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VOORWOORD Natascha van der klauw
Voor het project emerging me-

dia hebben wij als tweedejaars 
communicatie studenten vier be-
langrijke technologische ontwik-
kelingen onderzocht en in de gaten 
gehouden. Allereerst de technolo-
gische ontwikkelingen internet of 
things en location based services, 
vervolgens artificial intelligence, 
daarna augmented reality en ten-
slotte blockchain technology. Elke 
technologische ontwikkeling is 
compleet anders en heeft een an-
dere impact op de wereld. In dit 
Ebook zult u lezen wat voor gevol-
gen de ontwikkelingen zullen heb-
ben.

Voor mij als communicatiespeci-
alist zijn deze ontwikkelingen na-
tuurlijk erg interessant. We moeten 
ze ook zeker in de gaten blijven 
houden, want naar mijn mening 
zullen ze in het heden en in de toe-

komst een grote impact hebben. 
Niet alleen binnen het communi-
catie vakgebied, maar op elk vak-
gebied. Wanneer je als bedrijf niet 
meedoet aan deze ontwikkelingen 
loop je klanten en kansen mis op 
verschillende. Ik vind de techno-
logische ontwikkelingen enerzijds 
erg interessant, maar aan de an-
dere kant ben ik bang dat het na-
delige gevolgen gaat hebben op de 
privacy van mensen en dat het nog 
weleens voor problemen kan zor-
gen. Ook zal het banen gaan kosten 
en dat is natuurlijk ook nadelig. 
Wél maken de ontwikkelingen ons 
leven makkelijker. Maar ook dit 
heeft zijn voor-en nadelen.

Binnen het communicatie vak is 
innovatie erg belangrijk. We moe-
ten meegaan met de trends en met 
de tijd. Ik denk daarom dat veel 
bedrijven en communicatieprofes-

sionals gebruik zullen maken van 
deze ontwikkelingen. Ook denk ik 
dat binnen nu een paar jaar zo een 
90% van alle communicatie tussen 
bedrijven en consumenten digitaal 
zal gaan.

Ik heb met veel interesse en aan-
dacht dit project gedaan en ik ben 
me er nu bewuster van hoe ver 
we eigenlijk al in de toekomst zijn. 
Dingen die vroeger onwerkelijk 
leken, liggen nu op de markt. Ik wil 
mevrouw van der Jagt bedanken 
voor haar begeleiding en uitleg 
tijdens de lessen.
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Voor mij als communicatiespecialist zijn technologisch ontwikkelingen erg belangrijk. Omdat de consument steeds meer wil be-
leven met een communicatieboodschap. Vroeger was een een bericht in de krant als interessant qua vormgeving. Maar op dit mo-
ment wordt er veel meer technologie gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan apps of grote schermen in kledingwinkels. Je ziet de consu-
ment veel meer wil beleven dan 10 jaar terug. Daarom is het voor mij als communicatie specialist belangrijk om kennis te krijgen 
van deze technologische ontwikkelen. Technologische ontwikkelingen betekenen in mijn ogen het gebruiken van technologische 
toepassingen bij bijvoorbeeld kledingwinkels. Voor mij als communicatiespecialist betekent dit dat je gebruik moet maken van deze 
toepassing. Om op deze manier de consument te bereiken met uitingen. Ik vind ontwikkelingen dit op de moment aan de gang zijn 
een vooruitgang. Het wordt voor mij als consument steeds makkelijker gemaakt om te shoppen. 
Zelf merk ik dat ik steeds minder tijd hebben om te shoppen en vind het vaak zelf ook te veel moeite. Daarom vind ik de nieuwe 
ontwikkelingen een goede oplossing hiervoor. Door bijvoorbeeld een display in een kledingwinkel heb ik meteen goed beeld van 
een bepaald kledingstuk. Daarom sta ik hier positief tegenover en vind ik het alleen maar goed dat winkels steeds meer gebruik 
hiervan gaan maken. Als ik naar de toekomst kijk zie ik dat winkels hier steeds meer gebruik van gaan maken. Dat bijvoorbeeld 
steeds alles virtueel. Waardoor het shoppen veel minder inspanning en tijd gaat kosten. Wat voor deze maatschappij alleen maar 
beter is omdat dat wij het steeds drukker gaan krijgen. Voor mijn vakgebied betekent dit dat alle uitingen die wij gaan maken voor 
bedrijven je deze nieuwe toepassing moet gaan gebruiken. We moeten hier ook steeds meer gebruik van gaan maken om de con-
sument zijn aandacht te blijven te trekken. Dit kan ook weer zorgen voor een grote omzet voor een bedrijf. Maar zijn weer dan ver-
antwoordelijk voor een goede klantenbeleving. Daarom denk ik dat wij als communicatiespecialisten hier een goed belang bij heb-
ben. In de toekomst moeten alles zo bedenken dat het interessant is voor de consument. Ik dat wij in de toekomst ook alles alleen 
nog maar via een computer moeten doen of een bepaalde app die meteen alles doorvoert naar verschillende winkels. Kortom in 
de toekomst kunnen wij niet meer zonder de nieuwe technologische ontwikkelen die wij gebruiken voor verschillende uitingen van 
berichten voor de consument.
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Goedendag. ik ben Nadir Hoyng, een tweedejaars student op de hogeschool Rotterdam bij de opleiding Communicatie. Dit Ebook 
is gemaakt in opdracht van mevrouw van der Jagt voor de cursus project. Ons groepje bestaat uit Stefanie Krabbendam, Natascha 
van der Klauw, Roberto Bos en ik zelf Nadir Hoyng.

We zijn in de derde periode van het tweede leerjaar bij de opleiding communicatie begonnen met het onderzoeken van vier techno-
logische trends. We zijn begonnen met het onderzoeken van de ontwikkeling internet of things en location based services. Hierna 
hebben we gekeken naar artificial intellegence daarna kwam augmented reality en tot slot de blockchain technologie. Ik dit rapport 
in de vorm van een Ebook zult u te lezen krijgen wat deze technologieen inhouden, hoe ze werken en wat er in de toekomst wellicht 
zal gebeuren met deze ontwikkelingen.

Ik denk dat een communicatie specialist een steeds belangrijkere rol krijgt binnen een organisatie door al deze nieuwe technolo-
gische ontwikkelingen. Het is namelijk zo dat door deze ontwikkelingen de communicatie tussen consument en organisatie steeds 
meer onpersoonlijk wordt door bijvoorbeeld chatbots. Zo is sociaal contact volgens Maslow ook een belangrijke behoefte die de 
mens heeft. Contact met een robot is niet bepaald het contact wat de mens graag wil. Zo kan een robot moeilijk emoties herkennen. 
Nu is dit een van de vele voorbeelden die gekoppeld zijn aan de trends die worden besproken in dit Ebook.
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Ik denk dat de rol van communicatie-
specialist steeds belangrijker wordt 
door de ontwikkelingen op techno-
logisch gebied zoals beschreven in 
dit boek. Dit komt omdat je overal 
ziet dat door deze ontwikkelingen, 
het persoonlijke contact tussen het 
merk en de consument steeds meer 
wegvalt. Hier moet dus op een andere 
manier in gecompenseerd worden. 
Mijns inziens gaat sociale media hier-
door een nog grotere rol spelen en 
dingen als chatbots. Een goede com-
municatiespecialist is hier dan zeker 
nodig omdat de normen en waarden 
van een bedrijf nog steeds uitgedra-
gen moeten worden om consumen-
ten aan te trekken en te behouden. 
Ook zal er meer doelgroeponderzoek 
uitgevoerd moeten worden als er 
geen tot weinig fysiek contact meer is 
met de klant. Ik denk dus dat er door 
deze ontwikkelingen veel meer com-
municatie nodig is om klanten tevre-
den te houden en vooral merk loyaal 
te houden. 

