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Voorwoord
Voor het project, van het vak Emerging Media (innovatieve media), van periode 3 hebben wij de

opdracht gekregen om een E-book te maken over innovatieve technologieën. Wij hebben hier met
veel plezier aan gewerkt. Door deze opdracht hebben wij allemaal een duidelijke mening gevormd
omtrent de verschillende technologieën en hoe deze zich ontwikkelen binnen de supermarktenbranche. Daarnaast vinden wij het erg interessant om te zien hoe deze technologieën het communicatievak gaan veranderen. In de persoonlijke voorwoorden komen onze visies aan bod.
Graag willen wij mevrouw Brom bedanken voor haar begeleiding en adviezen tijdens het maken
van dit E-book. Zij heeft ons erg goed geholpen om tot een mooi eindresultaat te komen!
Rotterdam, april 2018
Rose van den Hoven
Lars Jacobusse
Tyisha Lieuw-On
Lotte Meerkerk

“Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie.” Steve Jobs
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Persoonlijke voorwoorden
Persoonlijk voorwoord Rose van den Hoven

Aan de slag gaan met innovatieve techno-

logieën als Internet of Things, Artificial Intelligence en Augmented Reality was voor mij
een hele uitdaging, aangezien ik er nog weinig
kennis over had. Dit maakte het onderzoek
naar de technologieën daarom wel erg interessant. Ik kan als communicatieprofessional in
opleiding nu dan ook zeggen dat ik me bewust
ben van de technologische ontwikkelingen en
wat voor impact zij hebben op het communicatievakgebied.
Ik kan nu zeggen dat ik me bewust ben van
de technologische ontwikkelingen, maar dat
was voor het schrijven van dit E-book nog niet
helemaal aan de orde. Wanneer ik een gezellige dag shoppen voor de boeg had, stond ik
niet stil bij de berichtjes die ik van winkels in
de buurt binnen kreeg op mijn smartphone. Of
wanneer ik vraag had over een product die ik
online wilde bestellen en contact had met een
chatbot. En dan nog het Snapchatfilter, waarmee ik vrolijk een selfie maakte, en niet door
had dat ik bijdroeg aan het promoten van een
merk. Het begon me op te vallen dat ik in het
dagelijks leven al veel te maken krijg met al
die technologieën.
Maar wat betekent dat dan voor de commu-

nicatiespecialist? Ik verwacht dat door deze
technologieën de rol van de communicatiespecialist drastisch gaat veranderen. Het persoonlijk contact wordt minder, maar tegelijkertijd
is het van belang dat er ingespeeld wordt op
de klantbeleving. Door middel van Internet
of Things kunnen reclame-uitingen scherper
afgestemd worden op de locatie van de doelgroep. Artificial Intelligence zal veel werk uit
handen nemen van de communicatieprofessional door de inzet van chatbots. Hiermee kan
er beter ingespeeld worden op de trend dat
consumenten gemak en snelheid verwachten.
Echter is persoonlijk contact en aandacht voor
de klant ook erg van belang. Dit is waar Augmented Reality te pas komt. Door middel van
deze technologie kunnen merken extra context
en meer speelse toevoegingen bieden zonder
het menselijk contact kwijt te raken.

Dit is slechts een verwachting gebaseerd
op wat de technologieën nu bieden, maar ik
geloof dat de toekomst nog talloze mogelijkheden biedt. Op ten duur zullen deze technologieën zo geïmplementeerd worden in het
dagelijks leven van de consument, dat ze als
normaal worden beschouwd.

“Een feit is: het communicatievak verandert. Als we daar als
communicatiespecialisten niet
in mee veranderen, dan zijn
we over enkele jaren
overbodig.’’

Rotterdam, april 2018

Een feit is: het communicatievak verandert.
Als we daar als communicatiespecialisten niet
in mee veranderen, dan zijn we over enkele
jaren overbodig. Daarom moeten we de technologieën omarmen en in ons voordeel gebruiken. Als we nieuwe communicatievormen- en
oplossingen bedenken waarmee organisaties
kunnen overleven, dan worden wij de succesfactor van bedrijven én geven we medesturing
aan de organisatie. Wij, communicatiespecialisten, zijn aan zet.

Rose van den Hoven
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Persoonlijk voorwoord Lars Jacobusse

De afgelopen tijd heb ik me bezig mogen

houden met dit E-book en dat was een bijzondere en leerzame ervaring. Gedurende het
proces begon ik het interessanter te vinden en
ik kom tot de conclusie dat ik echt veel geleerd
heb. Ik geef toe dat dat misschien best wel
een beetje cliché klinkt maar ik kan het hardmaken. Toen ik begon met het werken aan dit
E-book had ik werkelijk geen flauw idee wat
‘emerging’ media ongeveer betekent. Inmiddels is niet alleen dat veranderd maar heb ik
ook nieuwe inzichten opgedaan en zie ik al
helemaal voor me hoe we over twintig jaar
boodschappen doen in de supermarkt. En dat
is winst. Want wie weet (of tenminste, sterke
vermoedens heeft) hoe de toekomst er ongeveer uit zou kunnen zien, kan die toekomst
zelf helpen te creëren. En dat niet alleen; wie
dit eenmaal weet ziet ook eerder de uitdagingen en risico’s die er aan ontwikkelingen
kleven.
In een toch al hyper-geïndividualiseerde samenleving, zullen deze ontwikkelingen ervoor
zorgen dat persoonlijk contact afneemt en

mensen in hun eigen bubbel leven. Daarmee
kijken mensen minder naar elkaar om en komen minder uit hun comfortzone. Tegelijkertijd
ontstaan er natuurlijk ook gigantisch veel mogelijkheden. Voor communicatieprofessionals
wordt dat interessant. Er ontstaan ontzettend
veel nieuwe mogelijkheden om je creativiteit
kwijt te kunnen en om techniek slim in te zetten. Er zal alleen maar meer behoefte komen
aan creatieve geesten die het potentieel van
nieuwe techniek weten te benutten. Daarmee
zal de rol van communicatieprofessionals
dominanter en verantwoordelijker dan vroeger
zijn.

“Want wie weet (of tenminste,
sterke vermoedens heeft) hoe
de toekomst er ongeveer uit
zou kunnen zien, kan die toekomst zelf helpen te creëren.”

ted reality, waarbij (bijvoorbeeld) een product
in de winkel wordt verbonden met je telefoon.
Dat betekent dat we nog veel meer omnichannel moeten gaan denken en dat in sommige
gevallen de traditionele grenzen tussen kanalen niet meer vallen aan te wijzen. Daarnaast
zal communicatie meer driedimensionaal zijn
dan ooit, met technieken als VR en AR. De
ontwikkelingen gaan snel en over een paar
jaar zal dit meer en meer realiteit worden.
De toekomst begint nu en dit E-book is een
verkenning. Veel succes met lezen en leren
over de toekomst!
Rotterdam, april 2018
Lars Jacobusse

Wat binnen het communicatie vak volgens mij
vooral zal veranderen is dat letterlijk alles met
elkaar verbonden raakt. Niet alleen via Internet
of Things maar bijvoorbeeld ook bij augmen6.

Persoonlijk voorwoord Tyisha Lieuw-On

Dit E-book is geschreven als onderdeel van

het vak Emerging Media. Als tweedejaars student communicatie merkte ik vorig jaar al dat
je als communicatieprofessional op de hoogte
moet zijn van de laatste technologische ontwikkelingen. Dit omdat technologie heel snel
verandert: ben je niet bij, dan loop je al achter. Echter moet je als bedrijf zo snel mogelijk
moeten kunnen inspelen op technologie, wil je
je staande houden. Technologie wordt namelijk gebruikt om werk uit handen te geven, voor
consument en/of werknemer.
Ik vind dat technologie het werk van een communicatie professional juist lastig maakt. Zo
wordt er steeds meer druk op hen gelegd. Te
denken aan real time: door de technologie van
smartphones verwacht iedereen van elkaar
altijd bereikbaar te zijn, dus ook dat bedrijven
dit zijn. De negen tot vijf mentaliteit is verdwenen. Ook kwam ik tijdens het maken van dit
E-book veel artikelen tegen waarin staat dat
vele beroepen zullen verdwijnen en vervangen
kunnen worden door robots. Ik vind dat best
een enge gedachte.

Deze gedachte komt ook mede door de serie
Black Mirror. Na alle vier seizoenen te hebben bekeken werd ik telkens opnieuw aan
het denken gezet: wat als we doorslaan in
technologie? In elke aflevering gebeuren er in
het eerste opzicht onmogelijke dingen, maar
gaandeweg leer je dat deze situaties zomaar
mogelijk kunnen worden in de toekomst. Want
nogmaals: technologie vernieuwt heel snel.
Geen van de afleveringen hebben een happy ending. Ik denk soms al dat men te ver is
doorgeslagen in deze ontwikkelingen door
bijvoorbeeld het altijd bereikbaar moeten zijn.
Dit verwachten mensen van elkaar.

