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Als communicatiespecialist is het erg belangrijk om op de 
hoogte te zijn van de laatste technologische veranderingen. De 
veranderingen hebben namelijk een enorme impact op de 
communicatiewereld, en hier moet je als specialist natuurlijk 
van op de hoogte zijn. Het is belangrijk om in het achterhoofd 
te houden dat communicatie altijd en overal plaatsvindt. 
Technologie kan deze manier van communicatie niet 
vervangen, maar wel veranderen. Technologie heeft altijd een 
grote invloed gehad op de manier waarop er gecommuniceerd 
wordt. De afgelopen jaren hebben de technologieën ervoor 
gezorgd dat iedereen altijd met elkaar verbonden staat. Dit 
zorgt er ook voor dat men steeds vaker en steeds sneller 
antwoord wilt van bedrijven, vrienden etc. 

Huidige technologische ontwikkelingen zoals IoT en Location 
Based Services zorgen ervoor dat de communicatie met 
consumenten compleet veranderen. Als communicatiespecialist 
is het van groot belang hiervan op de hoogte te zijn, je moet 
hier immers goede adviezen over kunnen geven aan bedrijven 
om zo de klantervaring te optimaliseren. De rol van 
communicatiespecialist gaat nu veel verder dan het bedenken 
van campagnes, een communicatie expert moet anno 2018 ook 
een expert zijn op het gebied van technologische 
ontwikkelingen. 

Dit is geen slecht iets, de wereld veranderd nu eenmaal

en het is aan ons hoe we hier mee omgaan. Verzetten we ons of 
gaan we mee met de flow? In mijn ogen is het antwoord duidelijk: 
omarm de ontwikkelingen en ontwikkel jezelf tot een extreem 
waardevolle spelen in het communicatievakgebied. De 
ontwikkelingen zijn namelijk niet tegen te houden. Het is een 
voordeel als je goed op de hoogte bent zodat jij van grote waarde 
kan zijn in het bedrijfsleven. 

In mijn ogen zal het vakgebied er over 5 jaar compleet anders 
uitzien. Zo heb ik al eerder genoemd dat iedereen met elkaar in 
verbinding staat, naar mijn idee zal deze ontwikkeling zich steeds 
verder doorzetten. Omdat bedrijven steeds meer informatie van 
hun klanten zullen achterhalen zal de manier van communicatie 
veranderen waardoor het meer wordt dan enkel een aanbieder van 
goederen. 

Een andere ontwikkeling die zich naar mijn idee zal voorzetten is 
het ontwikkelen van de filter bubbel. Over een paar jaar zal men 
nog meer in een eigen bubbel gaan leven, en alleen de informatie 
ontvangen die hij of zij wilt. Dit is een interessant gegeven voor 
bedrijven en iets waar zij goed op zullen moeten inspelen. 

Kortom de wereld staat geen seconde stil en is zich altijd aan het 
ontwikkelen, en ik als communicatieprofessional groei graag met 
haar mee. 

- Jitske Breit, Schiedam 
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Voor een communicatieprofessional is het van belang met de 
tijd mee te gaan. Technologie zorgt ervoor dat je gerichter 
boodschappen de wereld in kunt sturen. Ook kan het helpen bij 
het gehele proces van communicatie. Als het zo doorgaat, heb 
je geen volledige teams meer nodig die met z’n allen bij elkaar 
zitten, maar kun je op afstand alles met elkaar combineren. 
Er zijn grote veranderingen binnen het communicatievak. Ik 
denk dat over een aantal jaar veel functies niet meer door 
mensen gedaan hoeven worden. Het gebruik van chatbots is 
bijvoorbeeld al erg in opkomst. Aangezien Machine Learning 
zichzelf ook ontwikkelt, zal hier steeds meer mee kunnen. Ik 
denk dat dingen als ‘de slimme koelkast’ (de koelkast die via 
IoT in verbinding staat met jouw smartphone en de supermarkt 
en met AI werkt) de toekomst hebben, aangezien het voor 
gemak zorgt, mensen daadwerkelijk helpt en kan blijven 
worden uitgebreid. 

Enerzijds vind ik alle ontwikkelingen heel interessant. Ik vind 
het mooi om te zien hoe zowel mens als machines steeds 
slimmer wordt. Het aantal mensen dat lijdt aan eenzaamheid 
zou kunnen verminderen, ziektes zouden kunnen worden 
opgelost en tijd kan effectiever besteed worden. Ook zou de 
eerder genoemde ‘slimme koelkast’ ingezet kunnen worden bij 
oudere mensen. Dit werkt echter alleen wanneer de 
technologieën op de juiste manier ingezet worden. 
  

Dat vind ik de andere kant. De vraag wat er mis zou kunnen gaan. 
Wat gaat er gebeuren als machine learning zich zo ver ontwikkelt 
dat het niet meer bij te houden is voor de mens? En hoe zit het 
met het zelfbeeld van mensen? Wanneer er in een supermarkt 
schermen komen te hangen waar je met behulp van augmented 
reality kunt zien wat voor voedingsstoffen er in een product 
zitten, hoe ver is dan de stap naar een hogere zorgpremie 
wanneer je bepaalde producten koopt? Het is momenteel zo dat je 
voor het verzamelen van persoonlijke informatie toestemming 
moet geven, maar veel mensen doen dat gewoonweg, vanuit 
gemak. Voor mij is het technologische aspect niet zozeer de 
uitdaging, maar de ethiek. 
Ik vind veranderende technologie iets wat je moet omarmen. Zelfs 
als je het eigenlijk niet prettig vindt, is het iets wat nou eenmaal 
gebeurt. Om mee te blijven spelen in het heden en de toekomst 
moet je weten wat er speelt en hiermee om kunnen gaan. 
Uiteindelijk wil ik toch een beste versie van mezelf kunnen 
worden, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Om dat 
mogelijk te maken moet je meegaan met de tijd, je verdiepen in 
ontwikkelingen en deze zo goed mogelijk toepassen. 
  

- Noortje Dupont, Rotterdam 
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Technologie is volop in ontwikkeling en brengt grote 
veranderingen met zich mee. Als communicatiespecialist wordt 
het steeds belangrijker om de technologie mee te nemen in de 
adviezen. De technologie kan namelijk veel veranderen voor de 
communicatie. Verschillende technologieën zorgen voor 
verschillende manieren van communiceren. Online wordt er 
bijvoorbeeld heel anders gecommuniceerd dan offline; zo is het 
ook met de verschillende technologieën. Daarnaast gebruiken 
veel technologieën big data, wat voor bedrijven weer ingezet 
kan worden in de communicatie. Als communicatiespecialist 
houdt dit in dat je op de hoogte moet blijven van al die 
technologische ontwikkelingen. Doordat de technologie altijd 
in ontwikkeling is, moet je dus als communicatiespecialist 
jezelf ook blijven ontwikkelen. Ontwikkelen in kennis over de 
technologische mogelijkheden voor bedrijven. Daardoor 
kunnen betere adviezen gegeven worden over de 
mogelijkheden op technologisch gebied voor bedrijven.  

Technologische ontwikkelingen kun je tegenwoordig niet meer 
tegenhouden. In veel gevallen is het goed dat die 
ontwikkelingen plaatsvinden. Voor de communicatie geeft het 
ook veel mogelijkheden om juist gemakkelijker te 
communiceren. Zo kun je een doelgroep sneller bereiken, maar 
kun je ook veel sneller van de doelgroep reacties op 
gebeurtenissen verkrijgen. Op die manier kan er sneller een 
strategie opgesteld worden. Echter zorgt de technologische  

ontwikkelingen ook voor uitdagingen op communicatiegebied. Zo 
zorgen de nieuwe technologieën voor de ethische dilemma van 
privacy. De nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen 
namelijk veel meer data opvragen, waardoor de privacy van 
consumenten in het geding kan komen. Toch ben ik van mening 
dat technologie tegenwoordig niet meer weg te denken is, en dat 
de ontwikkelingen zeker nodig zijn. Het biedt veel gemakken en 
kan ervoor zorgen dat mensen sneller gehoord zijn. Hierdoor 
kunnen veranderingen beter en sneller geïmplementeerd worden. 
Voor de privacy denk ik dat met behulp van hele goede regels 
ervoor gezorgd kan worden dat het niet in het geding komt. 

Met de technologische ontwikkelingen is de communicatie ook in 
ontwikkeling. Voor de toekomst is het dan ook mogelijk dat de 
communicatie geheel online verloopt. Dit blijft niet enkel bij 
chatbots, wat voor mensen al snel zal voelen als te onpersoonlijk. 
Daardoor denk ik dat in de toekomst communicatie veel gaat 
werken met personal virtual assistenten. Dit voelt namelijk een 
stuk persoonlijker dan chatten. Deze assistenten verzamelen wel 
de data en versturen het naar de organisatie waarvan het is. Deze 
innovaties zorgen ervoor dat bedrijven veel sneller de wensen van 
klanten kunnen achterhalen en kunnen hier dan veel persoonlijker 
op inspelen. 