Het gaat er dus om dat ook al is een 
minder contact in fysieke winkels, dat 
dit op een andere manier gecompen-
seerd moet worden en een communi-
catiespecialist zal moete onderzoeken 
op welke manier. Het communicatie-
vakgebied zal in de toekomst dus nóg 
meer om de consument gaan en wat 
hun behoeften zijn. Er zal meer moei-
te gedaan moeten worden om als 
merk te klant te bereiken. Wel denk 
ik dat de veranderingen positief zijn. 
Er wordt op deze manier steeds beter 
geluisterd naar wat de klant wil. 
Er moet echter wel opgelet worden 
dat we niet vergeten dat mensen nog 
steeds sociale behoeften hebben en 
dat deze niet compleet vervult kunnen 
worden door robots. Een chatbot is 
bijvoorbeeld een slimme en efficiënte 
manier om klanten te helpen maar ze 
kunnen bijvoorbeeld nog geen sar-
casme detecteren en emotie is ook 
lastig te lezen. Ik denk dat een com-
binatie van beide hier de juiste balans 
is. Als je uitgebreidere hulp wil 

kun je naar een echte medewerker 
bellen en als je ergens een vraag 
over hebt, stel je die aan de chatbot. 
In het begin lijkt alle verandering eng 
en twintig jaar geleden had niemand 
gedacht dat we nu allemaal een 
smartphone zouden hebben. Soms 
is het lastig om je voor te stellen wat 
de technologie allemaal kan en hoe 
groot de rol is die het speelt in ons le-
ven. Maar als communicatiespecialist 
denk ik dat het tijd is te omarmen dat 
er grote ontwikkelingen plaatsvinden 
en dat we op zoek moeten naar een 
nieuwe manier om mens en merk te 
verbinden.
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InLeidingd
Telefoons, auto’s, internet, het is allemaal niet 

meer weg te denken en de wereld kan niet 
meer zonder. Al deze apparaten zijn gevolgen 
van technologische ontwikkelingen. Technologi-
sche ontwikkelingen gaan tegenwoordig nog een 
stapje verder. Consumenten en bedrijven worden 
tegenwoordig belaagd met technologische ont-
wikkelingen en mensen vragen zich af of deze 
ontwikkelingen allemaal wel positief zijn. Het is 
interessant om ze in de gaten te houden en daar-
door is dit E-book ontstaan.

In dit e-book zal verder in worden gegaan op 
technologische ontwikkelingen die op dit moment 
spelen. Er worden vragen beantwoord die men 
zich tegenwoordig afvraagt. Wat houden de tech-
nologische ontwikkelingen in? Wat zijn de gevol-
gen? Is het wel veilig? 

In het dagelijks leven krijgt men onbewust al veel 
te maken met de ontwikkelingen. Van Google tot 

aan snapchat. De technologische ontwikkelingen 
bieden veel nieuwe mogelijkheden en kansen 
voor de mens.

Wat vroeger onmogelijk leek, is morgen mis-
schien wel mogelijk. 
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“IT’S NOT THAT WE USE 
TECHNOLOGY, WE LIVE             

TECHNOLOGY.”
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LOCATION BASED 
SERVICES

1

10

Tegenwoordig zijn er steeds meer 
apps die locatiegevoelig zijn. Je kan 
bijvoorbeeld denken aan apps zoals 

Snapchat waarbij speciale filters beschik-
baar zijn op een bepaalde locatie. Een filter 
die bijvoorbeeld alleen beschikbaar is als 
je op school bent of juist als je in een be-
paalde stad bent. Een ander voorbeeld is 
als je in de Macdonalds bent en er filters 
vrijkomen die Macdonalds gerelateerd zijn. 
Bij location based services draait het er om 
dat een bepaalde service wordt afgestemd 
op de locatie waar een persoon op dat mo-
ment is. 

Een Zweedse-band bracht een nieuw al-
bum uit dat alleen beschikbaar was voor 
mensen die op dat moment in een bos 
waren. Doormiddel van de locatievoorzie-
ning kon de service zien waar die persoon 
op dat moment was. Nog een voorbeeld 
van het gebruik van een locatie is een app 
die alleen te gebruiken was op een bepaal-
de brug. Doormiddel van de locatie kon 
de app zien wanner deze persoon op deze 
bepaalde brug was. Wanneer je kijkt naar 
nieuwsapps, die stemmen het nieuws af 
per persoon d.m.v. locatievoorzieningen. 
Op deze manier krijgt deze persoon het 
nieuws over zijn of haar woonplaats. Bij 
internet of things gaat het er om dat het 
verkoopproces makkelijk wordt voor de 

consument. Het kost de consument nu 
veel minder moeite om iets te kopen of te 
bestellen. Vroeger wist de consument ver 
vooraf al wat hij of zij zou gaan kiezen. Nu 
kiest de consument op het laatste mo-
ment pas. 

Internet of thing (IOT) is eigenlijk het beste   
uit te leggen als producten die een eigen 
internet verbinding gebruiken. Zo is er een 
smartphone die heeft Siri. Zij kan op aan-
vraag zelf dingen voor je doen en opzoe-
ken. 

Trends en impact

Bij location based services spelen er 
verschillende trends op dit moment. Een 
van de trends is personalisatie. Doordat 
social-media steeds meer wordt gebruikt 
krijgt custom-made een steeds belangrij-
kere rol. Bijvoorbeeld door te kijken waar 
de gebruiker van houdt. In het geval van 
festivals krijgt gebruiker veel reclame te 
zien van oordopjes om gehoorbeschadi-
ging te voorkomen. Daarnaast is video ook 
een belangrijke trend. Bij deze trend staat 
livestreaming centraal op deze manier 
kan de consument toch op een bepaald 
moment ergens bij zijn zonder dat hij of 
zij er echt fysiek bij is. Wanneer een con-
sument langs een bepaald koffietentje 
loopt krijgt hij of zij op zijn telefoon een 
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melding op Facebook met aanbiedingen 
voor dit koffietentje. Dit betekent dat deze 
manier van communicatie ook steeds 
belangrijker begint te worden. Je ziet dat 
alleen een poster het niet red maar het 
moet digitaal worden om meer mensen te 
bereiken.
Voorbeelden van trends bij internet of 
things zijn een slimme thermostaat of 
speakers die met je praten. De thermo-
staat verzamelt informatie over het huis 
over wanneer de bewoners thuis zijn en 
wanneer het huis warm moet zijn. Of 
bijvoorbeeld een speaker van Google die 
met de stem bestuurd moet worden. De 
speaker herkent de stem en wanneer een 
kind praat dan worden bepaalde func-
tie geblokkeerd. De data wordt op deze 
manier steeds belangrijker om bepaalde 
apparaten te besturen.
In IOT is vooral Siri groot en nu zijn er 
spraakgestuurde speakers op komst. 
Amazon heeft zo al Alexa die op comman-
do dingen voor je doet zoals de TV aan 
doen en zelfs eten voor je bestellen. Dit 
zorgt er voor dat deze producten geperso-
naliseerd worden en dat de consument 
nog minder zelf hoeft te doen en meer 
vertrouwen zal steken in producten.

De belangrijkste spelers

Op het gebied van location based ser-
vices en IOT zijn er een paar bedrijven 
die er met kop bovenuit steken. Deze 
vijf grootste bedrijven zijn: Google Maps, 
Foursquare, Yelp, Facebook en Snapchat. 
Google Maps kent iedereen wel. Het idee 
ervan is dat je een adres intypt en het dan 
op een kaart te zien is. Vervolgens heb je 
ook de optie om Street View te selecteren. 
De woorden Street en View spreken dan 
ook voor zich. Je krijgt het ingetypte adres 
dan ook te

zien. Foursquare is een bedrijf dat zich 
richt op het vinden van de beste plekken 
om te eten, drinken en shoppen over de 
hele wereld. Door het in te checken via 
de mobiele app verdien je punten. Op het 
moment dat je hier de gekozen stad op-
zoekt kan je alle uitgaansgelegenheden 
vinden en hierbij de punten verdienen. 
Yelp is de bekendste location based ser-
vice onder het reviewen van plaatsen. Hier 
zijn er reviews over bijvoorbeeld restau-
rants in Gouda te vinden. Wat Facebook 
doet is het bijhouden van je locatie als jij 
dit hebt ingesteld. Het zorgt ervoor dat 
vrienden kunnen zien waar je bent via 
Messenger. Ook kan je een post maken en 
kan je jouw locatie erbij delen. Op Snap-

chat is sinds kort de optie om Snapmap 
aan te zetten. Door Snapmap te openen 
zie je jou gemaakte Bitmoji en kan je zien 
waar jou vrienden zijn. (Veu, Js.,2016)
Google is een grote speler omdat zij tel-
kens met kwalitatief goede producten 
komen en zo zijn zij ook bezig met Google 
Home, een spraakgestuurde speaker.