“Als communicatieprofessional
moet je op de hoogte zijn van
de laatste technologische
ontwikkelingen.”

meer mogelijk maakt. Zo heeft Domino’s Pizza
sinds enige tijd een GPS tracker op de scooters. Zo kan de consument live meekijken
waar de bezorger zich bevindt en dit geeft de
consument alleen maar kans om te klagen als
er wat mis gaat, te denken aan bijvoorbeeld
wanneer de bezorger verkeerd rijdt of er te
lang over doet. Zonder deze tracker kon dit
niet, de consument kon enkel verwachten dat
het bezorgen niet te lang duurde. Ik vraag me
bij zo’n ontwikkeling af wat de volgende stap
is. Live meekijken hoe de pizza gemaakt wordt
en via een webcam kunnen meekijken met de
bezorger?
Technologie maakt het leven grotendeels
makkelijker, maar hierdoor verwachten we ook
weer te veel van onszelf en elkaar.
Rotterdam, april 2018

Ik denk dat deze ontwikkelingen in de toekomst alleen maar meer druk gaan leggen op
het communicatie vakgebied. Ik denk namelijk
dat de consument steeds meer gaat verwachten van bedrijven omdat technologie steeds

Tyisha Lieuw-On
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Persoonlijk voorwoord Lotte Meerkerk

Voor het vak Emerging Media moesten wij

een E-book schrijven over innovatieve technologieën. Als tweedejaars student heb ik nog
weinig te maken gehad met dit onderwerp
en daarom was het zeker een uitdaging. Met
weinig voorkennis heb ik onderzoek gedaan
naar de verschillende technologieën. De innovatieve technologieën zijn Internet of Things,
Location-based services, augmented reality en
artificial intelligence.
De huidige technologische ontwikkelingen sluipen ongemerkt het dagelijks leven binnen. Ik
heb me verdiept in de technologieën en merk
dat veel van de technologieën al op meerdere
manieren worden ingezet zonder dat ik hierbij stil stond. Ik heb al vaker gechat met een
chatbot van de helpdesk, de snapchatfilters
gebruik ik dagelijks, als ik de weg niet kan
vinden gebruik ik gps op mijn telefoon en al
mijn apparaten zijn aan elkaar gekoppeld. In
mijn persoonlijke leven merk ik dus al erg veel
van deze ontwikkelingen, maar ik verwacht
hier ook veel van te merken als toekomstig
communicatiespecialist. Elke technologie heeft

een eigen manier om invloed uit te oefenen,
en voor verandering te zorgen, op het communicatievak. De technologieën bieden de communicatiespecialist zoveel mogelijkheden. Je
kunt je advertenties afstemmen op de locatie
van de doelgroep, je kunt processen versnellen door middel van chatbots, je kunt augmented reality gebruiken om de ervaring te optimaliseren. De mogelijkheden zijn eindeloos en
de communicatiespecialist moet hiervan op de
hoogte zijn om op de meest effectieve manier
te communiceren met de doelgroep.

“De mogelijkheden zijn eindeloos en de communicatiespecialist moet hiervan op de
hoogte zijn.”
Ik geloof dat deze innovatieve technologieën
steeds normaler gaan worden in de samenleving. Dit merk ik nu al. Toen Pokémon Go
uitkwam was iedereen onder de indruk van
de technologie die hierachter zat (augmented
reality). Nu kijkt niemand er nog van op als er
een nieuw spel uitkomt of een nieuw filter te

gebruiken is op Snapchat. Mensen zijn snel
weer gewend aan technologieën. Daarom
denk ik dat de technologieën zich snel blijven
ontwikkelen en in verschillende branches worden ingezet. Vooral binnen de communicatie
denk ik dat technologie een hele belangrijke
rol speelt en gaat spelen. Door deze technologieën kunnen communicatiespecialisten de
doelgroep nog beter begrijpen en inspelen op
hun wensen.
Een ding is zeker: deze innovatieve technologieën gaan veel dingen veranderingen binnen
het communicatievak. Ik geloof alleen niet dat
mensen het zullen ervaren als grote ontwikkelingen, maar dat de technologieën langzaam
gaan zorgen voor verandering en de klanten
alle tijd hebben om hieraan te wennen. Denk
maar aan de snapchatfilters!
Rotterdam, april 2018
Lotte Meerkerk
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Inleiding
De klantbeleving is belangrijk en wordt

steeds belangrijker! De verwachting is dat
klantbeleving de belangrijkste reden wordt
voor het kiezen voor een bepaald merk of
bedrijf. Bedrijven zien het nu al als het belangrijkste onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrenten (van Westerop, F. ,
2017).
Dit E-book geeft antwoord op de centrale
vraag:
“Welke effecten hebben innovatieve media en
technologieën op communicatie (in de context
van retail) en tot welke kansen en uitdagingen
leidt dit voor retailers?”
In het E-book wordt gefocust op de
supermarktenbranche. Alle hoofdstukken

wordt ingezoomd op deze branche en de impact van de technologieën binnen deze branche. Onder de supermarktenbranche worden
alle supermarkten in Nederland bedoeld (CBL,
sd). Binnen de supermarktenbranche wordt
gekeken hoe de technologieën de customer
journey kunnen beïnvloeden. Binnen elk
hoofdstuk wordt een advies geschreven voor
de retailer hoe ze de technologie kunnen
inzetten om de customer journey te optimaliseren.
De customer journey is het thema binnen de
supermarktenbranche omdat de customer
journey, in de tijd waar beleving centraal staat,
belangrijker is dan ooit. De customer journey
is de weg die de consument aflegt naar
beslissen van een aankoop. De reis die de
klant maakt om van een product of dienst

“Elk contact met de consument beïnvloedt hun keuze om wel of
niet terug te komen”– Marco Gala Molina.
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gebruik te maken is heel interessant voor
communicatieprofessionals. De ervaringen en
emoties die de consument ervaart gedurende
de klantreis geeft nieuwe inzichten. Deze
inzichten kunnen gebruikt worden om de klantreis te verbeteren (Customer Journey Definitie
, sd). Als je de klantreis optimaliseert zorgt
dit voor een positieve beleving in de winkel.
Hiermee kun je als bedrijf of merk je onderscheiden!
Het antwoord op de centrale vraag wordt
geformuleerd aan de hand van verschillende
hoofdstukken over opkomende technologieën.
Elk hoofdstuk heeft eenzelfde opbouw waarin
een aantal belangrijke punten worden behandeld. Als eerst wordt besproken wat de
technologie inhoudt. Vervolgens wordt
gekeken naar belangrijke trends binnen deze
technologie en welke impact dit heeft op
communicatie. Vervolgens worden de
belangrijkste spelers benoemd. Daarna wordt

de invloed die deze onderwerpen hebben
op de communicatie tussen de retailer en
consument uitgewerkt en uitgelegd tot welke
veranderingen dit leidt. Als laatst wordt inzicht
gegeven in hoe dit de communicatie tussen de
retailer en consument verbetert en/of
verandert.
In het eerste hoofdstuk worden de technologieën internet of things en location-based
services besproken. In hoofdstuk twee komt
artificial intelligence aan bod. Vervolgens is er
een hoofdstuk over augmented reality. Dit zijn
de technologieën die besproken worden. Na
deze technologieën zijn er twee hoofdstukken
over retailcases. Als eerst een lokale retailcase over ‘tap to go’ en daarna een internationale retailcase over de supermarkt van de
toekomst. Hoofdstuk zes is een interview met
trendwatcher Lieke Lamb. Tot slot wordt er in
de conclusie antwoord gegeven op de centrale
vraag.

12.

Supermarkten

Virtual reality
Communicatieprofessionals

Location-based services
Experts

What’s in it for retail?
Internet of things
Artificial intelligence
Beleving

Klantreis
Augmented reality
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1. Hoe Internet of Things de
supermarktbranche verandert
Internet, sociale media en slimme technologieën veranderen de baan

van een retailer op drastische wijze. Steeds meer consumenten doen
hun aankopen en zelfs hun dagelijkse boodschappen op het internet.
De druk om ook ‘online’ te gaan wordt door steeds meer traditionele
winkels gevoeld en erkend. Het is de tijd van ‘Smart Retail’: met het
internet verbonden toepassingen in winkels en supermarkten die zowel
de klantervaring als de bedrijfsvoering verbeteren (Heida M. , 2017).
In dit hoofdstuk wordt er stilgestaan bij de technologieën Internet Of
Things en Location Based Services en wat zij voor mogelijkheden
bieden voor de supermarktbranche.
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Hoofdstuk 1: Hoe Internet of Things de supermarktbranche verandert

Internet of Things

‘Slim verbonden apparaten die bedrijven
gebruiken om beter zicht te krijgen op de
identificatie, locatie en staat van producten,
eigendommen, transacties en mensen om zo
effectievere en snellere beslissingen te kunnen nemen en om de interactie met klanten
te verbeteren (Internet of Things Nederland,
2018)’. Iets korter door de bocht is: ‘Een voorgestelde ontwikkeling van het internet, waarbij
alledaagse voorwerpen zijn verbonden met
het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen’
(Internet of Things Nederland, 2018).

Location Based Services

Eén element binnen Internet of Things (IoT) is
locatie. De technologie Location Based Services (LBS) is volledig gericht op de locatie van
consumenten, maar zou niet kunnen functioneren zonder IoT. Location Based Services
heeft alles te maken met de locatie van mensen. Bedrijven gebruiken deze locaties om te
achterhalen waar deze persoon op een specifieke locatie behoefte aan heeft en voor welke ze content ze wel of niet openstaan. Ook

geeft de plek waar je bent een indicatie van je
interesses en mentaliteit (Marketing termen,
2018).

“Als er een technologie is die
in 2018 relevanter wordt dan
ooit, dan is het wel Internet of
Things.”
1. Concurrenten moeten samenwerken
IoT-marktleiders realiseren zich steeds meer
dat samenwerken belangrijk is om te kunnen
blijven innoveren; zelfs concurrenten zoeken
elkaar op in deze samenwerking (Credit expo,
2018).

Zes IoT-trends

Als er een technologie is die in 2018 relevanter wordt dan ooit, dan is het wel Internet
of Things. De marktleiders zullen meer met
elkaar gaan samenwerken en door de intrede van kunstmatige intelligentie en machine
learning in IoT-platforms zullen er nieuwe
bedrijfsmodellen ontstaan. Er zijn zes trends
binnen IoT die het komende jaar verwacht
kunnen worden (Credit expo, 2018).

