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Briefing Beestengeluk
Introductie & context
Beestengeluk: een nieuw business concept voor Welkoop dier 
Dit document is een briefing voor het concept Beestengeluk: een nieuw business 
concept voor Welkoop Dier. Een concept waarin klant en dier centraal staan, waarbij 
Welkoop haar klanten ondersteunt in het blij en gezond houden van hun dier. Daarbij 
wordt uitgegaan van de levensfases van het dier, omdat elke levensfase komt met een 
bepaalde behoefte. Ook wordt de klant bediend via het kanaal dat voor dat moment 
voor hem/haar relevant is. 


Een journey analyse die de kansen laat zien 
Begin 2021 heeft Customer Journey Experts de online journey bij Welkoop Dier 
geanalyseerd en afgezet tegen concurrenten. Hieruit is geconcludeerd dat de 
categorie Dier veel potentie heeft om meerdere redenen: een grote afzet markt, veel 
herhaalaankopen en mogelijkheden voor levenscyclus gebaseerde marketing en sales 
benaderingen. Vanuit hier is de ambitie geformuleerd. Welkoop wordt met 
Beestengeluk category leader binnen Dier.


Business concept design onder begeleiding van Customer Journey Experts 
In de afgelopen periode heeft Welkoop, begeleid door Customer Journey Experts, het 
concept Beestengeluk verder uitgewerkt tot een briefing. Deze beschrijft wat het 
concept inhoudt vanuit de beleving van de klant, welke waarde dit voor zowel de klant 
als Welkoop oplevert en wat de impact van de implementatie gaat zijn. Daarnaast 
bevat de briefing een lange termijn ambitie voor het concept over hoe het in de 
komende vijf jaar verder doorontwikkeld kan worden. 


Aardsgeluk als centrale gedachte 
Beestengeluk wordt ontwikkeld vanuit de merkbelofte Aardsgeluk voor iedereen, welke 
nog in ontwikkeling is binnen Welkoop. Aardsgeluk vanuit Welkoop betekent 
buitengewoon dichtbij, deskundig, bevlogen en met een boerenverstand. Aardsgeluk 
voor iedereen is allesomvattend: alles wat thuis en om je heen gebeurt.

AMBITION

First draft for discussion only
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Journey design methodiek voor de klantervaring morgen en over 5 jaar 
De invulling van het concept Beestengeluk is gedaan volgens de journey design methodiek van Customer Journey Experts. De stappen binnen deze methodiek 
(zoals weergegeven in onderstaande afbeelding) worden grofweg gestructureerd in de klantervaring morgen, wat inhoudt over 1 tot 2 jaar, en over 5 jaar. Elke 
stap in de afbeelding representeert een interactieve video conference sessie waarbij stakeholders aanhaken in de voor hen relevante sessies. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van een online omgeving, waar stakeholders de uitkomsten van sessies konden terugvinden, input konden leveren en zich voorbereiden op de 
sessies. De opzet omvat 9 stappen en de sessies hebben plaatsgevonden verspreid over 9 weken Door het tijdsverloop leggen de deelnemers zelf ook een 
journey af,  ontstaan er de ruimte nieuwe inzichten te internaliseren en is er de tijd om het concept te doorleven, aan steeds verder aan te scherpen. 


Twee persona's voor het vormgeven van twee verschillende ervaringen 
De methode stelt twee gezamenlijk ontwikkelde persona’s centraal. De persona van morgen, in dit geval Lotte, representeert een huidige klant van Welkoop. Deze 
persona is ideaal voor het vormgeven van een traditionele omnichannel benadering voor Welkoop. De persona van over 5 jaar, genaamd Nick, representeert een 
toekomstige klant van Welkoop, omdat hij in randstedelijk gebied woont en het liefst enkel online winkelt. De persona Nick is gebruikt om Welkoop uit te dagen in 
het vormgeven van een sterke en concurrerende online propositie, die richting geeft aan stappen voor morgen en het Welkoop concept voor de komende jaren. . 
Een sterke online propositie is immers een voorwaarde voor een succesvolle omnichannel strategie. 

Briefing Beestengeluk
De journey design methodiek

User stories, waardecreatie en impact als 
concrete output  
De methodiek resulteert in twee user stories, voor het 
concept morgen en over 5 jaar waarin Lotte en Nick 
hun ervaringen met het concept van Beestengeluk 
delen. De output, oftewel dit document,  bevat 
daarnaast een overzicht van hoe de journey waarde 
oplevert, voor zowel de klant als het Welkoop. Dit is in 
kaart gebracht aan de hand van het klantwaarde 
model van Customer Journey Experts.  
Daarnaast bevat het document een overzicht van de 
impact op de organisatie, die in kaart is gebracht aan 
de hand van het Gearwheel for Intelligent Customer 
Interaction. 

In de conclusie hebben we de inzichten op basis van 
de persona’s gebundeld en de next steps 
beschreven.

First draft for discussion only
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Concept van 
morgen
1-2 jaar
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Concept van morgen
User story
Dit zijn Lotte en haar hond Max. Lotte bestaat 
niet echt, maar is een fictief persona die we met 
elkaar ontwikkeld hebben en die dichtbij het 
bestaande klantprofiel van Welkoop staat. Lotte 
is een ideale gebruiker van Beestengeluk. Ze 
heeft namelijk hond Max, en ze voelt zich thuis 
het meest verantwoordelijk voor hem. Ze wil 
graag goed voor Max zorgen. Daarnaast staat 
Lotte redelijk dicht bij de bestaande klanten van 
Welkoop.

Het concept van morgen is omschreven in een 
user story: een verhaal waarin Lotte haar 
ervaring met het concept vertelt. 