- Minoesjka Marinisse, Rockanje 
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De communicatiewereld is een breed vakgebied, dat weten we 
nu wel. Het is veel belangrijker om te zien dat de 
communicatiewereld niet alleen maar breed is, maar altijd aan 
het verschuiven is. Iedere jaar komen er nieuwe 
ontwikkelingen bij die belangrijk zijn voor de dag van morgen. 
Als communicatieprofessional zijn dit nieuwe mogelijkheden 
om zich te ontwikkelen op de toekomst. De huidige 
technologieën die in dit eBook worden behandeld zijn nog 
maar een klein begin van hoe divers die communicatiewereld 
is. 

Overigens vind ik dat technologieën zoals, Location Based 
Services, Internet of Things, Artificial Intelligence en 
Augmented Reality voor de communicatieprofessional 
belangrijke technologieën om te beheersen en te begrijpen. 
Voor de meeste mensen zijn deze technologieën nog 
onbekend, maar ze willen steeds meer van deze technologieën 
in hun dagelijkse leven omarmen. Als 
communicatieprofessional de taak om de consument beter te 
sturen en nieuwe ontwikkelingen door te voeren bij merken en 
bedrijven, zodat ze uniek op de markt blijven. 

Als ik heel eerlijk ben werd ik niet meteen enthousiast toen ik 
hoorde dat we deze thema’s moesten gaan verwerken in een 
eBook. Ik dacht dat het niet echt nuttig was voor mijn 
toekomstperspectief. Het tegendeel is gebleken. In zekere zin  

ben ik meer dan ooit geïnteresseerd geraakt in de ontwikkelingen 
van nieuwe technologieën en mogelijkheden hiermee. Urenlang 
heb ik research gedaan naar deze nieuwe ontwikkelingen en ben 
ik geboeid geraakt naar de toekomst van ons bestaan. 

We moeten als mens en consument er niet gek van opkijken als 
over vijf jaar dit de meest normale gang van zaken is. Als we ons 
onderwerp Supermarkten erbij pakken zal volgens mijn visie, de 
kleinere supermarkten plaats maken voor grote supermarkten die 
werken volgens de nieuwste technologieën. Boodschappen doen 
wordt efficiënter, omdat we geen producten meer vergeten. Deze 
worden namelijk automatisch naar je smartphone gestuurd als je 
het product scant, wanneer het product leeg is. Het klinkt nu heel 
vreemd, maar het wordt vanzelf normaal. Zolang je er maar voor 
open staat. 

Het communicatievak zal voorlopig nog wel blijven bestaan, we 
moeten ons alleen steeds meer gaan ontwikkelen op 
technologisch en grafisch gebied. Technologie en beeld is de 
toekomst van morgen en teksten worden steeds minder 
belangrijk om klanten te informeren. Het is een kwestie van 
meegaan met de tijd en jezelf zoveel mogelijk te ontwikkelen om 
niet in de ‘grote communicatie zee’ te verdrinken. 

- Tessa van Verk, Dordrecht 
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Inleiding

Technologie is altijd in ontwikkeling. Als bedrijf wordt het steeds moeilijker om 
de technologieën bij te houden, laat staan te weten wat ermee gedaan kan 
worden op communicatiegebied. Dit e-book is ontwikkeld om juist die bedrijven 
te helpen. Binnen dit e-book wordt er specifiek gericht op de retail, met in het 
bijzonder de supermarktketens. Verder zal dit e-book antwoord geven op de 
volgende 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? 

Zoals al eerder is aangegeven zijn de retailers binnen dit e-book supermarkten. 
Hiervoor is gekozen omdat supermarktketens de retailers zijn waarmee 
iedereen in aanraking komt. Veel consumenten kopen hun levensmiddelen 
namelijk bij een supermarkt, hetzij online hetzij in de fysieke winkel. Dit zorgt 
ervoor dat supermarkten een zeer belangrijke tak vormen binnen de retail. 
Hierdoor vormt het ook tevens de tak van retail waarbij het interessant is om 
verschillende technologieën uit te proberen. 

Om de centrale vraag te beantwoorden zal er aandacht besteed worden aan de 
vier meest groeiende technologieën van 2018: Internet of Things, Location 
Based Services, Artificial Intelligence en Augmented Reality. Daarnaast zal er 
zowel een internationale als een lokale casus behandeld worden om de 
actualiteit van de technologieën in de praktijk weer te geven. Een interview met 
Remco Brom, Co-Founder en CEO van inBeacons en expert op het gebied van 
Location Based Services, meer inzicht geven in het toekomstperspectief van 
Internet of Things en Location Based Services. Hierna zal in de conclusie 
antwoord gegeven worden op de centrale vraag en een voorspelling gegeven 
worden voor de toekomst.  7
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Location Based Services en Internet of Things ,ook wel IoT 
genoemd, zijn twee begrippen die vaak hand in hand gaan. 
Toch zit er een significant verschil tussen de twee. In dit 
hoofdstuk zal worden verteld wat deze begrippen inhouden om 
vervolgens weer te kunnen geven welke rol zij kunnen gaan 
spelen op het gebied van supermarktketens. 

Location Based Services, wat houdt dit in? 
Location based services is een term die men tegenwoordig 
steeds vaker zal gaan horen, maar wat houdt deze term nou 
precies in? Het antwoord is minder ingewikkeld dan dat men 
denkt, de definitie is immers zo goed als terug te vinden in de 
naam. 

Morgan Kaufmann, expert op het gebied van Location based 
services, beschrijft Location based services als een service die 
de locatie of positie van een mobiel apparaat integreert met 
andere informatie om een toegevoegde waarde te bieden aan 
een gebruiker. Denk hierbij dus aan een situatie waarin een 
consument een kledingwinkel inloopt en bij het betreden van 
de winkel een coupon krijgt met een kortingscode voor de 
desbetreffende winkel.  

Wie zijn de belangrijke spelers? 
Apple staat bekend om haar innovatieve kijk op de wereld. Het 
zal voor velen dan ook niet als een verrassing komen om te  

horen dat Apple een belangrijke speler is op het gebied van 
Location Based Services. iBeacons zijn een nieuwe Bluetooth- 
technologie van Apple, waarmee je kortingsbonnen gebruikt, 
bepaalde plekken in winkels vindt en op nog veel meer manieren op 
zeer lokaal niveau met je iPhone navigeert (iCulture, 2017). Deze 
technologie heeft ervoor gezorgt dat de technologie bereikbaar is 
geworden voor een groot publiek. 

Welke invloed heeft Location based services op de communicatie 
tussen de retailer en consument? Tot welke veranderingen leidt dit? 
Tegenwoordig is de mobiele telefoon niet meer weg te denken uit 
ons dagelijks leven. Hij bevindt zich bijna altijd in onze hand, of op 
z’n minst in onze broekzak. Het is dus een ideaal middel om op te 
adverteren, maar door de ontwikkelingen op het gebied van 
Location Based Services zullen deze advertenties anders gaan 
verlopen dan nu het geval is. 

De definitie van Location Based Services gaf aan dat er door middel 
van locatie toegevoegde waarde gecreëerd zal worden voor de 
consument. Het kan immers de relevantie van een bedrijf voor de 
consument verhogen, er wordt immers enkel reclame gemaakt voor 
een winkel wanneer de consument zich in de buurt bevindt. Dit 
resulteert dus in het feit dat de consument als vertrekpunt wordt 
genomen in de manier van adverteren. Conversie zal toenemen 
wanneer de juiste boodschap op de juiste tijd gebracht wordt 
(Aarts,2015). 

1
Location Based 

Servicies & Internet 
of Things
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Het gebruik van Location based services door retailers kan de 
relevantie van een bedrijf verhogen. Het is immers mogelijk 
relevante informatie te koppelen aan de consument. De 
consument wordt als vertrekpunt genomen en zo staat deze 
centraal in de reclame die hij binnenkrijgt. De consument heeft 
de betere klantervaring en de retailer heeft minder waste van 
informatie. Location Based advertising maakt gebruik van drie 
parameters (locatie, tijd en profielgegevens), hierdoor is het 
mogelijk om zeer relevante advertenties aan een individu te 
tonen. Indien dit ook nog gekoppeld is aan een kortingsactie is 
de kans zeer groot dat de gebruiker tot actie overgaat 
(Burgerhof, 2014).  

Belangrijke trends en ontwikkelingen voor supermarktketens. 
De consument van tegenwoordig is bereid persoonlijke 
informatie te geven in ruil voor een betere klantervaring. Op 
het moment is er veel aandacht voor de iBeacon- 
technologie. Deze technologie is eind 2013 geïntroduceerd 
door Apple en kwam een aantal maanden later ook naar 
Nederland. De iBeacon technologie stelt apps in staat te zoeken 
naar signalen van bakens in de fysieke wereld. Op die manier 
kan er bijvoorbeeld in een museum extra informatie gegeven 
worden over een kunstwerk. Deze technologie kan 
natuurlijk ook worden ingezet in een supermarkt. Zo is het 
bijvoorbeeld mogelijk om meer informatie te verschaffen over 
een product in plaats van over een kunstwerk. 

Een van de voordelen van iBeacons is dat de consument bepaald 
welke meldingen hij of zij zal ontvangen. Hierdoor ontstaat het 
zogenaamde pull-effect. De consument wilt wat weten en door 
middel van location based services krijgt de consument de 
informatie binnen. Dit zorgt ervoor dat de communicatie tussen 
bedrijven en consumenten veel efficiënter loopt en dat er minder 
waste of information is.     

