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Er is waarschijnlijk geen andere sector 
waarop technologische ontwikkelingen 
een grotere invloed hebben gehad dan 
de detailhandel. De komst van online 
shopping, de constante aanwezigheid 
van social media en toenemende 
klanteisen maken verandering 
noodzakelijk en in de toekomst moet de 
retail sector technologie omarmen als 
nooit tevoren.

Binnenkort verwachten klanten dat 
ze kleding kunnen passen in virtuele 
kleedkamers en hiervoor hun huis dus 
niet uit hoeven te verlaten. Robots en 
kunstmatige intelligentie (KI) zorgen 
zonder te klagen dat eenvoudige taken 
als voorraadbeheer worden afgehandeld. 
Magazijnen vol sensoren zullen 
gegevens dusdanig efficiënt verwerken 
dat geen klant de winkel zonder het 
gewenste product verlaat.

De millennials en Generatie Z zullen 
maar al te graag 3D-geprinte producten 
kopen en zijn ook bereid om nieuwe 
betaalmethodes te omarmen, zoals ‘grab 
and go’ winkelen. Bovendien zullen 
technische innovaties ervoor zorgen 
dat bankrekeningen van klanten goed 
beveiligd zijn, omdat er biometrische 
sensoren in hun betaalkaarten 
zitten, zodat alleen de rechtmatige 
eigenaar ermee kan betalen. Andere 
opties zijn microchipimplantaten of 
multifunctionele ringen die alles voor je 
regelen – van betalingen tot het starten 
van je auto.

INLEIDING
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Een ander bedrijf dat automatisering toepast is home 

improvement gigant Lowe’s. Als onderdeel van een proef-

project in het San Francisco Bay-gebied, gebruikt Lowe’s de 

nieuwe LoweBot om klanten te begroeten en te assisteren. 

De robot maakt gebruik van een 3D-scanner om mensen te 

identificeren. Klanten kunnen de robot vragen stellen, zodat 

ze snel vinden wat ze zoeken. Met behulp van lasersenso-

ren leidt de LoweBot hen vervolgens naar het juiste artikel. 

Bovendien, met het vermogen om schappen te scannen om 

de inventaris te checken, nemen ze de gewone personeels-

leden veel werk uit handen, die daardoor meer tijd hebben 

voor belangrijkere taken.

Dit is de toekomst van de automatisering in de detailhan-

del. Robots kunnen niet alleen helpen om supply chains te 

beheren, ze worden in toenemende mate ontworpen voor 

directe interactie met klanten.

Het effect van automatisering op de detailhandel is onmis-

kenbaar. Omdat technologie de efficiëntie van de supply 

chain kan verbeteren, doorlooptijden kan verminderen en 

vraag kan voorspellen - waarop het aanbod kan worden 

aangepast - wordt het een essentieel onderdeel van de retail 

van morgen.

Zo maakt de Amerikaanse discountketen Target in een van 

haar grootste distributiecentra in Californië bijvoorbeeld 

gebruik van autonome robots. De bots zijn ontworpen door 

Symbotic en bewegen zich soepeltjes door de gangen voort, 

terwijl ze producten snel en nauwkeurig verplaatsen en 

stapelen. Met speciale software houden ze elke doos, kist 

of pallet in de gaten en weten ze te allen tijde waar elk item 

zich bevindt, waardoor ze snel en precies kunnen kiezen en 

een bestelling efficiënt kunnen afronden.

ROBOTS
“De automatisering van activiteiten stelt bedrijven in staat beter te  
presteren, omdat er minder fouten gemaakt worden en de kwaliteit  
en snelheid verbeteren. In sommige gevallen worden resultaten  
bereikt die de menselijke mogelijkheden overstijgen”.
- The McKinsey Global  Institute
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Het niet op voorraad hebben van een product waar een klant 

voor naar de winkel komt, is de grootste nachtmerrie van 

elke winkelier. Data science en machine learning firma Blue 

Yonder heeft onlangs geconstateerd dat 81 procent van de 

klanten zegt dat ze zowel in fysieke winkels als online niet 

konden kopen wat ze wilden hebben. 30 procent verliet 

online hun winkelwagentjes als ze niet konden vinden wat 

ze zochten. Ook al leken de meeste tevreden met alternatie-

ven, meldde 28 procent “dat ze ontevreden waren over het 

kopen van een alternatief, soortgelijk product.”

Maar dankzij KI behoort dit probleem binnenkort waar-

schijnlijk tot het verleden. Niet alleen biedt KI enorm veel 

mogelijkheden met betrekking tot voorraadbeheer, ook het 

vermogen om voorspellende analyses in te zetten, betekent 

dat het klantbehoeften – en daardoor vraag in het algemeen 

- kan voorspellen.