Invloed op  DE communicatie

Location based services en IOT hebben 
veel invloed op de communicatie tussen 
de retailer en de consument. De nieuwe 
technologische ontwikkelingen hebben 
zowel positieve als negatieve invloed. 
Zo leert de consument bijvoorbeeld veel 
meer over de retailer door location based 
services. ‘Door op location Based sociale 
netwerken de belangrijkste bedrijfsge-
gevens te plaatsen geef je klanten en 
andere bezoekers, naast de mogelijkheid 
zich in te checken ook de kans meer over 
je bedrijf te leren’ (Croese R, 2017). De 
zichtbaarheid van de bedrijven nemen 
ook toe. Andersom kan de invloed op de 
communicatie met de consument ook 
negatief uitpakken. Retailers doen er alles 
aan om hun boodschap naar de juiste 
persoon te sturen. ‘Het uiteindelijke doel 
is ten alle tijden het bereiken van de juiste 



doelgroep op het juiste moment.’ (Aerts, 
N., 2015). Niet elke consument vindt dit 
een prettig idee, omdat ze toch een stukje 
privacy moeten inruilen zodat de retai-
lers persoonlijke dingen te weten komen 
om hun boodschap te laten aansluiten op 
de consument. Ten slotte zullen location 
based services het de retailer moeilijker 
maken om persoonlijk contact te hebben 
met de consument. De consument zal va-
ker online contact hebben met de retailer 
in plaats van offline, wat grote financiële 
gevolgen kan hebben.

Veranderingen 

De vergrote zichtbaarheid van bedrijven 
kan voor de bedrijven leiden tot meer 
naamsbekendheid, wat uiteindelijk kan 
zorgen voor meer aankopen en meer 
klanten. Wanneer retailers gebruik maken 
van location based services is het voor 
hen heel makkelijk de consument kennis 
te laten maken met hun merk. Dat locati-
on based services de privacy van de con-
sument vermindert, leidt tot wantrouwen 
naar de retailers toe. ‘41% geeft aan data 
te willen ruilen voor een directe beloning’ 
(minor online marketing, 2017). Dit bete-
kent dat 59% geen data zou willen vrijge-

ven aan retailers. Die consumenten zullen 
minder aankopen doen en zich afsluiten 
van location based services, waardoor 
de retailers veel persoonlijke informatie 
missen van de doelgroep en hun bood-
schap niet meer kan laten aansluiten op 
de consumenten. Het doel van location 
based services is hierdoor niet tot nauwe-
lijks haalbaar. 

De vermindering van persoonlijk contact 
tussen retailer en consument leidt tot het 
sluiten van vele fysieke winkel(keten)s. 
De consumenten zullen namelijk min-
der vaak de fysieke winkels binnenlopen, 
omdat online alles steeds makkelijker en 
gangbaarder wordt gemaakt voor zowel 
jong als oud. Je hoeft niet meer naar de 
winkels toe, de winkels komen naar jou 
toe. Net zoals de invloeden van location 
based services, zijn ook de veranderingen 
zowel positief als negatief.

Verandering communicatie retailer en 
consument

Wat hieruit geconcludeerd kan worden 
is dat de consument en de retailer min-
der fysiek contact hebben door de komst 
van LBS en IOT. Dit kan resulteren in een 

gevoel van onpersoonlijke hulp bij de con-
sument. Echter, als de consument bereid is 
om een stukje privacy in te leveren en zijn 
data te delen, kan de retailer inspelen op de 
persoonlijke wensen en voorkeuren van de 
consument. In dit geval zou de communica-
tie tussen de retailer en de klant verbeteren 
omdat in een fysieke winkel de persoon ach-
ter de kassa niet zo veel informatie over elke 
individuele klant heeft als bij het gebruik van 
IOT en LBS. Als de consument hier niet toe 
bereid is zal de communicatie verslechten 
omdat hij zich niet voldoende geholpen voelt. 
In dit geval zou de consument er natuurlijk 
nog wel zelf voor kunnen kiezen om een 
fysieke winkel te bezoeken.

Uiteindelijk ligt het dus bij de consument. 
Lever je een stukje privacy in om de commu-
nicatie te optimaliseren door op data geba-
seerde voorstellen te doen? Of doe je dit niet 
en voel je je onvoldoende geholpen?

Een verandering gaat dus zeker plaatsvinden 
in de communicatie tussen retailer en consu-
ment maar of deze positief of negatief is zal 
de tijd leren. 12



“location is powerful, 
because it adds a layer 

of relevance.”
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2
ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE

Artifical intelligence is de intelligen-
tie waarmee machines, software en 
apparaten zelfstandig problemen 

oplossen (Kunstmatige intelligentie, 2017). 
Het zijn apparaten die kunnen reageren op 
verschillende prikkels uit hun omgeving. 
Op basis van die prikkels of impulsen ne-
men ze beslissingen. De intelligente appa-
raten zijn zich niet bewust van de dingen 
die ze doen. Ze volgen algoritmes en ze 
herkennen bepaalde dingen. Door fouten 
te maken leren ze daarvan en zo leveren 
ze een beter resultaat. Dan spreek je van 
machine learning (Kunstmatige intelligen-
tie, 2017). Artificial intelligence kan grote 
voordelen hebben voor de mens. Ze kun-
nen ons helpen op het gebied van gemak, 
gebruikerservaring en efficiëntie. 

Natuurlijk brengt het ook nadelen met zich 
mee. Er moet nog veel onderzoek gedaan 
worden naar het ‘zelflerende aspect ’van 
de robots of andere intelligente apparaten. 
Door middel van onderzoek zullen de sys-
temen blijven doen wat wij willen dat ze 
doen. 

Als je om je heen kijkt maken we al vaak 
gebruik van Artificial intelligence. Een 
voorbeeld is Google. Google laat de zoek-
resultaten zo goed mogelijk aansluiten op 

je wensen door middel van intelligente 
algoritmes. Ook in fabrieken zie je steeds 
meer robots en zelfs de karakters in vi-
deogames vallen onder Artificial intelli-
gence. 
De impact van kunstmatige intelligentie 
wordt steeds groter. Artificial intelligence 
(AI) heeft de retailwereld snel veroverd.  
De waarde van AI zal naar verwachting in 
2025 US $ 35,870 miljoen bedragen, en de 
kansen die dit opent, zorgen ervoor dat 
retailers serieuze aandacht besteden aan 
AI (Kumar, S. 2017). 

Trends en impact

Vroeger werd Artificial intelligence vooral 
ingezet om algoritmen op te meten om 
zo snel mogelijk, zo veel mogelijk data te 
verzamelen. Nu zie je dat er in plaats van 
kwantiteit naar kwaliteit gestreefd wordt 
(Fallman, 2017.) Een voorbeeld hiervan 
zijn chatbots. Een chatbot is een robot die 
automatisch antwoord geeft op je vra-
gen. Deze robot heeft dus geleerd hoe hij 
moet reageren op bepaalde vragen. Dit 
kan worden ingezet door bijvoorbeeld NS 
zodat mensen kunnen vragen hoe laat de 
trein vertrekt of door Eneco om de me-
terstanden door te geven. Soms lijkt het 
zelfs net alsof je met een echt persoon 
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chat. (Duursma J., 2017) Dit zorgt er voor 
dat de communicatie verandert omdat 
er door een robot geantwoord wordt. Op 
deze manier zal je een geautomatiseerd 
antwoord krijgen. Nu kun je er natuurlijk 
voor zorgen dat de robot in een bepaalde 
stijl antwoord geeft maar het is niet meer 
authentiek. Hierdoor kunnen mensen 
misschien het gevoel krijgen dat ze niet 
als individu worden gezien. Aan de ande-
re kant is het wel zo dat de chatbot direct 
het gewenste antwoord levert. Dit kan dan 
weer als handig worden ervaren. 