Een begrip dat hand in hand gaat met Location Based Services is 
“Internet of Things”, maar vergis je niet deze twee begrippen zijn 
absoluut niet hetzelfde. Maar wat houdt Internet of Things, ook 
wel IoT genoemd, in? En waar ligt de relevantie voor de 
supermarktbranche? 

Internet of Things, wat houdt dit in? 
IoT is een breed begrip, er zijn dus verschillende manieren om het 
begrip te definiëren. In dit document houden wij de volgende 
definitie aan: Internet of Things (IoT) staat voor het (tijdelijk) 
verbinden van apparaten met internet om gegevens te kunnen 
uitwisselen. De verwachting is dat er op den duur meer 
intelligente apparaten dan mensen op internet zitten. Voorbeelden 
zijn slimme thermometers, koelkasten, sportkleding met 
sensoren ( datamining4u, z.d.). 

Op  het moment is het Internet of Things erg aan het ontwikkelen. 
De technologieën volgen elkaar rap op en grote bedrijven als  
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Apple en Amazon spelen hier erg op in. Trends die op dit 
moment een rol spelen zijn onder andere de opkomst van IoT- 
platforms in de cloud,  het ontstaan van strategische 
partnerships en veiligheid en betrouwbaarheid als unique 
selling point (Domotica,2017).  

Wat zijn belangrijke trends binnen Internet of Things? Welke 
impact heeft dit op communicatie? 
Op  het moment is het Internet of Things erg aan het 
ontwikkelen. De technologieën volgen elkaar rap op en grote 
bedrijven als Apple en Amazon spelen hier erg op in. Trends 
die op dit moment een rol spelen zijn onder andere de opkomst 
van IoT-platforms in de cloud,  het ontstaan van strategische 
partnerships en veiligheid en betrouwbaarheid als unique 
selling point. 

IoT- platforms in de cloud 
Wanneer organisaties hun gehele systeem en bedrijfsvoering 
willen verplaatsen naar iets wat draait op Internet of Things, is 
dat niet gemakkelijk. Er zijn veel delen van de markt die niet 
door eenzelfde leverancier of organisatie bedacht en geleverd 
worden. Dit betekent dat een organisatie om over te stappen op 
het Internet of Things met veel verschillende partijen in zee 
moet gaan. 
Als oplossing hiervoor zijn de Internet of Things platforms in 
de cloud in opkomst. In de cloud zijn de verschillende  

onderdelen te vinden die nodig zijn voor een model dat draait op 
Internet of Things. Alles is al compleet. Dit complex is te 
gebruiken op basis van een abonnement. Dit is zeer voordelig 
voor organisaties, aangezien er geen heel grote investeringen 
gedaan hoeven te worden en er gemakkelijker toegang is tot het 
Internet of Things (Hofmans,2017). 

Strategische partnerships 
Binnen het Internet of Things komen veel verschillende dingen 
samen. Er zijn dan ook weinig leveranciers die alle wijsheid in 
pacht hebben. Dit hangt gedeeltelijk samen met de hierboven 
besproken trend.  Een organisatie heeft het meest aan een 
Internet of Things systeem dat volledig is en waarbij alles op 
elkaar is afgestemd. Dit is de reden dat steeds meer 
technologiebedrijven strategische samenwerkingen aan gaan.  Op 
die manier kunnen ze het totaalplaatje leveren aan de klant. Dit is 
natuurlijk erg interessant voor een supermarktketen omdat zo de 
customer experience verbeterd kan worden. 

Hoofd 
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Veiligheid en betrouwbaarheid als unique selling point 
Wanneer het woord ‘internet’ ergens genoemd wordt, is de 
consument al gauw bang voor de veiligheid en privacy. Daarbij 
is gebleken dat het Internet of Things een belangrijk nieuw 
doelwit is voor cybercriminelen. De security rondom deze 
complexen is dan ook hot topic. Verwacht wordt dat op den 
duur ook overheden willen gaan werken met het Internet of 
Things, dat zorgt ervoor dat de veiligheid nog een groter issue 
zal worden. Wanneer iemand kiest voor een bepaalde 
leverancier speelt de mate van veiligheid die de leverancier kan 
bieden een grote rol. Bedrijven die hun veiligheid goed 
geregeld hebben, hebben daardoor een duidelijk unique selling 
point in handen. Dit is een factor waar supermarkten goed op 
kunnen inspelen(Hofmans,2017). 

Wie zijn de belangrijke spelers? 
Zowel consumenten als bedrijven komen steeds meer achter de 
voordelen van het Internet of Things. Zeker in een tijd waarin 
de consument over het algemeen druk is en veel mee wil 
maken en ook bewuster met het milieu en duurzaamheid 
omgaat, spelen grote bedrijven veel en snel in. Hierbij valt  te 
denken aan bedrijven als Google, Amazon en ook Apple blijft 
zich op dit gebied ontwikkelen.  

Welke invloed Internet of Things op de communicatie tussen de 
retailer en consument? Tot welke veranderingen leidt dit? 
Minder waste in de informatiedeling, consumenten krijgen 
gepersonaliseerde informatie binnen waardoor er een betere 
klantenbinding ontstaat.  De consument is immers sneller tevreden 
omdat er meer op zijn of haar wens wordt ingespeeld. Ook kan er 
 op een duur een soort gemakzucht ontstaan. Wanneer het zover 
komt dat de koelkast weet wat er gekocht  moet worden en dit 
doorgeeft, is het voor de retailer van belang hier goed op in te 
spelen. Hoe minder een consument hoeft te doen, hoe prettiger hij 
de ‘samenwerking’ waarschijnlijk vindt. Dit zorgt er echter ook 
voor dat het voor de retailer lastiger wordt om nieuwe klanten aan 
te trekken. Uiteindelijk is er namelijk een kans dat de consument 
veel minder buitenshuis boodschappen gaat doen en daardoor met 
minder concurrenten van de huidige leverancier in aanraking komt. 

Belangrijke trends en ontwikkelingen voor supermarktketens 
De vraag is wat IoT voor toegevoegde waarde heeft voor 
supermarkt branches. Het antwoord is vrij simpel. Omdat er door 
het inzetten van IoT veel gegevens verzameld worden kunnen 
supermarkten makkelijker voldoen aan de eisen van de consument. 
Naarmate de technologie zich verder ontwikkeld zal er meer 
mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een koelkast die gegevens 
verzameld door middel van IoT om vervolgens een 
boodschappenlijst te communiceren met de supermarkt. Dit zal 
voor veel gemak zorgen bij de consument.  
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Er is natuurlijk niemand die een beter inzicht kan geven in het 
vakgebied dan iemand die hier dagelijks mee bezig is. Om een 
kijkje te kunnen nemen door de ogen van een expert is er een 
interview gehouden. Dit interview was met niemand minder 
dan Remco Bron, expert op het gebied van technologie en 
ondernemen, ook is hij co-founder van het bedrijf inBeacon. 
Meer over hem, zijn bedrijf en zijn toekomstvisie volgt in dit 
interview. 

Even voorstellen, kunt u wat meer vertellen over u en uw 
bedrijf? 
Mijn naam is Remco Bron, co-founder van inBeacon. Dit 
bedrijf is opgericht omdat ik een hart heb voor ondernemen 
en ik met mijn collega een gat in de markt zag waar wij met 
ons product een antwoord op konden geven, zo is inBeacon 
geboren. 

Kunt u vertellen waar het gat in de markt zat? 
De customer journey wordt steeds belangrijker. Online spelen 
de winkels hier al goed op in, om de route die de klant aflegt 
zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ik merkte echter dat dit 
in de fysieke wereld anders was. Het verschil tussen offline en 
online was enorm, dit moest verholpen worden. Dit 
resulteerde uiteindelijk in inBeacon. Door het inzetten van 
Beacons is het mogelijk om de offline en online wereld 
connected te maken. 

Kunt u uitleggen hoe Beacons online en offline aan elkaar 
verbindt? 
De beste manier om Beacons uit te leggen aan een publiek dat hier 
niet mee bekend is, is door het te vergelijken met een offline 
cookie. Cookies verzamelen op een website gegevens waardoor 
voorkeuren kunnen worden onthouden om vervolgens voorgesteld 
te worden aan de klant. Beacons doen dit ook, alleen verbinden zij 
dit met de offline wereld, waardoor de customer journey offline 
ook zal verbeteren. 

Hoe speelt inBeacon in op de trends van 2018? 
Een grote trend in 2018 is de hang naar analytics. Bedrijven willen 
graag achterhalen waar de klant naar kijkt en welke route zij 
volgen. Momenteel gebeurt dit voornamelijk online. Er is bijna 
geen grote webshop te vinden die geen gebruik maakt van Google 
Analytics, het levert immers ook veel nuttige resultaten op. Deze 
resultaten kunnen bijdragen aan ,en daar komt ie weer, een 
verbeterde customer journey. 

In de offline wereld wordt er (op z’n best) gebruik gemaakt van 
een klantenteller, maar daar houdt het ook mee op. Door het 
inzetten van Beacons is er veel meer mogelijk in de fysieke wereld. 
Het aantal unieke bezoekers, hoelang zij blijven en welke route zij 
nemen zijn enkele voorbeelden van factoren die gemeten kunnen 
worden. De resultaten hiervan kunnen worden meegenomen door 
de winkels om de klantervaring prettiger te maken. 