In samenwerking met Blue Yonder heeft de kruidenierske-

ten Morrisons uit het Verenigd Koninkrijk het aantal lege 

winkelschappen met 30 procent teruggedrongen. De KI van 

Morrisons maakt gebruik van voorspellend bestellen - door 

het analyseren van bestaande inkoopgegevens en deze te 

verwerken met recente verkoop - en weerpatronen. Op deze 

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
De beste kruideniers- en modewinkels maken gebruik van machine learning  
en geavanceerde analyses. Hiermee creëren ze een adaptieve, intelligente  
supply chain die helpt de onzekerheid, het risico en de complexiteit van 
vraagplanning, prijsstelling en aanvulling weg te nemen en kunnen ze de 
beste klantervaringen bieden en indrukwekkende rendementen behalen”.
- Alex Siskos,  president van Blue Yonder

manier zijn de schappen continu gevuld met de producten 

die klanten willen.

Ook Optimove, een in Tel-Aviv gevestigd bedrijf dat SaaS 

(Software as a Service) ontwikkelt en op de markt brengt, 

kondigde twee nieuwe features in zijn platform aan - pro-

ductaanbevelingen en aanvulling.

Alex Siskos, de voorzitter van Blue Yonder, is van mening 

dat zijn concurrent de goede kant op gaat: “Om de beste 

klantervaring te bieden en tegelijkertijd winst te maken, 

is het voor kruideniers van groot belang om de product-

beschikbaarheid in de schappen en bevoorrading te opti-

maliseren. De beste kruideniers- en modewinkels maken 

gebruik van machine learning en geavanceerde analyses. 

Hiermee creëren ze een adaptieve, intelligente supply chain 

die helpt de onzekerheid, het risico en de complexiteit van 

vraagplanning, prijsstelling en aanvulling weg te nemen en 

kunnen ze de beste klantervaringen bieden en indrukwek-

kende rendementen behalen”.

Online winkels worden ook steeds afhankelijker van voor-

spellende analyses. Zo kunnen KI-tools met nauwkeurige 

voorspellingen over toekomstige bestellingen van klanten 

helpen producten klaar te zetten voor dat ze besteld wor-
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den. Ook kun je met behulp van KI herinneringsmails sturen 

met een op maat gemaakte promotie of geautomatiseerde 

bestel opties opzetten waarmee je loyaliteit op kunt bouwen.

In de toekomst zal KI naar verwachting ook de veiligheids-

risico’s van online winkelen wegnemen. Klantgedrag uit het 

verleden kun je gebruiken om fraude te voorkomen en het 

gebruik van chatbots kan de relatie tussen klanten en retai-

lers verder versterken. De CEO van Microsoft, Satya Nadella, 

voorspelt dat we in de toekomst op verschillende manie-

ren gaan communiceren: “mensen met mensen, mensen 

met digitale assistenten en mensen met bots”. Onderzoek 

toont aan dat KI in 2020 voor 85 procent een rol zal spelen 

in de communicatie met klanten. We verwachten dat de 

toekomst van de klantcommunicatie door slimme chat-

bots wordt gedomineerd. Van het vinden van het perfecte 

pak voor een zakelijke bijeenkomst tot het winkelen voor 

nieuwe meubels, er zal een KI assistent zijn om je te helpen.

Uit een recent onderzoek van IBM is gebleken dat meer dan 

65 procent van de millennials in Noord-Amerika liever met 

chatbots communiceert dan met menselijke klantenser-

vicemedewerkers. De nieuwe technologie heeft veel voorde-

len, zowel voor klanten als voor retailers. Voor merken is het 

een geweldige manier om de kosten voor menselijke klan-

tenservice te verlagen. De gepersonaliseerde klantervaring 

die chatbots kunnen bieden leidt tot een optimale klantbin-

ding. Siraj Salim, de CTO bij Ampersand + Ampersand, zegt 

dat “bots een innovatieve technologie/methode blijken voor 

lichtere activiteiten, zoals het bieden van kennisgebaseerde 

informatie, marketing of zelfs gamificatie in producten”.

Er is geen twijfel dat chatbots en KI de manier waarop con-

sumenten in contact komen met detailhandelaren veran-

deren, maar om klanten te behouden moeten uiteraard alle 

aspecten van de klantervaring worden geoptimaliseerd.
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Felle concurrentie en veeleisende klanten dwingen retailers 

om na te denken over hoe technologie hen een voorsprong 

kan geven. Zoals we hebben gezien, kan de voorspellende 

analyse van KI - samen met chatbots - klantbinding verbe-

teren, maar retailers hebben nog veel meer technologieën 

tot hun beschikking.

