mee begonnen?

• Nieuwe webshop (2017) en centrale verkoop omgeving voor alle touchpoints

• Gehele organisatie bewust maken van belang omnichannel aanpak 

• RoPo effect inzichtelijk gemaakt



Key learnings

1. Actief uitdragen sponsorship vanuit CEO/directie is essentieel bij 
verandering naar een omnichannel organisatie

2. Bepaal jouw organisatie doelen, bepaal jouw huidige positie met 
de omnichannel scan en maak je verbeterpotentieel inzichtelijk

3. Stel jouw omnichannel programma op en geef naast project 
management ook goed aandacht aan het begeleiden van de 
menselijke kant van de omnichannel verandering (change 
management)



Wat leveren we op als expertgroep?

1. Een blue paper welke terug te vinden is in de nieuwe uitgave 
van het boek Shopping Tomorrow

2. De omnichannel scan, waarmee je jouw verbeterpotentieel 
inzichtelijk maakt en de vragen én de uitkomsten kunt gebruiken 
als praatstuk in de organisatie om “awareness” te creëeren. Kijk 
op www.gamechangerz.nl/omnichannelscan/

3. Mogelijkheid tot het organiseren van een workshop 
“Omnichannel” op locatie



Bezoek ons via Gamechangerz.nl en doe de scan
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