2. Meer dan alleen het verbinden van
apparaten
Zonder gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en machine learning zullen IoT-platforms niet overleven. Leveranciers zorgen er
daarom voor dat IoT-platforms niet alleen apparaten verbinden en data verzamelen, maar
ook geschikt zijn voor data-analyse door middel van kunstmatige intelligentie en machine
learning (Credit expo, 2018). In het volgende
hoofdstuk zal hier verder op ingegaan worden.
15.
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3. Afvallers door concurrentie
Er zijn meer dan 300 verschillende IoT-platforms op de markt; van B2B en B2C tot branche-specifieke platforms die gespecialiseerd
zijn in dataconnectiviteit en beheer. Komend
jaar zullen we de eerste afvallers en overnames tegenkomen – vooral door grote softwarebedrijven en nieuwe joint ventures (Credit
expo, 2018).
4. Verticaal is het nieuwe horizontaal
Horizontale IoT-platforms zijn in volle ontwikkeling en winnen langzaam maar zeker marktaandeel. Naarmate de markt meer standaardiseert, zullen meer partijen zich differentiëren
door middel van specialisatie. Nieuwe en
bestaande leveranciers zullen vooral waarde
gaan toevoegen door zich te onderscheiden
met op maat gemaakte oplossingen in specifieke markten of sectoren (Credit expo, 2018).
5. Nieuwe zakelijke kansen
Nieuwe bedrijfsmodellen zorgen voor nieuwe
zakelijke kansen, zoals assets-as-a-service.
Nieuwe efficiency-modellen zorgen niet alleen

voor een kostenverlaging, maar geven ook
een beter inzicht in de assets binnen de organisatie (Credit expo, 2018).
6. Smart devices zijn zó 2017
Vergeet slimme apparaten; de analytische
apparaten komen eraan. Hardwareleveranciers bedenken creatieve oplossingen waarbij
IoT en geavanceerde analyse-mogelijkheden
vooraf zijn geïnstalleerd op apparaten (Credit
expo, 2018).

Specialisatie en nieuwe
bedrijfsmodellen

Met name de trends ‘Verticaal is het nieuwe
horizontaal’ en ‘Nieuwe zakelijke kansen’
kunnen enorm van waarde zijn voor de supermarktbranche. Aangezien de markt van supermarkten een massamarkt blijft, is het al te
meer van belang dat supermarkten zich gaan
specialiseren. Duurzaamheid wordt voor de
consument steeds belangrijker bij haar keuze
om bepaalde voedingsmiddelen wel of niet
te consumeren. De consument wil zijn eten
kunnen vertrouwen, dus eist transparantie op

het gebied van milieu, dierenwelzijn, gezondheid en voedselverspilling (Rabobank, 2018).
Een supermarkt kan er voor kiezen zich hierin
te specialiseren en zich daarmee te onderscheiden van andere supermarkten. De trend
‘Nieuwe zakelijke kansen’ kan hiervoor de
nieuwe efficiency-modellen aanreiken. Denk
aan de inzet van digitale signage, waarbij de
klant achtergrondinformatie over producten
kan opzoeken op videoschermen in de winkel
(Heida M. , 2017).
Een ander innovatief model is print- en scanoplossingen. Retailers kunnen door middel
van print- en scanoplossingen slimmer inspelen op de vraag en tegelijkertijd hun voorraad
beter onder controle houden. Handheld scanners kunnen gebruikt worden om ieder product dat door de handen van een werknemer
komt te registreren, zodat op ieder gewenst
moment duidelijk is waar deze is. Een enorme
vooruitgang in bewaking van voorraden en
heel handig om bij te houden op welk moment
bepaalde producten goed en niet goed kopen
(Heida M. , 2017). Met dit model kan boven16.
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dien de klantreis van de consument beter in
kaart worden gebracht. Supermarkten kunnen
de productschappen aanpassen en er zo voor
zorgen dat de consument een andere route
door de winkel loopt.
Een ander model die de customer journey
van de klant kan verbeteren, is omnichannel.
Retailers kunnen met omnichannel de online
verkoop combineren met een offline aanwezigheid. Zo kunnen er bijvoorbeeld online
producten besteld worden, die in de winkel
opgehaald kunnen worden; of andersom kan
de winkel dienen als een showroom waar de
klant het product kan zien, voelen en testen
– en vervolgens online bestellen (Heida M. ,
2017). De trend van Location Based Marketing (LBM) biedt ook kansen om een brug te
slaan tussen de online en offline wereld. LBM
maakt gebruikt van locaties van de doelgroep
om contact te leggen op een voor hen relevante tijd én plaats. Dat betekent, naast mobiele
advertenties, ook offline het gezichtsveld van
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je doelgroep binnentreden. Dus de boodschap
die op digitale reclameborden staat, is identiek
aan de advertentie op het mobiele scherm van
een gebruiker, die zich op dat moment in de
buurt bevindt (De Geus, 2017).

Voorlopers in IoT en LBS

De supermarktbranche is de laatste tijd sterk
veranderd. De concurrentie is hoger dan ooit.
(Nolles, J. , 2015). Onderscheidend zijn is
daarom nog belangrijker dan het al was. Om
deze reden zijn supermarkten genoodzaakt
om op de trends, die hierboven zijn omschreven, in te spelen. De grootste Nederlandse
speler is de Albert Heijn, maar ook de Jumbo
ontgaat het belang van IoT en LBS niet.
In Nederland loopt supermarktdominant Albert Heijn inmiddels voorop met het inzetten
van Internet of Things-toepassingen in hun
dagelijkse activiteiten. Zo gebruikt de AH
vriezer- en koelingsunits met sensoren die de
temperatuur van bevroren of gekoelde producten reguleren, en waar nodig aanpassen. Ook
maakt de supermarkt gebruik van een scan-

ning- en printoplossing (Heida M. , 2017).
Een voor de klant meer zichtbare toepassing
is de AH-smartphone app. Deze laat klanten
onder andere boodschappenlijstjes maken,
die ook door gezinsleden bijgewerkt kunnen
worden. Vervolgens berekent deze de handigste looproute door de winkel. Overigens kan
de app ook gelinkt worden met je smartwatch,
waardoor je ‘handsfree’ kunt winkelen: je horloge stippelt de route voor je uit en leidt je door
de winkel. Mocht je even snel boodschappen
willen halen, dan kan een klant gebruik maken
van de ingebouwde smartphone scantoepassing. Deze stelt de klant in staat om direct via
zijn telefoon de producten te scannen en te
betalen (Heida M. , 2017).
Ook Jumbo is een belangrijke speler bij het
inzetten van Internet of Things. Door hun
ontwikkelde app kun je altijd en overal je
boodschappenlijstje aanvullen. Onderweg kun
je inspreken wat je nodig hebt en zodoende
worden deze producten aan je lijstje toegevoegd. Deze functie is sinds september al

beschikbaar. Hiervoor was het al mogelijk om
de producten die je al in huis had te scannen
waarna het direct in je digitale winkelmand
geplaatst wordt (Hallema, T., 2017).
De Albert Heijn en de Jumbo zijn echter niet
de enige supermarkten die experimenteren
met dergelijke opties. In de komende jaren
zullen deze toepassingen steeds meer vanzelfsprekend worden, en van een trend
veranderen in onze dagelijkse realiteit.

“Handsfree winkelen:
je horloge stippelt de route
voor je uit en leidt je door de
winkel.”
Verandering is de nieuwe
standaard

Internet of Things en Location Based Services
leiden tot een aantal fundamentele veranderingen in hoe retailers omgaan met de consument en vice versa. Klanten zijn op veel meer
‘touchpoints’ actief dan alleen in de winkel.
Mensen komen veel meer online in contact. Ze
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bestellen producten van een afstand en komen minder in de winkel zelf. Sommige consumenten zullen zelfs helemaal niet meer in de
winkel komen. Dat betekent dat er een grotere
fysieke afstand komt tussen retailer en consument. Het contact zal meer via bijvoorbeeld
een chat of telefonisch verlopen. Daarmee zal
ook het aantal persoonlijke contactmomenten
verminderen (Machielsen, 2017).

zijn vormen voor de consument, waarvan de
inkooptaken grotendeels worden verricht door
machines. Dit heeft als gevolg dat het aantal
personeelsleden op de winkelvloer zal dalen
(Machielsen, 2017).

Wanneer consumenten wel in de winkel komen, verandert er ook een hoop. Wie nu een
supermarkt inloopt, komt in aanraking met medewerkers; om even te vragen waar iets ligt,
om productinformatie te vragen en om af te
rekenen. Op het moment dat de verschillende
apparaten binnen een supermarkt ‘intelligent’
met elkaar verbonden zijn, zal dit het persoonlijk contact veranderen. In de supermarkt van
de toekomst kopen consumenten hun boodschappen door zelf de producten te scannen
en automatisch af te rekenen via een app. De
app stippelt de snelste route uit, vertelt je waar
welk product ligt en geeft extra productinformatie. De supermarkt zal meer een maga19.

What to do?
In de tijd van Smart Retail zijn Internet of Things en Location Based Services allesbepalende technologieën. Gezamenlijk zorgen zij voor de verbetering van de klantervaring en
bedrijfsvoering. Er zijn verschillende trends die van belang zijn voor retailers. Marktleiders
zullen ten eerste meer met elkaar samenwerken en de verwerking van kunstmatige intelligentie en machine learning in IoT-platforms leidt tot nieuwe bedrijfsmodellen. Voor de
supermarktbranche is met name specialisatie en het inzetten van nieuwe efﬁciency-modellen erg belangrijk om zich te kunnen onderscheiden. Daarnaast biedt de implementatie van
Location Based Marketing kansen om een brug te slaan tussen de online en ofﬂine wereld.
De supermarkten Albert Heijn en Jumbo heabben het belang van deze trends al ingezien
en passen de technologieën veelvuldig toe in hun dagelijkse activiteiten. De belangrijkste
verandering in de omgang met de consument is dat het persoonlijk contact minder wordt.
Tegelijkertijd zal het contact dat er wél is intensiever en persoonlijker moeten zijn. Doordat
intelligente apparatuur meer gaan overnemen, zal de klant een winkel sneller als onpersoonlijk ervaren. In een tijd waar klantbeleving prioriteit nummer één is, is het van belang
dat retailers investeren in de touchpoints waar nog wel mensen bij betrokken zijn. Op die
punten is een persoonlijke, klantvriendelijke benadering noodzaak.
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2. Robots in de supermarkt?
Eerder dan je denkt!
Kunstmatige intelligentie, Artiﬁcial intelligence ofwel AI is misschien

wel de technische ontwikkeling van de toekomst en het gaat ons leven
op zijn kop zetten op een manier waarbij de digitalisering van de afgelopen tientallen jaren verbleekt. In dit hoofdstuk wordt vooral de focus
gelegd op wat AI is, hoe supermarkten hierop in kunnen spelen en hoe
het uiteindelijk het winkelgedrag van de consument kan en zal beïnvloeden.