De belangrijkste spelers

Er zijn al ruim 400 bedrijven in Europa die 
gespecialiseerd zijn in AI. Deze bedrijven 
houden zich bezig met het ontwikkelen 
van AI. Bijvoorbeeld Sightcorp, dit bedrijf 
houdt zich bezig met het ontwikkelen van 
AI op het gebied van emotieherkenning. 
Dit kan er voor zorgen dat robots emotie 
herkennen en eventueel zelf reageren 
met een kunstmatige emotie. (Tuk, 2017). 
Bedrijven als Apple en Amazon zijn al 
hele belangrijke spelers op het gebied van 
AI. Zij maken hier gebruik van door vooral 
veel met spraak- en vingerafdruk herken-
ning te doen. Zo heeft Apple bijvoorbeeld 

al jaren lang de sprekende chatbot Siri. 
Zij reageert op hé Siri met hallo, (jouw 
naam). Waar kan ik je mee helpen? Apple 
heeft dus al doorzien dat er op een per-
soonlijk niveau gecommuniceerd moet 
worden wanneer er gebruik wordt ge-
maakt van AI. Uiteraard heeft Apple ook 
gezichtsherkenning en vingerafdrukher-
kenning op de telefoons die zij produceert. 
Ook Amazon doet aan spraakherkenning. 
Zij hebben Alexa, een speaker die je in je 
huis zet. Alexa zet op verzoek muziek voor 
je aan en doet dingen zoals het nieuws 
voorlezen. Google heeft sinds kort ook een 
interactieve speaker ontwikkelt maar deze 
is alleen nog in het Engels beschikbaar. 
(Tuk, 2018)

Invloed op  DE communicatie

Zoals eerder is aangegeven wordt er nu 
gebruik gemaakt van chatbots. Deze chat-
bot is dus een verschuiving van het mailen 
of telefoneren van de consument naar de 
klantenservice van de retailer, naar het 
chatten met een robot. Er zijn dan ook drie 
voordelen die Artificial intelligence biedt 
binnen de communicatie tussen consu-
ment en retailer. 1. Faster than real-time 
klantenservice. 2. Hyperpersonalisatie 3. 

Ongekend gebruikersgemak. (Voets J. 6 
december 2017) 
 
 Veranderingen
 
Sundar Pichai, CEO van Google geeft aan 
dat Artificial intellegence nog in een pa-
radox zit. Het levert namelijk aan de ene 
kant eenvoud op maar aan de andere kant 
vormt het voor organisaties en marke-
teers een moeilijk te begrijpen systeem. 
Hiermee wordt bedoeld dat we niet pre-
cies weten hoie het werkt en wat er ge-
beurd met de data. 

De veranderingen kunnen dus als positief 
en als negatief bekeken worden. Eenvoud 
tegenover volledige overname. Het zelf-
standig rijden van auto’s tegenover het 
overvleugelen van de mens door middel 
van robots. DigitalGenius is een mooi 
voorbeeld van een AI klantenservice die 
het beste van de robot en mens combi-
neert. Er wordt namelijk door de machine 
antwoord gegeven op een vraag maar 
niet met één antwoord maar met meerde 
opties. Hierdoor kan de mens dus nog 
wel zelf bepalen welk antwoord het beste 
aansluit op de vraag. Dit Ai wordt gebruikt 
door bijvoorbeeld KLM en Travelbird. Door 
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het gebruik van AI ontstaat er een enorme druk op de arbeids-
markt. Dit natuurlijk vooral op het technologische aspect. Er zijn 
namelijk zo meteen geen banen meer nodig in de klantenservice 
of voor het ontwikkelen van online campagnes. Dit geeft dus 
een verandering weer in de snelheid waarmee de eindgebruiker 
wordt geholpen. Als deze verandering een negatief beeld geeft 
aan de eindgebruiker, en dus de prettige ervaring verstoord, zal 
de consument zich terugtrekken. (Consultancy, 3 oktober 2017), 
(Voets J. 6 december 2017) 
Geef inzicht in hoe dit de communicatie tussen de retailer en de 
consument verbetert en/of veranderd. 

Verandering communicatie retailer en consument

Vergeleken met een aantal jaar geleden is de communicatie 
tussen de retailer en de consument flink verandert. Dat komt 
ook omdat retailers digitaal steeds meer ontwikkelen. Een voor-
beeld hiervan is dat artifical intelligence in wordt gezet als een 
personal shopper. Vroeger moest de de consument verschillen-
de filters door op een webshop om op deze manier het bij het 
gewenste product te komen. Nu kan de consument zijn verkeur 
aangeven op de website hierdoor kan de webshop het gewenste 
product tonen. Vaak registreert de webshop eerdere bezoeken 
van de consument om op deze manier altijd gewenste keuzes 
te tonen. Dit laat zien dat de communicatie veranderd is en het 
steeds makkelijker voor de consument wordt gemaakt.(Vlugt B, 
2016) 

Doordat de technologie steeds slimmer begint te worden heeft 
dit ook invloed op de reclame die bedrijven aanbieden. Tegen-
woordig krijgt de consument reclame op maat. Op deze manier 

heeft elke consument zijn of haar eigen kortingsacties. Bijvoor-
beeld de bonuskaart die registreert wat de consument koopt. 
Naast de normale aanbiedingen biedt de Albert Hein ook per-
soonlijke kortingen aan. Dit zijn vaak producten die de klant vaak 
koopt en juist een keer uit kan proberen. (De Bruijn M, 2017)
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“ARTIFICIAL INTELLIGENCE IS A TOOL, 
     NOT A THREAT.”



3
Augmented 
reality

Augmented Reality betekend letter-
lijk de verrijkte werkelijkheid. Het 
verbindt eigenlijk de virtuele we-

reld met de realiteit. Het beste en meest 
bekende voorbeeld van AR is nog wel 
Pokémon Go. Pokémon Go heeft dan naar 
schatting ook wel $600 miljoen aan om-
zet gemaakt. Met deze app kon je mon-
sters vangen die op een mobiel scherm 
geprojecteerd waren in de echte wereld. 
Deze virtuele content is dus te zien op een 
mobiel scherm met behulp van een came-
ra. Door het succes van deze Augmented 
Reality applicaties komen er steeds meer 
op de markt. En doordat er steeds meer 
aanbod van apps is, ligt de kwaliteit ook 
steeds hoger. (Fanego D, 2018)
 
Trends en impact
 
Er zijn steeds meer bedrijven die de mo-
gelijkheden in AR zien. Bijvoorbeeld in 
de zorg en op scholen wordt er geëxpe-
rimenteerd met het geven van trainingen 
door het gebruik van AR. Maar ook andere 
organisaties komen 1 voor 1 met fantasti-
sche AR-apps. Met de app van IKEA kan je 
meubels in je kamer zetten om precies te 
zien of iets bij jou stijl pas en in jouw huis. 
Hiermee komt weer een heel nieuw erva-

ring van shoppen kijken doordat het een 
‘’real-life experience’’ is. Ook is het zo dat 
de verkoop van telefoons achteruit gaat. 
Waar eerst een persoon na 18 maanden 
een nieuwe telefoon aanschafte is dat nu 
opgelopen naar 3 jaar. Waar nu aan wordt 
gewerkt binnen de mobiele telefoons is 
het verbeteren van de AR-ervaring. AR zit 
in het jaar 2018 op haar tipping point en 
over een tijd zal elk huishouden een AR 
aangestuurd apparaat hebben. (Lampix, 
2018)

Door de ontwikkeling van AR en het vele 
mobiele gebruik door de consument 
wordt er minder in de fysieke winkeltijd 
gespendeerd. Je hoeft tegenwoordig niet 
meer naar de Ikea om te zien hoe iets 
eruitziet en om op te meten of iets past of 
te zien of het bij je huidige meubels past. 
In plaats van een dagje kijken bij de Ikea 
voor de aankoop doet men dit dus op de 
app. Behalve dat mensen dus niet meer 
in de fysieke winkel komen om een kijkje 
te nemen, hebben ze op deze manier dus 
ook minder behoefte aan advies van de 
winkelmedewerker. Je hebt namelijk zelf 
alles al uitgezocht omdat je zelf inzicht 
verkrijgt doordat je met AR kan zien hoe 
iets staat. Je advies wordt dus al online 
geboden (Beeke ter, 2018).
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De belangrijkste spelers

Interessant om te zien is dat de belang-
rijkste spelers op het gebied van AR niet 
gelijk hele grote spelers zijn. Google, Fa-
cebook en Apple lopen eigenlijk nog ach-
ter op het gebied van AR. Wel zeggen ze 
AR als de toekomst te zien en zijn ze bezig 
met ontwikkelingen. Google is namelijk 
bezig met een nieuwe Google Glasses 
variant die wordt ontwikkeld voor profes-
sionals.
 