Het Internet of Things is de connectiviteit die slimme appa-

raten in staat stelt met elkaar te communiceren. In de prak-

tijk betekent dit dat je mobiel je slimme thermostaat een 

seintje kan geven wanneer je bijna thuis bent, zodat je huis 

de juiste temperatuur heeft als je binnenkomt. Het IoT kan 

er ook voor zorgen dat je pacemaker met je arts commu-

niceert, zodat je behandeling in real time aangepast kan 

worden.

Het IoT biedt ook de detailhandel een scala aan innovatieve 

mogelijkheden. Dr. Sethuraman Janardhananan, de direc-

teur en partner van de Practice Head & Client Partner - Big 

Data Analytics bij Happiest Minds Technologies, noemt dit 

het RoT - ofwel Retail of Things.

RETAIL OF THINGS
“De kern van dit IoT-ecosysteem wordt eigenlijk gevormd door de datalaag zelf. 
In veel opzichten is data het platform dat dit volgende niveau van consumente-
nervaring aanstuurt”.
- Sue McGil l ,  hoofd Consumenten- en Handelszaken en uitvoerend directeur,  JOLT

In dit klimaat van steeds veranderende trends, scherpere 

concurrentie en veeleisende consumenten kan het RoT met 

betrekking tot klanttevredenheid en winstvergroting een 

groot verschil maken. De meest vooruitstrevende bedrijven 

hebben dit al gezien en volgens Juniper Research zullen 

detailhandelaren tegen 2020 naar schatting $2,5 miljard uit-

geven aan het IoT.

Zo kunnen strategisch geplaatste sensoren bijvoorbeeld 

informatie over klanten verzamelen. Daarmee kunnen ze 

de klant bij het verkooppunt gepersonaliseerde berichten 

sturen. Een klant heeft bijvoorbeeld een mooie jurk gezien 

op de website van een retailer.  Een week later komt ze in de 

buurt van de fysieke winkel, waar de jurk – dankzij de voor-

spellende analyses van de winkel – in de juiste maat voor 

haar klaarligt. Zodra ze de winkel passeert, kan het bedrijf 

een pushmelding sturen die de klant laat weten dat de jurk 

beschikbaar is en dat ze hem kan komen passen. En ook 

krijgt ze nog eens een extra 15 procent korting als ze het kle-

dingstuk direct koopt. Wie zou een dergelijk aanbod kunnen 

weerstaan?

3.O
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Om ervoor te zorgen dat artikelen gemakkelijk te vinden 

zijn, maken veel detailhandelaren voor voorraadbeheer al 

gebruik van RFID-tags. RFID kan real-time gegevens over de 

inventaris verzamelen en naar de winkel verzenden - inclu-

sief exacte GPS-locatie - zodat voorraadbeheerders weten 

wanneer schappen en rekken moeten worden bijgevuld.

IT-sensoren helpen bedrijven ook om hun ecologische voet-

afdruk te verkleinen. De detailhandel is een van de grootste 

afnemers van F-gas (broeikasgassen met fluor) koelmidde-

len. Met behulp van IoT-sensoren worden de koelinstalla-

ties waarin voedsel getransporteerd en opgeslagen wordt 

niet alleen gemonitord, ook de temperatuur in de apparaten 

wordt in de gaten gehouden. Zo kan bijvoorbeeld worden 

gemeten hoe lang voedselproducten al zonder koeling zit-

ten en wanneer het bederft. Door deze gegevens te integre-

ren kan men elke koelinstallatie op de juiste temperatuur 

gekoeld worden - afhankelijk van de producten die erin zit-

ten - en ook automatisch worden uitgeschakeld wanneer 

deze leeg is.

Personalisatie met IoT lokalisatietechnologie

Weten wanneer specifieke 
klanten in de winkel zijn

Winkelbezoek  
personaliseren

Weten waar in de  
winkel de specifieke 

klanten zich bevinden

Bericht wanneer loyale 
klanten binnenkomen

Real-time bericht  
om personeel naar  
de klant te sturen

Bericht wanneer de klant  
op de parkeerplaats is om  

online bestelling op te halen

Locatiegebaseerde 
diensten
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Bron: Zebra 2017 Retail Vision 
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EEN SLIM BETALINGSSYSTEEM: 
NIEUWE MANIEREN VAN BETALEN
 
“De meeste detailhandelaren hebben een ‘one size fits all’-benadering voor 
kredietverstrekking, zoals een speciale winkelcreditcard. Uit onderzoek blijkt 
echter heel duidelijk dat zij moeten overwegen consumenten meerdere kre-
dietopties aan te bieden. Met name millennials wijzen traditionele krediet-
kaarten massaal af”.
- Doug Fi lak,  CMO Vyze

Minstens 52 procent van de Generatie Z’ers en 60 procent 

van de millennials is - naast betalen met contant geld of 

krediet - ook geïnteresseerd in andere betaalopties. Het is 

dan ook de hoogste tijd dat retailers overwegen alternatie-

ven aan te bieden.

