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Wij geloven dat technologie een vitale rol zal spelen bij het herstel van 
de fysieke detailhandel en de winkelervaring, zowel online als in de 
winkel, zal stimuleren.

Dit klinkt misschien contra-intuïtief - nieuwe technologieën worden immers vaak gezien als negatief 
ontwrichtend- maar als het goed wordt aangepakt en er wordt uitgegaan van menselijk gedrag, kan het effect 
zeer positief zijn en leiden tot een stapsgewijze verandering in innovatie.

De groei van online winkelen heeft de fy sieke detailhandel de afgelopen jaren ongetwijfeld verstoord, wat tijdens 
de pandemie alleen maar is versneld. Technologie heeft er echter ook toe bijgedragen dat detailhandelaren zich 
steeds meer gaan bezighouden met - en een bijdrage gaan leveren aan - de toenemende overlapping tussen 
online en fy sieke omgevingen, die nu zo fundamenteel is voor veel van onze dagelijkse ervaringen. In plaats van 
de fy sieke detailhandel af te schrijven, heeft de technologie dus geleid tot een verschuiving waarvan zowel de 
consumenten als de detailhandelaren profiteren.

Voor deze studie heeft Snap Foresight Factory de opdracht gegeven om een feitelijk beeld te schetsen van hoe de 
toekomst van winkelen eruit ziet voor detailhandelaren en consumenten. Hieruit is een nieuw beeld van 
winkelen naar voren gekomen, waaruit duidelijk blijkt dat fy sieke winkels en e-commerce niet langer los van 
elkaar bestaan, maar elkaar steeds meer overlappen en dat er voor iedereen enorme kansen liggen waar zij elkaar 
kruisen.

Bij Snap geloven we dat technologie een krachtige enabler kan zijn die ons de mogelijkheid biedt dingen te doen 
die we eerder niet konden doen, of dingen beter te doen dan voordien. Snapchat beschrijft zichzelf als een 
camera bedrijf. Vanaf het begin, bijna tien jaar geleden, beseften wij dat de camera evolueerde van een 
instrument om herinneringen te bewaren tot een manier waarop mensen zich konden uitdrukken en met hun 
vrienden konden delen hoe zij zich voelden door in beelden te praten. We realiseerden ons dat augmented reality 
- hondenoren op je hoofd zetten of een regenboog overgeven - die zelfexpressie zou kunnen versterken en 
mensen in staat zou kunnen stellen zich comfortabeler te uiten. Na verloop van tijd kwamen we tot het besef dat 
het ook zoveel meer kon zijn, en dat de camera een dynamische schakel is geworden tussen de fy sieke en de 
online wereld, die ze dichter bij elkaar brengt.

Op Snapchat worden nu elke dag meer dan v ijf miljard Snaps gemaakt – consumenten gebruiken de technologie 
ook om in contact te komen met merken waar ze van houden en waarbij ze op nieuwe en unieke manieren over 
hun producten leren. Er is misschien geen beter bewijs hiervoor dan in de winkelsector, waar detailhandelaren 
onze augmented reality (AR) mobiele cameratechnologie al enkele jaren gebruiken om het fy sieke en het digitale 
met elkaar te vermengen, om meeslepende winkelervaringen te creëren met gebruiksmogelijkheden die overgaan 
van entertainment naar nut. Voorbeelden in overvloed: Lego lanceerde in 2019 een virtuele AR pop-up 
modewinkel in het Verenigd Koninkrijk, FARFETCH gebruikt spraakgestuurde bediening om kleding te bekijken 
en te passen in AR, en MAC Cosmetics van Estee Lauder creëerde eerder dit jaar AR-lenzen waarmee gebruikers 
een reeks make-up producten - van oogschaduw tot lippenstift - v irtueel konden uitproberen. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat consumenten over de hele wereld v inden dat hun winkelervaring sterk is 
verbeterd door de camera en de digitale innovaties daaromheen. Het lijdt geen twijfel dat consumenten na de 
lockdown graag weer de fy sieke winkel in willen, maar ze willen daarbij ook alle voordelen behouden die de 
technologie te bieden heeft. 

Door deze trends in dit onderzoek te herkennen en te begrijpen, hopen wij detailhandelaren van alle soorten en 
maten te inspireren om na te denken over hoe zij kunnen profiteren van de positieve verstoring die in de 
winkelruimte plaatsvindt. Uiteindelijk zien wij de camera als de toekomst van de detailhandel. Wij zien een 
toekomst waarin de fy sieke winkelervaring steeds meer 'connected' en interactief wordt, en wij geloven dat het 
internet - dat ooit werd gezien als de grote vijand van de fy sieke detailhandel - beter zal worden begrepen als een 
belangrijke hefboom om mensen terug naar de winkel te krijgen.

Voorwoord
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Sinds het begin van de 21e eeuw bevindt de detailhandel zich in de frontlinie van de technologische 

veranderingen. De digitale revolutie is wereldwijd in een stroomversnelling geraakt en de opkomst van e-

commerce, mobiel en v irtueel winkelen heeft de manier veranderd waarop consumenten winkelen en omgaan 

met detailhandelsmerken. Hoewel het tempo van de innovatie in de jaren 2020 zal aanhouden, heeft de COVID-

19-pandemie het tempo waarin de detailhandel wereldwijd innovaties moet doorvoeren, nog verder opgevoerd.

Hoewel de mate waarin consumenten te maken hebben gehad met lockdowns en winkelsluitingen verschilt van 

land tot land, hebben de meeste consumenten wel te maken gehad met aanzienlijke verstoringen. Het is duidelijk 

dat de beperkte toegang tot de fy sieke detailhandel winkelgedrag en houdingen wereldwijd fundamenteel heeft 

beïnv loed.

Nu de wereld geleidelijk aan de pandemie te boven lijkt te komen, staan wereldmerken en detailhandelaren nu 

voor grote uitdagingen bij het vaststellen van en inspelen op de toekomstige behoeften en eisen van klanten, die 

de winkelbeleving en het winkeltraject in de jaren 2020 vorm zullen geven.

Om een grondig beeld te schetsen van het winkellandschap op dit kritieke moment, wordt met dit 

consumentgerichte onderzoek in 12 landen (zie de volledige methodologie hieronder) onderzocht hoe de 

verwachtingen en behoeften van de winkelende consument in de post-pandemische wereld evolueren, zowel 

online als in de fy sieke winkel en op mobiele telefoons. In dit rapport onderzoeken we de specifieke behoeften 

van Nederlandse consumenten, en de oplossingen en technologieën die Nederlandse detailhandelaren in staat 

zullen stellen om aan deze winkelbehoeften te voldoen. 

Wij willen ons panel van experts uit de detailhandel over de hele wereld, die in het kader van dit onderzoek 

geïnterviewd zijn, hartelijk danken. Zij hebben hun deskundige mening gegeven over hoe de sector reageert op 

de uitdagingen van het afgelopen jaar, en hoe technologische oplossingen de mogelijkheden van de detailhandel 

op hun markt in de komende jaren zullen veranderen.