LOTTE 
40 JAAR

Reislustig

Vriendinnen, 
buren, familie

“Doe ik het wel 
goed?”

Milieubewust

Partner Jochem en twee 
kinderen

Gestructureerd

Wandelen

Sportief

Salaris administratie bij 
gemeente 

2 onder 1 kap

Zorgzaam

Gezinsmens

Zorg voor Max

Planner

Anderen op één

Quality time

Sociaal Instagram, Pinterest & 
Facebook MAX 

2 JAAR

Ondeugend

Sociaal

Familiehond

Dingen stuk bijten

Verliest weinig 
haar

Altijd blij

* De user story is ook opgeleverd in een apart document.

First draft for discussion only
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Loyalty journey 
het verder opbouwen van de 
klantrelaties door loyalty 
elementen toe te voegen aan 
loyale klanten

๏ Lotte krijgt exclusief een gratis gezondheidscheck voor Max. 
๏ Lotte spaart pootjes waarbij ze persoonlijke korting krijgt op producten die relevant zijn voor haar. 
๏ Lotte krijgt toegang tot exclusieve workshops, seminars en events. 
๏ Lotte voelt zich persoonlijk behandeld, Welkoop denkt met haar mee en doet extra moeite voor haar.

Repeat journey 
als klanten vaker bestellen 
wordt het profiel van de klant 
steeds rijker, en door hierop in 
te spelen kan de repeat 
journey steeds persoonlijker 
aanvoelen 

๏ Lotte wordt zowel online als 
offline herkend met haar naam. 
In de winkel ontvangt Lotte een 
pushmelding waardoor ze 
welkom wordt geheten. 

๏ Max wordt ook herkend. Online 
ziet Lotte de foto die in de 
winkel is gemaakt. 

๏ Als Lotte al ingelogd heeft, 
toont de home page 
gepersonaliseerde content en 
haar vorige aankopen. 

๏ Als Lotte nog niet is ingelogd, 
wordt het inloggen goed 
zichtbaar aangeboden.

๏ Lotte kan aangeven of haar 
zoekopdrachten en haar 
gedrag op de site gebruikt 
mogen worden om haar verder 
te helpen in de winkel. Die 
vraag wordt haar gesteld op 
basis van business rules. 

๏ Lotte kan online een afspraak 
maken met een expert in de 
winkel voor productadvies. 
Online geeft ze al bepaalde 
voorkeuren aan. 

๏ Lotte ziet een top 10 met de 
meest gekochte producten voor 
Labradoodle eigenaren. 

๏ Online keuzehulp is 
gepersonaliseerd op Max. 

๏ Lotte kan met één druk op de 
knop een herhaalaankoop 
plaatsen voor de voeding van 
Max. 

๏ Lotte kan een abonnement 
afsluiten om  om de zoveel 
weken voer te ontvangen voor 
Max. 

๏ Lotte ziet relevante 
productsuggesties voorbij 
komen die goed aansluiten op 
Max. 

๏ Lotte’s gegevens zijn al 
ingevuld waardoor zij sneller de 
transactie doorloopt. 

๏ Lotte ontvangt extra pootjes bij 
haar aankoop.  

๏ Bij de aankoop zit een kleine 
attentie voor Max, een 
persoonlijke note of een snack.

๏ Lotte kan altijd het profiel van 
Max aanpassen, zowel in de 
winkel als online.  

๏ Lotte ontvangt extra pootjes 
voor het updaten of uitbreiden 
van haar/Max’ profiel.  

๏ Als er veranderingen zijn in bijv. 
het gewicht van Max wordt 
Lotte uitgenodigd om naar de 
winkel te komen voor een 
check.

๏ Lotte krijgt proactief 
pushberichten op basis van de 
levensfase van Max, of 
bijvoorbeeld om in te spelen op 
het seizoen. 

๏ Lotte wordt herinnert aan vorige 
aankopen in de nieuwsbrief of 
app en kan ze gelijk toevoegen 
aan haar winkelwagentje 

Initial journey 
de eerste keer dat een klant 
een aankoop doet, en dus de  
eerste stap in het opbouwen 
van een waardevolle 
klantrelatie  

๏ De fokker benoemt Welkoop 
wanneer Lotte haar pup 
aanschaft (uitnodiging puppy 
box) 

๏ Bij de puppy training wordt 
Welkoop ook genoemd. 

๏ Lotte vindt Welkoop’s content 
en advies wanneer ze een 
vraag stelt via Google. 

๏ Op Lotte’s Instagram en 
Pinterest feed komt Welkoop 
voorbij. 

๏ Lotte krijgt de Welkoop folder in 
haar brievenbus. 

๏ Lotte’s vrienden bevelen 
Welkoop aan. 

๏ Lotte wordt gestimuleerd voor 
een intake om een profiel voor 
Max aan te maken waarmee 
Welkoop meer weet om Lotte 
en Max van dienst te zijn. 

๏ Specialisten geven Lotte 
vakkundig advies. 

๏ De online vragentool helpt Lotte 
een betere productkeuze te 
maken. 

๏ Experts helpen advies te geven 
voor preventieve zorgvragen. 

๏ De community raadt Lotte leuke 
producten aan.

๏ Welkoop geeft Lotte 
bevestiging dat dit de juiste 
producten voor Max zijn, door 
zijn naam erbij te noemen en te 
laten zien dat het  probleem 
bekend is. 

๏ Bij de aankoop wordt het 
abonnement relevant gemaakt; 
je hebt dit waarschijnlijk over X 
tijd weer nog. 

๏ Welkoop biedt Lotte relevante 
cross en upsell.  

๏ Welkoop biedt relevante tips, 
zowel online als offline (in de 
winkel wordt verwezen naar 
online). 