Amazon Go heeft vorig jaar het slimme ‘Grab and Go’ 

systeem geïntroduceerd en het is geniaal. Het systeem 

werkt door middel van een barcodesysteem dat aange-

stuurd wordt door een app, waarmee de klant geveri fieerd 

en gevolgd wordt en de producten in het winkel mandje 

geïdentificeerd worden. Beeldherkenningstechnologie, in  

com binatie met een sensor, telt alle artikelen bij elkaar 

op en wanneer de klant de winkel met zijn boodschappen 

verlaat, wordt het verschuldigde bedrag voor de producten 

automatisch van zijn Amazon-rekening afgeschreven en 

krijgt hij in zijn Amazon app een ontvangstbewijs.

4.O
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Microchipimplantaten zijn een andere interessante optie. 

Volgens SJ Rail bijvoorbeeld, een Zweedse spoorwegmaat-

schappij, hebben “wel 100 van hun klanten microchips in 

hun hand laten implanteren waarmee ze voor hun treinreis 

betalen”. Peter Dahlqvist, hoofd van SJ Business Sales, is erg 

enthousiast over het project: “Het microchip treinkaartje 

is een goed voorbeeld van onze bereidheid om samen met 

klanten nieuwe ideeën uit te proberen. Zo helpen wij om het 

tempo van de digitale ontwikkeling te versnellen,” zei hij. 

Zodra de voordelen ervan - zoals gebruiksgemak - duidelijk 

worden, zullen we steeds meer van dit soort technologie 

gaan zien.

Paul Horlock, directeur betalingen bij Nationwide, denkt 

dat biometrische identificatie de toekomst is van betalen. 

Biometrische creditcards worden in Zuid-Afrika al getest en 

Mastercard hoopt ze eind 2017 uit te rollen naar de rest van 

de wereld. De biometrische creditcard van de toekomst is 

niet dikker dan de kaart die je nu gebruikt. Rechtsboven zit 

een vingerafdrukscanner waar je gemakkelijk bij kunt, ook 

wanneer je de kaart in een betaalterminal plaatst. De kaart 

stuurt gegevens over je identiteit en het transactiebedrag 

naar de bank. Vervolgens verifieer je je identiteit door de 

sensor aan te raken. De scanner stuurt de informatie naar 

de chip van de kaart, en zodra je identiteit vastgesteld is, 

wordt de betaling verwerkt.

Over niet al te lange tijd hebben we allemaal wearables 

waarmee we alles kunnen regelen. Denk hierbij aan het 

opstarten van je computer, toegang tot je kantoor, betalen, 

enzovoort. Dit kan nu allemaal al met de ring van Token. De 

ring maakt gebruik van biometrische verificatie en een opti-

sche nabijheidssensor, zodat alleen de rechtmatige eige-

naar het sieraad kan gebruiken. Met behulp van een app, 

beschikbaar voor zowel iOS als Android, kan de gebruiker de 

ring gebruiken om zijn computer te ontgrendelen of bank-

zaken te regelen. Melanie Shapiro, medeoprichter en CEO 

van Token, vertelt over de voordelen van de ‘magische’ ring: 

“Met Token kun je aantonen wie je bent, of je nu je voordeur 

of kantoor wilt openen of je boodschappen wilt betalen. Je 

persoonlijke gegevens worden door de geavanceerde cryp-

tografie in de ring beschermd”.