Inleiding
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Methodologie

Voor deze studie hebben wij de eigen gegevensmethodologieën en bestaande trends van Foresight Factory 
gecombineerd met nieuw uitgevoerd kwantitatief en kwalitatief onderzoek in 12 landen:

Trends Analyse: Studie van Foresight Factory's database van 80+ wereldwijde consumententrends, om het 
macro-consumentenlandschap te begrijpen en de belangrijkste gebieden te identificeren die onderzocht 
moeten worden in verband met de toekomst van het winkelen. 

Kwantitatief onderzoek: Onderzoek onder 20.000 consumenten in 12 landen, waaronder 1.689 Nederlandse 
respondenten, in mei 2021, waarbij quota's zijn vastgesteld voor leeftijd en geslacht. 

Deskundigenpanel: Diepgaande interviews met deskundigen van wereldwijde detailhandelaren, 
detailhandelspecialisten en technologische start-ups die in de frontlinie staan van 
winkeloplossingen/innovaties.

Analy se van eigen gegevens: Gebruik van de eigen Foresight Factory -methodologie om op basis daarvan een 
specifieke voorspelling te doen over het toekomstige gebruik van augmented reality in het winkelproces 
tegen 2025 (op een wereldwijd geaggregeerd niveau en op elk van de 12 markten). 
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Belangrijkste conclusies 

Een post-COVID terugkeer naar fysieke detailhandel

Consumenten die na de COVID-19-pandemie terugkeren naar fy sieke winkels, zullen op zoek zijn naar de sociale 
en tastbare ervaringen die zij het afgelopen jaar hebben gemist, gecombineerd met het gemak en de veiligheid 
van online winkelen. Bijna de helft van de Nederlandse consumenten heeft het sociale aspect van winkelen in 
fy sieke winkels gemist sinds het begin van de pandemie, oplopend tot 48% onder generatie Z.

Geavanceerde technologie zal Nederlandse consumenten naar fysieke 
winkels leiden

1  op de 4 Nederlandse consumenten zou extra moeite doen om een winkel te bezoeken met interactieve v irtuele 
diensten, zoals een slimme spiegel waarmee ze kleding of make-up kunnen uitproberen. Dit toont aan welke rol 
geavanceerde detailhandeltechnologieën kunnen spelen bij het verbeteren van de winkelervaring en het 
aantrekken van consumenten.

Smartphones zullen een grotere rol spelen gedurende het hele 
winkelproces

Een derde van de Nederlandse millennials en 43% van generatie Z gebruikt de smartphone bij de aanschaf van  
producten, en bijna de helft van generatie Z en millennials zegt nooit te gaan winkelen zonder hun mobiel te 
gebruiken. Zoals uit de bevindingen van dit rapport blijkt, versterken smartphones de positie van connected 
consumenten in hun hele winkeltraject. Ze verbinden online en offline kanalen en slaan een brug tussen 
winkelen en sociale interacties.

Virtueel uitproberen kan e-commerce nog verder versnellen

Ongeveer de helft van de Nederlandse consumenten geeft aan dat het niet kunnen zien en aanraken van 
producten de belangrijkste factoren zijn die hen ervan weerhouden online te winkelen. Dit toont aan hoe 
belangrijk nieuwe mogelijkheden voor het bekijken en testen van producten v ia onlinekanalen zullen zijn voor 
een geoptimaliseerde e-commerce-ervaring.

Consumenten zullen wijdverspreide toepassing van AR eisen 

Tegen 2025 zal 25% van de generatie Z-consumenten AR hebben gebruikt in het winkelproces, en nog eens 63% 
zal geïnteresseerd zijn in het gebruik van dergelijke technologie in de toekomst. Het is veelzeggend dat 43% van 
de Nederlandse consumenten die AR tijdens het winkelen hebben gebruikt, beweren dat dit hen ertoe heeft 
aangezet een aankoop te doen, wat aantoont dat AR zijn commerciële slagkracht blijft bewijzen en consumenten 
dichter bij de kassa brengt.

Detailhandelaren moeten zich voorbereiden op de virtuele economie

4 op de 10 consumenten in Nederland zou overwegen een v irtueel product te kopen, wat duidt op een 
aanzienlijke expansie van de v irtuele economie in het komende decennium. De exclusiviteit die door NFT's wordt 
geboden, zal in toenemende mate een belangrijk USP voor v irtuele producten zijn, omdat consumenten de kans 
krijgen een uniek stuk te bezitten, ongeacht of het fy siek bestaat.

Doorverkoopplatforms versterken hun positie als geloofwaardig alternatief

Ongeveer de helft van alle consumenten in Nederland heeft wel eens iets gekocht of verkocht v ia een 
doorverkoopplatform. Deze platforms trekken kopers aan die op zoek zijn naar lagere prijzen en unieke 
producten, en bieden een duurzamer alternatief voor het huidige, door de markt gedomineerde e-
commercelandschap. 



Dat is misschien wel de beste les die we uit deze COVID-ervaring kunnen trekken, namelijk 
dat we altijd momenten nodig zullen hebben om met elkaar te gaan winkelen en ergens deel 

van uit te maken. Deel uit te maken van de samenleving.

Rodney Lam, CEO en mede-eigenaar van Daily Paper

Na Na een jaar van beperkte toegang tot fy sieke 
detailhandel is het duidelijk dat Nederlandse 
consumenten belangrijke elementen van winkelen in een 
fy sieke winkel hebben gemist. Bijna de helft van de 
consumenten (46%) zegt het sociale aspect van winkelen 
te hebben gemist sinds de start van COVID-19. 
Tegelijkertijd blijkt uit het versnelde gebruik van e-
commerce kanalen tijdens de pandemie dat consumenten 
in Nederland ook een duidelijke vraag hebben naar 
diensten in fy sieke winkels die het gemak van online 
winkelen kunnen evenaren. Onze gegevens wijzen erop 
dat deze groei in e-commerce zal aanhouden en zelfs zal 
doorgaan in het komende jaar - waarbij 27% van de 
Nederlandse generatie Z aangeeft dat ze het komende jaar 
meer online zullen winkelen in vergelijking met de 
afgelopen 12 maanden, tegenover 16% van generatie Z die 
aangeeft dat ze minder online zullen winkelen. 

Maar dit nieuwe landschap is niet gelijkmatig over de 
sectoren verdeeld - in de modebranche is 38% van plan 
om het komende jaar het grootste deel van hun 
boodschappen online te doen, tegenover 20% voor 
toiletartikelen en 15% voor levensmiddelen. 

Alles bij elkaar wijzen deze bevindingen op de noodzaak 
voor detailhandelaren in Nederland om het aanbod van 
diensten in fy sieke winkels te verbeteren. Dit is nodig om 
de naadloosheid van het winkeltraject te optimaliseren, 
en tegelijkertijd de sociale interacties te versterken, en 
een duidelijk USP voor fy sieke detailhandel tot stand te 
brengen. Voor detailhandelaren die willen profiteren van 
de grotere steun voor lokale bedrijven als gevolg van de 
COVID-19-lockdown, is het van cruciaal belang om op 
deze consumentenvraag in te spelen en zo meer klanten 
naar hun winkels te lokken. 