22.

Hoofdstuk 2: Robots in de supermarkt? Eerder dan je denkt!

Artiﬁcial intelligence

Als eerst is het belangrijk om een duidelijk
beeld te hebben van wat artificial intelligence is. Artificial Intelligence betekent dat een
machine leert door ervaringen en een soort
zelflerend bewustzijn heeft (Bregt, 2018) Door
slimme algoritmes hoeft niet alles meer geprogrammeerd te worden, maar ‘leert’ een computer zichzelf dingen aan. (Hartman, 2018) Je
zou kunnen zeggen: Artificial Intelligence is
de intelligentie waarmee machines, apparaten
en software zelfstandig problemen oplossen.
De apparaten reageren op data of impulsen
uit hun omgeving en op basis daarvan zijn
zij in staat dit zelf op te lossen. De apparaten
imiteren als het ware het denkvermogen van
de mens. Het gaat bij kunstmatige intelligentie
dus niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid (zelfstandig) te leren en beslissingen
te nemen (Mediawijsheid, sd).

Het verschil Maching Learning en Artiﬁcial Intelligence
De apparaten zijn zich daarentegen niet
bewust van de taken die ze uitvoeren.

Ze denken niet zoals wij mensen dat doen.
De apparaten volgen enkel algoritmes en
herkennen daarmee bepaalde patronen.
Door van hun eigen fouten te leren leveren
ze een steeds beter resultaat: dit wordt ook
wel Machine Learning (ML) genoemd. Machine Learning is niet per se een onderdeel van
kunstmatige intelligentie (Mediawijsheid, sd).
De fundamentele basis van zowel AI en ML is
algoritmes gebruiken om gegevens te analyseren, er wijzer van te worden en vervolgens
een bepaling of voorspelling te maken over
iets in de wereld. Er zit echt een groot verschil
tussen deze vakgebieden. Bij Artifical Intelligence wordt er handmatig software gecodeerd
met een specifieke set instructies om een bepaalde taak te bereiken. Bij Machine Learning
wordt de machine echter getraind door gebruik
te maken van grote hoeveelheden data en
algoritmen die het apparaat de mogelijkheid
biedt om te leren hoe de taak uitgevoerd kan
worden (Broek, sd). Snap je het nog? Deze
vormen van technologie kunnen heel handig
zijn, het neemt namelijk denkwerk over van de
mens. Voor bedrijven is dit een groot voordeel

en ook klanten hebben hier uiteindelijk veel
profijt van.

“Voor bedrijven is dit een groot
voordeel en ook klanten hebben
hier uiteindelijk proﬁjt van.”

Alles is beschikbaar in de
cloud

Er wordt in de toekomst steeds meer mogelijk
via de cloud (zzpservicedesk, 2016). Grote
bedrijven die ervaring hebben met AI delen
hun technologie zodat anderen er gebruik van
kunnen maken. Grote spelers die al heel ver
zijn met AI zijn bedrijven als Google, Amazone, Facebook of IBM, (Tilley, 2017). Deze
bedrijven sloten een zogenaamde ‘AI Pact’ om
samen te werken op het gebied van Artificial
24.
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Intelligence. En dat is best uniek, omdat deze
bedrijven normaal gesproken grote rivalen
zijn. Dit alles geeft dus aan dat deze bedrijven
de toonaangevende spelers in Artificial Intelligence zijn. Google heeft zelfs een platform
ontwikkeld waarmee ze AI beschikbaar stellen
aan andere bedrijven (Emerce, 2018). Dit platform heet CloudAuto ML en hier deelt Google
iets van de enorme ervaring die ze hebben
met Machine Learning en Artificial Intelligence.
Google beschikt dus over veel techniek die
niemand anders heeft en wil controle houden
over én geld verdienen door het uitrollen van
die techniek door andere bedrijven. Dit biedt
mooie kansen voor bijvoorbeeld supermarkten.

bijvoorbeeld ladders verplaatst. Handig! Hoe
het werkt: de menselijke werknemers worden
tijdens hun werkzaamheden door een robot
geanalyseerd door middel van artificial intelligence en 3D vision systemen. De robots
‘leren’ op deze manier wat er tijdens de werkzaamheden moet gebeuren en hoe de robot
daarbij ondersteuning kunnen bieden. Het is
dus de bedoeling dat de robots zelf bepalen
wanneer de werknemers iets nodig hebben
en deze hulp bieden voordat de werknemers
hiernaar vragen (Brinded, 2015).

Klantenbinding

Een robot als collega

De Britse online supermarkt Ocado is hier een
goed voorbeeld voor. Zij gaan gebruikmaken
van robots, dit zit momenteel nog in een testfase. Die robots zijn er niet om de werknemers
te vervangen, maar juist om hen ondersteuning te bieden. Zo worden onder andere de
juiste gereedschappen aangegeven of worden

ligence voor supermarkten toe te passen is in
de praktijk. Zo kan AI ook helpen bij de klantbeleving. Denk bijvoorbeeld aan een zelfrijdende winkelkar die alle producten ophaalt.
Hierdoor hoeft de consument zelf vrij weinig
meer te doen. Een andere mogelijkheid is
een beveiligingsrobot die ervoor zorgt dat er
niets gestolen wordt. Dat scheelt toch voor
de supermarktmedewerkers of de eventuele
beveiligers. Of wat dacht je van een echte
‘productvind-robot’ (Kumar, 2016). Nooit meer
urenlang de supermarkt doorzoeken voor die
speciale thee die gewoon op blijkt te zijn. Op
deze manier bespaart de consument tijd.

Je persoonlijke
boodschappenhulpje

Er zijn talloze manieren waarop artificial intel-

Wanneer de robots enkel hulp bieden voor
werknemers draagt dit proces ook bij aan
een maximale klantbeleving. Want wanneer
de ‘saaie’ handelingen worden overgenomen
door robots, blijft dit op de achtergrond (Ruiten, 2017). Op deze manier heeft het supermarktpersoneel meer tijd die zij aan klanten
kan besteden. Zo kun je het zien als een
win-win situatie! Daarnaast is een belangrijke
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trend dat klanten gemak en snelheid verwachten (Bregt, 2018). Ze willen moeiteloos iets
kunnen bestellen, zonder dat ze er op hoeven
te wachten of te veel moeite hoeven doen.
Ook wordt de relatie met de klant belangrijker.
Waar het vroeger het belangrijkst was om een
transactie of conversie te creëren, moeten de
medewerkers zich nu meer focussen op het
aangaan van een relatie met de klant. Een
trend die daarmee samenhangt, is de trend
dat mensen meer persoonlijk willen worden
benaderd en niet een standaardoplossing willen. Zij willen een persoonlijke touch dus niet
bijvoorbeeld een standaard bericht, een standaardhandeling. Mensen willen niet meer als
nummertje worden gezien. Want een beetje
persoonlijke aandacht voelt veel fijner dan een
massaproduct, toch?
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Van testfase naar realiteit
Al met al maakt het dus niet uit of je de schappen in de supermarkt aan het vullen bent of
juist in de rij staat je boodschappen af te rekenen: Artiﬁcial Intelligence is in staat een boel
werk uit handen te nemen waardoor iedereen meer tijd heeft voor andere dingen. Zo kan de
consument sneller naar huis en kan de medewerker in de supermarkt hen meer en betere,
persoonlijke service bieden. Momenteel is artiﬁcial intelligence vooral in de testfase, maar
in het tempo waarmee technologie zich momenteel ontwikkelt wordt het zeer interessant
om te volgen wat Artiﬁcial Intelligence in de toekomst nog meer voor retailers gaat
betekenen.
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3. Boodschappen doen met
een gekleurde bril; hoe AR de
supermarkt verandert
Welke betekenis kan augmented reality hebben in het verbeteren van

de customer journey in supermarkten, hoe diepgaand zal het zaken
veranderen en wat zijn de belangrijkste trends op dit gebied? Allemaal
vragen waar dit hoofdstuk op ingaat. Maar de eerste vraag is: wat is
augmented reality? Augmented reality (AR) is een techniek die vaak
verward wordt met virtual reality. Het verschil met virtual reality is dat
augmented reality een laagje over de echte werkelijkheid is, terwijl
virtual reality een complete ﬁctieve werkelijkheid is (applecoach.nl,
2018). Je bevindt je bij virtual reality in een schijnwerkelijkheid (vrwebwinkel.nl, 2017). Je bent min of meer afgesloten van de omgeving,
omdat je een speciale bril of headset op hebt. Augmented betekent
letterlijk toegevoegd. Je ziet en beleeft de omgeving met een extra
virtuele dimensie. Dat is dus een wezenlijk verschil.
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Voorbeelden

Al sinds de jaren vijftig(!) zijn er vormen van
augmented reality bekend (iculture.nl, 2018).
Straaljagerpiloten gebruiken het om informatie
in hun ooghoeken te hebben en tegelijkertijd
rond te kunnen kijken naar de omgeving. In
auto’s is deze techniek al sinds jaar en dag
bekend in de vorm van het head-up display.
Dit is een functie waarmee bestuurders op de
weg kunnen blijven kijken en toch informatie,
zoals de snelheid, af kunnen lezen op de voorruit of een klein stukje glas daarvoor. Deze
techniek is behoorlijk in opkomst en hoewel
het al lang bestaat, pas de laatste jaren in
relatief veel auto’s te zien.