Volgens het bedrijf kun je met de ring “op praktische manier 

en zonder irritaties iemands identiteit verifiëren; veel mak-

kelijker dan de manier waarop we nu het dagelijks leven 

navigeren - met het onthouden van allerlei verschillende 

wachtwoorden”.
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Bron: Tractica

Wearable betalingstransactievolume, wereldmarkten: 2015-2020

Futuroloog Ian Pearson, de uitvinder van sms-berichten, denkt dat “we al snel voor dingen gaan betalen met eenvoudige 

gebaren en een paar woorden... Een gebaar maken tegen iemand en zeggen: ‘Hier is £13,46’ is genoeg om stem- en gebaren-

herkenning te kunnen combineren. Je smartphone fungeert vervolgens als elektronische identificatiemethode”.
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VIRTUAL EN AUGMENTED REALITY
 

“Een overtuigende, immersieve en naadloze VR-ervaring kan leiden tot een 
grotere betrokkenheid van de klant en zelfs hogere verkoopcijfers”.
- Phi l  Pomford,  algemeen directeur van Asia Pacif ic  bi j  Worldpay

Virtual en augmented reality beloven veel goeds voor de toe-

komst van retail. Goldman Sachs voorspelt dat de wereld-

wijde markt voor VR en AR voor retail tegen 2025 maar liefst 

$1,6 miljard waard zal zijn.

Veel detailhandelaren experimenteren al met de mogelijk-

heden van VR en AR. Zo heeft eBay Australië bijvoorbeeld 

samengewerkt met Myer, de grootste winkelketen van het 

land, om een VR-winkel te lanceren. Shoppers kunnen de 

VR Department Store app eenvoudig naar hun smartphone 

downloaden en hun mobiel in een eBay Shoptical headset 

plaatsen. Tijdens hun VR-winkelreis kunnen de klanten 

de gewenste producten selecteren door hun blik op een 

bepaald item te houden. Jooma Park, de directeur van eBay 

Australië en Nieuw-Zeeland, is van mening dat een derge-

lijke immersieve winkelervaring voldoet aan de behoeften 

van klanten die misschien niet in de buurt van het waren-

huis wonen. Nu kunnen ze dankzij VR winkelen wanneer ze 

maar willen, vanuit hun eigen luie stoel.

VR headsets bleken ook voor de online autohandelaar Vroom 

een groot succes. Vroom creëerde fysieke showrooms met 

VR functionaliteit, waar een potentiële klant allerlei auto’s 

met een HTC Vive VR headset kan bekijken. Tot nu toe orga-

niseerde Vroom alleen ‘shows’ in hun kantoor in Texas, 

maar het bedrijf is van plan - naar mate de belangstelling 

voor VR showrooms toeneemt - om dit op meerdere locaties 

te doen.

De meeste mensen ervaren AR door middel van foto- en 

videofilters op hun smartphones. Voor retailmerken en 

-winkels biedt AR interessante mogelijkheden om de klant-

beleving te vergroten. In samenwerking met ModiFace, 

een bedrijf gespecialiseerd in AR en gezichtsherkennings-

software, lanceerde het toonaangevende make-up merk 

Sephora begin 2017 een app met de naam Virtual Artist.  

De interactieve interface maakt gebruik van gezichtsher-

kenningstechnologie - je gezicht wordt gescand en vervol-

gens kun je virtueel verschillende make-up looks proberen. 

5.O
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Ook biedt de app virtuele make-up tutorials. Dit ‘try-before-

you-buy’ concept zorgt ervoor dat klanten vaker tevreden 

zijn met hun aankopen en omdat AR de betrokkenheid van 

de klant verhoogt, verleidt het potentiële kopers ook om 

hele nieuwe producten uit te proberen.

VR en AR zien we ook steeds vaker in paskamers. Nieuwe 

kleding passen zonder uit de kleren te hoeven gaan of een 

paskamer te hoeven verlaten is tegenwoordig mogelijk met 

zogenaamde slimme spiegels. Een van de winkels waar dit 

mogelijk is, is Nordstrom. De slimme spiegel maakt foto’s 

en video-opnames van de 

klant en vervolgens kan 

hij zijn virtuele afbeelding 

met allerlei virtuele outfits 

aankleden en deze vanuit 

elke denkbare hoek bekij-

ken. Om het keuzeproces 

te vergemakkelijken worden er in real time diverse outfits 

in verschillende kleuren naast elkaar gepresenteerd en 

de afbeeldingen kunnen via Smartphone, social media en 

e-mail worden gedeeld.

GENERATIE Z GEEFT DE DETAIL-
HANDEL OPNIEUW VORM 

“Dit is niet alleen een mobiele telefoongeneratie. Het willen meemaken van 
en zoeken naar fysieke ervaringen zal altijd blijven. Maar er is nu een wild-
groei aan informatie en het gemak waarmee je toegang hebt tot die informa-
tie - de mogelijkheid om zeer geavanceerd te zijn in je aankoopbeslissingen 
- wordt steeds groter.”
- Brent Franson,  CEO van Eucl id

Hoe de demografische toekomst van de detailhandel er in 

de komende tien jaar uitziet is vrij duidelijk - en de mil-

lennials spelen een grote rol in hoe het winkellandschap 

verandert. Maar degenen met de meest vooruitstrevende 

denkwijzen bereiden zich nu al voor op de komst van een 

nieuwe groep klanten - Generatie Z. Dit zijn mensen die tus-

sen 1995 en 2012 zijn geboren en straks meer dan $44 mil-

jard te besteden hebben. Om te kunnen blijven concurreren, 

onderzoeken sommige detailhandelaren nu al het toekom-

stige koopgedrag van deze groep.

