
‘ Consumenten verwachten 
van retailers dat ze hun 
aanbod personaliseren’ 

Welke rol spelen digitale technieken in de ontwikkeling 
van de fysieke retailervaring?

‘De fysieke winkel voegt natuurlijk bij uitstek een persoonlijk 
element toe. Het bezoek aan de winkel is het moment dat 
de klant letterlijk oog in oog staat met het merk. Om de 
communicatie rondom dat winkelbezoek nóg persoonlijker te 
maken, heeft het retailmerk data van een klant nodig. Daarom 
zie je dat retailers nu technologie zoals Bluetooth inzetten om 
de klant te herkennen op het moment dat hij of zij een winkel 
bezoekt. Dat biedt de mogelijkheid om een winkelervaring 
te bieden die precies op die klant is afgestemd. En het kan 
winkelmedewerkers in hun kracht zetten, zodat zij in staat zijn 
om de klant beter te helpen. In Nederland zijn met name Albert 
Heijn en House of Rituals al ver met het inzetten van apps om 
boodschappen doen en shoppen persoonlijker te maken.’

Hoe ver kan een retailer daar in gaan? 

‘In Londen heeft Capgemini CornerShop gelanceerd. Daar 
experimenteren we met nieuwe vormen van winkelen. In 
CornerShop hebben we bluetooth-technologie die de klant 
herkent en een push-bericht kan sturen wanneer hij of zij 
de winkel binnenkomt. Uiteraard moet de consument altijd 
expliciet toestemming geven aan de retailer om persoonlijke 
data te verzamelen en te gebruiken.’

Blijft de strategische keuze tussen online en offline een 
duivels dilemma voor retailers? 

‘De grootste uitdaging is het vinden van de juiste balans. 
Beide kanalen, online en offline, hebben voordelen en nadelen. 
Winkels die uitsluitend online opereren, merken dat het 
voelen, proeven en ervaren ontbreekt. Daar staat tegenover 
dat fysieke winkels het gemak en de data van online shopping 
missen. Retailers zouden niet de keuze moeten maken voor 
het één of het ander, maar op zoek moeten gaan naar een 
manier om beide kanalen te integreren en te streven naar 
een omnichannelervaring. Om dat te bereiken, moeten ze 
ervoor zorgen dat klanten die online niet tot een aankoop 
kunnen komen wél de weg kunnen vinden naar de winkels. 
En andersom: als een klant in de winkel niet slaagt, moet het 
makkelijk zijn om ter plekke producten online te bestellen. Die 
synergie zou het doel moeten zijn.’

Heeft de ‘digitale mens’ straks nog wel behoefte aan de 
fysieke winkel?

‘De consument wil altijd blijven winkelen, maar het hangt 
wel sterk af van het type retail. Bij de supermarkten zal de 
nadruk waarschijnlijk steeds meer op online komen te liggen, 
omdat het gemak met zich meebrengt, terwijl klanten van 
bijvoorbeeld bouwmarkten ook in de toekomst het liefst zelf 
naar de winkel gaan.’

Hoe slaagt de retailer van de toekomst er nog in 
klanten te raken?

‘Retailers zullen steeds meer informatie over hun klanten tot 
hun beschikking hebben. Daardoor kunnen ze hun proposities 
persoonlijker maken. Consumenten zijn zich ervan bewust 
dat retailers veel van hen weten. Ze verwachten dus ook dat 
de informatie en de aanbiedingen die ze ontvangen op hun 
persoonlijke behoeften zijn afgestemd.’
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