Augmented reality in 2018

In 2017 is AR opgekomen als een technologie
met veel potentie in de bedrijfswereld.
Het wordt steeds meer ingezet en in 2018 zal
de technologie verder groeien. Er zijn een
aantal trends in 2018 over augmented reality.
Een hele belangrijke trend is dat virtual reality
niet langer wordt gezien als de ‘next big thing’,
maar augmented reality. Vooral Pokemon Go
heeft AR op de kaart gezet als een technologie waarbij geld te verdienen is. De tweede
trend is dan ook dat meer industrieën AR gaan
aannemen. Er worden zelfs tools gemaakt die
gebruikt kunnen worden tijdens operaties. Als
derde is te zien dat meer merken AR gaan
inzetten. Een goed voorbeeld hiervan is Ikea
met de AR-app die zij hebben geïntroduceerd.
Met deze app kan een meubel in een fictieve
woonkamer worden ‘geframed’. Hierdoor is de
commerciële perceptie van AR erg veranderd.
Het liet meerdere bedrijven de potentie zien.
De laatste trend is dat AR ‘normaler’ wordt
omdat kleinere bedrijven de technologie gaan
aanbieden. Ze gaan ervoor zorgen dat AR niet
alleen op een iPhone kan worden gebruikt,

maar ook op goedkopere mobiele telefoons.
Hierdoor wordt de technologie goedkoper en
zullen meer mensen het kunnen gaan gebruiken.
Al met al wordt AR steeds groter. Een recent
rapport geeft aan dat er een ‘tipping point’
(kantelpunt) komt waardoor AR explodeert
onder de mensen. In de toekomst zal er in elk
huis een AR-apparaat te vinden zijn en voor
elke mobiele telefoon zal de technologie beschikbaar worden gesteld (Lampix, 2018).

“Er komt een kantelpunt
waardoor AR explodeert onder
de mensen.”
Belangrijke spelers

Een groot internationaal bedrijf dat al heel ver
is met augmented reality, is Apple (iculture.
nl, 2018). Het wordt door dit bedrijf gebruikt
voor HDR-fotografie, panoramafoto’s en portretfoto’s. De directeur van Apple, Tim Cook,
beweert dat augmented techniek in de komende periode één van de belangrijkste ontwik30.
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kelingen wordt voor Apple (Joosten, 2018).
Maar ook andere grote bedrijven als Google
en Facebook zijn er druk mee in de weer. Wat
interessant is, is dat Apple augmented reality
interessanter en relevanter vindt dan virtual
reality. De reden is dat augmented reality het
contact tussen mensen aanvult; het biedt context en extra toevoegingen en is daarmee een
nieuwe dimensie in menselijk contact. Virtual
reality staat daarvoor teveel los van de echte
werkelijkheid.

AR in het dagelijks leven

Het is misschien lastig voor te stellen hoe augmented reality in de supermarkt een rol kan
spelen. Op dit moment is augmented reality
vooral iets dat voor komt op smartphones met
behulp van de camera. In veel gevallen is het
zo dat er een zogenaamde ‘marker’ wordt gebruikt, waarmee een telefoon (of vooral: app)
weet wat er moet worden getoond (iculture.nl,
2018). Vaak is dit een QR-code of barcode die
moet worden gescand. Maar als dat je allemaal niks zegt is er natuurlijk één heel voor
de hand liggend voorbeeld: het Snapchat-fil-

ter. Dit is het ultieme voorbeeld van hoe veel
mensen augmented reality nu al gebruiken
in hun dagelijks leven. Snapchat gebruikt de
filters als een laag over de werkelijkheid door
een leuke filter toe te voegen. Deze techniek
maakt dat Snapchat erg populair is geworden.

AR in de supermarkt

Net als bij internet of things en location based
services is er op het gebied van augmented
reality één supermarktketen die vooroploopt:
Albert Heijn (Garstenveld, 2017). Zo had AH
vorig jaar een actie met verzamelkaarten van
dino’s. Via een speciale app konden de dino’s
van de kaarten tot ‘leven’ worden gebracht.
Nog een voorbeeld: stel jezelf voor dat je bij
AH een ‘Franse scharrelkip kipfilet’ wilt bekijken met augmented reality. Je kunt dan een
app downloaden die ‘AH Productscanner’
heet, waarmee je het product scant. Vervolgens verschijnt er voor het beeld van je
telefooncamera een boerenkar met varkens
eromheen. De bovenstaande voorbeelden
zijn vooral leuke toevoegingen. In de toekomst
zullen er echter ook steeds meer serieuze

toepassingen komen. Denk aan productinformatie over de herkomst van eieren die op
je scherm wordt getoond of kookinstructies
zodra je de camera op de spaghetti richt (Xie,
2016). En als je bij de zalm komt en je camera
richt komen er zomaar vijf recepten met zalm
tevoorschijn geplopt. Nu worden er nog weinig
serieuze toepassingen ingevoerd in de supermarkten. Dit heeft er vooral mee te maken
dat AR nog in de kinderschoenen staat en
supermarkten eerst willen experimenteren met
opties waarbij er minder fout kan gaan. Daarnaast kan het een stuk beleving toevoegen die
feitelijk misleidend is. Er is nu al een bepaald
soort kweekzalm die via de ‘AH Productscanner’ wordt getoond met een animatie van vrij
rondzwemmende zalm in een bergbeekje. In
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werkelijkheid is het dus kweekzalm. AH kan
niet op de verpakking zetten ‘wilde zalm’, maar
ze kunnen met AR wel de suggestie wekken.
Daarmee hebben dit soort toepassingen dus
wel degelijk nut.

Veranderingen door AR

De manier waarop mensen in de winkel komen en de relatie tussen retailer en consument verandert door AR. Er wordt een stuk beleving toegevoegd (Dan McKone, 2016). Een
belangrijk toverwoord (en misschien ook wel
jeukwoord) in deze tijd, is beleving. Dat is wat
AR vooral kan toevoegen. De hele customer
journey, van begin tot eind, kan worden verrijkt
met allerlei creatieve toepassingen van augmented reality (augmentedpixels.com, 2014).
Daarnaast is het ook een schijnwereld die (net
als bijvoorbeeld sociale media) makkelijk valt
te manipuleren. Het voorbeeld van de illusie
van wilde zalm bij kweekzalm geeft dit al aan.
Wat er dus verandert is dat er tussen de werkelijkheid en de consument (en tussen retailer
en consument) een nieuwe ‘buffer’ komt te
zitten. Er komt als het ware meer afstand van

de werkelijkheid. Niet doordat een deel van
de werkelijkheid wordt weg gefilterd, maar
juist doordat er iets aan wordt toegevoegd.
Dat is een vrij unieke ontwikkeling. Of we het
nu hebben over (sociale) media, reclame,
marketing of wat dan ook: bijna altijd biedt het
een stukje van de werkelijkheid, een selectief
beeld. Hier wordt juist iets toegevoegd aan
de al bestaande werkelijkheid. Daarmee kan
deze werkelijkheid worden gecorrigeerd en
het beeld bijgestuurd. Ook als het gaat om de
klantbeleving (customer journey) en producten
in de supermarkt is dit relevant en een ontwikkeling om te volgen.
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Hoofdstuk 3: Boodschappen doen met een gekleurde bril; hoe AR de supermarkt verandert

Benut alle kansen!
De manier waarop we winkelen zal de komende jaren ingrijpend veranderen en is de laatste jaren ook al veranderd, door de komst van augmented reality. Het persoonlijk contact
tussen consument en retailer neemt af. De nieuwe dimensie die met augmented reality aan
de realiteit wordt toegevoegd, zorgt ervoor dat de werkelijkheid kan worden geframed in
een bepaald kader. Dat is niet alleen maar negatief. Voor supermarkten biedt dit kansen;
met augmented reality kunnen koppelingen en associaties worden gelegd die in de echte
werkelijkheid net te ver zouden gaan. Daarnaast is het voor supermarkten aan te bevelen
om nu al te beginnen met het inzetten van augmented reality om extra informatie te geven
bij producten. De customer journey kan verrijkt worden met allerlei creatieve toepassingen
van augmented reality. Deze techniek is (in tegenstelling tot een aantal andere in dit ebook
behandelde technieken) al vrij ver ontwikkeld en volop beschikbaar. Daarom zouden supermarkten nu al moeten investeren in deze technologie, in plaats van af te wachten wat
de ontwikkelingen zijn. Daarbij is het wel belangrijk dat supermarkten zichzelf reguleren en
zichzelf morele codes opleggen. Anders worden onvermijdelijk ethische grenzen
geschonden.
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“Innovation is change that
unlocks new value.”
- Jamie Notter
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De supermarkt van de toekomst is een feit
Altijd al willen weten waar de producten in de supermarkt vandaan komen? Wil je informatie binnen hand-

bereik over de spullen in jouw winkelkarretje? Dat kan in Milaan, Italië makkelijker dan in elke andere supermarkt. Eind 2016 is daar namelijk de supermarkt van de toekomst geopend. Met augmented reality wordt
een nieuwe manier van winkelen geïntroduceerd.
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Internationale case

Van prototype naar realiteit

Carlo Ratti is de bedenker van de supermarkt
van de toekomst. Hij is een designer, MIT
professor en schrijver. Carlo zit vol met ideeën
over hoe data-gedreven technologie de wereld
kan veranderen. Een van zijn ideeën is een
slimme, interactieve supermarkt. Hij presenteerde deze supermarkt voor het eerst in 2015
op de World Expo. Het prototype is het volgende jaar realiteit geworden. De supermarkt
van de toekomst is geopend in een winkel van
Coop Italia, de grootste supermarktketen van
Italië. De winkel is duizend vierkante meter
en houdt ongeveer zesduizend producten op
interactieve planken (Xie, J. , 2016).