๏ Lotte krijgt bij haar eerste 
aankoop de eerste “pootjes” 
van het loyaltyprogramma. 

๏ Bij de levering zit een kleine 
attentie voor Max om te vieren 
dat het de eerste bestelling is, 
met persoonlijke note. 

๏ De levering bevat extra 
informatie rondom het product, 
indien nodig 

๏ De levering noemt expliciet dat 
het voor Max is. 

๏ In de levering nodigt Welkoop 
Lotte uit voor een offline clinic. 

๏ Lotte wordt uitgenodigd voor de 
community. 

๏ Als Lotte contact opneemt, 
refereert de klantenservice naar 
de vorige aankoop, en vraagt 
hoe die bevalt.  

๏ Negatieve reviews zijn bekend, 
en problemen worden opgelost. 
Bij het achterlaten van de 
review wordt uitgevraagd of de 
klant hierover gebeld/gemaild 
mag worden.

๏ Lotte wordt actief herinnerd aan 
het eventueel opnieuw kopen 
van producten. 

๏ Uitnodiging tot de community 
en eventueel tot delen van 
ervaring.

Concept van morgen
Rationalisatie per journey stap
De uitwerking van het business concept van morgen, is gedaan volgens de structuur het customer journey model. Dit model onderscheid zes 
stappen die een klant doorloopt in zijn/haar customer journey. Deze zes stappen komen we tegen op drie niveaus; namelijk de initial, repeat en 
loyalty journey. Onderstaand overzicht toont hoe Lotte bij Welkoop komt, haar eerste aankoop doet, hoe haar ervaringen met herhaalaankopen 
steeds persoonlijker worden en hoe Welkoop haar gewaardeerd als loyale klant.

First draft for discussion only

      © the Customer Journey Analysis Method and Intelligent Journey Design Framework, are proprietary products of customerjourneyexperts.com 
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Concept van morgen
Klantwaarde potentie

CVI’s betekenis
Hoeveel weten we van een  

klant?
Hoeveel is een klant  

waard?
Hoeveel interactie heeft een 

klant?
Hoeveel verdienen we op een 

klant?
Hoe betrokken is een  

klant?

Lotte’s point of view

Lotte verwacht dat Welkoop haar en 
Max beter leert kennen, en dat 
merkt ze doordat Welkoop steeds 
relevanter voor haar wordt. Ze wil 
wel graag dat Welkoop betrouwbaar 
met haar data omgaat.

Lotte verwacht dat ze weleens lang 
klant bij Welkoop zou kunnen 
blijven als Welkoop goed bevalt en 
ze Welkoop echt gaat vertrouwen. 
Een abonnement voor alles rondom 
Max, de expertise en services 
dragen daaraan bij. 


Lotte merkt dat snel naar Welkoop 
gaat (online of winkel) als ze een 
vraag heeft over Max, omdat ze 
weet dat Welkoop haar goed kan 
helpen. Ze komt ook vaak bij 
Welkoop omdat ze de content 
vanuit de community heel erg leuk 
vindt.


Lotte verwacht dat ze meer 
producten en services bij Welkoop 
zal afnemen, vooral omdat ze 
verwacht dat ze dat ze voor Max 
spullen nodig heeft en Welkoop 
haar daaraan herinnert. 


Lotte merkt dat ze Welkoop steeds 
leuker begint te vinden. Ze denken 
praktisch goed mee in alles rondom 
Max, maar Lotte vindt het ook 
gewoon heel leuk om bij Welkoop 
op de website of in de winkel te 
komen.


Welkoop’s point of view

Welkoop verzameld al veel data, 
maar dat kan nog veel meer zoals 
bijvoorbeeld klikgedrag op de 
website. De grote uitdaging wordt 
het verwerken, analyseren en 
managen van data. Daarnaast is het 
van belang om transparant te zijn 
naar de klant over het gebruik en 
opslaan van data. Er moet een 
balans zijn tussen wat je wel en niet 
opslaat en gebruikt.


Welkoop kan de levensfases van 
een dier gebruiken om relevant te 
blijven en klanten aan zich te 
binden. Daarnaast liggen er kansen 
in de cross-sell naar andere 
categorieën en/of andere 
gezinsleden. Ook liggen er kansen 
in de loyaliteit van klanten; welke 
exclusieve voordelen biedt je loyale 
klanten naast kortingen? 
Abonnementen helpen ook om 
klanten te binden, die kunnen 
verder gaan dan enkel producten en 
moeten aangepast kunnen worden 
naar de behoeftes van de klant.

Welkoop heeft als uitdaging om 
laagdrempelig genoeg te zijn zodat 
ze het eerste aanspreekpunt 
worden als klanten een vraag 
hebben over hun dier. De interactie 
zal uiteindelijk vanuit twee kanten 
komen in plaats van dat Welkoop 
alleen maar zendt. Een app kan 
hierin een rol spelen, zolang de app 
meerwaarde biedt ten opzichte van 
een browser, en een fun-factor biedt 
wat de interactie voor Lotte 
aantrekkelijker maakt.


Welkoop’s indirecte kosten zullen in 
eerste instantie enorm stijgen 
omdat er investeringen moeten 
plaatsvinden om data te ontsluiten 
en systemen te ontwikkelen. Op de 
langere termijn zullen de directe 
kosten ook hoger zijn omdat het 
gerichter communiceren en 
personaliseren meer kosten met 
zich mee brengen. De verwachting 
is wel dat de opbrengsten hiervan 
hoger zullen zijn, en dat weegt weer 
op tegen de hogere kosten.