Uit een onderzoek van de Nationale Federatie van 

Retailbedrijven en IBM’s Institute for Business Value blijkt 

dat 74 procent van Generatie Z zijn vrije tijd online door-

brengt. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Generatie Z is 

verder nieuwsgierig naar nieuwe merken: 42 procent neemt 

zonder aarzeling deel aan een merkcampagne en 43 pro-

cent heeft er geen probleem mee om een productreview te 

schrijven.

Klik voor video

6.O

https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=gz5ynrfJSDM
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Uit onderzoek blijkt ook dat ze graag geld besteden aan mer-

ken waarmee ze kunnen communiceren en daarom is het 

essentieel voor toekomstige retailers om aan deze vraag te 

voldoen. Zo ontwikkelde 1-800-Flowers.com bijvoorbeeld 

het programma, ‘Gifts When You Need’ (GWYN), een ser-

vice die klanten helpt om voor elke gelegenheid het juiste 

geschenk te kiezen. Het programma is gebaseerd op de cog-

nitieve technologie van IBM en biedt een gepersonaliseerde 

winkelervaring door vragen te stellen over de gelegenheid 

of de persoon die het geschenk ontvangt. Ook online kle-

dingwinkel ModCloth ontwikkelde een app om klanten te 

helpen bij het vinden van de perfecte kleding op basis van 

zijn of haar kledingmaat en product reviews van anderen.

Maar Generatie Z is veel minder open met persoonlijke 

gegevens dan de millennials. Jane Cheung, die als Global 

Leader for Consumer Products werkt voor het IBM Institute, 

zegt: “Om zich comfortabel te voelen bij het verstrekken van 

persoonlijke informatie, willen ze weten dat de gegevens 

beschermd zijn, wat de voorwaarden zijn en hoe retailers 

de informatie verzamelen. Op de een of andere manier heb-

ben ze geleerd hier echt over na te denken - misschien door 

nieuwsberichten of door er met elkaar over te praten.”
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Bron: Forester, U.S. Census, B1 Intelligence
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Hoewel de opkomst van online winkelen de fysieke retail 

blijft verzwakken, zien veel kleine bedrijven technologie 

als een bondgenoot die hen dichterbij “het hart en de porte-

monnee” van hun klanten kan brengen.

Maar liefst 80 procent van de kleine en middelgrote bedrij-

ven (MKB’s) maakt al gebruik van technologische inno-

vaties om concurrentievoordeel te behalen. Bijvoorbeeld, 

Video King, een fabrikant van gokhalapparatuur, verving 

bedrukte fysieke bingokaarten door tablets. In 2015 maakte 

bijna 58 procent van de bedrijven met minder dan 100 werk-

nemers gebruik van soortgelijke apparatuur. Tablets waren 

eerst vooral cool om te hebben. Nu gebruikt iedereen ze, 

zelfs kassières en receptionistes,’’ vertelt Anurag Agrawal, 

CEO van Tech Aisle.

Hoewel e-mail in veel bedrijven nog steeds het meest 

gebruikte communicatiemiddel is, zien MKB’s ook steeds 

meer het gemak van bijvoorbeeld Google Hangouts, Skype 

en Slack. Een duidelijk voordeel is dat deze platforms 

externe medewerkers in staat stellen om op afstand samen 

te werken en documenten te delen. Steeds meer kleine 

detailhandelaren integreren ook mobiele betalingen via 

Near Field Communication (NFC) readers. Bloomberg 

KLEINE BEDRIJVEN
 
“Cloud-oplossingen worden voor winkeliers ook een steeds eenvoudigere, 
snellere, goedkopere en flexibelere manier om operationele mogelijkheden, 
productinventarisatie en aanvullende diensten aan te passen aan de  
verwachtingen van de klant. Zonder te investeren in meer infrastructuur 
kunnen bedrijven gebruik maken van de nieuwste technologie en gegevens 
in het hele bedrijf uitwisselen.”
- Tom Redd,  vicepresident strategische communicatie voor SAP Retai l

Technology voorspelt dat “de waarde van transacties via 

mobiele betalingen in-store tegen het eind van 2019 een 

waarde heeft van $210 miljard – ten opzichte van $8,7 mil-

jard in 2015.”