  

Remco Bron, co- 
Founder & CEO  

inBeacon 

Expert op het gebied van 
Location Based Services
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De technologie is er dus al, waarom wordt dit dan niet 
toegepast? 
Het wordt al wel toegepast, maar nog niet vaak genoeg. 
Bedrijven moeten vaak wennen aan nieuwe technologieën. Ook 
is er natuurlijk altijd de angst van de consument die bang zijn 
voor hun privacy. Ondanks dat Beacons alleen werken als men 
daar toestemming voor geeft en het altijd weer uitgezet kan 
worden blijven dit soort dingen vaak eng. Gelukkig zorgen wij 
er bij inBeacon voor dat alle gegevens veilig zijn. Privacy staat 
bij ons op nummer 1!   
  
Een andere trend die zich steeds verder voortzet is de stijgende 
populariteit van online winkelen, waardoor de kans bestaat dat 
fysieke winkels verdwijnen. Ziet u dit als een bedreiging voor 
uw bedrijf? 
Sommige winkels zullen misschien wel verdwijnen, maar ik 
ben geen trendwatcher. Toch heb ik er wel wat over te zeggen. 
Ik denk dat winkels nog wel blijven bestaan, maar dat deze niet 
alleen meer zullen dienen als plek om hun spullen te kopen 
maar dat het steeds meer gezien zal worden als een echte 
ervaring. Dit is geen bedreiging voor ons bedrijf, maar juist 
een mooie kans. Voor een goede ervaring is het namelijk 
handig om te weten waar de customer journey verbeterd kan 
worden. Winkels kunnen dit natuurlijk achterhalen met de 
Beacons. 

Ook denk ik dat over 5 jaar zullen de fysieke en online wereld nog 
dichter bij elkaar komen. Zo kan men aan de iBeacons zien waar 
jij in de winkel naar kijkt om dit eventueel online te kunnen 
aanbieden. Dit wordt nog aangekeken. Meer begrip wat de 
consument wilt, zo wordt alles slimmer. 

Kunt u ook een toekomstbeeld schetsen van de rol van Beacons in 
supermarktketens? 
Ook voor supermarkten is het natuurlijk interessant om de 
customer journey in beeld te brengen. Deze gegevens zijn niet 
alleen voor de supermarkt van belang, maar ook voor de merken 
die in de supermarkt verkocht worden. Zij willen natuurlijk zo 
veel mogelijk opvallen bij de consument, de insights verkregen 
met IBeacon technologie kan hier een steentje aan bijdragen. 

Dit is natuurlijk alleen zo als de fysieke supermarkt wel blijft 
bestaan. In een extreem uiterste zal deze namelijk compleet 
komen te vervallen. Ik denk dat er een grotere combinatie zal 
ontstaan tussen online en offline, net als bij andere winkelketens. 

Wij willen graag Remco Bron bedanken voor zijn medewerking 
aan ons eBook. 
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Binnen de technologische ontwikkelingen is Artificial 
Intelligence (AI) een van de snelst groeiende ontwikkelingen 
(Retailtrends, 2018). Er wordt verwacht dat in 2019 ongeveer 
40% van alle retailers een systeem voor de klantervaring heeft 
gecreëerd wat ondersteund wordt door AI (O'Shea, 2017). Er 
wordt op dit moment veel gekeken naar de mogelijke voordelen 
van de inzet van Artificial Intelligence in alle onderdelen van de 
retailbranche. Supermarkten zijn hiervan niet uitgesloten. Om 
een duidelijk beeld te schetsen hoe AI ingezet wordt en ingezet 
kan worden binnen supermarkten, zal eerst uitgelegd worden 
wat AI precies is. Daarna wordt gekeken naar de trends binnen 
de technologie AI. Vervolgens wordt gekeken naar de 
veranderingen door AI, die voortkomen uit de trends en vraag 
vanuit de supermarktbranche. Tot slot zal aandacht besteed 
worden aan de relevantie van de technologie voor de 
supermarkten en wat dit inhoudt voor de communicatie. 

Wat houdt AI in 
AI kan omschreven worden als zelflerende systemen. AI werkt 
op drie manieren: via logisch redeneren, via het leren van 
voorbeelden en via het neuraal netwerk (Harbers, 2018).  Het 
neuraal netwerk houdt in dat er 3 lagen bestaan. De input laag, 
de verborgen laag en de output laag. In de input laag wordt een 
opdracht gegeven. De verborgen laag gaat vervolgens aan de 
slag met deze opdracht. Door het gebruik van algoritmes wordt  

naar oplossingen gezocht. Tot slot geeft de output laag de 
oplossing. 

Deze drie manieren binnen AI zorgen ervoor dat de systemen 
zelfstandig kunnen leren en beslissingen kunnen nemen. Ook 
kunnen ze de verzamelde data vertalen en voorspellingen van 
koopgedrag maken. 

In simpelere woorden is AI het concept waarin machines denken 
als mensen. Ze kunnen redeneren, plannen, leren en taal 
begrijpen. Hierdoor kan AI het koopproces vergemakkelijken en 
persoonlijke ervaringen verbeteren waardoor klanten blijven 
terugkomen voor meer (Kumar S. , 2017). Deze innoverende 
technologie draagt dus bij aan hogere verkopen en een betere 
klantervaring, wat op zijn beurt weer het imago van het retailmerk
verbetert (Kumar S. , 2017). 

Binnen supermarkten houdt dit in dat AI kan helpen bij het 
voorspellen van wat klanten zouden willen kopen, klanten kunnen 
helpen hun boodschappen snel te vinden en simpel extra gemak 
kan bieden voor de klanten. 

Trends binnen AI 
Binnen AI zijn er veel ontwikkelingen die van groot belang 
kunnen zijn voor de retail. Zo zijn er ontwikkelingen op het gebied 
van  
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robots, robot assistenten, surveillance robots en robot- 
winkelwagens. Ze helpen de klanten om hun producten te 
vinden, hebben gelijk inzicht in de voorraad, leiden de beste 
wegen binnen een winkel en houden het winkelen veilig (Kumar 
S. , 2016).  De robots kunnen interacteren op klanten en kunnen 
verdacht gedrag identificeren aan de hand van bewegingen en 
oogknipperen. Voor supermarkten is deze trend zeer interessant 
doordat het klantgemak enorm stijgt hierdoor. Door middel van 
de robot-winkelwagens kunnen klanten gemakkelijk hun 
producten vinden en meenemen. Daarnaast zijn de robot 
assistenten verbonden aan de cloud, waardoor ze inzicht hebben 
in de voorraad en de leegte van de schappen. Op die manier 
kunnen ze schappen gelijk bijvullen en voorraden bij bestellen. 
De surveillance robots kunnen veel meer tegelijk in de gaten 
houden waardoor diefstallen in supermarkten dalen. Daarnaast 
kunnen deze robots klantspecifieke gegevens meten om zo 
inzichten te kunnen krijgen op geografische regio’s (Kumar S. , 
2016). Voor de communicatie houdt dit in dat deze veel 
specifieker kan worden. Doordat er meer gegevens van klanten 
gebruikt worden om voorkeuren te voorspellen, kunnen 
reclames veel persoonlijker gegeven worden. Dit zorgt er weer 
voor dat consumenten zich extra gewaardeerd voelen. 

Een andere trend binnen AI is het te gebruiken als tool voor het 
reguleren van prijzen, promotie, product distributie en meer 
(Wells, 2018). Binnen supermarkten wordt dit ingezet door de 

temperatuur te koppelen aan het inkoopgedrag (Hudson, 2017). 
Hieruit is bijvoorbeeld gebleken dat er een grotere 
waarschijnlijkheid is dat consumenten soep kopen bij een 
temperatuur tussen de 4 graden Celsius en de 6.5 graden Celsius 
(Hudson, 2017). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 46% van de 
consumenten eerder online op de knop ‘ga naar aankoop’ klikken 
wanneer het 25 graden Celsius is, dan wanneer het 20 graden 
Celsius is (Hudson, 2017). Supermarkten hebben zelf al veel 
geïnvesteerd in onderzoeken als deze, wat zeer begrijpelijk is. 
Met deze data en inzichten kunnen AI-machines voorspellen 
wanneer consumenten wat willen hebben en wanneer ze naar 
waarschijnlijkheid online zullen kopen. Op die manier kunnen 
supermarkten beter inspelen op de wensen van de consumenten. 
Zo kunnen ze van tevoren een grotere voorraad opslaan van een 
product, of meer transport inzetten op de momenten dat mensen 
online gaan bestellen. Voor de communicatie tussen de retailers 
en consumenten houdt ook deze trend in dat het veel 
persoonlijker gemaakt kan worden. Supermarkten kunnen 
namelijk, aan de hand van de temperaturen en persoonlijke data 
van hun klanten, aanbiedingen promoten en zo meer verkopen.  