Een veel kleiner bedrijf, namelijk Snap-
chat, is een echte pioneer op het gebied 
van AR. Zij waren het eerste bedrijf dat 
hier een echte doorbraak mee had in de 
vorm van de verschillende filters die je op 
je gezicht kan toepassen. Apple kwam pas 
bij de release van de Iphone X met ge-
zichtsherkenning en emoticons die je op 
je gezicht kunt plaatsen. (Beeke ter, 2018)
 
Panasonic een veel minder groot bedrijf 
op het gebied van technologische ontwik-
kelingen en het volgen van trends, is op 
het gebied van AR wel een belangrijke 
speler. Zij hebben een auto ontwikkeld 
waarbij de voorruit ingebouwde functies 
heeft waarmee je eigenlijk je dasboard 

vervangt. Je kan zien hoe hard je rijdt, hoe 
hard je mag rijden, hoeveel benzine je nog 
hebt enzovoorts. Ook zijn er nieuwe func-
ties zoals dat er wordt aangegeven wan-
neer je van baan kunt wisselen en je auto 
herkent voetgangers zodat deze opgelicht 
kunnen worden. (Burgess, 2017)
 
Invloed op  DE communicatie
 
De invloed van deze onderwerpen is dat 
het steeds makkelijker wordt gemaakt 
voor de consument om te winkelen. Als 
voorbeeld; de consument wil op vakan-
tie samen met een vriend. Het enige 
probleem is dat deze 2 personen ver uit 
elkaar wonen. Maar toch willen ze beide 
een goede indruk van een bepaalde tent. 
Door de opkomst van augmented reality 
is dit mogelijk voor beide partijen. Door 
het gebruik van VR en AR hebben ze beide 
zelfde indruk van een bepaalde tent. De 
invloed wat deze onderwerpen is dat de 
retailer steeds digitaler moet worden om 
klanten te kunnen blijven trekken. Door 
te beslissen hoe je vroeg moet spelen en 
welke weddenschappen je nu kunt plaat-
sen, kunnen retailers het voortouw nemen 
in deze technologie (Haslehunt, R, 2016). 
Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van 
een app of juist een VR-bril. De consu-

ment heeft steeds minder tijd waardoor 
het nu belangrijk is de consument met 
weinig moeite toch een indruk kan heb-
ben van een bepaald product. (Mackone D, 
2016)
 
 Veranderingen
 
Winkels gaan steeds meer gebruik ma-
ken van AR-shopping, dit betekent dat ze 
hiervoor gewoon thuis kunnen blijven. De 
consument wilt een nieuwe bank kopen 
maar heeft niet de tijd om naar een be-
paalde winkel te gaan. Deze winkel heeft 
naast een echte winkel ook een app waar 
de consument de nieuwe meubels kan 
projecteren in de bepaalde kamer.

 Dit betekent de retail bijna gedwongen 
wordt om apps te ontwikkelen om deze 
mogelijkheid te geven aan de consument. 
Je kan hiervoor bijvoorbeeld denken aan 
de IKEA dit deze mogelijkheid al een tijdje 
heeft om online je nieuwe woonkamer in 
te richten. (Stelt van der, 2017)
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Verandering communicatie retailer en consument

 Het persoonlijke contact tussen retailer en consument zal 
waarschijnlijk vervagen en dus verslechteren. Consumenten 
zullen nu veel meer contact hebben met apps en hoeven geen 
advies meer te vragen wat het beste past bij de kleuren van 
hun woonkamer. Ze kunnen het namelijk zelf al zien door mid-
del van augmented reality. Retailers kunnen zich hier natuurlijk 
wel aan aanpassen. Retailers zullen nieuwe concepten blijven 
ontwikkelen die deze technologieën op innovatieve manie-
ren inzetten om shoppers te verrassen met nieuwe, creatieve 
vormen van interactie. (Albihair, S, 2017) Ook zullen retailers 
communicatie met bepaalde klanten verliezen, zoals oudere 
mensen die er niks van snappen of er niks mee te maken wil-
len hebben. 

Anderzijds zullen retailers wel makkelijker kinderen voor hun 
kunnen winnen. Kinderen vinden augmented reality over het 
algemeen erg interessant, weten er meer vanaf en willen er 
mee experimenteren. Voor retailers zal de communicatie naar 
kinderen dus wel verbeteren, maar het persoonlijk contact 
tussen retailers en consumenten zal over het algemeen wel 
verslechteren.

Augmented reality is een brede technologische ontwikkeling 
die vele kansen biedt voor zowel retailers als consumenten. De 
waarde van AR is al enorm groot en het zal in de tokomst al-
leen maar groeien.
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      “AUGMENTED REALITY IS AN OPPURTUNITY 
to TAKE DATA OUT OF A BOx, AND INTO OUR SPACE.”
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Albert heijn augmented reality 
product scanner
Bedrijven maken steeds meer gebruik van 
technologische ontwikkelingen. Dit doen ze 
vooral om het aanschaffen van hun produc-
ten voor hun klanten zo makkelijk mogelijk 
te maken. Een belangrijke ontwikkeling 
waar veel bedrijven op inspelen is aug-
mented reality. In het vorige hoofdstuk is 
uitgelegd wat augmented reality is en wat 
voor invloed AR heeft op de communicatie 
tussen consument en retailer. IKEA was een 
van de eerste bedrijven in Nederland die 
met AR aan de slag ging. Via hun app kan je 
zien hoe meubels in je woonkamer staan. 
Dit sloeg goed aan bij de consument en later 
volgden Bol.com, DHL en nu ook de Albert 
Heijn de IKEA met het gebruik van augmen-
ted reality.  

De Albert Heijn lanceerde in juli de AH Pro-
ductscanner. Dat is een app die klanten met 
behulp van augmented reality informatie 
geeft over ingrediënten, voedingswaarden, 
allergenen, recepten en herkomst van AH 
eigen merkproducten. 

Marit van Egmond, directeur merchandising 
& sourcing bij Albert Heijn vertelt: 'Klanten 

vinden het steeds belangrijker te weten 
wat er in producten zit die ze bij ons ko-
pen en waar ze vandaan komen. Maar dat 
niet alleen: ze zijn ook op zoek naar lek-
kere recepten. Deze informatie hebben we 
natuurlijk allemaal maar kunnen we niet 
kwijt op het etiket of bij beschrijvingen op 
onze site. Met behulp van nieuwe techno-
logieën brengen we de informatie nu bin-
nen handbereik tijdens het winkelen. We 
starten met 35 producten en schalen dit 
aantal de komende tijd op' (Knot, J., 2017).

HOE WERKT HET?

De AH Productscanner werkt dus met 
augmented reality, de technologie die de 
realiteit en de virtuele wereld met elkaar 
verbindt (Knot, J., 2017). Na het scannen 
van de voorkant van het product met de 
telefoon-camera zien klanten op een 
aantrekkelijke en 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 lekker en makke-
lijk te maken Allerhande-recept.

Om de app te gebruiken moet je toegang 
geven tot je camera en eventueel ook je 
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locatie. Vervolgens richt je de camera op 
de hele voorkant van het product of alleen 
op het etiket aan de voorzijde. Het werkt 
allebei. Je moet de telefoon ongeveer 15 
centimeter vanaf het etiket houden. 