In de meubelzaak Rooms To Go werken verkoopmedewer-

kers met de MiRTG app. De app geeft hen direct toegang 

tot productinformatie, waardoor ze tijdens het winkelen 

bij hun klanten kunnen blijven, in plaats van heen en weer 

naar een computer of naar het magazijn te moeten lopen 

om te controleren of bepaalde producten op voorraad zijn.

In de toekomst van de 

detailhandel zien we ook 

kunstmatig intelligente 

‘klantenservice’. Een goed 

voorbeeld daarvan is de 

SmartCart van het Nieuw-

Zeelandse bedrijf IMAGR. Winkelwagens die uitgerust zijn 

met dit systeem zijn voorzien van een camera die de pro-

ducten in de wagen detecteert en de informatie naar de 

gekoppelde smartphone-app stuurt. De betaling gebeurt 

automatisch, zodat klanten snel en efficiënt kunnen 

winkelen.

Klik voor video

7.O

https://www.youtube.com/watch?v=ZFf_0wLe7lk
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Klanten verwachten steeds snellere en betere service tegen 

een lagere prijs en om de juiste retailers te vinden schake-

len ze tussen online en fysieke winkels. Dat betekent voor 

winkeliers die op deze vraag willen inspelen dat ze een 

effectieve strategie moeten ontwikkelen om omnichannel 

in hun werk te integreren, waarbij ze zowel online als offline 

verkoopkanalen met elkaar combineren. Omnichannel 

integreert verschillende kanalen en apparaten - het web en 

social media - om klanten te betrekken en hen een ‘naad-

loze winkelervaring’ te bieden, zowel online als in een con-

ventionele winkel.

Retailers die deze omnichannelstrategie toepassen, richten 

zich bijvoorbeeld op innovatieve betaalmogelijkheden in de 

OMNICHANNEL
 
“We hebben één marketingbudget en dan bekijken we wat de beste manier is 
om dat te besteden; of het nu digitaal of offline is, we richten ons op hoe we 
deze het best kunnen combineren zodat we de meeste omzet genereren en de 
beste klantervaring leveren.”
- Serena Potter,  group vice president digital  media strategy bi j  Macy’s

winkel of nieuwe online kortingsacties. Maar deze trends 

verschillen per land. In Duitsland beschouwt 85 procent van 

de detailhandelaren fysieke winkels bijvoorbeeld als het 

belangrijkste verkoopkanaal, terwijl ze in Scandinavische 

landen meer gebruik maken van mobiele kanalen om hun 

producten te verkopen.

Volgens de eerste Omnichannel Retail Index in 2015 zijn 

detailhandelaren zich bewust van de voordelen van omni-

channel, maar vinden ze het lastig om de features ervan te 

implementeren. Hoewel klanten bijvoorbeeld de voorkeur 

geven aan gratis retourzendingen zijn detailhandelaren 

daar minder van gecharmeerd, omdat dat “leidt tot meer 

retourzendingen in plaats van hogere verkoopcijfers.”

8.O
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Categorieën waar het minst van omnichannel gebruik gemaakt wordt:

Schoonmaakproducten (14%)   |   Geneesmiddelen zonder recept (15%)   |   Dranken en levensmiddelen (15%)

Top categorieën omnichannel shopping
% van Amerikaanse consumenten die bij aankopen zowel online als in-store shoppen - Oktober 2013

Bron: GfK

Bij omnichannel retail draait het om tevreden klanten en 

aangezien lange wachtrijen bij de kassa niet bijdragen aan 

tevredenheid, vereenvoudigen retailers hun betaalproces-

sen. 43 procent van de consumenten wil graag meerdere 

betaalmogelijkheden, zoals een door winkeliers aangebo-

den tablet of mobiel apparaat. Om aan deze vraag te vol-

doen, heeft de Amerikaanse modeketen Oasis hun winkels 

uitgerust met iPads, waarmee klanten direct toegang heb-

ben tot productinformatie. Oasis besteedt ook aandacht 

aan hun online service door een ‘zoek & verzend’-dienst 

aan te bieden, waarmee klanten specifieke producten mak-

kelijk kunnen vinden. Voor retourzendingen biedt Oasis 

de Collect+ optie. Met deze service kunnen klanten hun 

retourzendingen op 5.500 locaties - waaronder verschil-

lende supermarkten - afleveren.
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3D/4D PRINTING 