Veranderingen door AI 
AI zorgt ervoor dat er veel verandert voor supermarkten, of in 
ieder geval geeft het mogelijkheden tot veranderingen binnen 
supermarkten. De internationale supermarkten 
onderzoeksorganisatie IGD deed onlangs onderzoek naar de  
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trends binnen supermarkten (Rompaey, 2017). Hieruit hebben 
zij een top 5 van trends binnen de supermarktbranche 
geformuleerd. De eerste trend die zij duidelijk zagen ontstaan 
was een premium editie van de huismerken. Bij deze edities 
staat kwaliteit voor een betaalbare prijs bovenaan. IGD stelt dat 
huismerken zich hiermee in staat stellen zichzelf in een moeilijk 
en concurrerende retailmarkt te zetten (Rompaey, 2017). AI is 
bij deze ontwikkeling niet zo zeer direct aanwezig, al kan AI hier 
ingezet worden om te voorspellen wat mensen onder kwaliteit 
verstaan en een betaalbare prijs. 

Naast het luxer worden van de huismerken, stelt de IGD ook dat 
retailers steeds meer lokaal gericht moeten worden, omdat de 
vraag naar lokale producten steeds verder stijgt (Rompaey, 
2017). Dit zorgt voor een nog complexere bevoorradingsketen. 
Lokale producten zijn namelijk sterk seizoensgebonden en vaak 
schaars. Het geeft de consument variatie, maar doordat de 
bevoorradingsketen complexer wordt vraagt het ook naar meer 
efficiency, samenwerking en betere communicatie. Hier komt AI 
om de hoek kijken. Binnen de trends van AI was al kort de 
robots genoemd. Deze kunnen door middel van koppelingen 
tussen de leveranciers en de winkels beter inschatten wanneer 
een nieuwe lading gebracht moet worden en sneller zien 
wanneer het bijna op is. Op die manier verloopt de 
samenwerking tussen leverancier en supermarkt beter en 
efficiënter, en kan er dus beter gecommuniceerd worden naar  

de klanten wanneer iets bijna op is of wanneer iets weer in de 
winkel is. Aansluitend bij deze trend is de vraag naar 
effectievere zendingen. Door middel van AI weten supermarkten 
steeds vaker in te schatten wanneer consumenten wat willen 
bestellen. Op die manier kunnen ze al orders plaatsen voor de 
consument dat gedaan heeft. Dit zorgt ervoor dat de consument 
sneller hun bestellingen krijgen, wat ze zeer waarderen 
(Rompaey, 2017). 

Tot slot stelt de IGD dat er nog twee trends binnen supermarkten 
zijn waarbij AI zeker hulp kan bieden. IGD stelt vast dat er steeds
meer gefocust wordt op de levensstijl van consumenten en op de 
klantervaringen (Rompaey, 2017). Zoals ook al bij de trends 
binnen AI naar voren kwam, kan AI een helpende hand bieden bij 
de klantervaringen. Door klanten de helpen sneller en beter hun 
producten te bieden en ze persoonlijker te benaderen, voelen 
klanten zich meer gewaardeerd waardoor ze een betere 
klantervaring opbouwen en eerder terugkomen. Doordat AI de 
persoonlijke data van de klanten opslaat en ervan leert, kunnen 
ze die persoonlijke benadering bieden maar kunnen ze ook de 
levensstijl van de klanten achterhalen. Op die manier kunnen 
supermarkten nog beter inspelen op de wensen van hun klanten. 
Dit kunnen zij persoonlijk doen of door te kijken naar welke 
levensstijl het meest voorkomt in de lokale omgeving en juist 
daarop in te spelen.  
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Symphony Retail Ai is de marktleider op het leveren van AI- 
platformen. Zij hebben ook de trends van de IGD achterhaald, en 
hebben hierop ingespeeld door het uitbrengen van ‘Supermarket 
2020’. Dit is een visie over hoe supermarkten er in 2020 uit 
zouden kunnen zien. Hierbij wordt er geheel ingespeeld op de 
trends van de IGD en wordt veel gebruik gemaakt van AI om 
klanten te blijven verrassen, een betere klantervaring te creëren 
en sneller in te spelen op de wensen van klanten (Newcomb, 
2018). Voor deze visie bracht Symphony Retail AI ‘CINDE’, 
Converstional INsights and Decision Engine, de eerste en enige 
digitale analist assistent die gespecialiseerd is op het gebied 
van supermarkten uit (Newcomb, 2018). CINDE omvat AI, 
Machine Learning, gesproken taaltechnologie en een visueel 
analysesysteem dat makkelijk te gebruiken is voor managers 
(Newcomb, 2018). Door CINDE is het gebruik van AI makkelijker 
geworden voor supermarkten, en wordt de visie die geschetst 
wordt binnen ‘Supermarket 2020’ een stukje dichterbij 
gebracht. 

Invloed in de communicatie tussen supermarkt en consument.  
Dat AI veel kan betekenen voor retailers wordt steeds 
duidelijker. AI kan leiden tot hogere conversie, kan de 
betrokkenheid van de consument bij je producten of diensten 
vergroten, kan de klanttevredenheid verbeteren en kan een 
onderscheidend voordeel ten opzichte van andere retailers 
geven. 
  

AI zorgt er ook voor dat de communicatie tussen retailers en 
consumenten heel anders wordt. Zo wordt de communicatie veel 
persoonlijker. Supermarkten kunnen namelijk veel beter 
inspelen op de levensstijl van hun klanten en zo persoonlijkere 
aanbiedingen creëren. Consumenten, daarentegen, 
communiceren veel meer richting de supermarkten, al hebben ze 
dit zelf niet door. Alles wat ze doen en kopen wordt namelijk 
opgeslagen waarna de AI ervoor zorgt dat er voorspellingen voor 
die ene klant gemaakt worden. Op die manier werkt de 
communicatie via een tweerichtingsverkeer, al bestaat de 
bewuste communicatie uit een eenrichtingsverkeer.   

Concreet kan dit zich bijvoorbeeld uiten in een verhoogde 
loyaliteit van de klant. Door een AI systeem kan de klant 
suggesties ontvangen voor producten, gebaseerd op eerdere 
aankopen. Door het personaliseren van de koopervaring voelen 
klanten zich beter begrepen en worden ze loyaler in de richting 
van de betreffende supermarkt. Daarbij is er al sprake van Fellow 
Robots. Dit is een robot die AI gebruikt om klanten te helpen bij 
het doen van aankopen, maar ook het personeel op de hoogte te 
stellen wanneer een product op de verkeerde plaats teruggezet 
wordt of op is. So1 gebruikt AI om de promotie van 
supermarkten te optimaliseren. Met de kennis over de 
consument wordt gepersonaliseerde promotie verstuurd 
(Visarius, 2017). 
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De wereld wordt steeds digitaler, en technologie staat niet stil. Dit biedt veel 
mogelijkheden om kleine problemen en irritaties op te lossen binnen de 
retail. Zo ook binnen supermarktketens. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de 
consumenten een boodschappenlijstje maakt voor in de supermarkt (AH, 
2017). Echter vergeten vele producten hierop te zetten, of vergeten ze het 
lijstje mee te nemen naar de winkel. Hierop zijn de makers van Hiku gaan 
inspelen. Hiku is een klein apparaatje dat als een magneetje aan de koelkast 
kan hangen. Het wordt ook wel de ‘Slimme Koelkastmagneet’ genoemd 
(Hiku, 2012). Via een barcodescanning in het apparaatje kan een product 
toegevoegd worden aan een boodschappenlijstje. Ook kan het apparaatje 
spraak herkennen en op die manier producten toevoegen. De consument kan 
vervolgens zelf bepalen hoe ze de producten gaan aanschaffen: in de winkel, 
online bestellen en laten bezorgen of ophalen bij een pick up point.  

Magischer 
Hiku is uitgevonden in 2012 als een van de eerste in zijn soort. Het groeide 
snel uit tot een groot succes in de Verenigde Staten, Frankrijk, Australië en 
het Verenigd Koninkrijk. Het is ontwikkeld om het boodschappen doen 
moderner, magischer en leuker te maken voor drukke gezinnen (Hiku, 2012). 
De eerste reacties logen er niet om. Het is makkelijk te gebruiken en te 
installeren, het is netjes ontworpen en relatief klein van design, het is 
betaalbaar en heeft een ontwerp die niet al te opvallend is (McGrath, 2015). 
Wat allemaal zeer fijn is, aangezien het apparaatje maar een enkele functie 
hoeft uit te voeren: een boodschappenlijstje bijwerken. Inmiddels is de Hiku 
uitgegroeid tot een van de leidende verbindende shopping platformen binnen 
de landen waarin het verkocht wordt (Hiku, 2012).  
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Albert Heijn 
Voor Nederland is de Hiku nog heel nieuw, en niet officieel op 
de markt. Toch wilt de Nederlandse supermarkt Albert Heijn 
niet achterblijven op de ontwikkelingen. Daarom is de Albert 
Heijn begin vorig jaar begonnen met het inzetten van de Hiku 
als experiment (Nu, 2017). Albert Heijn heeft hierbij laten 
weten dat het gaat om een behoefte test, om erachter te komen 
of klanten de Hiku nuttig schatten (Nu, 2017). Hiervoor is de 
Hiku speciaal 

geredesigned om het apparaatje te kunnen koppelen aan de Appie 
app en ah.nl. Albert Heijn heeft tweehonderd van zijn klanten 
benaderd met de vraag deel te nemen aan dit experiment. Hierbij is 
er geen onderscheid gemaakt tussen klanten die online hun 
aankopen doen of klanten die in de fysieke winkel hun producten 
kopen. Deze uitverkorene hebben de Hiku kosteloos ontvangen van 
de Albert Heijn, om het twee maanden te kunnen testen. Binnen de 
overkoepelende organisatie Ahold is dit echter niet de eerste keer 
dat de Hiku wordt ingezet. In 2015 werkte de Amerikaanse online 
dochter Peapod al met de Hiku (Meijsen, 2017). 