Zodra het product herkend wordt krijg je 
informatie over de samenstelling, aller-
genen en dergelijke te zien. Tenminste, zo 
zou het op papier moeten werken. Want 
bij het scannen van een paar AH-pro-
ducten werkt het niet altijd. Zoals Marit 
van Egmond al vertelde worden nog niet 
alle AH-producten herkend door de pro-
ductscanner. Ook waarschuwt Albert Heijn 
dit in de App Store omschrijving (Zwaag 
G, 2017). De producten die wel te scannen 
zijn, zijn uitsluitend producten uit het as-
sortiment vlees, vis en vleeswaren.

tE VROEG UITGEBRACHT

Wat Gonny van der Zwaag betreft is de 
app wat te vroeg uitgebracht: ‘Omdat we 
geen vlees- en visproducten bij de hand 
hadden, hebben we het ook geprobeerd 
met wat foto’s van vlees- en visproducten 
die AH zelf in de tutorial gebruikt (zalm en 
black angus-burger), maar ook dat lukte 
niet. Je zult dus zelf op speurtocht moeten 
gaan in de winkel om producten te vinden 
die met deze app werken’. AH is van plan 
om het aantal producten de komende tijd 
uit te breiden, maar in feite heb je nu dus 
nog niet zoveel aan de app. 

In de supermarkt zijn de verpakkingen 
die gescand kunnen worden nog niet te 
herkennen aan de sticker. Als het scannen 
lukt krijg je een groen kader te zien, met 
de naam van het product en vervolgens 
word je doorgestuurd naar een product-
pagina bij AH. Iets anders wat Gonny van 
der Zwaag opviel, is dat de app nog niet 
goed is aangepast voor iOS 11. ‘De AH 
Productscanner crashte op ons testtoestel 
meermaals voordat we producten konden 
scannen’. Waarschijnlijk is dat een pro-
bleem met de camera. 

De Albert Heijn heeft laten zien dat ze ook 

apps kunnen maken die wat beter werken 
dan de productscanner. Eerder hebben ze 
virtual en augmented reality gebruikt voor 
hun spaaracties. Albert Heijn en André 
Kuipers starten een landelijke spaaractie 
waarin kinderen spelenderwijs kennis-
maken met het thema ‘ruimtevaart’, met 
behulp van de nieuwste VR/AR-technie-
ken. In de spaaractie stappen kinderen 
samen met ruimtevaarder André Kuipers 
virtueel de ruimte in om te leren over 
ruimtevaart en de kwetsbaarheid van de 
aarde (Bron, A., 2017). 

Al met al is het wel goed van de Albert 
Heijn dat ze meegaan met de ontwikke-
lingen om het hun klanten zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. De reden dat deze app 
nog niet zo positief ontvangen is, komt 
natuurlijk doordat er nog maar 35 produc-
ten te scannen zijn. Het heeft nu nog vrij 
weinig nut voor de consument om de app 
te gebruiken. Het beste wat de AH daarom 
ook kan doen is zo snel mogelijk zorgen 
dat alle producten te scannen zijn (Knot, 
J., 2017). 
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Amazon Go
Eerder in dit boek werd er gesproken over 
een hoop innovaties op het gebied van re-
tail en met betrekking tot AI/IOT/LBS/VR/
AR. In dit hoofdstuk wordt een case op het 
gebied van artificial intelligence bespro-
ken. Amazon go. Om hier een beter beeld 
van te schetsen, wordt er eerst ingegaan 
op het bedrijf Amazon en vervolgens 
wordt Amazon go uitgelegd. Tot slot wordt 
er gekeken naar hoe Amazon go een in-
spiratie kan zijn voor de doelgroep.

Amazon

Amazon is een Amerikaans bedrijf dat 
is opgericht in 1994 door Jeff Bezos in 
Seattle. Het bedrijf begon als een online 
boekenwinkel maar ging al snel DVD’s, 
games, kleding en muziek verkopen.

In 1999 won Jeff Bezos de Peron Of The 
Year Award omdat hij met zijn bedrijf 
Amazon zulke grote stappen had gemaakt 
op het gebied van online shoppen. Het 
bedrijf is naar eigen zeggen ‘costumer 
obsessed’ en is constant bezig met wat de 
consument wil. Zij geloven dat je dit miet 
doen om een bedrijf succesvol te maken. 
Vanuit een communicatieoogpunt is dit 
inderdaad waardevol.

Ook zegt Amazon met elke technologische 
ontwikkeling mee te willen doen en hier 
op in te willen spelen (Schneider, 2018).

Eerdere successen

De laatste twintig jaar is Amazon van een 
klein bedrijf, uitgegroeid tot een bedrijf 
met 285 miljoen klanten wereldwijd. Dit 
geeft ze de ruimte om zich te focussen 
op technologische onwtikkeling en dat 
doen ze dan ook. Zo hebben ze een al-
goritme bedacht genaamd SLAM (scan, 
label, apply, manifest) dat baanbrekend is 
op het gebied van pakketbezorging. Deze 
methode zorgt ervoor dat consumenten 
hun pakket zo snel mogelijk in ontvangst 
kunnen nemen. Voor dit proces hebben 
ze 50 IT weknemers die werken aan de 
Amazon Robotics. Zij ontwikkelen robots 
die assisteren op de werkvloer. Het woord 
assisteren is hier belangrijk omdat ze niet 
het werk van mensen overnemen maar ze 
echt ondersteunen. Zo hebben ze robots 
ontwikkelt die in opdracht door het waren-
huis bestellingen ophalen. In plaats van 
dat de werknemer naar het schap moet 
lopen en moet zoeken, komt de robot met 
het juiste product naar hen toe. (Amazon, 
n.d.)
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Een bekendere ontwikkeling van Ama-
zon is Alexa. Dit is een spraak gestuurd 
systeem dat je kan vertellen wat voor 
weer het wordt of muziek voor je afspeelt. 
Alexa is dus een systeem op het gebied 
van artificial intelligence die je kan assis-
teren, maar Alexa kan veel meer. Er zijn 
al duizenden functies gecreeerd. Ze kan 
je bijvoorbeeld helpen een maaltijd op te 
stellen of hem zelfs voor je bestellen. Dit 
is dus al een mooi voorbeeld van de ma-
nier waarop Amazon bezig is met AI. Wel 
is het zo dat we al gewend zijn aan spraak 
gestuurde systemen zoals bijvoorbeeld 
Siri van Apple. Maar wat is dan wel baan-
brekend van Amazon? (Amazon, n.d.)

Wat is Amazon Go?

Echt baanbrekend op het gebied van tech-
nologische ontwikkelingen van Amazon 
is Amazon Go. Dit is een supermarkt 
waarin je moet inchecken met de App van 
Amazon Go. Je checkt dus net als bij de 
trein in, maar dan met een App. Je moet 
ingelogd zijn op je Amazon account zodat 
ze de spullen die je koopt, op je rekening 
kunnen zetten. Nu kun je gaan winkelen. 
Je stopt simpelweg de spullen die je wil 
hebben in een mandje en op deze manier 
kan de app bepalen wat jij wil kopen. Zelfs 

als je iets oppakt maar je bedenkt, ziet 
de app dit en wordt het artikel van je lijst 
gehaald. Als je klaar bent met boodschap-
pen doen loop je gewoon de winkel weer 
uit en worden de artikelen op je Amazon 
account in rekening gebracht. Je kan dus 
winkelen zonder enige interactie met een 
medewerker. Je kunt gewoon gaan en 
hoeft niet in de rij te staan, daarom heet 
het ook Amazon Go.(Amazon, n.d.)

Hoe werkt het systeem?

Nu duidelijk is wat Amazon Go inhoudt is 
het interessant om eens te bekijken hoe 
de app dan precies werkt. Doormiddel van 
computer learning, deep learning algorit-
mes en sensor fusie weet de app wanneer 
je iets in of uit je mandje haalt. Dit noemt 
Amazon zelf ‘Just walk out technology’. 
Deze technologie is vergelijkbaar met 
de technologie die gebruikt wordt bij het 
maken van zelf rijdende auto’s. (Amazon, 
n.d.)

Wat voor invloed heeft dit op de retail-industrie?

Er zijn dus geen rijen meer bij de kassa 
en geen medewerkers meer om bij af te 
rekenen. Wel zegt Amazon dat er nog me-
dewerkers in de Go stores zullen zijn. Wel 

zijn dit alleen mensen die eten maken. 
Dus chefs die verse gerechten maken. 
Hiermee verdwijnt dus het persoonlij-
ke contact tussen winkel en consument.
(Amazon,n.d.)