Welkoop verwacht dat de relatie 
met klanten sterker worden door 
het nieuwe business concept. 
Daarin is het belangrijk dat Welkoop 
niet alleen de praktische kant biedt, 
maar dat er ook fun elementen 
geboden worden. Het sterker 
worden van de relatie kan worden 
opgemeten met huidige KPIs (zoals 
NPS of sentiment op social media), 
maar kan uitgebreid worden door 
ook uitvragen n.a.v. een 
winkelbezoek of contact met 
klantenservice. Het wordt 
waardevol om dit ook op individueel 
niveau inzichtelijk te krijgen, zodat 
hier ook op ingespeeld kan worden.

K
PI

’s
last 12 monthslifetime

C
VI

’s

Vijf Customer Value Indicators die klantwaarde uitdrukken 
De potentie van het concept is uitgedrukt in vijf indicatoren, waarbij de waarde ontwikkeling is beschreven voor zowel Lotte als Welkoop.


      © the Customer Value Indicator model and work method are proprietary products of customerjourneyexperts.com
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Concept voor morgen
Impact op de organisatie

๏ Er is een owner voor ID, privacy 
en data management vereist.


๏ ID & Privacy is noodzakelijk voor 
de ontwikkeling van dit business 
concept, en het moet voor de 
organisatie duidelijk zijn wat de 
randvoorwaardes zijn:

๏ Legal & compliance: wat mag 

je met data van de klant; 
Welkoop moet klanten controle 
en transparantie bieden over 
het gebruik van hun data 


๏ Technisch: Klantdata moet 
beschikbaar en toepasbaar 
zijn, klant- en 
personalisatiedata moet op 
centrale plek worden 
opgeslagen


๏ De afhankelijkheid van Agrifirm 
voor juridische en privacy 
vraagstukken is iets wat in de 
toekomst wellicht niet werkt voor 
Welkoop


๏ Welkoop moet afspraken met 
leveranciers maken over het 
gebruik van klantdata.

๏ Veel content is beschikbaar, 
maar het is onvoldoende om aan 
te sluiten op persoonlijke 
behoeftes van klanten en de 
levensfases van hun dieren


๏ De specialistische capaciteit om 
content te creëren is momenteel 
niet beschikbaar


๏ Een visie over de samenwerking 
met merken omtrent het creëren 
van content ontbreekt


๏ De tooling en capaciteit 
ontbreekt om content gericht op 
individueel niveau aan te bieden

๏ Welkoop moet een volwassener 
organisatie worden op het gebied 
van data intelligence, content en 
CRM; dat vraagt meer capaciteit 
en tooling


๏ Het sturen op individuele klant 
doelstellingen vereist een andere 
structuur van de organisatie


๏ Welkoop moet nadenken over 
generieke business rules die 
relevant zijn voor grote 
klantsegmenten en hoe die 
business rules steeds 
individueler kunnen worden

๏ Als de ontwikkeling in Data 
Analytics pas in 2023 
gerealiseerd wordt, is dat een 
grote bottleneck voor de concept 
implementatie.


๏ Er is intern te weinig capaciteit 
om op IT en data intelligence te 
schakelen 


๏ Welkoop moet de tooling en 
capaciteit op het gebied van IT 
en data intelligence versterken 
en schaalbaar maken.


๏ Welkoop is momenteel niet in 
staat om beschikbare data te 
gebruiken om daarmee te 
personaliseren. 


๏ Veel van de basis IT processen 
zijn nog niet robust en solide, 
daar wordt nu aan gewerkt.

๏ De overweging moet gemaakt 
worden of het huidige 
assortiment breed genoeg is om 
klanten een persoonlijk en 
relevant aanbod te kunnen doen.


๏ Welkoop moet nadenken over 
hun prijsvoering om online 
concurrerend te zijn. 


๏ Welkoop moet overwegen hoe ze 
op andere vlakken dan prijs 
voldoende toegevoegde waarde 
bieden om concurrerend te zijn. 
Voorbeelden zijn: een sterke 
loyaliteitspropositie, hoog 
gepersonaliseerde interacties, 
services, versterking van 
propositie van online vs offline en 
deskundigheid.


๏ Welke abonnementsvormen zijn 
geschikt voor Welkoop en in 
welke varianten sluit dat aan?


๏ Welkoop moet definiëren welke 
services geboden worden. 
Voorbeelden zijn: huren 
hondenbench, 
gezondheidscheck, trainingen.

๏ Het denken vanuit het zijn van 
een platform is voor Welkoop 
ingewikkeld en vraagt een 
heldere definitie


๏ De samenwerkingen met 
leveranciers, fokkers, puppy 
trainers vergt nog veel aandacht: 
wat is de rol van Welkoop en 
welke afspraken vereist dat?


๏ Het aanbieden van lokale puppy 
trainers in de winkels kan een 
uitdaging zijn; waar liggen de 
taken voor de winkels en waar 
voor het hoofdkantoor?

          ©the Customer Experience Framework, and the Intelligent Customer Interaction gearwheel,  workflow & value driver model are proprietary products of customerjourneyexperts.com 

Het implementeren van het concept van morgen, zoals beschreven in de user story, heeft een grote impact op de organisatie. Om deze impact inzichtelijk te 
maken, is gebruik gemaakt van het Gearwheel for Intelligent Customer Interaction. Onderstaand overzicht toont de zes topics die dit model onderscheidt, met 
daaronder uitgewerkt wat de impact is op elk van deze topics bij de implementatie van het concept van morgen. 

First draft for discussion only
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Concept over 5 jaar
Uitdagende concurrenten zoals Mars en Amazon
Om het business concept future proof te maken, is nagedacht hoe toekomstige 
concurrenten Welkoop kunnen gaan uitdagen. Daarbij is beredeneert hoe deze 
concurrenten de markt naar zich toe kunnen trekken, en hoe Welkoop zich daar tegen 
kan verweren. 