Kritische noot 
Tijdens het uittesten van de Hiku kwam er al snel een kritische 
zijnoot. Ondanks dat het design fantastisch te noemen is en het 
idee probleemoplossend is op papier, werkt de Hiku in de praktijk 
toch niet altijd even goed. Dit was goed terug te zien in de simpele 
test die Bright uitvoerde op het apparaatje. Zij gingen een 
boodschappenlijstje creëren door middel van het scannen van 
producten maar ook door middel van spreken producten toe te 
voegen (Doggen, 2017). Theoretisch moet dit geen probleem zijn 
voor de Hiku, aangezien het ontworpen is om exact dat te doen. Uit 
deze test bleek dan ook dat de Hiku alle gescande producten op de 
lijst had gezet. Wat een goed begin was. Echter bleek al snel dat de 
Hiku enkel twee van de zes gesproken producten op de lijst 
geplaatst. Met deze test wordt dus duidelijk dat de Hiku nog niet 
klaar is met zichzelf te optimaliseren.   
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Technologieën 
Dit optimaliseren moet voor de Hiku geen probleem zijn. De 
Hiku is namelijk ontwikkeld aan de hand van twee 
technologieën die zelf nog volop in ontwikkeling zijn. De eerste 
technologie waarmee die Hiku werkt is Artificial Intelligence. 
Hiku leert zichzelf namelijk aan om jouw stem, en die van alle 
familieleden, te herkennen. Daarnaast leert de Hiku zichzelf 
wat het betekend wat er gezegd wordt. Hierdoor zou de Hiku in 
staat moeten zijn zichzelf te optimaliseren en uiteindelijk alle 
gesproken producten op het boodschappenlijstje te zetten. 
De tweede technologie waarmee de Hiku werkt is Internet of 
Things. Doordat de Hiku namelijk verbonden is met het 
internet kan het de boodschappenlijst bijwerken op de mobiel, 
desktop en laptop. Daarnaast kan de Hiku ook met behulp van 
de Internet of Things technologie ervoor zorgen dat het 
boodschappenlijstje beschikbaar is op alle gekoppelde 
mobieltjes. Dit zorgt ervoor dat iedereen in de familie direct 
kan zien wat er nodig is in huis en kunnen ze het meenemen 
zodra ze in een supermarkt komen.    

Toekomst 
De toekomst van de Hiku ziet er zonnig uit, al hangen er zo 
hier en daar wel wat wolkjes. Veel consumenten hebben al 
gereageerd met de conclusie niet zonder de Hiku te kunnen 
(McGrath, 2015). Daarnaast kan de Hiku zichzelf best veel 
leren, op spraakgebied. Ook blijven de ontwerpers van de Hiku 

het apparaatje steeds verder ontwikkelen zodat het sneller en 
betrouwbaarder wordt. Toch heeft de Hiku één onderdeel waarbij 
het de hulp nodig heeft van de supermarkt zelf. Supermarkten 
werken namelijk met verschillende API’s (Application 
Programming Interface) (O'Kane, 2014). Voor de Hiku om echt 
goed te kunnen werken met de barcodes moet het de toegang 
hebben tot die API’s. Echter is nog niet elke supermarkt bereid 
om hun API’s te delen met de ontwerpers van de Hiku.  

Mening 
Het idee achter de Hiku spreekt ons enorm aan. Wij behoren met 
ons allen namelijk tot die 70% van de bevolking die een lijstje 
maakt voor de boodschappen, en ook bij die percentage die dan 
alsnog producten vergeten. Wij zien onszelf dan ook echt later 
een Hiku gebruiken om ons boodschappenlijstje bij te werken. 
Wel zijn wij van mening dat de Hiku zelf nog behoorlijk in de 
kinderschoenen staat. Ondanks dat het apparaatje al een aantal 
jaar actief op de markt is, heeft het nog veel 
doorgroeimogelijkheden. Toch schatten wij in dat de Hiku zal 
uitgroeien tot een product dat in de toekomst in bijna elk 
huishouden aanwezig zal zijn. Dit zal wel pas gebeuren nadat de 
Hiku nog verder is ontwikkeld, en het overgrote deel van de 
supermarkten hun API’s willen delen met de Hiku. Al om al blijven 
wij van mening dat de Hiku een zeer nuttig apparaatje is dat veel 
potentie heeft om uit te groeien tot hét apparaatje dat in elke 
keuken aanwezig dient te zijn.  
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Augmented Reality (AR) wordt vaak gezien als het zusje van 
Virtual Reality (VR). Helaas kreeg AR niet altijd evenveel 
aandacht van het grote publiek als VR, dit veranderde toen de 
de populaire apps als PokémonGo en SnapChat werden 
gelanceerd, die volledig op Augmented Reality zijn 
geprogrammeerd. Het publiek was enthousiast en omarmde 
AR, maar zij waren niet de enige die dit deden. Experts 
verwachten namelijk dat AR in de komende vijf jaar grote 
winsten gaat genereren (Mozemix, 2017). 

Nu AR is geïntroduceerd aan het grote publiek wordt het tijd 
om ons af te vragen welke rol zij zal gaan spelen in de 
toekomst van supermarktketens. Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden is het van belang dat de technologie eerst nog 
verder zal worden uitgelegd. Vervolgens zal er gekeken worden 
naar de trends en ontwikkelingen die deze technologie heeft op 
de supermarkten in het algemeen. Vanuit deze trend wordt er 
gekeken naar de veranderingen die deze technologie gaat 
hebben in de toekomst. Tot slot wordt er aandacht besteed aan 
de relevantie van de technologie voor de supermarkten en wat 
dit inhoudt voor de communicatie met de consument. 

AR; Wat is het? 
Augmented Reality (AR) is een technologische toepassing 
waarbij de realiteit en de virtuele wereld gecombineerd worden 
met elkaar (Infonu, 2010). Er wordt bij AR een digitale laag  

informatie over de werkelijkheid heen gelegd. (Beeke, 2017)  De 
technologie bestaat al sinds de jaren vijftig en wordt sinds de 
jaren negentig al gebruik in gevechtsvliegtuigen. De opkomst van 
de smartphone heeft ervoor gezorgd dat AR voor de consument 
gemakkelijker te gebruiken is (iCulture, 2017). 

Voor de consument is de smartphone de meest bruikbare device 
waarop ze AR kunnen toepassen. In winkels wordt er ook steeds 
meer gebruik gemaakt van grote schermen. De ingebouwde 
camera zoekt naar een zogenaamde marker. Een marker is een 
streepjescode, QR-code of een andere unieke afbeelding die de 
informatie analyseert en vervolgens de gewenste data ophaalt. 
Deze marker stuurt de juiste data door naar de smartphone, 
waardoor de app weet welke informatie of animatie moet worden 
getoond (iCulture, 2017).   

Augmented Reality zal volgens experts van Digi-Capital in de 
komende jaren een grotere rol gaan spelen in het dagelijks leven 
van consumenten. De consument zal in de komende jaren AR in 
hun dagelijks leven gebruiken en ‘gewoon’ vinden (Mozemix, 
2017). Om het dagelijks leven makkelijker te maken voor de 
consument moeten de huidige supermarktketens in de toekomst 
slim gaan inspelen op AR. 

Het inspelen op AR kan voor supermarkten een belangrijke tool 
zijn om te zorgen voor extra klantbeleving voor de consument.  

3

Augmented Reality 

21



Hoofd 

stuk3

Het voorzien van extra informatie, belangrijke 
producteigenschappen en een interactieve route door de 
supermarkt zal de klantreis voor de consument makkelijker 
worden gemaakt (Stelt, 2017).  

AR; Belangrijke trends en ontwikkelingen 
Er zijn steeds meer grote merken die een AR-app starten om 
de klantbeleving te verbeteren en hun producten beter te 
presenteren. Een van de meest besproken merken die in 2017 
de stap heeft genomen te starten met een AR-app is de IKEA. 
De IKEA AR-App Place kun je meubels virtueel in je woning 
plaatsen (Ringelestijn, 2017). Supermarkten kunnen op een 
andere manier slim gebruik maken van deze technologie, ze 
kunnen met een AR-app klanten benaderen terwijl ze in de 
winkel zijn.  De Amerikaanse drogistketen Walgreens is een 
mooi voorbeeld voor de supermarktketens. De drogist maakte 
in 2014 al gebruik van een AR-app, waarbij de consument in 
de winkel producten kan vinden en persoonlijke winkel- 
aanbiedingen krijgt (Aisle411, sd). Via de AR-app kun je vooraf 
doelen stellen ten aanzien van je boodschappen, 
voedingswaarde, zoutgehalte en suikergehalte. De AR-app 
wijst je in de supermarkt, dankzij de marker, aan welke 
producten je wel of beter niet kunt aanschaffen (Lotens, 2017). 