Amazon zegt in te spelen op wat de con-
sument wil en doet dit hiermee ook. De 
consument wil snel kunnen winkelen en 
op deze manier kun je gewoon in en uit 
lopen. Zij hebben geen zin om te moeten 
wachten op een ander en hebben vaak 
haast. Wat dat betreft zal Amazon go dus 
in goede aarde vallen bij de consument. 
Andere bedrijven in dezelfde branche zul-
len hier een voorbeeld aan nemen want 
het is goedkoper voor hen omdat ze maar 
een paar mensen aan personeel voor de 
winkel aan hoeven te nemen.(Amazon, 
n.d.)

Daarnaast is de technologie op gebied van 
AI die hier wordt gebruikt erg innovatief 
en indrukwekkend om te zien. Ze geven 
hiermee een voorbeeld aan andere retai-
lers van wat er allemaal mogelijk is op het 
gebied van technologie. Dit kan zeker als 
inspiratie dienen voor de stakeholders.
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Tilbert Verhagen is werkzaam als asso-
ciatie professor, spreker en ondernemer 
op het gebied van interactieve marke-
ting. Hij heeft onderzoek gedaan op het 
gebied van innovaties in winkels zelf. 
Hierbij heeft hij gekeken naar wat voor 
invloed dit heeft op het consumenten-
gedrag. In dit interview is hem gevraagd 
naar zijn visie op deze ontwikkelingen in 
de retail.

Waarom biedt volgens u innovatie 
technologie nieuwe kansen voor de 
retail?

Op dit moment hebben veel winkels last 
van de online concurrentie. Je kan hier-
bij denken aan webshops zoals Zalando 
en About You. De consument krijgt hier 
vaak korting op de verschillende merken 
waardoor ze niet meer kiezen voor een 
echte kledingwinkel. Hierdoor komen 
veel winkel in zwaar economisch weer 
en gebeurt het ook wel eens dat win-
kels hierdoor failliet gaan. Daarom biedt 
innovatie technologie een nieuwe kans 
voor de winkels. Het is daarom belang-
rijk dat je als winkel altijd een webshop 
naast je fysieke winkel hebt. Ook hebben 
deze winkels vaak een nieuwsbrief voor 

hun klanten en zijn ze te volgen op social 
media. Dit laat zien dat innovatie een be-
langrijke rol speelt bij een winkel. Op deze 
manier probeert de winkelier in te spelen 
op de behoeftes van de consument. Op dit 
moment is het grootste doel van de win-
kel om een goede online-winkelervaring 
te creëren bij de consument. Het geeft de 
winkel de kans om zowel online als offline 
service te bieden aan de consument. Zo 
biedt innovatie technologie nieuwe kansen 
voor de winkellier, omdat hij veel meer 
kanalen en manieren kan gebruiken om 
de aandacht te trekken van de consument. 

Wat is volgens u een goede innovatieve 
ontwikkeling in een winkel?

Tegenwoordig gaan de ontwikkelingen 
veel sneller dan 10 jaar geleden. Dit komt 
ook doordat er qua technologie steeds 
meer mogelijk is voor winkels. Om een 
paar voorbeelden te noemen: displays, 
virtuele spiegels, zelfscankassa’s en 
gratis wifi. Dit zijn een paar voorbeelden 
jij ook ook steeds vaker de winkel tegen 
komt.  Wanneer je nu bijvoorbeeld in een 
kledingwinkel loopt zie je bewegende 
beelden aan de muur van de nieuwste col-
lecties. De consument krijgt op deze ma-



Vindt u dat de winkels de innovaties al 
goed gebruiken?

Nee op dit moment zie ik nog te weinig in-
novaties terug in de winkels. Het enige wat 
ik zie is dat bijna alle winkels gebruik ma-
ken van gratis wifi. Ik vind het jammer om 
te zien dat zo weinig winkels van de nieuwe 
mogelijkheden gebruik maken. Ter wel dit 
ze zo kan helpen voor een beter omzet wat 
erg belangrijk in deze tijd. Vaak de inno-
vaties gemakkelijk aan te brengen in de 
winkels. Maar vaak denken winkeliers te 
moeilijk over een innovatie ze vinden het 
het te veel werk. Of ze denken dat het hun 
niet gaat helpen en willen er daarom niet 
in investeren. Een simpele innovatie zoals 
een display is makkelijk aan te brengen 
in de winkel. Dit geeft een veel moderner 
beeld aan de winkel. Op deze manier trek 
je ook veel meer klanten om allemaal 
displays te plaatsen in een winkel. Het 

nier een beter beeld van hoe een bepaald 
kledingstuk valt. Maar ook met wat voor 
andere kledingstukken je het kan combi-
neren. Dit heeft een positieve uitwerking 
bij de consument. Wat nu in opkomst is 
zijn virtuele spiegels waar de klant alleen 
maar voor hoeft te staan. Wanneer de 
consument hier voor staat projecteren de 
kleding stukken zich op de consument. Op 
deze manier hoeft de consument zich niet 
om te kleden om de kleding te passen. 
Dit betekent dus dat jij en ik veel minder 
moeite hoeven te doen om kleding te ko-
pen. Deze innovatie speelt in op de con-
sument die steeds minder tijd heeft voor 
bijvoorbeeld het passen van kleding. Het 
bespaart de klant ook veel meer tijd om 
op deze manier te shoppen. De zelfscan-
kassa ’s komen jou denk ik wel bekent 
voor? Wanneer je op Rotterdam centraal 
even snel iets haalt bij de Albert –hein 
gebruikt iedereen denk ik wel de zelfscan-
kassa. Zelf doe ik het om tijd te besparen 
het gaat natuurlijk ook veel sneller. Door 
de komst van contactloos pinnen gaat dit 
helemaal snel en kan je binnen een paar 
minuten weer buiten staan. Naast zelf-
scankassa’s op het station kan je deze 
kassa’s ook terugvinden in een Jumbo. 
Als laatste goede ontwikkeling kies ik 
voor gratis wifi.  Met gratis wifi kan je ook 

even snel iets voor jezelf opzoeken tijdens 
het shoppen of bijvoorbeeld tijdens het 
shoppen even snel een foto sturen van je 
outfit.  Dit kan ook weer zorgen voor meer 
omzet van een winkel. In mijn ogen zijn 
deze innovaties goed voor de consument 
maar ook voor de winkel zelf voor totale 
beleving. 

verschilt dan wel weer in wat voor winkel 
je dit zou op hangen. Maar in een kleding-
winkel zou dit zeker een goede uitkomst 
zijn. Wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld 
een Mac Donalds maakt dit bedrijf hier al 
gebruik van. Klanten kunnen hun bestel-
ling plaatsen via een beeldscherm. Mijn 
eigen ervaring hier mee is dit veel beter 
werkt. Je hoeft minder lang te wachten op 
je bestelling en het geeft ook een goede 
winkelervaring aan de consument. 

Denkt u dat winkels met innovaties meer 
omzet hebben?

Ja daar ben ik van overtuigd. In een on-
derzoek die ik zelf heb gedaan kwam naar 
voren dat winkels met innovatieve toepas-
singen een hogere omzet hebben. Door de 
verschillende winkels die ik heb bezocht 
was een verschil van omzet met winkels 
met innovaties en zonder innovaties. 
Winkels die met deze toepassingen wer-
ken met actiever met de innovaties tech-
nologie. Ze zijn zichzelf ook steeds vaker 
aan het verbeteren, bijvoorbeeld om de 
winkelbeleving van de klant steeds beter 
te maken. Ze krijgen ook steeds meer in-
zicht in het klantengedag. Bij deze bedrij-
ven zie je een stijgende lijn. Dit betekent 
dus dat het een positieve uitwerking op 
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Met als uitkomst dat alle technologie 
steeds moderner gaat worden en er 
steeds meer mogelijkheden komen. Bij-
voorbeeld dat een winkel VR gaat gebrui-
ken om de winkelbeleving van de consu-
ment nog beter te maken. Of dat er straks 
bijna geen personeel meer in de winkel 
loopt maar alles digitaal gaat. Als ik denk 
aan kledingwinkels zie het voor me dat 
consument straks zijn eigen kleding kan 
stijlen. Bijvoorbeeld dat wij als consument 

de winkels. Dit laat ook zien dat winkels 
geen idee hebben wat voor uitwerkingen 
het kan hebben. Daarom geef ik altijd als 
advies aan een bedrijf ga gebruik maken 
van innovatie technologie. De kennis is er 
alleen de winkelier moet er wel gebruik 
van gaan maken. 