Mars en Amazon als mogelijk sterke concurrenten   
De concurrentie is op dit moment al scherper aan het worden maar bij het 5 jaar vooruit 
kijken hebben we zichtbaar gemaakt hoe Amazon en Mars de diervoeding markt naar 
zich toe zouden kunnen trekken. De afbeeldingen hiernaast laten zien hoe realistisch 
dat is en hoe krachtig en enorm bedreigend deze partijen zouden kunnen zijn.  
En hoe snel die ontwikkelingen ook zouden kunnen gaan.


Welkoop moet op zoek naar de échte toegevoegde waarde. 
Bij de uitwerking van de proposities van Mars en Amazon kwam naar voren dat de 
aspecten die Welkoop voor bestaande klanten als  Lotte uniek maken (zoals kennis, 
expertise, winkels en persoonlijke aandacht) gemakkelijk kopieerbaar en weinig 
schaalbaar zijn. Het werd duidelijk dat die aspecten onvoldoende weerstand bieden 
tegen partijen als Mars en Amazon.

First draft for discussion only

Persona Nick helpt bij het vinden van de toegevoegde waarde 
In de zoektocht naar echte onderscheidende  toegevoegde waarde, hebben we de de persona Nick vorm gegeven. 
Hij lijkt op Lotte, maar hij is nog geen klant van Welkoop, is prijsbewust en houdt niet van winkelen. Hij valt dus in een 
groep klanten die Welkoop nog niet bereikt, maar wel moet bereiken om de de ambitie Category leader in 
dierverzorging te worden te realiseren.  In deze user story is uitgewerkt wat Nick aanspreekt in de Welkoop 
propositie, hoe hij trouwde klant wordt en waarom hij  niet voor Mars, Amazon of een ander concurrent kiest.


Kansrijk perspectief maar Welkoop moet versnellen 
Met Nick hebben we een doorbraak bereikt. Aan de hand van deze user story zijn heel veel nieuwe onderscheidende 
propositie elementen naar voren gekomen met interessante verdien modellen. Tegelijkertijd maakte het ook duidelijk 
dat Welkoop op dit moment niet is opgewassen tegen dit soort concurrenten en zich sneller zal moeten ontwikkelen 
en zal  moeten innoveren om relevant te worden en te blijven voor klanten als Nick.
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Concept over 5 jaar
User story
Dit is Nick, onze persona hij kijkt in 2026 terug 
op zijn ervaringen met Welkoop. Nick is een 
klant die Welkoop de komende jaren graag wil 
gaan bereiken. Nick koopt vrijwel alles online en 
houdt niet van winkelen en koopt vrijwel alles 
online. Om Nick te bereiken is een sterke online 
propositie nodig, waardoor hij niet kiest voor 
Mars en Amazon maar voor Welkoop. Dat hoeft 
een omnichannel strategie natuurlijk niet uit te 
sluiten, al zal Nick van de winkels van Welkoop 
waarschijnlijk geen gebruik maken.

De user story van Nick beschrijft hoe hij trouwe 
klant is geworden, zonder dat hij ooit in een 
winkel van Welkoop is geweest.

* De user story is ook opgeleverd in een apart document.

NICK 
39 JAAR

Koopt veel online

Hardlopen

Docent economie

Vrienden

Prijsbewust

Appartement in 
de randstadHoudt niet van 

winkelen
Sportief

Sociaal
Soms zorgen om de 

toekomst en financiën  

Op de fiets en 
met het OV

Beleggen

Reislustig

Wandelen met 
hond Bo

Partner Lisa

BO 
2 JAAR

Spelen

Sociaal

Sociaal
Energiek

Lief
Altijd blij

Snel afgeleid
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12

Concept over 5 jaar
Klantwaarde potentie

CVI’s betekenis
Hoeveel weten we van een  

klant?
Hoeveel is een klant  

waard?
Hoeveel interactie heeft een 

klant?
Hoeveel verdienen we op een 

klant?
Hoe betrokken is een  

klant?

Nick’s point of view

“Ik geef Welkoop zeker toegang tot 
de data van Bo, het gaat tenslotte 
om haar gezondheid, en dat leggen 
ze altijd helder uit. Ook fijn dat ze 
altijd netjes vragen welke data ze 
toegang tot willen.”

“Het feit dat ik het abonnement kan 
aanpassen naar hoe ik het wil, 
maakt wel dat ik altijd het gevoel 
heb dat het bij mij en Bo aansluit. 
En die gemakkelijke toegang tot 
een dierenarts geeft me wel echt 
een fijn gevoel.”

“Dat Bo’s dashboard elke dag op 
mijn spiegel verschijnt is wel 
handig, maar ik vind het vooral fijn 
dat Welkoop mee kan kijken met die 
data over Bo. Ik wil wel zelf de 
controle blijven houden, maar daar 
weet Welkoop goed mee om te 
gaan. Ik mag zelf bepalen waar ze 
me over kunnen benaderen en hoe 
vaak en wanneer, en dat is fijn.”

“In eerste instantie had ik het 
abonnement vooral omdat ik dan 
niet meer hoefde te denken aan het 
kopen van Bo’s voer. Maar nu ik 
merk dat ze ook services aanbieden 
zoals de toegang tot de dierenarts 
en het laten knippen van 

Bo’s nagels vind ik dat ook wel 
handig. Ik betaal nu wel wat meer 
per maand maar ik krijg er ook wel 
veel voor terug.”

“Ik merk dat ze bij Welkoop echt 
meedenken met hoe het met Bo 
gaat en daardoor ga ik ze wel leuker 
vinden. Ik heb het idee dat ze mij en 
Bo kennen, dat is fijn.”