De terugkeer 
naar de winkels
De fysieke detailhandel moet het 
gemak van online combineren 
met de sociale ervaringen die 
consumenten hebben gemist
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Detailhandelaren moeten sociale 
interacties uitbouwen 

Bijna de helft van de Nederlandse consumenten 
(46%) heeft sinds het begin van de pandemie het 
sociale aspect van winkelen in een fy sieke winkel 
gemist, terwijl 15% een winkel specifiek zou bezoeken 
als er deskundigen beschikbaar zijn om advies te 
geven. Een nauwere band tussen winkelpersoneel en 
klanten, zowel als sociale interactie tussen het 
winkelend publiek, zullen van v itaal belang zijn om 
het aantal consumenten na de pandemie te doen 
toenemen.

Tot  op welke hoogte bent u het eens of oneens met de volgende 
beweringen ov er winkelen sinds de COVID-19-pandemie? 
Ik h eb het sociale aspect van winkelen in een fysieke 
winkel gemist
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Frustraties bij het testen 
van producten tijdens de 
COVID-19 pandemie

De onmogelijkheid om producten vóór de 
aankoop uit te proberen en te passen is 
tijdens de COVID-19-pandemie een 
duidelijke belemmering geweest voor de 
winkelervaring van de Nederlandse 
consument. 

Ongeveer een derde van de consumenten in 
Nederland zegt dit frustrerend te hebben 
gevonden - en dit cijfer loopt op tot 46% van 
generatie Z en 50% onder Snapchatters

Verhoogd gemak en pasmogelijkheden zullen bezoekers aantrekken

Voor een derde van de consumenten in Nederland 
vormde tijdens COVID-19 de onmogelijkheid om 
producten in de winkel te passen alvorens ze te kopen 
een grote frustratie. In combinatie met de toegenomen 
vraag naar contactloze detailhandel als gevolg van de 
pandemie (1  op de 5 Nederlandse consumenten blijft 
bezorgd om COVID-19 op te lopen in de winkel), wijst 
dit op het belang van technologische 
winkeloplossingen die v irtuele productpersonalisatie 
en het uittesten van producten op de verkooppunten 
kunnen ondersteunen. Dergelijke bevindingen wijzen 
ook op een leemte in de huidige e-commerce-ervaring; 
het aanbieden van geavanceerde mogelijkheden om 
producten uit te proberen zou de fy sieke 
winkelervaring kunnen evenaren.  

Tegelijkertijd heeft het toegenomen gebruik van online 
winkelkanalen tijdens de pandemie de vraag naar 
handige winkeloplossingen in fy sieke winkels doen 
toenemen. Van het vooraf boeken van winkelbezoeken 
en thuisbezorgingsdiensten tot mobiel gestuurde 
productaanbevelingen, geven Nederlandse 
consumenten aan zeer geïnteresseerd te zijn in 
diensten en technologische innovatie die voor een 
naadloze winkelervaring in de fy sieke winkel kunnen 
zorgen. Terwijl online detailhandelaren blijven 
investeren in verbeterde gemaksoplossingen, zal de 
fy sieke detailhandel snel moeten handelen om niet 
achter te blijven bij de snel evoluerende verwachtingen 
van de consument. 

''Tot  op welke hoogte 
bent u het eens of 
on eens met de volgende 
beweringen ov er 
w inkelen sinds de 
COVID-19-pandemie?''
Ik v ind het 
frustrerend dat ik 
kleding/accessoires/
m ake-up niet in de 
winkel kan 
u itproberen voordat 
ik ze koop

34%
Totaal

46%

Millennials

Generatie Z

43%

De fysieke detailhandel zal 
het gemak (en de veiligheid) 
van online winkelen moeten 
evenaren

Een belangrijke strategie voor detailhandelaren 
om het aantal bezoekers te doen toenemen, zal 
erin bestaan diensten in fy sieke winkels aan te 
bieden die even gemakkelijk en persoonlijk zijn 
als online diensten. 14% van de Nederlandse 
consumenten zegt bijvoorbeeld dat zij een winkel 
zouden bezoeken die hen onmiddellijke toegang 
tot voorraadinformatie biedt (bijvoorbeeld om de 
beschikbaarheid van producten te controleren) -
oplopend tot 26% onder Snapchatters. Nog eens 
39% van de Nederlandse consumenten, en 47% 
van generatie Z, zou van een dergelijke dienst 
gebruikmaken als die beschikbaar was in een 
winkel waar ze al van plan waren heen te gaan. 
Bovendien zegt 21% extra moeite te zullen doen 
om een winkel te bezoeken als deze COVID-19 
veiligheidsmaatregelen biedt. Dit onderstreept 
de behoefte aan contactloze oplossingen.

"Hoe waarschijnlijk zou u ervoor kiezen om  in een winkel te gaan winkelen 
om dat ze de volgende diensten aanbieden?"
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Covid-veiligheidsmaatregelen om 
de veiligheid van het winkelend 

publiek te garanderen

Onmiddellijke toegang tot 
voorraadinformatie, bv. om de 

beschikbaarheid te controleren vóór 
het bezoek, of tijdens het winkelen

Een w inkel die aangekochte 
artikelen thuisbezorgt

Een w inkel die tijdslots of afspraken 
aanbiedt om op een specifiek tijdstip 

te w inkelen

De mogelijkheid om een artikel te 
scannen met uw mobiel voor 
aanbevelingen voor andere 

artikelen in de winkel

Ik zou extra moeite doen om naar een winkel te gaan met deze dienst

Ik zou gebruik maken van deze dienst als hij beschikbaar was in een winkel 
die ik al w ilde bezoeken



Bevorderen van naadloos 
en sociaal winkelen

Om te profiteren van de grotere betrokkenheid 
van consumenten bij lokale bedrijven, moeten 
Nederlandse detailhandelaren onafhankelijke 
merken meer ondersteuning bieden. Op langere 
termijn zal het voor een blijvende band met de 
fy sieke detailhandel nodig zijn dat de fy sieke 
winkels hun gemaksdiensten verbeteren en de 
sociale interactie in de winkel bevorderen. Om dit 
mogelijk te maken zijn investeringen in en 
invoering van nieuwe technologieën in winkels van 
cruciaal belang, met name voor sectoren zoals de 
modebranche, waar men na de pandemie minder 
van plan is in fy sieke winkels te gaan winkelen. De 
specifieke technologieën die het best in deze 
behoeften kunnen voorzien, worden in het 
volgende hoofdstuk onderzocht. 
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Maar de intentie om 
na COVID-19 in fysieke 
winkels te gaan 
winkelen, verschilt per 
productcategorie 

Er zijn aanwijzingen dat de 
modesector het risico loopt dat niet 
alle consumenten na de pandemie 
naar de fy sieke winkels terugkeren, 
maar dit patroon verschilt aanzienlijk 
aan de hand van de demografische 
kenmerken. In Nederland zijn 
baby boomers en generatie X het 
meest enthousiast om het grootste 
deel van hun aankopen de komende 
12 maanden in fy sieke winkels te 
doen, terwijl een kleine meerderheid 
van generatie Z (51%) zegt van plan te 
zijn het grootste deel van hun 
kledingaankopen de komende 12 
maanden online te doen.