Augmented Reality is in Nederland bekender geworden door de 
dino-actie van de Albert Heijn. Bij aankoop van boodschappen  

in de winkel kon je sparen voor dino-plaatjes. Via de speciale app en 
de smartphone-camera kon je de plaatjes scannen en de 
dinosaurussen ‘tot leven’ brengen op je scherm (iCulture, 2017). De 
Albert Heijn is in Nederland een voorloper als supermarkt op het 
gebied van AR. In juli 2017 introduceerde de Albert Heijn hun AR- 
productscanner app. De productscanner app vertelt de consument 
meer over de herkomst van het product en andere informatie. De 
gebruiker hoeft alleen de verpakking met de smartphone-app te 
fotograferen (Albert Heijn, 2017).    

Augmented Reality is voor supermarkten een nuttige technologie 
om de klantervaring prettiger en soepeler te laten verlopen. Met AR 
wordt het namelijk mogelijk gemaakt voor winkelketens om een 
beleving te creëren voor de consument, denk hierbij aan de 
dinoplaatjes van de Albert Heijn. De IKEA app zorgt voor een 
prettige ervaring en beleving omdat de meubels al in het huis 
gevisualiseerd kunnen worden voor deze worden aangeschaft en de 
Wallgreens app zorgt ervoor dat de consument gemakkelijker aan 
informatie kan komen over de producten die zij willen aanschaffen.,  
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 aanschaffen. Het toekomstbeeld van supermarktketens zal er 
anders uit komen te zien wanneer zij AR in zullen gaan zien. 

AR; De toekomst voor supermarkten 
AR brengt niet alleen veel voordelen met zich mee voor de 
consument, maar ook voor de supermarkt zitten er voordelen 
aan. Augmented Reality is een relatieve goedkope technologie, is 
het voor veel retailers en supermarkten makkelijker bereikbaar. 
Het is onopvallend en gemakkelijk in gebruik voor de consument 
(Bunink, 2017). Volgens de prognose cijfers van Digi-Capital 
zullen bedrijven die gebruik maken van AR meer winst maken, 
dan bedrijven die hier niet mee werken (Mozemix, 2017). Maar 
hoe ziet de toekomst van supermarkten die gebruikt maken van 
AR er uit? 

Een toekomstbeeld van een supermarktketen die AR inzet kan er 
als volgt uitzien. Thuis kan de consument de lege product- 
verpakkingen scannen, die automatisch op het boodschappen- 
lijstje worden gezet. In de winkel wordt het lijstje geactiveerd en 
de AR-app leidt de consument naar de producten op het lijstje, 
ondertussen wordt de klant geconfronteerd met interessante 
persoonlijke aanbiedingen van eerder gemaakte aankopen of 
interessante nieuwe producten. De consument heeft zijn 
voedingsgegevens uitgebreid in de app verwerkt en door met de 
camera over het product te gaan, kan de consument zien of het 
product wel of misschien  minder geschikt is (Aisle411, sd). 

Boodschappen doen wordt voor de consument op deze manier, 
makkelijk en functioneel. 

AR; Communicatie tussen retailers en de consument 
In de vorige paragrafen is duidelijk gemaakt welke rol AR in het leven 
van de retailer en de consument gaat spelen AR leidt bijvoorbeeld tot 
minder frustraties, omdat je producten niet kunt vinden. Daarnaast 
voelt de consument zich speciaal, omdat hij persoonlijke 
aanbiedingen krijgt terwijl hij in de winkel loopt. Dit vergroot niet 
alleen de klanttevredenheid, omdat de service en kwaliteit beter en 
sneller is maar ook de beleving voor de consument.  Ook de snelle 
responsiviteit van de app zal de klantbeleving prettiger maken. 

Augmented Reality gaat er in de toekomst voor zorgen dat 
consumenten naar de supermarkt blijven komen. Omdat AR van 
boodschappen maken een echte belevenis maakt, zal boodschappen 
doen meer als een uitje worden gezien, dan als een wekelijkse 
terugkerende klus van frustraties en irritaties. De consument blijft 
naar de supermarkt getrokken worden door de persoonlijke 
aanbiedingen, die de consument ontvangt in de winkel. AR zorgt er 
dus voor dat de communicatie van de retailer richting de 
consumenten veel persoonlijker wordt. AR gaat voor supermarkten in 
de toekomst voornamelijk meer winst opleveren. Kortom AR zal een 
grote rol gaan spelen in het supermarktlandschap, en de 
supermarkten die hier goed op in spelen zullen hier een grote winst 
uit kunnen halen. 
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Met alle digitale veranderingen verschuift de balans 
in retail. Waar vroeger de consument naar het 
product toe ging, komt nu steeds vaker het product 
naar de consument. Dit brengt ook nadelige 
gevolgen met zich mee, zoals winkelleegstand. 
Alibaba is hierop aan het inspelen. Ze zijn met vele 
verschillende winkels in China de samenwerking 
aangegaan om de verbinding tussen online en 
offline te maken en het spelelement in deze 
winkels te integreren. De combinatie van dit alles 
heet New Retail. Het doel van retail is om de online 
wereld en de offline beleving samen te voegen en 
op deze manier de ultieme beleving te creëren in 
winkels voor consumenten die speciaal hiervoor 
komen en dit ook verwachten.  

case 

Alibaba
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Hema 
Een voorbeeld hiervan is Hema (niet te verwarren met de 
Nederlandse HEMA). Hema is een supermarkt waar veelvuldig 
gebruik wordt gemaakt van internet en nieuwe technologieën. 
Binnen deze supermarkt gebeurt alles met de mobiele app; van 
het online bestellen tot betalen in de zaak zelf. Het is zelfs 
mogelijk om binnen de winkel extra informatie te krijgen door 
producten te scannen. Op deze manier is er bijna geen 
personeel meer nodig. 
Hema wordt steeds verder ontwikkeld. Het is momenteel ook 
mogelijk om te betalen via gezichtsherkenning. 

Wyeth 
Behalve bij Hema wordt New Retail ook ingezet door 
bijvoorbeeld Wyeth, een winkel voor babyproducten. De manier 
waarop zij New Retail inzetten, is in de vorm van augmented 
reality. De game ‘’Catch the Cat’’ brengt online consumenten 
van het merk naar de offline winkels. Maar het gaat niet alleen 
om de inzet van (onder andere) augmented reality. Het 
winkelen zelf wordt ook steeds meer een ervaring en een dagje 
uit. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om artsen om opvoedadvies 
te vragen (Group, 2018). 

Entertainment 
Eerder werd al beschreven dat Alibaba inzet op entertainment 
en het spelelement binnen New Retail. Dit aspect wordt niet  

alleen binnen de winkels ingezet, maar ook daarbuiten. In China zijn 
er verschillende televisieshows waarbij de nadruk gelegd wordt op 
het  ‘meedoen’. Voorafgaand aan het grote 11.11 winkelfestival, zijn
er verschillende fashionshow waar het publiek meer mee kan dan 
alleen ernaar kijken. Zo is het soms mogelijk om, door met de 
mobiele telefoon te schudden, direct naar de product pagina op een 
bepaalde site te gaan. Ook is er soms sprake van een virtuele 
paskamer. In dat geval dient de consument een foto up te loaden en 
gegevens over lengte en gewicht in te vullen, om te direct te 
kunnen zien hoe een nieuw item zal staan. Daarnaast werken ook 
veel winkels met online spellen die korting in de fysieke winkel op 
kunnen leveren (Technode, 2018).  

Catch the Cat 
Het duidelijkste voorbeeld van het gebruik van augmented reality 
binnen New Retail is het spel ’’Catch the Cat’’. Om ‘’Catch the Cat’’ te 
kunnen spelen, is het hebben van een bepaalde app noodzakelijk. 
De werking van dit spel is te vergelijken met het wereldwijd 
populaire ‘Pokemon Go’. Door met de app op zoek te gaan naar de 
mascotte van het bedrijf en deze te scannen, kunnen prijzen en 
kortingscoupons voor de winkel, waar de mascotte aangetroffen 
wordt, gewonnen worden. Het is echter niet zo dat ‘’Catch the Cat’’ 
alleen in winkels van Alibaba zelf beschikbaar is. Ook grote merken 
als Kentucky Fried Chicken en Starbucks doen mee aan deze 
vermenging van augmented reality in hun winkel (Business Wire, 
2017). 
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How New Retail Is Changing 
Everything

https://www.youtube.com/watch?v=H9p5jaiOxD8


Technologieën 
Binnen de New Retail worden dus verschillende technologieën 
gebruikt en gecombineerd om een zo plezierig mogelijke 
winkelervaring voor de consument te realiseren. 
Het Internet of Things is duidelijk aanwezig in de 
entertainmentshows op televisie. De server van deze show 
staat in verbinding met een bepaalde app die te bedienen is via 
de mobiele telefoon. Ook wordt je binnen deze dienst direct 
doorgestuurd naar de webshop. 
Daarnaast is er natuurlijk veel sprake van augmented reality, 
waarbij het duidelijkste voorbeeld het spel ‘Catch the Cat’ is. 

