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TGN stevig 
op koers

FaLkO kOster:  

‘De scheiDiNg OFFLiNe 

eN ONLiNe mOet je 

wegNemeN’

Sinds enkele jaren is Falko Koster 

eindverantwoordelijk voor alle marketing en 

concepten binnen Tegelgroep Nederland. 

Met de steeds groter wordende kapstok van 

partners, formules en concepten is TGN inmiddels 

leverancier met meer dan  

70 tegelmerken, verdeeld over verschillende 

divisies. Het succes van vtwonen tegels en 

duostone neemt ongekende vormen aan en 

wordt ook internationaal vermarkt. De producten 

voor binnen en buiten worden regelmatig op 

televisie aangeprezen. Tegelijk wordt binnenkort 

de gezamenlijk ontwikkelde tegelcollectie van 

Piet Boon officieel uitgebracht. Reden genoeg om 

Falko Koster in Andelst te bezoeken.

ReNée De HAAN 

Van buiten naar binnen
Duostone, de los te verleggen 
buitentegels op een speciale 
foamlaag, ontving recent de 
internationale IF Design Award én 
is winnaar van de RedDot Award 
2015.
De vtwonen buitentegels van 
duostone lopen als een speer”, zo 
opent hij het gesprek. “We 
hebben bijvoorbeeld gezamenlijk 
met Boretti outdoor-campagnes 
gemaakt en daardoor bereik je 
ook echt een ander publiek. Ik kan 
je met trots vertellen, we hebben 
eerder dit jaar het 1000e terras 
mogen leveren. En nummer 1500 
staat op punt van vallen! En dat 
terwijl we pas sinds vorig jaar in 
deze nieuwe markt zijn gestapt 
met een compleet nieuw product. 
Door onze buitentegels concep-
ten proberen we (terras)consu-
menten bewust te maken om juist 
ook in huis tegels toe te passen. 
Voor ons luidt de hoofdvraag: 
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‘Waarom kopen mensen tegel-
niet?’ In het antwoord daarop vind 
je de weg om de eindgebruiker 
beter te bereiken.”

Prestige
In veel prestigieuze projecten 
wordt gelukkig vol overtuiging 
voor keramische afwerkingen 
gekozen. De nieuwste hotels van 
Van der Valk stralen rust uit met 
de mooiste keramische oplossin-
gen. Het schitterende nieuwe 
hoofdkantoor van Jumbo in 
Veghel, verschillende vestigingen 
van De Bijenkorf of bijvoorbeeld 
ook het hoofdkantoor van 
Hunkemöller zijn onlangs op 
soortgelijke wijze getransfor-
meerd. Een geheel nieuwe 
inbreng komt van Piet Boon waar 
TGN een exclusieve samenwer-
king mee is aangegaan om eigen 
tegellijnen te ontwerpen. Een 
eerste glimp hiervan staat bij Van 
Wanrooij, een mega-showroom in 
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Waardenburg, waar naast keukens 
en badkamers nu ook tegels 
nadrukkelijk een echte hoofdrol 
opeisen. Hier is ook, als pilot, een 
geheel nieuw digitaal presentatie-
systeem van TGN opgesteld. 

Persoonlijke tegelcode
Koster licht toe: “We willen een 
systeem van inspiratie, informatie 
en advies aanreiken waarbij offline 
en online vloeiend in elkaar 
overlopen. Of je nu via het 
internet of in een showroom op 
zoek bent naar tegels, door onze 
digitale systemen kun je waar dan 
ook kijken, zoeken en bezig zijn 
met onze tegelcollecties. Als ik 
thuis al ‘bladerend’ via internet 
aan het zoeken ben en diverse 
tegels heb geselecteerd, ontvang 
ik een code. Vervolgens ga ik naar 
de showroom, tik mijn code in op 
een van de grootformaat scher-
men en zie keurig mijn eigen 
geselecteerde tegels in beeld. 
Precies dezelfde beelden en 
informatie die ik thuis al had 
uitgezocht. Hier ga ik direct mee 
verder zonder dat ik eerst van 
alles moet uitleggen. Ik kan via de 
configurator met patronen aan de 
slag, de voegkleur bepalen, de 
breedte aanpassen, meer sferen 
oproepen en natuurlijk de echte 
tegels beoordelen en me gericht 
laten adviseren. Ik kan vervolgens 
ook nieuwe tegels en sferen 
toevoegen.”

Kruimelspoor
Hetzelfde principe werkt ook weer 
als ik thuis verder wil gaan, of 
ergens snel op een tablet of 
smartphone mijn keuzes wil 
bekijken. Ik ben waar dan ook 
altijd up-to-date. Dit stimuleert 
mensen absoluut om naar de 
showroom te komen, want de 
bevestiging van de juiste keuze 
gebeurt nog altijd met het echte 
product in de hand. Het is een 
doorlopende wisselwerking, een 
soort kruimelspoor. Bijzonder 
makkelijk voor de klant, maar 
vooral ook van cruciale waarde 
voor ons als leverancier. We 
vergaren hiermee direct inzicht in 
het oriëntatieproces en het 
gedrag van de consument en 
proberen met de nodige aanpas-
singen steeds betere aansluiting 
te vinden op zijn of haar zoek- en 
koopgedrag. In de toekomst 
voegen we hier nog veel meer 
instrumenten aan toe; met de 
ontwikkeling ervan zijn we druk 
doende. Innovatie staat echt 
centraal bij alles wat we doen.” ■
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Voor retail zijn VS Tiles en Jos Haag verantwoordelijk. Met de apar-
te businessunit Tegelgroep Nederland Exterior worden buitentegels 
vermarkt. Architecten, projectontwikkelaars en franchise & formule-
organisaties worden bediend vanuit Tegelgroep Nederland Projects 
met een imposant ‘werkatelier’ in Andelst. Als geheel maakt TGN 
deel uit van het Franse Saint Gobain. Vanuit het hoofdkantoor be-
moeit Falko Koster zich met de strategie en het (door)ontwikkelen 
van concepten. Zoals ook die van vtwonen voor binnen en buiten-
tegels. Deze totaalconcepten zijn al bij bijna 120 gespecialiseerde 
dealers door heel Nederland te vinden.

meer iNzicht aLs 

het gaat Om het 

zOekgeDrag vaN 

De cONsumeNt
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