De werking van de
superwinkel

Wat de innovatieve supermarkt zo bijzonder
maakt, heeft alles te maken met de inzet van
augmented reality. Alle producten zijn georganiseerd op interactieve tafels en planken.
Als consumenten naar een product toe lopen,
om deze op te pakken, activeren zij een bewegingssensor. Hierdoor wordt het scherm

boven het product geactiveerd en laat relevante informatie zien die opgehangen zijn als
‘augmented labels’ (dit is de informatie die op
de schermen boven de consumenten te lezen
is). Er komt dus een laag op de werkelijkheid
waarop de consument informatie kan lezen.
De informatie die nu beschikbaar is gaat over
de voedingswaarde, de aanwezigheid van
allergenen en instructies/tips voor afvalverwerking (Xie, J. , 2016).
Daarnaast is er een gescheiden muur met
meer dan vijftig monitors die ook een groot
scherm vormen om extra informatie te bieden.
Deze informatie is gericht op het promoten van
een bewustere en duurzamere consumptie.
Daar kunnen consumenten de bestverkochte
producten, kooksuggesties en meer zien (Xie,
J. , 2016).
Op de afbeeldingen hiernaast worden de
augmented labels weergegeven.
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Een nieuwe indeling

De indeling van de producten is anders dan in
een typische supermarkt. Eten en drinken dat
gemaakt is van dezelfde ingrediënten staan
bij elkaar. Druiven staan bijvoorbeeld naast
de wijn. Ook is er een belangrijke verandering
gemaakt om de klant een leukere ervaring te
bieden. Er is namelijk een nieuw soort plank
gemaakt zoals een boekenkast. Hierdoor kunnen de consumenten het volgende gangpad
zien. Het idee is dat consumenten hierdoor
sneller een praatje maken met mensen. Ratti
hoopt door deze verandering, en natuurlijk de
augmented reality labels in het design van de
supermarkt, dat mensen langer in de winkel
willen blijven hangen (Garfield, J. , 2017).

Voordelen voor de
consument

Het grootste voordeel van deze interactieve
supermarkt is dat de consument altijd informatie bij de hand heeft die relevant is voor hen.
Hierdoor heeft de consument alle informatie
bij de hand en hoeft hij het niet meer te vragen
aan een medewerker. Niet alleen zorgt dit voor

beantwoorde vragen, maar ook voor antwoorden op vragen die de consument zelf niet zou
stellen. Zo zorgen de monitors er bijvoorbeeld
voor dat de consument bewuster wordt en dit
heeft positieve gevolgen voor het milieu. Ook
door middel van de informatie over afvalverwerking kan de consument dit op een betere
manier doen door bijvoorbeeld het afval te
scheiden. Al met al is het dus voor de consument een groot voordeel omdat zij door middel
van data een betere, bewustere keuze kunnen
maken (Garfield, J. , 2017).

menten in de supermarkt zijn en leren over
de verschillende, specifieke producten, des te
groter is de kans dat ze meer producten kopen
of duurdere, organische producten. Daarnaast
bieden de schermen waardevolle plaatsen
om te adverteren. Als een supermarkt een
bepaald product meer wilt verkopen, kunnen
ze de schermen gebruiken om te adverteren
(Garfield, J. , 2017).

“Consumenten kunnen door
middel van data een betere,
bewustere keuze maken.”
Voordelen voor de retailer

De supermarkt zorgt niet alleen voor een betere ervaring voor de consumenten, maar biedt
ook nieuwe mogelijkheden voor de retailer. De
supermarkt van de toekomst is volgens Ratti
een goede marketingtool. Hoe langer consu-

Alles weten over de
producten in de schappen

Voor de bedenker van de supermarkt, Carlo
Ratti, is de supermarkt een belangrijke stap.
Zijn doel is om consumenten bewust te maken
38.

van natuurlijke bronnen en de limieten en de
beschikbaarheid hiervan. Dit door middel van
een volledig transparante bevoorradingsketen. Dit kan mensen aanmoedigen om gebruik
te maken van verse, lokale producten (The
supermarket of the future opens in Milan , sd).
Om dit doel te verwezenlijken moet er nog
meer verbeterd worden in de supermarkt. Ratti
wil de consumenten nog meer informatie aanbieden. Hij is ervan overtuigd dat in de nabije
toekomst mensen alles zullen kunnen ontdekken over de producten die ze zien op de plank.
Hij geeft het voorbeeld van een appel waarbij
de consument precies kan zien waar de appel vandaan kwam, aan welke boom deze
hing, de CO2-uitstoot die het produceerde, de
chemische behandelingen die de appel ontving en de reis die de appel maakte voordat
het product in de supermarkt belandde (Xie, J.
, 2016). Op deze manier weet de consument
alles over de producten in de schappen.

Zo kan de consument nu van alles te weten komen over het appelmerk die deze
persoon al jaren koopt, bewustere keuzes
maken en gezellig een praatje maken met
de persoon in het andere gangpad.

Wil jij een kijkje nemen in de
supermarkt van de toekomst?
Klik op onderstaande link en zie hoe
augmented reality de supermarkt
compleet verandert!
https://www.youtube.com/watch?v=O1D2IoQ0V20

De supermarkt van de toekomst biedt veel
nieuwe mogelijkheden op het gebied van
klantbeleving en informatievoorziening.
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Kassaloos shoppen: tap, grab en go!
In Amerika presenteerde Amazon eind 2016 Amazon GO op basis van de ‘just walk out technology’. Alles

wat je in je boodschappenmandje stopt, wordt geregistreerd en je loopt zo de deur uit. De betaling gaat
automatisch (Internet of Things Nederland, 2018). Voor wie dacht dat deze innovatieve manier van boodschappen doen in Nederland nog een aantal jaar zou duren, heeft het mis. Verschillende supermarkten zijn
van start gegaan met het testen van deze technologie. Maar wat betekent dit voor de winkelervaring van de
consument?
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Tap to go

Het kassaloos-systeem werkt wel anders dan
bij Amazon. Amazon GO werkt met de QR-code van een smartphone. De consument komt
binnen door een poortje, scant zijn telefoon
met een QR-code, pakt zijn boodschappen
uit het schap, stopt ze in de tas en wandelt
weer naar buiten. Via een doordacht systeem
rekent de consument vervolgens elektronisch
af zodra hij de winkel uitloopt (Gelder, 2017).
De AH to go werkt echter met slimme schapkaartjes. Deze elektronische schapkaarten
kunnen gescand worden met een kaart, maar
binnenkort ook met een smartphone. Na een
eenmalige aanmelding via een app kunnen de
consumenten nog gemakkelijker hun koffie of
lunch halen. Het enige wat je hoeft te doen, is
het schapkaartje te tappen en het product te
pakken.
Zo kunnen klanten zonder in de rij te staan of
langs de kassa te moeten, meteen naar buiten lopen en hun weg vervolgen. Binnen tien
minuten wordt het bedrag automatisch van de
rekening afgeschreven. Wil een klant een pro-

duct terugleggen, dan kan hij de kaart langer
tegen de chip van het schap houden. Daarmee wordt de betaling ongedaan gemaakt.
(Albert Heijn, 2017). Tegen weglopen zonder
betalen worden (tot nog toe) geen extra maatregelen genomen in de test. Het gaat op basis
van vertrouwen (rtlnieuws, 2017).
De technologie maakt een gebruik van een
nfc-platform (near field communciation) gekoppeld aan een app. De nfc-chip is eenzelfde
soort chip waarmee contactloos betaald wordt
of wordt ingecheckt in het openbaar vervoer.

Generaties zien supermarkt
van de toekomst anders

De test is bewust bij AH to go afgenomen,
omdat daar de snelheid van betaling het
belangrijkst is. Bij succes zal de technologie
daarentegen ook in andere Albert Heijn-winkels geïmplementeerd worden. De Albert
Heijn heeft de afgelopen decennia onderzoek
gedaan naar het eet- en kookgedrag van
Nederlanders en kwam tot de conclusie dat
dit gedrag maar magertjes is veranderd. De
verschillen tussen generaties zijn echter wel
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groot. Millennials zien Albert Heijn in 2025 met
name als een ‘belevingssupermarkt’ waarin
boodschappen doen een uitje is geworden.
Een volledig gerobotiseerde, thuisbezorgende
supermarkt, waarbij de fysieke winkel vooral
nog maar dient als sociale ontmoetingsplaats
voor ‘vergeten boodschappen’ en waar medewerkers voeding- en gezondheidsadvies
geven. De 65-plussers daartegenover zien
toekomst in de kleine, lokale buurtsuper die
snel op lokale versbehoeften inspelen. Wel
zijn beide groepen het eens over trends als
duurzaam, bewust en gezond leven (Gelder,
2017).

wereld met elkaar verbindt. Na het scannen
van de voorkant van het product met de telefoon-camera zien klanten op een laagdrempelige manier gegevens over ingrediënten,
allergenen, voedingswaarden en herkomst. En
omdat veel mensen elke dag puzzelen met de
vraag ‘Wat eten we vandaag?’ geeft de app
ook inspiratie met een te maken Allerhande-recept (Dijk, 2017).

AH Productscanner

Naast Internet of Things-toepassingen, houdt
de Albert Heijn zich ook druk bezig met andere technologieën. Consumenten vinden
het steeds belangrijker om te weten wat er in
producten zit die ze kopen en waar ze vandaan komen. Maar dat niet alleen: ze zijn
ook op zoek naar lekkere recepten. De AH
Productscanner werkt met augmented reality,
een technologie die de realiteit en de virtuele

Spar introduceert ‘Skippen’

De AH is echter niet de enige supermarkt die
zich bezighoudt met innovatieve technologieen. Sinds kort werkt ook de Spar aan kassaloos betalen. De Spar University bij de Hogeschool Utrecht lanceert het concept ‘skippen’.
De techniek werkt met de betaalapp Tikkie.
Eind 2018 wilt de Spar Skippen in alle vestigingen hebben uitgerold. Waarom deze stap?
Door het introduceren van Skippen, heeft Spar
University meer relevante en dus persoonlijke
aankoopdata over haar klanten om slimmere
appdeals te maken. Ook kan Spar University
klanten betere informatie geven over wat zij
graag willen weten, zoals bijvoorbeeld allergenen of het aantal calorieën (Hallema, 2018).

De werking
“Millenials zien Albert Heijn in
2025 als belevingssupermarkt
waarin boodschappen doen
een uitje is geworden.”