“Technologie zal de vooruitgang in de detailhandel blijven stimuleren en 
vorm blijven geven aan de manier waarop consumenten in de toekomst met 
detailhandelaren omgaan. Hierbij beloven het Internet of Things, 3D-printing 
en kunstmatige intelligentie een nieuwe innovatiegolf die de retailervaring 
volledig zal veranderen.”
- Matthew Lewis,  hoofd Retai l  Industry Group bi j  Squire Patton Boggs

Hoewel de implicaties van 3D-printen al geruime tijd ter 

discussie staan, is deze technologie nu op steeds grotere 

schaal zichtbaar in de retail. Maar liefst 95 procent van 

de respondenten van een recent onderzoek zou graag een 

3D-geprint product kopen. 79 procent geeft aan bereid te 

zijn extra te betalen voor een product dat in de winkel op 

maat gemaakt wordt.

9.O

Geschatte internationale winst van 3D-geprinte producten op maat

Bron: Sculpteo “State of 3D Printing” survey May 2015, Woherl 3D Printing Report 2015, Canalys 3D Printing Industry Forecast 2015
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CONCLUSIE

Hoewel sommige retailers nog sceptisch zijn over 

3D-geprinte producten, begint de mode-industrie het 

immense potentieel ervan te onderkennen. In 2013 presen-

teerde Iris van Herpen, een Nederlandse modeontwerpster, 

haar extravagante 3D-geprinte collectie op de Paris Fashion 

Week. Een andere modeontwerpster, Danit Peleg, maakte 

voor het ontwerp en de productie van haar kleding ook 

gebruik van 3D-printing. Peleg zegt dat ze “altijd geïnteres-

seerd is geweest in het ontwikkelen van unieke stoffen, het 

ontdekken van nieuwe materialen en vooral het combine-

ren van mode met nieuwe technologieën”. Haar collectie 

kleding en schoenen werd gemaakt van FilaFlex materi-

aal en 3D-geprint op een vrij standaard WItbox printer. Ze 

deed al het werk zelf, vanuit huis. Op basis van haar eigen 

ervaringen met de technologie gelooft ze dat klanten in de 

toekomst - met haar ontwerpen - thuis hun eigen kleding 

zullen printen.

Zelfs de grote merken tonen interesse in de technologie. 

Adidas heeft bijvoorbeeld een samenwerking aangekon-

digd met Carbon voor de ontwikkeling van 3D-geprinte 

sneakers, de Futurecraft 4D. Adidas is van plan om tegen 

eind 2018 maar liefst 100.000 paar sneakers te maken met 

behulp van 3D-printtechnologie. Omdat 3D printen nog lang 

niet goedkoop genoeg is, werkt Adidas aan het verlagen van 

de productiekosten, zodat deze sneakers voor een zo groot 

mogelijk publiek voor een betaalbare prijs beschikbaar zijn.

Ontwerpstudio Nervous System maakt gebruik van 

4D-printaccessoires die van vorm kunnen verande-

ren. Creatief directeur Jessica Rosenkrantz legt uit dat 

4D-printtechnologie het ontwerp in staat stelt om “zonder 

handmatige arbeid in zijn definitieve configuratie te ver-

anderen. De vorm waarin het is geprint heeft verschillende 

voordelen; het kan sneller en/of goedkoper of je kunt gro-

tere objecten in kleinere hoeveelheden produceren.” Het 

team van Nervous System werkt aan twee nieuwe projec-

ten: een jurk uit één stuk printen - waardoor het handmatig 

in elkaar zetten van verschillende delen overbodig wordt - 

en een nieuwe collectie sieraden die zich aanpassen aan de 

lichaamsvorm van de persoon die ze draagt.

 

Opkomende technologieën verstoren de detailhandel, verbeteren de klantervaring en helpen detailhandelaren met concur-

rentievoordeel. Winkelen in de toekomst is zowel praktisch en efficiënt als gepersonaliseerd, waardoor het tegemoetkomt 

aan de behoeften van Generatie Z die in staat zal zijn hun gewenste producten in VR-omgevingen te bekijken. Winkels 

worden uitgerust met hightech sensoren en robots nemen de monotone taken van menselijke personeelsleden over. Alleen 

retailers die deze trends implementeren, zullen kunnen blijven concurreren.
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Inspiratie sessies van 
trendwatcher & futurist

RICHARD VAN 
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Ben je klaar voor een reis naar de toekomst 
van jouw sector?

In onze inspiratiesessies zien we hoe de 
huidige technologische ontwikkelingen alles 
wat je dacht te weten over jouw (bedrijfs)
leven veranderen. Boek een sessie en laten 
we de toekomst samen verkennen.
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