Welkoop’s point of view

Welkoop kan met de inzichten over 
Bo betere suggesties doen. Dit gaat 
verder dan advies over producten, 
maar kan klanten ook helpen bij 
preventief advies over de 
gezondheid van hun dier. Daarnaast 
levert de kennis over klant ook 
waarde op doordat Welkoop op die 
manier relevanter kan worden voor 
andere partijen zoals leveranciers. 

Welkoop kan klanten aan zich 
binden door het aanbieden van 
flexibele abonnementsvormen en 
een loyalty programma. Loyale 
klanten krijgen waardevolle services 
die ze ergens anders niet krijgen. 
Daarnaast moet Welkoop de 
levenscyclus van een dier goed in 
kaart brengen, omdat daarmee de 
behoeftes van een klant en dier 
voorspelbaar worden. 

Welkoop kan frequentere interacties 
met klanten hebben en interacties 
die relevanter zijn voor de klant. Een 
hoge interactie frequentie is 
noodzakelijk om het gedrag van 
klanten te beïnvloeden, en ze 
daarmee aan Welkoop te binden.

Dankzij de data die Welkoop over 
haar klanten en hun dier heeft, kan 
Welkoop klanten persoonlijke 
suggesties geven. De gemiddelde 
omzet op een klant zal daardoor 
stijgen. De kosten op een klant 
worden wellicht ook iets hoger 
dankzij de geschaalde persoonlijke 
aandacht die klanten krijgen, ook 
langs het online kanaal.

Klanten vinden Welkoop leuk 
dankzij de persoonlijke benadering 
die Welkoop biedt. De 
betrokkenheid kan nog hoger 
worden door klanten actief te 
vragen hoe ze beter geholpen 
zouden kunnen worden, waardoor 
ze een hogere merkvoorkeur 
krijgen.

K
PI

’s
last 12 monthslifetime

C
VI

’s

Vijf Customer Value Indicators die klantwaarde uitdrukken 
De potentie van het concept is uitgedrukt in vijf indicatoren, waarbij de waarde ontwikkeling is beschreven voor zowel Lotte als Welkoop. 

      © the Customer Value Indicator model and work method are proprietary products of customerjourneyexperts.com

First draft for discussion only
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Concept over 5 jaar
Impact op de organisatie

๏ Visie op klantdata en privacy 
helder formuleren, in 
overeenstemming met 
wetgeving


๏ Klantdata beschikbaar en 
realtime toepasbaar maken 


๏ Klanten transparantie bieden 
op het gebruik van hun data


๏ Privacy van klant en dier 
waarborgen met toegang tot 
en controle over data


๏ Gepersonaliseerde content 
creëren zodat de website om 
het dier draait 


๏ Content beschikbaar maken 
voor alle on- en offline kanalen


๏ Intent herkenning voor 
aanbieden van passende 
content


๏ Proactief leren herkennen 
waar de behoeftes van het dier 
en de klant ligt


๏ Lifecycle model voor dier 
ontwikkelen en uitwerken, met 
de relevante interactie trigger 
points

๏ Aanvullen van de ontbrekende 
online retail competenties 
zoals geavanceerde content 
creatie, business ruling, data 
analyse, privacy en 
compliance


๏ Besturingsmodel baseren op 
individuele klantwaarde 
ontwikkeling 


๏ Inrichten van 
organisatiemodel om 
consistente klant interacties in 
alle kanalen en op alle 
momenten te kunnen hebben

๏ Systeem technisch de 
voorbereiding treffen om 
geavanceerde personalisatie 
mogelijk te maken; online en 
omnichannel


๏ Competenties ontwikkelen 
voor data intelligence en 
omgaan met geavanceerde 
business ruling


๏ Een online IT infrastructuur 
ontwikkelen die kan fungeren 
naast de bestaande fysieke 
winkel IT

๏ Prijs- en promo beleid 
aanpassen om online 
concurrerend te zijn op de 
meest belangrijke 
productgroepen


๏ Klant controle bieden op de 
leveringsmomenten 


๏ Abonnementsmodellen 
ontwikkelen voor voer, 
verzorging en preventie en 
plezier


๏ Loyalty programma met 
sparen van hondenpootjes 
opzetten


๏ Ontwikkelen en uitwerken van 
waarde toevoegende services 
die Welkoop als onderdeel van 
het loyalty programma kan 
bieden


๏ Samenwerking opzetten met 
merken als Pedigree met 
gezamenlijk verdienmodel 
rondom content creatie, 
gebruik van klantdata, etc. 


๏ Structuur opzetten om 
samenwerkingen met 
technologie partijen als 
Fitbark aan te gaan waarin 
Welkoop de toegang biedt tot 
de Nederlandse markt


๏ Samenwerking met lokale 
spelers zoals dierenartsen 
fokkers, etc. inregelen met 
gezamenlijk verdienmodel


๏ Verkennen van mogelijkheden 
om als platform te fungeren in 
het aanbieden van third party 
producten en diensten, met 
daarbij behorende logistieke 
en voorraad technische 
aspecten.

De implementatie van het concept over 5 jaar vergt ook veel van de organisatie van Welkoop. De impact is wederom inzichtelijk gemaakt aan de hand van het 
Gearwheel for Intelligent Customer Interaction. Onderstaand overzicht toont de impact gestructureerd langs de zes topics van het impact gear wheel.

          ©the Customer Experience Framework, and the Intelligent Customer Interaction gearwheel,  workflow & value driver model are proprietary products of customerjourneyexperts.com 

First draft for discussion only
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Conclusies & next steps
Conclusies

Met de stakeholders van Welkoop hebben we een mooie reis afgelegd en de outlines 
van een levensvatbaar business concept ontwikkeld voor zowel morgen als over 5 jaar.