Skippen werkt eenvoudig. Je scant de producten die je wilt hebben met je smartphone. De
artikelen worden direct in het (digitale) winkelmandje geplaatst en vervolgens reken je deze
met Tikkie af. Op deze manier ‘skip’ je de rij en
shop je nog slimmer, sneller en simpeler. Als
laatste stap is er nog een verrassingselement
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voor de consument: na het skippen scan je de
QR-code bij het skip-beeldscherm en zo zie
je direct of je bij jouw eerstvolgende bezoek
een ‘cadeau’ ontvangt, bijvoorbeeld een gratis
koffie of lunch (Hallema, 2018).
Het kassaloos betalen verandert de
winkelervaring van de consument dus
fundamenteel. Supermarkten spelen door
middel van deze technologie vooral in op
gemak. Voor de klant wordt het boodschappen doen zo snel en simpel mogelijk
gemaakt. Maar de supermarkten halen er
zelf ook veel voordeel uit. Doordat de technologie verbonden is met een app, levert
het de supermarkt persoonlijke aankoopdata over haar klanten op waardoor er
speciale kortingen en acties aangeboden
kunnen worden via de app.

Ben je benieuwd hoe het kassaloos
betalen er precies uitziet? Klik dan
op de onderstaande link van de
Albert Heijn over Tap to go en ervaar
de invloed van Internet of Things in
de supermarktbranche!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=9KeuaVTC_MY
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“It’s not that we use technology.
We live technology.”
- Godfrey Reggio
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Over 10 jaar winkelen we vanuit de luie stoel
Een interview met trendwatcher Lieke Lamb

Lieke Lamb vormt samen met haar man Richard een gezaghebbend trendwatcher-duo. Lieke is trendwat-

cher en Innovatie-Ambassadeur en houdt zich al vele jaren bezig met de veranderingen in de maatschappij
en de invloed daarvan op de verschillende sectoren en branches. Zij houdt zich ook veel bezig met technologie en de koppeling naar het dagelijks leven. Vanuit haar vakgebied vertelt ze over de toekomst van de
technologieën, toepassingen, mogelijke risico’s, trends en ontwikkelingen en meer!
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Interview met Lieke Lamb

Ontmoet Lieke Lamb

leven en werk. Ook is ze hoofdredacteur van
mama.nl en schrijft regelmatig voor media als
de Volkskrant, de Telegraaf en Libelle. Lieke
heeft veel met techniek, maar zoekt altijd de
koppeling met het dagelijks leven. Lieke en
Richard hebben vier kinderen.

Lieke Lamb (1973) is samen met haar man
Richard eigenaar van Bureau Trendwatcher.
com. Ze houden zich inmiddels decennia bezig met trends en innovaties. Als studenten begonnen ze met briefjes door de bus gooien bij
bedrijven op het aanpalende bedrijventerrein.
Ze probeerden bedrijven te overtuigen van nut Aan de hand van stellingen en een aantal
en noodzaak van internet. Dat deden ze in een vragen zijn wij in gesprek gegaan.
tijd dat Jort Kelder aangaf dat internet
Stelling 1:
overhyped was en wel weer zou overwaaien.
‘Over tien jaar gaan we weinig meer naar de
supermarkt en als we gaan, hebben we een
Door de jaren heen ontwikkelde Lieke zich tot
VR-bril op.’
een gezaghebbend trendwatcher. Verder is
Lieke actief met het geven van lezingen en als
columniste. Regelmatig schuift ze aan bij De
Wereld van Morgen van EenVandaag en is zij
stamgast bij Tijd voor Max.

Lieke: ‘Waarom zou ik met een VR-bril op naar
de winkel gaan? Dan winkel ik wel thuis vanuit
mijn luie stoel met die bril op. ’’

Daarnaast was ze jarenlang wekelijks te horen
bij Paul van Liempt BNR. Ook geeft ze regelmatig colleges aan Nyenrode Business University. Ze is naast haar werk als trendwatcher
actief als oprichter van balancebabes.com,
een website over een goede balans tussen

Stelling 2:
‘Winkels die virtual en augmented reality
inzetten, gaan veel gedoe krijgen met boze
consumenten(organisaties) die vinden dat er
ethische grenzen worden overschreden. Voorzichtig dus, met al die nieuwe technologie.’

Lieke: ‘Voorzichtig zijn met nieuwe technologie
is altijd handig, zeker als het ethische zaken
betreft. En als je het al in je winkel gaat inzetten, kijk eerst wat volgens de wet mogelijk en
voor de mensen acceptabel is. Overigens zie
ik AR voor supermarkten als een veel belangrijkere trend dan VR. Voor AR zijn er veel meer
praktische toepassingen in de supermarkt te
bedenken dan VR, waar ik dus eerder een
toepassing vanuit huis voor zou bedenken.’

“AR is een belangrijkere trend
voor supermarkten dan VR.”
Technologieën in de
supermarkt

‘Waar moeten we bij AR in de supermarkt aan
denken?’
Lieke: ‘Er zijn technieken in ontwikkeling als
een soort contactlens of bril die consumenteninformatie op het netvlies laat zien over producten. Denk ook aan de mogelijkheden om
winkelroutes te uploaden in het geheugen van
zo een device. Zo kan de consument met de
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‘bril’ de route volgen waarmee het boodschappenlijstje het snelst kan worden afgevinkt.’
‘Zijn er nog andere technieken die we sowieso de komende jaren in supermarkten zullen
zien?’
Lieke: ‘Pfoe, heb je even? Een voorbeeld is de
manier waarop we betalen, dat zal in
ieder geval echt veranderen. Hoe ligt niet vast.
Theoretisch gezien zijn we nu al in staat om te
betalen met een chip in ons hoofd. Die techniek is er, dus ik verwacht dat het er ook wel
een keer van gaat komen.’

Risico’s

‘Zijn er gevaren verbonden aan de nieuwe
technieken als VR, AR en IoT?’
Lieke: ‘Dat zijn drie heel verschillende onderwerpen waarbij je ook verschillende soorten
risico hebt. Maar ik denk dat wanneer je kijkt
naar data verzameling en artificial intelligence
je wel moet uitkijken voor bepaalde zaken.
Denk bijvoorbeeld aan privacy en verlies van

controle over bepaalde zaken. ‘
‘Sommigen zijn bang dat er in de toekomst
minder mensen nodig zullen zijn om het werk
te doen. Wat is uw visie hierop?’
Lieke: ‘Daar zou ik niet te bang voor zijn, in de
afgelopen eeuwen zijn er vaker momenten geweest waarin dit soort geluiden te horen waren
en het is altijd meegevallen. Arbeid zal ook in
de toekomst het belangrijkste kapitaal blijven,
maar bepaalde processen zullen natuurlijk wel
verdwijnen. Daarbij moet je vooral denken aan
zaken die gemakkelijk te automatiseren zijn,
zoals administratieve zaken en productieprocessen.’
‘Welke baantjes zouden in de supermarkt dan
verdwijnen?’
Lieke: ‘Ik denk dat de inkoop en de hele administratie van een magazijn in de toekomst
meer automatisch zullen gaan. Ook kun je
natuurlijk denken aan mensen die achter de
kassa zitten. Afrekenen wordt nu al steeds

meer geautomatiseerd met ontwikkelingen
zoals contactloos betalen.’

Trends en ontwikkelingen

‘Hoe moeten supermarkten (en bedrijven/organisaties in het algemeen) omgaan met dit
soort nieuwe trends en ontwikkelingen; moeten ze afwachten tot er behoefte is vanuit de
markt of juist progressief inspelen op iedere
nieuwe kans die zich voordoet?’
Lieke: ‘Mijn stelregel voor innovatie is altijd
relevantie! Belangrijkste is dat de toepassing
zo relevant is en voordeel oplevert in gebruik
of anderszins, dat het kans van slagen heeft.
Daarna moet je nog naar kostenplaatje kijken
et cetera. Is het rendabel? Wanneer relevantie
mist wordt het sowieso niets. Het maakt niet
uit of je inspeelt op een vraag uit de markt of
zelf een goede relevante toepassing bedenkt.
Maar bij zelf bedenken bestaat extra het gevaar dat je iets gaat pushen waar niemand op
zit te wachten. Techniek inzetten om de techniek in te kunnen zetten is kansloos. Techniek
moet geen doel zijn, maar een middel.’
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Interview met Lieke Lamb

‘Er wordt veel gezegd dat supermarktketens
samen moeten werken om in te kunnen spelen
op ontwikkelingen. Wat is uw visie hierop?’
Lieke: ‘In theorie is dat natuurlijk het meest
efficiënt en zo kunnen bedrijven het gebrek
aan kennis compenseren door hun krachten
te bundelen. In de praktijk zie je dat bedrijven
vaak toch gescheiden optrekken. Kijk maar
naar de ontwikkeling van autonome auto’s.
Traditionele fabrikanten moeten echt van ver
komen om in deze ontwikkeling mee te kunnen en toch doen ze het allemaal onafhankelijk van elkaar. Van BMW tot Toyota tot Jaguar
komen ze met hun eigen technologie. Dat is
een enorme verspilling. Maar zo werkt een
open economie.’

“Techniek inzetten om de
techniek in te kunnen zetten is
kansloos.”
‘Maakt het uit hoe groot een bedrijf is?’

onderscheid tussen organisaties die horen bij
de ‘dino’s’ en organisaties die mee ‘vliegen’
in de ‘zwerm’. Dino’s zijn grote logge organisaties die traag veranderen. Bij supermarkten
zou je dan kunnen denken aan Albert Heijn
en Jumbo of een internationaal bedrijf als
Walmart of Tesco. Zij hebben het voordeel dat
ze meer slagkracht en kennis in huis hebben
maar ze moeten uitkijken dat ze alert blijven.
Kijk naar V&D, dat is een schoolvoorbeeld hoe
het mis kan gaan. Bedrijven die bij de ‘zwerm’
horen zijn kleine jonge bedrijven en startups.
Hun kracht is dat ze flexibel zijn en meer
ad-hoc initiatieven op kunnen zetten. Zij zijn
natuurlijk wel kwetsbaarder. Overigens zou het
weleens zo kunnen zijn dat intensieve samenwerking tussen bedrijven hier wel makkelijk
vorm kan krijgen. Bijvoorbeeld door een ‘dino’
die een startup overneemt om nieuwe dingen uit te kunnen proberen. In Silicon Valley
is dat heel normaal. Bedrijven als Google en
Facebook annexeren om de haverklap kleine
startups.’