Lokalisme heeft een nieuwe impuls gekregen 

Steun voor lokale gemeenschappen en bedrijven was een belangrijk 
kenmerk van de COVID-19-crisis en zal ook na de pandemie de 
detailhandel stimuleren. Nederlandse millennials en babyboomers hebben 
de grootste verandering laten zien. Van beide groepen heeft 45% 
aangegeven dat ze lokale bedrijven meer zijn gaan steunen sinds het begin 
van de pandemie. 

45% van de consumenten zegt het fijn te v inden als winkels onafhankelijke 
merken steunen, wat aangeeft hoe wereldwijde detailhandelaren deze 
steun voor het mkb zouden kunnen uitbuiten. 

41%
van de consumenten in 
Nederland is lokale bedrijven 
meer gaan steunen sinds het 
begin van de COVID-19-
pandemie. 

% dat van plan is in de komende 12 maanden het grootste deel van de 
kledingaankopen in fysieke winkels te doen in plaats van online 

Is v an plan om in de komende 12 maanden het grootste deel van de 
kledingaankopen in de fysieke winkel te doen in plaats van online 

15% 20% 38%
Etenswaren Toiletartikelen Mode
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Virtuele technologie 
zal klanten naar 
winkels leiden

25% van de Nederlandse 
consumenten zou meer moeite 
doen om een winkel te bezoeken 
die ten minste één geavanceerde 
technologiefunctie heeft, zoals 
slimme spiegels en interactieve 
schermen. Het v irtueel kunnen 
passen en uitproberen van kleding 
en make-up, of het creëren van 
unieke, gepersonaliseerde 
producten op schermen in fy sieke 
winkels, zijn voorbeelden van 
onderscheidende technologische 
diensten die consumenten naar 
fy sieke detailhandelaren kunnen 
lokken. In totaal zou bijna de helft 
van de consumenten gebruik 
maken van dit soort in-store-
innovaties als ze beschikbaar 
waren.
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Geavanceerde winkeltechnologieën bieden aanzienlijke 
mogelijkheden om de beleving in fy sieke winkels te 
verbeteren en klanten ertoe aan te zetten fy sieke 
detailhandelslocaties te bezoeken en er geld uit te 
geven. Een kwart van de Nederlandse consumenten 
zou een winkel bezoeken als die ten minste één 
interactieve en v irtuele dienst had, zoals slimme 
spiegels waarmee ze kleding kunnen passen, slimme 
schermen waarop klanten producten kunnen 
personaliseren, en technologie waarmee klanten 
kunnen bekijken hoe artikelen er in hun eigen huis uit 
zouden zien. 

Dergelijke technologieën zorgen niet alleen voor een 
uitgekiend niveau van personalisatie waarmee 
tegemoet wordt gekomen aan de verwachtingen die 
door de online-winkeldiensten zijn gewekt. Zij zorgen 
ook voor nieuwe ervaringen die de winkels kunnen 
omvormen tot een volwaardige 'must-v isit'-
bestemming. 

Detailhandel 
hernieuwd 
Technologische innovatie 
zal een duurzame 
betrokkenheid bij fysieke 
detailhandel stimuleren

"Hoe waarschijnlijk zou u ervoor kiezen om in een fysieke winkel te gaan 
winkelen omdat ze de volgende diensten aanbieden?"
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13%

15%

11%

13%

34%

31%

32%

28%
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Virtueel testen hoe een product in de
winkel eruit zou zien in uw huis, bv. door
het te projecteren op een afbeelding van

uw huis

Een slimme spiegel waarmee u
gemakkelijk meerdere outfits in kort

tijdsbestek kunt passen

Virtuele personalisering, bv. zien hoe een
product eruit zou zien als het aan uw

voorkeuren was aangepast

Een slimme spiegel die laat zien hoe een
bepaalde kleur make-up of haarverf u zou

staan

Ik zou extra moeite doen om naar een winkel te gaan met deze dienst

Ik zou gebruik maken van deze dienst als hij beschikbaar was in een winkel die ik al wilde
bezoeken



Detailhandelaren moeten 
investeren in nieuwe 
technologieën om 
winkelbezoek te stimuleren

Augmented en v irtuele winkeloplossingen die 
hy perpersonalisatie en gemak in de winkel bieden, 
hebben een grote aantrekkingskracht op de 
Nederlandse consument, en bieden overtuigende 
redenen om winkelbezoeken te stimuleren. Om te 
profiteren van de post-pandemische mogelijkheden 
voor winkelen in een fy sieke winkel, moeten 
Nederlandse detailhandelaren voorrang geven aan 
investeringen in dergelijke oplossingen - door de 
optimale mix en toepassing van technologieën te 
ontcijferen, afgestemd op de behoeften en interesses 
van hun consumenten, hun winkeltrajecten, en hun 
eigen productassortimenten.

Ik denk dat winkelen handiger, makkelijker en cooler zal zijn. Ik kan me voorstellen dat er 

een QR-code op een jasje staat, dat die QR-code gescand wordt en dat men in een winkel 
naar de spiegel kijkt en gewoon een foto neemt [om te zien hoe het u virtueel staat] en het 
dan naar huis verstuurt voor een tweede mening voordat u het zelfs maar hoeft te passen.

Rodney Lam,

CEO en mede-eigenaar van Daily Paper

Generatie Z en 
millennials 
stimuleren de vraag 
naar in-store 
technologie

Ongeveer een kwart van de 
consumenten van generatie Z en 
van de millennials zegt dat zij extra 
moeite zouden doen om winkels 
met slimme technologie te 
bezoeken, tegenover 1 op de 10 van 
generatie X. Nog eens een derde 
van de consumenten van generatie 
X, Y & Z zegt dat zij de technologie 
zouden gebruiken als die al in de 
winkel beschikbaar was.

"Hoe waarschijnlijk zou u ervoor kiezen om in een fy sieke winkel te gaan winkelen omdat 
ze de volgende diensten aanbieden?" Een slimme spiegel waarmee u gemakkelijk 
m eerdere outfits in kort tijdsbestek kunt passen 
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Generatie Z Millennials Generatie X Babyboomers

Ik zou gebruik maken van deze dienst als hij beschikbaar was in een winkel die ik al
wilde bezoeken

Ik zou extra moeite doen om naar een winkel te gaan met deze dienst



Voor jonge consumenten zijn smartphones 
essentieel, zowel voor online winkelen als 
voor winkelen in de fysieke winkel

In Nederland zegt een derde van de consumenten, en bijna de helft van de 
generatie Z en millennials, dat ze sinds het begin van de pandemie meer
mobiel hebben gewinkeld. Meer dan een derde van de millennials winkelt nu 
wekelijks online op een smartphone, en 42% zegt nooit te gaan winkelen 
zonder hun mobiel te gebruiken - oplopend tot 45% onder generatie Z.