Het concept voor Lotte is niet voldoende om marktleider te worden 

De uitwerking  van het concept voor morgen aan de hand van Lotte staat nog relatief 
dichtbij de huidige wereld van Welkoop, met een grote rol voor de winkel. 

Bij het kijken naar de wereld over 5 jaar kwam de realisatie dat de verwachtingen van 
consumenten steeds verder stijgen, en dat de concurrentie heel bedreigend wordt. We 
hebben ook voorspellingen gedaan over wat partijen zoals Amazon en Mars kunnen 
ondernemen om de dierverzorgingsmarkt te domineren. Daaruit bleek dat de aspecten 
die in het Welkoop concept voor Lotte waren ontwikkeld niet uniek genoeg, gemakkelijk 
kopieerbaar en weinig schaalbaar zijn. 


Met Nick hebben we echte toegevoegde waarde ontwikkeld  
De zoektocht naar die echte toegevoegde waarde die Welkoop kan en moet bieden om 
in de toekomst concurrerend en leidend te kunnen zijn, hebben we uitgewerkt aan de 
hand van persona Nick. Met Nick leggen we de lat aanzienlijk hoger, doorbreken we 
traditionele denkpatronen en hebben we een toekomstbestendig en concurrerend 
concept voor Welkoop vormgegeven. De user story van Nick is de noodzakelijke 
aanvulling op Lotte; een sterke online propositie, die ook klanten aantrekt die nu nog niet 
bij Welkoop komen. 


Een aanlokkelijk vergezicht dat versnelling vereist  
Het aanlokkelijke en krachtige business concept staat op een aantal punten ver af van 
de huidige competenties van Welkoop. Met name op het vlak van data, personalisatie, 
online concurrentiekracht en e-commerce capabilities zullen grote stappen gezet moeten 
worden. 

AMBITION

First draft for discussion only
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First draft for discussion only

Conclusies & next steps
Conclusies 

De praktische beperkingen  
De Welkoop stakeholders ervaren dat 
de huidige organisatie onvoldoende 
vernieuwing kan realiseren omdat zij 
geremd wordt door technologische en 
capaciteitsproblemen.  
Zij voelen dat de organisatie 
klantgerichter en data gedrevener moet 
worden om te voldoen aan de 
toenemende verwachtingen van 
bestaande klanten en zeker om nieuwe 
doelgroepen te bereiken. 


Zij geven aan (zoals hiernaast 
geïllustreerd aan de hand van de 
antwoorden op een rechtsreeks vraag 
hierover) dat als Welkoop de ambitie 
heeft om daadwerkelijk categorie leader 
op het gebied van dierverzorging te 
worden, de organisatie op korte termijn 
in beweging moeten komen.
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Conclusies & next steps
Next steps

Van user story naar beleid 
De user stories schetsen een heel duidelijk beeld van de Welkoop 
toekomst. Een hoopvolle toekomst waarin Welkoop relevant kan zijn en de 
potentie heeft om een hele sterke speler te zijn. Ze geven houvast en 
richting aan een ambitie die meer is dan alleen het verkopen van 
producten. Ze schetsen een toegevoegde waarde die het mogelijk moet 
maken om marktleider in dierverzorging te worden, zowel kwantitatief als 
kwalitatief. De uitgangspunten van het business concept zullen op 
directieniveau omarmd moeten worden om vervolgstappen te kunnen 
zetten 


Van user story naar verantwoord actieplan  
Niet alles uit de user stories hoeft direct morgen ingevuld te worden. Zeker  
gezien de huidige status van de organisatie en technologische ontwikkeling 
zal juist heel zorgvuldig gepland moeten worden welke ontwikkelingen 
wanneer in gang gezet worden. Echter moeten die ontwikkelingen wel 
krachtig en overtuigend ingezet worden om de ambitie waar te maken en 
een gezonde basis voor het voortbestaan van Welkoop te creëren.


Van user story naar business case 
De business potentie van het concept zoals naar voren komt en 
beschreven in de CVI’s zal verder geconcretiseerd moeten worden. Dat is 
uitdagend omdat daar ook veel nieuwe elementen en verdienmodellen in 
naar voren komen.  
Het concept vereist niet alleen een uitwerking van een overall business 
case en business cases op verschillende onderliggende aspecten maar 
ook het vormgeven aan een besturingsmodel op individueel klantniveau.  



* het leesbare overzicht van deze projecten is in de bĳlage opgenomen 
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Conclusies & next steps
Next steps

Projectoverzicht 
In de uitwerking van de business concepten is zowel voor de 
komende 2 als de komende 5 jaar bij de user stories weergegeven 
wat de impact op de organisatie is. In het overzicht hiernaast 
hebben we die impact vertaald naar de projecten die daar uit 
voort komen om daadwerkelijk invulling te geven aan het 
innovatieve Welkoop business concept. 


Samenwerking tussen afdelingen is een randvoorwaarde 
Het traject voor business concept ontwikkeling heeft in de 
afgelopen weken één ding heel duidelijk gemaakt: om invulling te 
geven aan business innovatie en de concrete invulling van 
projecten moeten alle stakeholders betrokken worden.

Daarom hebben we de projecten onder gebracht bij de 
kerndiscipline die daar invulling aan moet geven. De paarse lijnen 
laten zien dat die invulling gedaan moet worden in samenwerking 
met de stakeholders uit de ander gearwheels.


Organisatiemodel en slimme prioritering 
Welkoop moet een model ontwikkelen waarbij alle afdelingen 
samenwerken, net als alle data-gedreven en klantgerichte 
organisaties. Dit is noodzakelijk om succesvol invulling te geven 
aan de ambitie om categorie leider te worden in dierverzorging.