Tips

‘Hoe kunnen supermarkten de consument
(zeker doelgroepen als ouderen) enthousiasmeren voor nieuwe manieren van winkelbeleving?’
Lieke: ‘Juist voor mensen die lichamelijke
handicaps hebben is een VR-ervaring een uitkomst. Toevallig verscheen daar vandaag een
artikel* over van de Efteling. Zij bieden een
virtuele versie van hun Droomvlucht-attractie.
Verder is het belangrijk te letten op gebruiksgemak (het moet echt supersimpel zijn) en
relevantie, want het moet gemak opleveren.
En heel goed uitleggen waarom je het doet en
wat de winst voor de gebruiker is. Dat maakt
het voor alle doelgroepen toegankelijk.’
* Benieuwd naar het artikel? Lees het hier.
https://pretwerk.nl/actueel/attracties/
virtuele-beleving-van-droomvlucht-geopend-in-de-efteling/54453

Lieke: ‘In mijn lezingen maak ik weleens het
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‘Wat zou u supermarkten tenslotte mee willen
geven?’
Lieke: ‘Verplaats je heel goed in die (oudere)
klant. Wat levert gemak op? Wat is voor hen
toegevoegde waarde? Denken vanuit de klant
(met natuurlijk niet het winstoogmerk uit het
oog verliezen) werkt zeker bij innovaties het
best. Dat jij er op de een of andere manier ook
baat bij hebt geeft dan niet. Als de bonuskaart
mij als klant genoeg voordeel oplevert maak
ik me minder druk om de gevaren en nadelen
dan als dat niet zo zou zijn.’

creatieve toepassingen van technologie.’
Houd rekening met de risico’s van het
inzetten van nieuwe technologie, zet de
technologie alleen in als het relevant is
voor jouw organisatie, denk vanuit de
doelgroep en last but not least wees als
communicatieprofessional op de hoogte
van ontwikkelingen en bedenk creatieve
toepassingen!

Communicatieprofessionals
‘Wat gaat volgens u de rol zijn van
communicatieprofessionals?’

Lieke: ‘Voor communicatieprofessionals zijn er
uitdagingen genoeg. Communicatie gaat een
centrale rol spelen omdat jullie degenen zijn
die zowel organisaties als consumenten
meenemen in de transitie naar artificial intelligence. Maar communicatieprofessionals zijn
ook belangrijk bij het komen met allerlei
49.
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“De stelregel voor innovatie is
altijd relevantie.”
- Lieke Lamb
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Conclusie
Dit E-book richt zich op de technologieën

Internet of Things, Location Based Services,
Artificial Intelligence en Augmented Reality. Daarnaast is er zowel een lokale als een
internationale case behandeld en is er een
expertinterview afgenomen. Er is gekozen om
dieper op de theorie in te gaan door het toe te
passen op de supermarktbranche.
Met de opgedane kennis kan er een volledig
antwoord worden gegeven op de hoofdvraag:
‘’Welke effecten hebben innovatieve media en
technologieën op communicatie (in de context
van retail) en tot welke kansen en uitdagingen
leidt dit voor retailers?’’
We leven in de tijd van Smart Retail: ‘’Met het
internet verbonden toepassingen in winkels
en supermarkten die zowel de klantenervaring
als de bedrijfsvoering verbeteren.’’ Internet
of Things (IOT) en Location Based Services
(LBS) zijn hierbij allesbepalende technologieën. Internet of Things, ofwel het Internet der
dingen, is een voorgestelde ontwikkeling van

het internet, waarbij alledaagse voorwerpen
zijn verbonden met het netwerk en gegevens
kunnen uitwisselen. Location Based Services
heeft alles te maken met de locatie van mensen. Organisaties gebruiken deze technologie
om te achterhalen waar mensen op die specifieke locatie behoefte aan hebben en voor
welke content ze wel of niet openstaan. Deze
technologieën bieden veel kansen voor retailers om de communicatie te verbeteren en
naar een hoger niveau te tillen.
De inzet van deze technologieën in retail
brengt verschillende kansen met zich mee.
IOT maakt nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk die voor nieuwe zakelijke kansen zorgen.
Denk aan efficiency-modellen die voor een
kostenverlagingen zorgen, maar ook een beter
inzicht in de assets binnen de organisatie
geven. Door LBS kunnen retailers gerichter
content bieden aan de consument en op maat
gemaakte acties aanbieden. Gezamenlijk
zorgen zij voor de verbetering van de klantervaring en bedrijfsvoering. Er kleven echter
ook uitdagingen aan deze technologieën. Het

persoonlijk contact wordt minder, terwijl consumenten hier veel waarde aan hechten. Voor
retailers is het dus van belang om te investeren in de touchpoints waar nog wel menselijk
contact is. Een persoonlijke, klantvriendelijke
benadering is noodzaak.

“Deze technologieën bieden
veel kansen voor retailers om
de communicatie te verbeteren
en naar een hoger niveau te
tillen.”
Artificial Intelligence (AI), ofwel kunstmatige
intelligentie is misschien wel de technische
ontwikkeling van de toekomst. AI is de intelligentie waarmee machines, apparaten en
software zelfstandig problemen oplossen. Er
zijn talloze manieren hoe Artificial Intelligence
toegepast kan worden in de retail. Denk aan
de inzet van robots in supermarkten. Ze zijn
er niet om de werknemers te vervangen, maar
juist om hen ondersteuning te bieden. Ook een
zelfrijdende winkelkar die alle producten van
je boodschappenlijst ophaalt en een beveili52.

gingsrobot die ervoor zorgt dat er niets uit de
winkel gestolen wordt, zijn voorbeelden van AI.
Consumenten verwachten snelheid en gemak.
Robots kunnen deze behoeften realiseren en
daarbij zorgen voor maximale klantbeleving.
Deze technologie zal zonder twijfel een hoop
werk uit handen nemen. De uitdaging die hieraan vast zit, is dat men niet als een nummertje
gezien wil worden die een standaardbehandeling aangereikt krijgt. De consument wil zich
speciaal voelen. Het is dus van belang dat
retailers AI alleen inzetten ter ondersteuning
en daarnaast een relatie opbouwen met hun
klanten en persoonlijke touch aan het winkelen toevoegen.
Ook Augmented Reality (AR) brengt veel
kansen met zich mee voor de retail. AR is een
laagje over de werkelijkheid: je ziet en beleeft
de omgeving met een extra virtuele dimensie.
De technologie wordt al sinds de jaren vijftig
ingezet in verschillende vakgebieden en is
sinds kort ook erg waardevol voor retailers.
Binnen supermarkten zou AR bijvoorbeeld
extra informatie over producten kunnen geven

aan consumenten op een speelse manier.
De customer journey kan door middel van AR
bovendien verrijkt worden met allerlei creatieve toepassingen. Augmented Reality voegt
namelijk letterlijk een stuk beleving toe.
AR verandert de communicatie tussen de
consument en retailer fundamenteel. Augmented Reality creëert een soort schijnwereld
waarin de werkelijkheid wordt gecorrigeerd en
beeld bij wordt gestuurd. De uitdaging die dit
met zich mee brengt, is dat consumenten zich
gemanipuleerd kunnen voelen. Het is dus essentieel dat retailers nadenken over grenzen,
regels vastleggen en transparant zijn over de
inzet van Augmented Reality toevoegingen.
Er kan geconcludeerd worden dat elke technologie effect heeft op de communicatie in de
context van retail en zowel kansen als uitdagingen met zich mee brengt. Vooral op het
vlak klantbeleving zijn de technologieën enorm
waardevol. Ze nemen werk uit handen van de
mens of vergemakkelijken het. Dit zorgt ervoor
dat er meer tijd gestoken kan worden in het

opbouwen van klantrelaties. In een tijd waar
consumenten behoefte hebben aan gemak en
snelheid, maar ook aan persoonlijk contact, is
dit erg belangrijk.

“Elke technologie heeft effect
op de communicatie in de
context van retail en brengt
zowel kansen als uitdagingen
met zich mee.”
Supermarkt van de toekomst
Aan de hand van dit onderzoek wordt er ook
een voorspelling van de toekomst gemaakt.
Deze voorspelling is toegespitst op de supermarktbranche. De supermarkt van de
toekomst staat volledig in het teken van klantbeleving. Consumenten kopen hun meeste
boodschappen online en komen vooral voor
de ervaring in de offline winkel. Door middel
van Internet of Things en Location Based
Services kan de customer journey duidelijker
in kaart worden gebracht en wordt de consument stap voor stap gevolgd. In de supermarkt
zelf krijgen de klanten hun eigen ‘assistent’.
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Dit kan een zelfrijdende winkelkar zijn die op
basis van je boodschappenlijst de winkelroute
uitstippelt, of een robot die de boodschappen voor jou haalt terwijl je zelf rustig door de
winkel kunt wandelen. Door de hele winkel
staan Augmented Reality schermen waarmee
je extra informatie of lekkere recepten kunt
krijgen bij een product. Het afrekenen van de
boodschappen gaat automatisch, er zijn geen
kassa’s meer, je kunt regelrecht de winkel uitlopen. Het persoonlijk contact blijft doordat er
werknemers op de winkelvloer rondlopen en
een praatje maken met de klanten. Daarnaast
helpen zij de klanten met hun boodschappen
naar de auto te brengen of zelfs naar huis. Op
deze manier wordt er een persoonlijke touch
aan het winkelen toegevoegd.
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