Smartphones zijn een 
verlengstuk van de fysieke 
detailhandel

44% van de Nederlandse consumenten zegt zijn 
smartphone in de winkel te gebruiken om meer 
informatie over een product te zoeken, en 41% gebruikt 
zijn mobiel in de winkel om prijzen te vergelijken. In 
totaal zegt 16% bijna altijd in de winkel op zijn mobiel 
naar meer informatie te zoeken, oplopend tot 21% van 
generatie Z en 28% van de millennials. Met deze mate 
van mobiel verkeer in fysieke winkelomgevingen is het 
duidelijk dat er kansen liggen voor detailhandelaren om 
op dit gedrag in te spelen en de consumenten binnen 
hun merkecosysteem te houden wanneer zij hun 
smartphone in de winkel gebruiken.

Hoe vaak zou u normaal gesproken uw mobiele telefoon gebruiken 
bij het fysiek winkelen om elk van de volgende dingen te doen?

De smartphone is een cruciaal instrument dat 
consumenten bij alle aspecten van hun shoppingtraject 
verbindt. Het helpt ze bij het optimaliseren van hun 
keuze, het helpt ze ontdekken en het vergemakkelijkt 
sociale interactie. Mobiel is momenteel het favoriete
kanaal van 25% van de Nederlandse consumenten bij 
de aanschaf van producten, net iets meer dan winkelen 
op de pc met 24% - maar beide verliezen het van een 
voorkeur voor winkelen in de fy sieke winkel met 51%. 
Mobiel is meer het kanaal bij uitstek voor jonge 
consumenten, waarbij een derde van generatie Z en 
meer dan 2 op de 5 millennials dit als hun 
voorkeursoptie aanmerken.

Bovendien zijn smartphones ook een hulpmiddel om 
contact te houden tijdens het winkelen: ze worden 
gebruikt om prijzen te vergelijken, 
productbeoordelingen te lezen, online meer informatie 
te zoeken en met vrienden of familie te communiceren 
over wat zij kopen. Voor detailhandelaren ligt de kans 
in het benutten van de kracht van smartphones in de 
winkel, om de connected consument op de hoogte te 
houden en te vermaken binnen hun merkecosysteem. 
5G-connectiviteit zal de verwachtingen over hoe 
consumenten hun smartphone buitenshuis en 
onderweg kunnen gebruiken alleen maar aanscherpen, 
waardoor een naadloze overgang van het echte leven 
naar mobiele kanalen mogelijk wordt. 

De connected 
consument
Smartphones zullen een grotere 
rol spelen gedurende het hele 
winkelproces.

45%

11

van de generatie Z-mannen 
bevestigen "Ik ga nooit 
winkelen zonder mijn 
mobiel te gebruiken"

16%

17%

15%

14%

28%

26%

26%

23%

Meer informatie over een product 
zoeken

Communiceren met vrienden of familie 
over wat u koopt, bv. foto's van artikelen 

sturen om hun advies te vragen terwijl u 
in de w inkel bent

Prijzen vergelijken in de winkel

Productbeoordelingen lezen in de winkel

Ik doe dit bijna altijd op mijn mobiel Ik doe dit soms op mijn mobiel



Smartphones en sociaal winkelen

Veel aspecten van winkelen zijn inherent sociaal. Maar nu in 
het afgelopen jaar sociale contacten aan banden zijn gelegd 
en de fy sieke detailhandel beperkingen zijn opgelegd, 
hebben de consumenten nieuwe gewoonten opgebouwd rond 
de interactie met vrienden tijdens het winkelen. 

Bijna de helft van de Nederlandse generatie Z zegt vaak 
screenshots van producten waar ze in geïnteresseerd zijn te 
delen met hun vrienden, en 41% van de generatie Z geeft aan 
dit sinds het begin van de pandemie meer te doen.

Hoewel veel van dit gedrag plaatsvindt v ia besloten sociale 
kanalen en direct messaging, kunnen sociale merkervaringen 
consumenten helpen om gemakkelijk deelbare inhoud te 
creëren die verder gaat dan een eenvoudige 
schermafbeelding. 

1 2

De kracht van 
mobiel benutten in 
de fysieke winkel

Bijna de helft van de consumenten 
zou hun smartphone willen 
gebruiken om te communiceren 
met producten in de rekken van 
fy sieke winkels, en dat percentage 
loopt op tot 62% van generatie Z. 
Van de generatie Z zegt 22% zelfs 
bereid te zijn extra moeite te doen 
om een winkel te bezoeken die een 
dienst aanbiedt waarmee ze 
producten met hun smartphone 
kunnen scannen om er meer over te 
weten te komen. De vraag naar 
eenvoudige toegang tot licht 
verteerbare, informatieve, 
onderhoudende en transparante 
informatie zal blijven toenemen.

Hoe waarschijnlijk zou u in een fy sieke winkel een product met uw smartphone 
sca nnen om er informatie over te vinden, bv. over de toeleveringsketen?

48%
van de generatie Z-consumenten 
bevestigen: "Ik deel vaak 
screenshots of links van 
producten waarin ik 
geïnteresseerd ben met 
vrienden"
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Ik zou gebruik maken van deze dienst als hij beschikbaar was in een winkel
die ik al wilde bezoeken

Ik zou extra moeite doen om naar een winkel te gaan met deze dienst



De toekomst van 
productontdekking ligt bij 
mobiel

Consumenten zoeken naar eenvoudige 
manieren om nieuwe producten te v inden 
en te kopen. Het is duidelijk dat de 
toekomst van artikelen zoeken, ontdekken 
en -handel verbonden is met smartphones.

Visueel zoeken staat centraal: 2 op de 5 
Nederlandse consumenten zou meer 
informatie over een artikel willen v inden 
door het te scannen van dit product met 
hun mobiel - meer dan het aantal 
consumenten dat spraaktechnologie zou 
gebruiken om hetzelfde te doen (30%).

De vraag is of merken zelf, online 
marktplaatsen of sociale platforms de 
eersten zullen zijn die serieus terrein zullen 
winnen in de v isuele zoekruimte.

Hoe waarschijnlijk is het dat u elk van de volgende opties zou gebruiken om 
on line naar producten te zoeken?

Mobiel is de sleutel tot het overbruggen van de kloof 
tussen fysieke en digitale kanalen

Voor detailhandelaren is mobiel de sleutel tot 
omnichannel. Door consumenten aan te moedigen 
gebruik te maken van mobiele ervaringen in de fy sieke 
winkel, is er een kans om de punten tussen hun fy sieke 
en digitale wereld met elkaar te verbinden en 
consumenten binnen een merkecosysteem te houden.

Nederlandse consumenten zijn gewend geraakt aan de 
voordelen van online winkelen, en nu zij weer naar de 
fy sieke winkel gaan, kan het verbonden blijven v ia 
smartphone om de praktische voordelen te behouden 
van e-commerce (prijsvergelijking, onderzoek en 
recensies) gecombineerd met de ervaring die alleen 
een fy sieke winkel kan bieden, een winnende formule 

vormen. 