Hoe ziet u de toekomst van de innovatie 
technologie? 

In toekomst zie ik steeds meer bedrijven 
gebruik gaan maken van innovatie tech-
nologie. Omdat steeds meer bedrijven 
gaan inzien wat voor effect dit kan hebben. 
Doordat bedrijven steeds meer gebruik 
gaan maken van deze toepassing in hun 
winkels blijft de technologie zich ook door 
ontwikkelen.

een bepaalt plaatje op een shirt willen 
hebben en dit gewoon mogelijk is in de 
winkel zelf. Dit werkt ook mee aan goe-
de winkelbeleving van de consument. De 
consument zal later het shoppen ervaren 
als iets speciaals omdat het een special 
beleving wordt. Als ik kijk naar de toe-
komst van de supermarkt zie ik later al-
leen maar een scherm in de winkel waar 
de consument kan bestellen. Hij vinkt 
dan alles aan wat hij dan wilt hebben en 
betaald en dat alle boodschappen in een 
doos klaar staan. De kost de consument 
veel minder tijd. Op de manier hoeft hij of 
zij niet de hele winkel door 

Heeft u nog tips voor ons als communi-
catie student? 

Later als je een baan hebt is het belang-
rijk dat je gaat werken met deze nieuwe 
toepassingen. Probeer daarom tijdens je 
studie zoveel mogelijk te weten te komen 
over dit onderwerp. Hierdoor kan je later 
aan je manager laten zien hoeveel effect 
dit kan hebben op de omzet. Daarnaast 
word je op dit gebied ook steeds beter en 
kan je het makkelijker toe gaan passen. 
Als je om je heen kijkt zie je genoeg van 
deze technologie en dus blijf dit in dit de 
gaten houden. Dus mijn grootste tip is kijk 

om je heen naar de bedrijven en die nu 
gaan werken met deze toepassingen. Hier 
kan je alleen maar van leren en zal je het 
nut ook steeds meer van inzien. Zelf zou 
ik ook meer les gaan nemen over deze 
toepassingen omdat het voor de commu-
nicatie erg belangrijk is. Later moet je 
interessant blijven voor de consument. 
Dit kan je daarom heel erg helpen om de 
consumenten te kunnen blijven bereiken 
met jouw berichten. Als communicatiestu-
dent ben jij straks een belangrijke factor 
in een bedrijf. Jij kan straks zorgen door 
die omzet boost bij een bedrijf en je kan 
ook zorgen voor meer klanten. Daarom 
is het belangrijk om jezelf op dit moment 
zo goed mogelijk te ontwikkelen hier heb 
je later alleen maar profijt van. Ik merk-
te zelf tijdens mijn studie dat het me ook 
steeds meer ging interesseren en dat vind 
ik nu nog steeds. Ik hoop dat ik je jullie 
een een goed beeld hebben kunnen ge-
ven over de innovatie technologie en jullie 
nieuwsgierig hebben kunnen maken voor 
dit onderwerp. 
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De hoofdvraag van dit Ebook luidt: Welke effecten hebben innovatieve media en technologieën op communicatie (in de context van 
retail) en tot welke kansen en uitdagingen leidt dit voor retailers? Nu zijn we in dit Ebook bezig geweest met het bekijken van de 
vier ontwikkelingen: internet of things en location based services, artificial intellegence, augmented reality en de blockchain techno-
logie. Nu kunnen we gelijk al de conclusie trekken dat er door deze technologieën veel gaat veranderen in de communicatie tussen 
retailers en consument. Wat we nu al zien is dat er veel gedigitaliseerd wordt, van post naar mail bijvoorbeeld. Het is meer dan 
logisch om elke technologie een eigen conclusie te geven.

Laten we beginnen met het kijken naar de ontwikkeling internet of things en location based services. Door deze technologieën zal 
er binnen een bedrijf steeds meer apparaten met elkaar in verbinding staan. Dit zorgt er dan voor dat het beheer gemakkelijker 
wordt, de efficiëntie omhoog gaat en er beter op het energieverbruik gelet kan worden. De kansen die er dan ontstaan zijn dan ook 
zeer fijn voor de retailer. Zo kan er gemakkelijk gezien worden wat zich op de werkvloer afspeelt en kunnen er verbeterde en pre-
ciezere analyses uitgevoerd worden. Het energieverbruik gaat omlaag omdat er optimaal op de activiteiten kan worden gelet. Ook is 
de optimalisatie van de inkoop en de verkoop gemakkelijk bij te houden zodra alle apparaten met elkaar in verbinding staan. Door 
location based services wordt het voor de consument gemakkelijker gemaakt maar tegelijkertijd ook moeilijker. Het is namelijk 
overzichtelijk om te zien wat het dichtstbijzijnde is waar je naar op zoek bent. Alleen ziet dit er minder rooskleurig uit in de toe-
komst. Dit omdat je je kan voorstellen dat steeds meet bedrijven op deze ontwikkeling willen inspelen. Zodra er te veel bedrijven 
zijn die aan location based services doen is het overzichtelijke weg en kan je door de bomen het bos niet meer zien. De uitdaging 
voor retailers bij de ontwikkeling location based services is dan ook wel het boven de rest staan. Je moet als bedrijf er ook wel voor 
zorgen dat je niet één van de leveranciers ben van een location based service, maar juist de gene die met kop boven de rest uit-
steekt.

We gaan we door met de ontwikkeling artificial intellegence. Het is voor de hand liggend om vast te stellen dat de intelligentie van 
robots door big data vooruit gaat. Het voorbeeld van een chatbot is hier dan ook geschikt. Des te meer informatie de machine heeft 
des te beter de machine op bepaalde vragen kan reageren. Het is dus zeer fijn om als retailer een ai technologie in gebruik te heb-
ben. Er wordt namelijk enorm op tijd bespaard en vooral op geld. Nu is de uitdaging alleen wel dat alle informatie die er wordt 
opgeslagen ook veilig wordt opgeslagen en dat dit zo meteen niet uitlekt de wijde wereld in. Het grootste blok waar de technologie 
tegenaan loopt is de ervaring die een klant heeft met de technologie. Of de klant de ervaring met een robot prettig vindt of liever 
tegen een persoon praat.

7 Conclusie 
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Augmented reality is iets wat nog heel groot gaat worden. Dit 
omdat het de mens graag de gemakkelijkste maar toch beste 
weg neemt naar een aankoop. Je wil bijvoorbeeld een keuken 
kopen. Nu kan je alle modellen in een winkel in het echt gaan 
bekijken, of je kan door middel van ar zelf de keuken uitzoeken 
in jouw eigen huis om goed te zien hoe hij staat. Dit is dan wel 
een nadeel voor de retailer want deze heeft geen invloed op jouw 
keus als je het thuis bekijkt. Er is dan ook vrijwel geen commu-
nicatie meer tussen bedrijf en consument. De bedreiging is dan 
ook dat er na verloop van tijd, banen als bijvoorbeeld winkelm-
edewerker onnodig zijn. De uitdaging is dan ook voor de retailer 
om ervoor te zorgen dat consumenten opzoek naar een product 
of dienst bij jou terecht komen. Dit kan je doen door bijvoorbeeld 
een eigen augmented reality te maken.

En tot slot zijn we aangekomen bij de ontwikkeling blockchain. 
Er zal door blockchain veel veranderen. Zo worden ook bijna 
alle sectoren geraakt door de blockchain. De blockchain zorgt 
voor snelle en veilige trasacties en door live inzicht in de block-
chain is er een automatische accounting. Retailers kunnen nu 
dus al inspelen op de blockchain. Zo kunnen ze bijvoorbeeld 
hun producten of diensten aanbieden via de blockchain of kan er 
via de blockchain betaald worden. De kansen zijn eindeloos in 
de blockchain en doordat het transparant is zijn tussenpartijen 
onnodig geworden. De blockchain komt er aan en ook heel snel. 
Alleen wanneer de blockchain volledig is geïntegreerd in de 
maatschappij is nog de vraag.

Door deze technologieën zal er veel gaan veranderen op het ge-
bied van communicatie. De vraag is alleen hoe snel dit zal gaan 
en wie er allemaal getroffen gaan worden.
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