
 

 

de zeven meest 

gemaakte fouten 

bij het inrichten 

van je winkel  

(en waarom dit je  

klanten kost)  

 

 

 

Als ik een winkel of kantoor binnenkom dan zie ik het vaak meteen. Als er niet 

voldoende nagedacht is over de inrichting van het interieur, dan verlies je 

klanten. En dat is zo zonde, want het is zo makkelijk te voorkomen. Daarom deel 

ik in dit document de meest gemaakte fouten met je.  

  

Creatieve Groeten,   

Tiene Laurent - Interieurarchitect       
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1. Het betaalpunt zit op de verkeerde plaats in de 

winkel  

 

Analyseer eens hoe jij in jouw winkel functioneert, hoe jij te werk gaat en vooral hoe jij wilt dat 

jouw klant handelt. Kies voor een zichtbare plaats die makkelijk terug te vinden is. Het moet 

meteen duidelijk zijn wanneer je de winkel als bezoeker binnenwandelt. En precies daar wil je 

jouw betaalpunt plaatsen. 

Dit hangt af van :  

• De vorm van jouw winkel. Bijvoorbeeld: is het grondplan eerder vierkant dan kan je 

best het betaalpunt centraal positioneren. Is je winkel rechthoekige en loopt de 

ruimte diep door naar achter, maak dan je betaalpunt best links of rechts maar 

zeker niet achteraan de winkel.  

• De totale oppervlakte die je ter beschikking hebt. Hiermee bedoel ik dat je een 

betaalpunt in verhouding met de rest van de winkel dient te maken. Bijvoorbeeld 

je zal geen betaalpunt maken van 8m lang wanneer de winkeloppervlakte maar 

12m lang is.  

• Het artikel dat je verkoopt. 

• Hoe jij gewoon bent om te werken in jouw winkel, vind je dit goed of misschien kan 

je dit verbeteren door eens iets anders proberen? 

 



 

 2. Bij het binnenkomen van de winkel is er geen 

contact tussen de klant en de eigenaar/verkoper   

  

Zorg ervoor dat je vanaf het moment van binnenkomst direct contact maakt met jouw klant. 

Dat betekent niet dat je gelijk op die klant af moet rennen en vragen of je kan helpen, een knik 

of gedag zeggen is al genoeg. Maar het is wel belangrijk dat jij als verkoper in beeld bent. 

Daardoor voelt de klant meteen een menselijke verbinding. 

Zorg dus dat de zone waarin jij als uitbater/eigenaar vaak vertoeft goed zichtbaar is vanaf de 

inkom van de winkel. Zo zie jij jouw klant en ziet je klant jou.  

 

 3. De pashokjes zitten helemaal achteraan in jouw 

winkel verstopt, er is geen privacy voor de klanten  

Een pashokje dient een ruimte te zijn waarin de klant zich thuis, geborgen en gewaardeerd 

voelt.  

 

Zorg dat pashokjes zeker niet zichtbaar zijn van op straat of vanuit de inkom van je winkel. Je zou 

het toch zelf ook niet fijn vinden als je een nieuw kleedje past en je staat ondertussen volop in 

beeld bij langslopend winkelend publiek. Creëer dus een zone waarbij de privacy 

gerespecteerd wordt.  

 

En de pashokjes gewoon vanachter in een hoek van de ruimte plaatsen is ook de oplossing niet! 

Wees creatief en make them special 😊. Hieronder zie je een stijlvolle oplossing. In dit ontwerp 

heb ik ze wel midden in de winkel geplaatst, maar toch met volledige privacy doordat de 

pashokjes achter een wand met spiegels geplaats zijn. 



 

4. Je maakt achter in de winkel een kotje met vier 

muren als stockruimte of bureau ruimte. Deze ruimte 

is volledig afgesloten van de rest van je winkel en 

daarmee offer je kostbare winkelruimte op.  

 

Jammer genoeg kunnen we niet toveren en zal stock en 

administratie altijd een plaats nodig hebben in jouw winkel.  

 

Door creatief om te gaan met de andere ‘verloren’ ruimte 

in jouw zaak kan je heel wat van dat materiaal handig 

opbergen.  

Bijvoorbeeld: steek die extra paren schoenen in een zuil 

waarop je 1 paar mooi presenteert. Of maak een volledige 

kastenwand waarin je nissen open laat om producten te 

presenteren (zie foto). De rest kan je dan als kastruimte 

gebruiken om die andere 100 dozen in weg te werken. 

Bijkomend (groot) voordeel: als jouw klant gevallen is voor 

een paar schoenen, maar de maat is onjuist, dan pak jij de 

juiste maat zo uit de kast zonder dat jij de winkel hoeft te 

verlaten. 

 

 

 

 

 

5. Er is geen of een onverzorgd toilet! 

Natuurlijk pleit ik er niet voor dat jouw winkel de plek is waar winkelend publiek te pas en te 

onpas naar het toilet kan gaan. Maar als je al een tijdje aan het winkelen bent en je hebt die 

fantastische outfit gevonden en je staat te wiebelen op je benen omdat je nodig moet. Dan is 

het fijn als er een toilet aanwezig is voor je klanten. Ze zullen je dankbaar zijn. 

Ook hiervan kan je een gezellige en onvergetelijke ruimte maken. Dit zal onbewust een goede 

indruk achterlaten. 

 

 



 

6. Er is geen aparte ruimte aanwezig voor jezelf en 

voor jouw personeel 

Voorkom dat jassen, tassen en andere spullen van jezelf of jouw personeel ergens in een hoekje 

liggen. Het staat niet alleen slordig, het voelt ook niet fijn als jouw spullen zomaar rondslingeren. 

 

Verder is het belangrijk voor jou en voor het personeel dat er een ruimte is waar je even tot rust 

kan komen. Zeker in een pauze is het niet plezant als je klanten je nog steeds kunnen zien en 

wellicht ook vragen aan je stellen. Weg pauze! Jij en de medewerkers hebben gewoon tijd 

nodig om even op te laden, terwijl de andere verkopers die geen pauze hebben ondertussen 

op de winkel passen.  

Denk: “You happy -> clients happy -> more sales.” 

 

7. Klanten lopen weg door een slechte akoestiek 

Heb je dat ook wel eens, dat je ergens binnenloopt en dat je al snel het gevoel hebt dat je weg 

wilt. Dat zou zomaar door de akoestiek kunnen komen. 

Omgevingsgeluiden werken bewust of onbewust vaak op je zenuwen.  

Door een akoestisch spanplafond of stoffen in je interieur te integreren voorkom je dat je klanten 

weg willen of weglopen en niet meer terugkomen. 

 

 



 

Ik heb nog veel meer tips op dit gebied en in de komende tijd ga ik mijn ogen en oren 

openhouden. Als ik nieuwe fouten zie, dan vertel ik je daarover in de nieuwsbrieven die je vanaf 

nu tweewekelijks van mij ontvangt. 

Doe er je voordeel mee. Ik wens je veel tevreden klanten en goede verkopen toe. 

Creatieve groet, 

Tiene Laurent  
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