In de volgende hoofdstukken zullen wij ook nagaan 
hoe mobiele telefoons consumenten met fy sieke 
winkels zullen verbinden, zelfs wanneer zij thuis zijn; 
door v irtueel producten te testen en aan te passen kan 
de mobiele telefoon de detailhandel dichter bij de 
consument brengen, waar die zich ook bevindt.

Mobiele handel is al enkele jaren in opkomst, maar de 
kans voor detailhandelaren om zowel in de fy sieke 
winkel als online te profiteren van de kracht van 
smartphones is nog nooit zo groot geweest.

Sociale platforms 
vergemakkelijken het 
ontdekken

Een derde van de Nederlandse millennials en 
generatie Z denkt dat sociale platforms beter 
geschikt zijn om informatie over nieuwe 
producten te v inden dan online zoekopdrachten. 
Dit loopt op tot bijna 2 op de 5 Snapchatters. 

Sociale platforms hebben een voordeel bij het 
vergemakkelijken van ontdekking ten opzichte 
van online marktplaatsen, omdat zij hun 
gebruikers meer v isuele en opzienbarende 
inspiratie bieden.

"Ik denk dat sociale platforms beter geschikt zijn om nieuwe 
producten te ontdekken dan online zoekopdrachten"
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Zeer mee eens Mee eens

8%

8%

10%

9%

21%

21%

25%

31%

Een dienst waarmee ik de camera van
mijn smartphone op een tv-programma
kan richten om artikelen te kopen die ik

op het scherm zie

Gebruik van spraaktechnologie op mijn
mobiel om informatie te krijgen over

producten waarin ik geïnteresseerd ben

Een artikel waarin ik geïnteresseerd ben
kunnen kopen door het te scannen met

de camera van mijn smartphone

Meer informatie vinden over een artikel
waarin ik geïnteresseerd ben door het te

scannen met de camera van mijn
smartphone

Zeer waarschijnlijk Tamelijk waarschijnlijk



Klanten willen bij het 
winkelen producten 
kunnen zien, 
aanraken en 
uitproberen 

Hoewel deze gevoelens bij jongere 
consumenten iets afzwakken, zijn 
het niet kunnen zien, aanraken of 
uitproberen van artikelen in 
Nederland nog steeds de meest 
genoemde pijnpunten in e-
commerce. Dit onderstreept de 
grote behoefte aan v irtuele 
proberen-voor-u-koopt-diensten 
van detailhandelaren.

Het leven tijdens de lockdown van de COVID-19-
pandemie heeft geleid tot een aanzienlijke toename 
van het gebruik van online- en e-commerce-
winkelkanalen. Naarmate meer consumenten vaker 
online kanalen gebruiken, zijn de voordelen en 
pijnpunten van digitaal winkelen duidelijker 
geworden. Uit de hier gepresenteerde bevindingen 
blijkt dat het niet kunnen zien, aanraken en 
uitproberen van producten de belangrijkste factoren 
zijn die Nederlandse consumenten ervan weerhouden 
vandaag de dag online te winkelen; gemiddeld geeft 
ongeveer de helft aan dat dit factoren zijn die zij niet 
prettig v inden aan hun e-commerce ervaring. 

Door nieuwe mogelijkheden te bieden om producten 
v ia digitale kanalen te bekijken en te testen, kunnen 
dergelijke pijnpunten worden weggenomen en kan het 
gebruik van en de betrokkenheid bij e-commerce nog 
verder worden versneld.

Een tweede belangrijk facet van het opkomende e-
commercelandschap is de behoefte aan maximalisering 
en waardegestuurd online winkelen. Tegen de 
achtergrond van de economische onzekerheid na 
COVID-19 en de groeiende bezorgdheid van de 
consument over persoonlijke en merkethiek, zal het 
maximaliseren plus het waardegestuurd winkelen het 
centrale paradigma voor de toekomst van het e-
commerce-winkelgedrag zijn. 

Proberen 
voordat u koopt
Virtueel testen van producten 
wordt de volgende grote kans 
voor online detailhandelaren

De 3 belangrijkste redenen waarom consumenten niet graag online winkelen

Wat vindt u niet leuk aan online winkelen? % dat de volgende redenen/opties heeft 
g ekozen
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54%

48%

37%

53%

44%

43%

49%

41%

36%

Ik kan producten
niet in het echt zien

Ik kan producten
niet aanraken

Ik kan de dingen die
ik leuk vind niet

passen of
uitproberen voor ik

ze koop

Totaal

Generatie Z

Millennials



Maximaliseren + waarden: 
Nieuw paradigma voor 
online winkelen  

In het begin van de jaren 2010, toen de wereld 
zich herstelde van de financiële crisis van 2008, 
was het belangrijkste kenmerk van online 
winkelen het maximaliserende gedrag - waarbij 
consumenten alle beschikbare tools en diensten 
probeerden te gebruiken om hun uitgaven te 
optimaliseren en de best mogelijke deal te 
verkrijgen. 46% van de Nederlandse 
consumenten zegt bijna altijd merken te kopen 
die in de aanbieding zijn, dus deze 
maximaliserende mentaliteit blijft stevig 
verankerd. 

Als we echter vooruitkijken naar het komende 
decennium, zal een tweede laag van 
consumenten-denken het online-winkelgedrag 
vorm gaan geven - winkelen volgens 
persoonlijke waarden die voor elke 
afzonderlijke klant het belangrijkst zijn. Meer 
dan de helft van generatie Z zegt dat ze bij het 
online winkelen producten zouden willen 
filteren op hun persoonlijke waarden. Deze 
nieuwe vergelijking van maximalisering + 
waarden zal het model zijn voor online 
winkelen in de jaren 2020.

Detailhandelaren moeten investeren in proberen-voor-u-koopt-
technologie om pijnpunten in e-commerce aan te pakken en de 
interactie van klanten met producten online te vergroten

Het zal voor alle online detailhandelaren van fundamenteel belang zijn om winkelgemak te integreren en om 
waardegestuurde winkeloplossingen te ontwikkelen. De grootste commerciële kansen zullen echter worden 
geboden door te investeren in diensten en technologieën die productinteractie v ia e -commerce kanalen 
bevorderen, zoals augmented reality. Dergelijke oplossingen zullen de belangrijkste belemmeringen voor e -
commerce uit de weg ruimen en de duidelijkste weg bieden naar differentiatie van het winkeltraject, 
concurrentievoordeel en hogere inkomsten. 