Bij de planning van deze projecten kan een splitsing gemaakt 
worden tussen korte termijn en lange termijn. Sommigen 
projecten vereisen een technische capaciteit, maar het uitdenken 
en concretiseren van visies, business aspecten en interactie 
uitgangspunten kan al op korte termijn.
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Conclusies & next steps
Next steps

PROPOSITION

๏ Overweging maken over de 
breedte van het assortiment om 
klanten een persoonlijk en relevant 
aanbod te kunnen doen.


๏ Prijs- en promo beleid aanpassen 
om online concurrerend te zijn op 
de meest belangrijke 
productgroepen

BUSINESS 
MODEL

๏ Geschikte abonnementsmodellen 
ontwikkelen voor voer, verzorging 
en preventie en plezier


๏ Loyalty programma met sparen 
van hondenpootjes opzetten


๏ Definiëren welke services geboden 
worden, die als onderdeel van het 
loyalty programma geboden 
kunnen worden. Voorbeelden zijn: 
huren hondenbench, 
gezondheidscheck, trainingen.

PLATFORMS

๏ Verkennen van mogelijkheden om 
als platform te fungeren in het 
aanbieden van third party 
producten en diensten, met daarbij 
behorende logistieke en voorraad 
technische aspecten.

VALUE CHAIN

๏ Samenwerking opzetten met 
merken als Pedigree met 
gezamenlijk verdienmodel rondom 
content creatie, gebruik van 
klantdata, etc. 


๏ Structuur opzetten om 
samenwerkingen met technologie 
partijen als Fitbark aan te gaan 
waarin Welkoop de toegang biedt 
tot de Nederlandse markt


๏ Samenwerking met lokale spelers 
zoals dierenartsen fokkers, etc. 
inregelen met gezamenlijk 
verdienmodel

First draft for discussion only
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Conclusies & next steps
Next steps

CONTENT

๏ Voldoende content ontwikkelen om 
aan te sluiten op persoonlijke 
behoeftes van klanten en de 
levensfases van hun dieren


๏ De specialistische capaciteit om 
content te creëren is opschalen


๏ Een visie ontwikkelen over de 
samenwerking met merken 
omtrent het creëren van content


๏ Content beschikbaar maken voor 
alle on- en offline kanalen


๏ Lifecycle model voor dier 
ontwikkelen en uitwerken, met de 
relevante interactie trigger points

INTENT

๏ De tooling en capaciteit 
ontwikkelen om content gericht op 
individueel niveau aan te bieden


๏ Proactief leren herkennen waar de 
behoeftes van het dier en de klant 
ligt

ID

๏ Een verantwoordelijke aanstellen 
voor ID & privacy borgen in de 
organisatie, om daarmee de 
afhankelijkheid van Agrifirm voor 
juridische en privacy vraagstukken 
minder groot te maken


๏ Klantdata beschikbaar en realtime 
toepasbaar maken 


๏ Klanten transparantie bieden op 
het gebruik van hun data


๏ Afspraken maken met leveranciers 
over het gebruik van klantdata.

PRIVACY

๏ Visie op klantdata en privacy 
helder formuleren, in 
overeenstemming met wetgeving


๏ Privacy van klant en dier 
waarborgen met toegang tot en 
controle over data

First draft for discussion only
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Conclusies & next steps
Next steps

IT

๏ Opschalen van capaciteit en 
tooling op IT en data intelligence 


๏ Robust maken van de basis IT 
processen


๏ Een online IT infrastructuur 
ontwikkelen die kan fungeren naast 
de bestaande fysieke winkel IT

DATA 
INTELLIGENCE

๏ Klantdata bruikbaar maken om 
daarmee te personaliseren. 


๏ Systeem technisch de 
voorbereiding treffen om 
geavanceerde personalisatie 
mogelijk te maken; online en 
omnichannel


๏ Competenties ontwikkelen voor 
data intelligence en omgaan met 
geavanceerde business ruling

ORGANIZATION

๏ Capaciteit en tooling uitbreiden op 
het gebied van data intelligence, 
content en CRM

ORCHESTRATION

๏ Besturingsmodel ontwikkelen die 
gebaseerd is op individuele 
klantwaarde en klant doelstellingen 


๏ Inrichten van organisatiemodel om 
consistente klant interacties in alle 
kanalen en op alle momenten te 
kunnen hebben 


๏ Opzetten van generieke business 
rules die relevant zijn voor grote 
klantsegmenten en uitdenken hoe 
die business rules steeds 
individueler kunnen worden

First draft for discussion only
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Conclusies & next steps
Next steps

De praktische route naar 
improvement en innovatie  

Welkoop moet schakelen op 
zowel praktische verbeteringen 
als strategische ontwikkelingen 
om het business innovatie 
concept te kunnen invullen.


Door de methodiek met de 6 
gearwheels zowel te gebruiken 
bij improvement als innovatie 
projecten in het komende jaar 
dragen ze allemaal bij aan de 
kennis en infrastructuur 
ontwikkeling die nodig is om het 
business innovatie concept 
vanuit de user stories niet alleen 
tot leven te wekken maar ook in 
de praktijk succesvol te maken.


First draft for discussion only



copyright 2021 | customerjourneyexperts.com | all rights reserved  

please feel free to reach out

for business related 
questions

for project related 
questions 

Thank you!

Anouk Dekker
Project en Event Coördinator
anouk.dekker@customerjourneyexperts.com

Floor Walg
Project Lead
floor.walg@customerjourneyexperts.com

mailto:floor.walg@customerjourneyexperts.com