Voordelen 
Door de inzet van New Retail komt de producent en de 
winkelier de consument tegemoet, maar worden ook de 
voordelen van een fysieke winkel benadrukt. Zo is het nog 
steeds mogelijk producten te voelen en in het echt te zien, 
voordat er tot aankoop overgegaan wordt. Vaak is het bij dit 
soort winkels ook mogelijk bij binnenkomst in te checken. Dit 
gebeurt aan de hand van een QR-code. Op deze manier is er 
niet alleen een functionaliteit voor de consument, maar ook 
voor de retailer. Hij kan zo bijhouden hoe  lang een consument 
in de winkel is, op welke afdeling en wat de consument 
uiteindelijk aanschaft. Op deze manier krijgt de retailer meer 
inzicht in de klant (Group, 2018). 

Op het eerste gezicht lijkt China niet de meest logische plek om 
met dit soort technologieën te beginnen, aangezien 82% van de 
aankopen daar nog altijd offline gedaan wordt (Group, 2018). 
Toch is het aan de andere kant ook juist logisch, omdat China 
meestal voorloopt op het gebied van technologie. Daarbij kan het 
gebruik van New Retail op deze manier wellicht de leegloop van 
de fysieke winkels in de kiem smoren, voordat deze goed en wel 
begonnen is. Dit kan dan weer leegstand en faillissementen 
voorkomen, wat alleen maar goed is voor de economie. 

Mening 
Persoonlijk vinden wij het ons lastig voor te stellen dat iets als 
boodschappen doen over een bepaald aantal jaar een volledig 
uitje moet gaan worden. Zoals het nu gebracht wordt, lijkt het 
alsof het op een gegeven moment niet meer echt mogelijk is om 
even snel een pak melk te gaan halen. Het wordt dan ofwel 
bezorgd, of je gaat direct een volledige beleving in. Het voelt op 
dit moment nog als een ver-van-mijn-bed show. Ergens hebben 
we ook onze twijfels bij het sociale aspect. Er zijn genoeg 
mensen die het wel fijn vinden om even eruit te gaan om 
boodschappen te doen, maar niet direct de behoefte hebben om 
ondergedompeld te worden in een online/offline cross-over. Dit 
alles zorgt ervoor dat wij niet zo goed weten wat we van dit 
geheel vinden. 
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Er is gekeken naar de meest opkomende 
technologische trends van 2018, hoe het in de 
praktijk geïmplementeerd wordt en er is 
verdiepende informatie gegeven door een expert. 
Met deze informatie kan de centrale vraag van dit 
e-book beantwoordt worden. Binnen dit e-book 
stond de volgende vraag centraal: 

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 de eerste drie hoofdstukken zijn vier 
verschillende technologieën behandeld, die op het 
eerste gezicht niet veel gemeen zouden hebben. 
Toch kwam daar al snel uit dat al die technologieën 
een soortgelijk effect hebben op communicatie. 
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Ze zorgen er namelijk voor dat supermarkten persoonlijker 
kunnen communiceren met hun consumenten. Voordat dit 
daadwerkelijk bewerkstelligd kan worden, is het zaak dat er veel 
data van de consumenten verkregen wordt. Hierbij kunnen de 
technologieën helpen. Met Internet of Things kan namelijk 
achterhaald worden waarnaar de consument op zoek is, doordat 
de technologie verschillende apparaten met elkaar verbindt en 
inzicht biedt in wat de consument opgezocht heeft. De producent 
kan dan op verschillende apparaten persoonlijke aanbiedingen 
tonen. Met Location Based Services kan achterhaald worden waar 
de consument is, waardoor gelijk plaatselijke aanbiedingen of 
services getoont kunnen worden. In combinatie met Internet of 
Things kan dit zelfs nog persoonlijker. Artificial Intelligence kan 
zichzelf aanleren wat de consument wilt en wanneer, waardoor 
het voorspellingen van koopgedrag kan geven. Hierdoor kunnen 
producenten nog voor consumenten echt weten dat ze het willen 
al aanbiedingen doen. Tot slot kan Augmented Reality de klant 
helpen in de zoektocht naar wat ze willen, doordat het extra 
informatie van de omgeving en/of producten kan geven. Door al 
deze mogelijkheden zorgen de technologieën er dus voor dat de 
communicatie tussen retailers en consumenten veel 
persoonlijker, efficiënter en effectiever kan worden. 
Dit is niet het enige dat de verschillende technologieën kunnen 
bieden. Uit de casussen kwam al kort naar voren dat 
consumenten steeds meer online gaan kopen. DIt resulteert in 
steeds meer winkelleegstand. 

Hierbij kunnen de technologieën ook van pas komen. Uit de 
casussen blijkt dat de technologieën kunnen helpen bij het creëren 
van een extra klantbeleving. Een beleving die consumenten online 
niet kunnen krijgen. Deze beleving vaak opgebouwd uit een 
online/offline combinatie. Deze extra klantbeleving kan bestaan uit 
meer gemak voor de consument door middel van extra services of 
entertainment waarbij de consument wordt ondergedompeld in spel 
en plezier. 

Beide mogelijkheden van de technologieën kunnen heel goed 
gecombineerd worden. Supermarkten kunnen namelijk de 
klantbeleving verhogen door de technologieën in te zetten, en 
tegelijkertijd data verzamelen om persoonlijker, efficiënter en 
effectiever met de consument te communiceren. Daarnaast kunnen 
supermarkten, juist door het combineren van deze twee voordelen, 
ook de klantbeleving blijven optimaliseren. De data die verkregen 
wordt kan naast de meer persoonlijke communicatie ook ingezet 
worden voor het verbeteren van irritatiepunten van 
consumenten. IDe technologieën die besproken zijn, zijn ook de 
technologieën die nog volop in ontwikkeling zijn. Dit zorgt ervoor  
dat een bepaalde invulling van de technologie snel outdated kan 
zijn. Voor supermarkten houdt dit in dat er constante aandacht moet 
zijn voor de ontwikkelingen binnen de technologieën. 
Consumenten verwachten het beste van bedrijven, en als bedrijf 
moet je dat ook waarmaken. De grootste uitdaging die 
supermarkten dan ook tegemoet gaan, zodra ze gaan werken met  
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één of meerdere technologieën, is het bijhouden van de 
systemen en softwares. Nieuwe mogelijkheden liggen snel klaar 
en de kleinste fouten in de systemen kunnen grote gevolgen 
hebben voor het klantenbestand. Daarnaast zal ook altijd de 
kwestie van de privacy een rol spelen binnen de technologieën. 
De technologieën werken met het ophalen van data. Als bedrijf is 
het dan ook belangrijk om vooraf te weten hoe er omgegaan zal 
worden met die data.  

Voorspelling 
Het is al vaker aangegeven, technologie is volop in ontwikkeling. 
Wat nu nieuw is, is over een week alweer te ouderwets. Dit 
houdt in dat er veel zal gaan veranderen, ook binnen de 
supermarktketens. Om consumenten echt nog naar de fysieke 
winkel te trekken, zullen supermarkten veel meer gaan inspelen 
op de klantbeleving. In de casussen kwam het al naar voren, 
supermarkten zullen steeds meer een online/offline combinatie 
gaan worden. Consumenten hebben thuis online al hun 
boodschappenlijstje gemaakt, en bij binnenkomst in de 
supermarkt geeft het zelfrijdende karretje de beste route aan. 
Hierbij kan er de keuze gemaakt worden tussen de snelle of de 
belevingsroute. Bij de snelle route zullen de producten op de lijst 
af gegaan worden, aan de hand van de persoonlijke 
voorkeuren zoals voedingswaren of merken. Bij de 
belevingsroute zal het pad gekozen worden waarbij ook langs 
producten gegaan worden die mogelijke opties zijn voor de  

desbetreffende consument. Daarnaast is het mogelijk om via die 
route, door middel van interactieve spellen, kortingen te verkrijgen. 
Een echte beleving dus. Beide routes zullen wel geheel 
gepersonaliseerd zijn voor de consument. Elk product dat in de 
winkelwagen wordt geplaatst, wordt automatisch gescand. Zodra de 
klant dan alle producten heeft, betaald hij zeer gemakkelijk via een 
scancode dat op het karretje staat, waarna het zelfrijdende karretje 
de producten naar de auto rijdt.  

Naast de klantbeleving zijn er ook praktische zaken die veranderd 
zullen zijn voor supermarkten in de toekomst. Zo is er een 
interactief systeem dat de voorraad en de schappen in de gaten 
houdt. Wanneer iets bijna op is in de schappen zorgt het ervoor dat 
het aangevuld wordt. Wanneer iets bijna op is in de voorraad, 
benaderd het systeem de leverancier om een nieuwe order te 
plaatsen. Daarnaast kan het systeem ook voorspellingen doen van 
wat consumenten de volgende dag of de komende dagen 
waarschijnlijk veel zouden willen hebben. Ook hiervoor plaatst het 
heel makkelijk een order bij de leverancier. Daarnaast zullen 
supermarkten voorzien worden van geavanceerde 
beveiligingssystemen die diefstallen weten te voorkomen door 
beveiligers in te schakelen bij verdachte gedragingen. Ook kan het 
beveiligingssysteem het winkelwagentje op een hold zetten tot de 
beveiligers het gechecked hebben. Het winkelwagentje rijdt dan niet 
verder tot de beveiliger handmatig heeft doorgegeven dat er bij 
controle niets aan de hand was.   
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