...maar gemak zal de 
basis blijven van online 
winkelbehoeften

Bij alle generaties liggen 
gemaksfactoren aan de basis van online 
winkelen, met name de 24 uur per dag, 
7  dagen per week beschikbaarheid van 
e-commerce. Detailhandelaren mogen 
dit niet uit het oog verliezen in hun 
streven naar een steeds aantrekkelijker 
online-ervaring voor hun consumenten.
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Waardegestuurd w inkelen

"Hoe waarschijnlijk zou u elk van de volgende opties 
g ebruiken om  online naar producten te zoeken?" 
% dat waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk kiest 
v oor het filteren van producten op persoonlijke 
wa arden bij het online winkelen

36%
Totaal

56%

Generatie Z

Snapchatters

55%

3 belangrijkste redenen waarom wereldwijde consumenten ervoor kiezen 

online te winkelen 

"Waarom kiest u ervoor online te winkelen?" % dat het eens was met de volgende 
r edenen/opties

59%

43%

42%

55%

42%

38%

49%

37%

38%

Ik kan op elk moment van
de dag winkelen

Het is handiger dan reizen
om in een fysieke winkel te

winkelen

Ik kan artikelen tegen
lagere prijzen vinden

Totaal

Generatie Z

Millennials



Groeipotentieel voor 
AR hoog bij alle generaties

Hoewel de groei van het gebruik van AR-
winkelen tot 2025 volgens de huidige 
voorspellingen relatief traag zal verlopen, ligt 
het groeipotentieel aanzienlijk hoger: 2 op 3 
consumenten van generatie Z zal in 2025 
geïnteresseerd in toekomstig gebruik van AR 
tijdens het winkelen. Ook bij andere generaties 
is er groeipotentieel: de millennials (51%) en 
Gen X (37 %) zullen aangeven hiervoor veel 
belangstelling te hebben.

1 6

De houding ten opzichte van AR als winkelinstrument is 
aan het verschuiven. Terwijl AR voorheen vooral werd 
gezien als een aantrekkelijke nieuwigheid, bewijst het nu 
zijn commerciële slagkracht en de mogelijkheid om 
consumenten dichter bij de kassa te brengen. Nu al heeft 
1  op de 5 generatie Z-consumenten in Nederland AR 
gebruikt in het winkelproces en het is voorspeld dat dit 
zal stijgen tot een kwart in 2025. Hoewel het noodzaak 
was dat velen het afgelopen jaar heeft aangezet tot het 
uitproberen van AR, zoeken nu ook meer consumenten 
actief AR op als een alternatief voor de fy sieke 
detailhandel.

1  op de 4 generatie Z consumenten verwacht dat AR 
volgend jaar beschikbaar zal zijn bij het kopen van 
modeproducten, en bijna een kwart van de consumenten 
zou modeproducten liever passen met behulp van AR dan 
naar een fysieke winkel te moeten gaan. De hier 
gepresenteerde bevindingen laten de vitale rol zien die 
AR kan spelen bij het ondersteunen van productinteractie 
tijdens het gehele kooptraject en de directe impact op 
detailhandelsomzetten, waarbij 43% van de Nederlandse 
consumenten die AR hebben gebruikt, zegt dat het hen 
heeft aangemoedigd om een aankoop te doen - oplopend 
tot 52% onder millennials en 42% van generatie Z.

De AR-
mogelijkheden 
Winkelen met AR zal 
tegen 2025 sterk toenemen, 
wat de verkoop rechtstreeks 
zal stimuleren 

Een kwart van generatie Z zal 
tegen 2025 winkelen met AR 

Uit een analy se van onderzoeksresultaten uit 2021 
voorspellen we dat 1  op 4 generatie Z-consumenten 
tegen 2025 AR zal hebben gebruikt in het 
winkelproces. Maar door de toenemende investeringen 
van de Nederlandse detailhandel in AR-winkelen en de 
daarmee gepaard gaande toename van de 
vertrouwdheid van de consument met dergelijke 
technologie zou de opmars wel eens nog sneller 
kunnen gaan.

% Generatie Z dat AR 

zal hebben gebruikt 

alvorens een product 

online te kopen

% dat tegen 2025 AR zal hebben gebruikt alvorens een product online te kopen

2025
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Zal hebben gebruikt Zullen geïnteresseerd zijn in het gebruik



AR gebruiken bij het 
winkelen is al mainstream 
aan het worden

Meer dan 1  op de 10 Nederlandse 
consumenten heeft AR al gebruikt bij het 
winkelen, en nog eens 29% is 
geïnteresseerd om dit in de toekomst te 
doen. 

De meest genoemde redenen om AR te 
willen gebruiken zijn om een 360 graden 
visualisatie van een product te krijgen, en 
om te zien hoe artikelen eruit zien 
wanneer gedragen door de consument. 
Dit laat zien hoezeer AR wordt gezien als 
een nuttig instrument, meer nog dan als 
een middel om de online winkelervaring 
leuk te maken. 

De mogelijkheid om producten v irtueel 
uit te proberen dient werkelijk een 
commercieel doel en leidt de consument 
naar de v irtuele kassa.

Om  welke van de volgende redenen zou u geïnteresseerd zijn in het gebruik van AR 
(Augmented Reality) tijdens het online winkelen?

Van degenen die het hebben gebruikt 
bij het winkelen, zegt 43% dat AR 
hen heeft aangemoedigd om iets te 
kopen - oplopend naar 52% van de 
millennials en 42% van generatie Z

In de toekomst kunnen gedeelde AR-ervaringen zowel de betrokkenheid 
als het nut van deze verhogen en de conversieratio nog verder opdrijven.

Op het ogenblik deelt u misschien een link naar een product en u vraagt een vriend 

"Wat denk jij ervan" en dan krijgt u feedback "ja het zou je geweldig staan", maar dan 
weet u nog steeds niet precies hoe het eruit zou zien. Met Augmented Reality kunt u 
echter een totaal nieuwe ervaring creëren, waarbij u tegen uw vriend kunt zeggen: 
"Laten we over één minuut afspreken, dan creëren we deze wereld en dan zie je mij 

rondlopen in een bepaalde jurk, en dan kun je me vertellen wat je ervan vindt.

Sebastian Schulze,

CEO &  medeoprichter bij Fit Analytics
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Om een 360-visualisatie van een product te 
krijgen

Zien hoe producten er bij mij uitzien

Om te zien hoe producten eruit zien in mijn 
leefruimte

Om te zien hoe gepersonaliseerde producten 
eruit zullen zien

Om me te helpen het exacte formaat van een 
product te bepalen

Om me zekerder te laten voelen over het 
product dat ik van plan ben te kopen, zodat ik 

minder snel...

Om w inkelen leuker te maken

Om meer te w eten te komen over hoe ik 
producten moet gebruiken nadat ik ze heb 

gekocht

Om me te helpen nieuw e merken of producten 
te vinden w aarin ik geïnteresseerd zou 

kunnen zijn



Waarom consumenten de kleding 
die ze online kopen terugsturen

Consumenten retourneren gemiddeld 27% van de 
kleding die zij online kopen, wat aanzienlijke 
logistieke kosten voor detailhandelaren met zich 
meebrengt, om nog maar te zwijgen van het ongemak 
voor de consumenten. 

Gemiddeld 46% van de retourzendingen heeft als 
reden dat artikelen niet goed passen, iets dat met AR-
technologie in de toekomst kan worden verholpen. 
Dit zou kunnen namelijk kunnen worden vermeden 
als AR in het winkeltraject wordt gebruikt, waarbij 
consumenten artikelen virtueel passen voordat ze een 
aankoop maken.

Consumenten geven de voorkeur 
aan het gebruik van AR boven het 
passen in de winkel

Bijna een kwart van de Nederlandse consumenten zegt de 
voorkeur te geven aan AR om kleding virtueel te passen 
in plaats van in het echt naar een winkel te gaan om dat te 
doen. Hieruit blijkt weer eens hoe belangrijk AR is v oor de 
toekomst van de detailhandel. Van de Snapchatters zou een 
derde liever AR gebruiken om kleding te passen. 

Hoewel v erklaarde interesse zich niet altijd vertaalt in actie 
(zie v oorspelde niveaus van AR-gebruik bij het winkelen op 
pagina 16), zijn deze cijfers significant en vertegenwoordigen 
ze een stap v oorwaarts in de manier waarop consumenten AR 
zien. Dit geldt met name wanneer de mogelijkheid om een 
product in het echt te zien en aan te raken worden genoemd 
als de twee belangrijkste redenen waarom mensen ervoor 
kiezen om in fysieke winkels te winkelen. 

Zou  u liever producten virtueel testen met AR (Augmented Reality) 
of n aar een fy sieke winkel gaan om ze in het echt te zien? 
% selecteert 'ik zou liever online winkelen met AR'

Consumenten 
verwachten dat AR het 
komende jaar algemeen 
beschikbaar zal zijn

Bijna 1 op de 3  Nederlandse consumenten 
v erwacht nu al dat AR beschikbaar is 
wanneer ze winkelen voor ten minste een 
v an de volgende categorieën: kleding, 
beauty, meubels, luxeproducten en auto's.

Detailhandelaren die geen gebruik maken 
v an AR-technologie lopen het risico niet 
aan de verwachtingen van de consument te 
v oldoen. Daarmee missen zij een kans om 
het winkelend publiek dichter bij de kassa 
te brengen met een verbeterde online 
winkelervaring die de voordelen biedt van 
winkelen in een fysieke winkel.

Wanneer verwacht u dat AR (Augmented Reality) algemeen beschikbaar zal zijn in 
elk van de volgende situaties?
Bij h et kopen van modeartikelen, bijv. om kledingstukken virtueel te 
pa ssen
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Om welke van de volgende redenen 
r etourneert u de kleding die u online koopt?

0%

20%

40%

60%

T
ot

a
a
l

M
a
n

V
ro

u
w

G
e
n
e
ra

tie
 Z

M
ill

e
n
n
ia

ls

G
e
n
e
ra

tie
 X

B
a
b
yb

o
o
m

e
rs

S
n
a
p
ch

a
tt
e
rs

Nu In het volgende jaar
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Bij de aankoop van modeartikelen
(kleding of accessoires)
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Bij de aankoop van meubelen

Bij de aankoop van luxe artikelen

Totaal Snapchatters
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Artikelen passen niet goed

Artikelen staan mij niet

Kw aliteit was niet goed genoeg

Defecte artikelen

Ik ben van gedachten veranderd

Ik w as niet van plan alles te houden 
(ik kocht meerdere stijlen)

Ik w as niet van plan alles te houden 
(ik kocht meerdere maten)



Detailhandelaren moeten AR 
omarmen als een essentieel 
instrument voor klantenservice en 
verkoop, en niet als een nieuwigheid

AR wordt nu al door een minderheid gebruikt en zal steeds 
meer gemeengoed worden voor consumenten: 1 op de 5 
generatie Z-consumenten in Nederland heeft AR al gebruikt, 
nog eens 39% is daarin geïnteresseerd en ongeveer een kwart 
v erwacht dat AR het komende jaar algemeen beschikbaar zal 
zijn in alle sectoren. 

Nu duidelijk is aangetoond dat AR gebruikers een duwtje 
richting de kassa geeft, lopen detailhandelaars en merken het 
risico achter te blijven bij de v erwachtingen van de consument 
en omzet mis te lopen als ze niet proactief en effectief met deze 
technologie aan de slag gaan. 

Bov endien zijn de functies waarvoor consumenten AR het 
liefst gebruiken gericht op productvisualisatie, dezelfde 
factoren die volgens hen ook de grootste belemmeringen 
v ormen voor online winkelen. De introductie van dergelijke 
AR-diensten zou een prioriteit moeten zijn voor 
detailhandelaren die de e-commerce klantentevredenheid 
willen optimaliseren en de pijnpunten in het online 
winkeltraject willen verminderen.

We doen echt ons best om mensen te vinden met vergelijkbare informatie, vergelijkbare 

lichaamsmaten, en dan welke maat zij prettig vonden, en welke maat zij aanhielden, en dit is 
in principe wat wij aanbevelen. Toch blijft het percentage retourzendingen extreem hoog, 

vooral in de modewereld, omdat de verwachting die je hebt als je het product koopt op grond 
van de afbeelding en de tekst van het product zo sterk verschilt van de werkelijkheid. Met 

augmented reality en wat wij hier bij fit analytics doen, hopen wij echt dat er een kloof 

tussen de online winkelervaring en de werkelijkheid overbrugd zal worden. Dat zal de 
conversie stimuleren en dat zal ook de retourzendingen verminderen, omdat de mensen 

minder teleurgesteld zijn over het artikel dat zij besteld hebben.

Sebastian Schulze, CEO & medeoprichter bij Fit Analytics
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De waarde van de 

retourzendingen

50% v an de retourzendingen van online 
gekochte kleding in Nederland kan 
mogelijk worden vermeden door AR te 
gebruiken in het winkelproces. Dit komt 
erop neer dat consumenten in Nederland 
het afgelopen jaar 85,5 miljoen euro 
online hebben uitgegeven aan kleding 
die zij hebben geretourneerd, wat 
ev entueel voorkomen zou kunnen 
worden door AR te gebruiken.

€85,5 
miljoen
De waarde van in Nederland online gekochte 
en geretourneerde kleding in het afgelopen 
ja ar wat mogelijk vermeden kan worden door gebruik 
te maken van AR-pasmogelijkheden



Met NFT's, met artikelen die je alleen online kunt kopen en waarover je kunt opscheppen, is 
dat iets wat ik zou kunnen zien gebeuren - dat je spullen draagt die je alleen in je gemeenschap 
kunt tonen. Ik denk dat mensen graag pronken en uniek willen zijn. Ik zie dus met augmented 
reality dat je niet alleen een digitaal product hebt, maar dat je het ook echt aan mensen kunt 

laten zien en dat is iets wat je zonder augmented reality niet echt zou kunnen doen.

Rodney Lam, CEO en mede-eigenaar van Daily Paper

Waarom zouden 
consumenten virtuele 
goederen willen 
bezitten?

In deze opkomende economie zien we 
al een verscheidenheid aan redenen 
waarom Nederlandse consumenten 
virtuele goederen zouden willen 
bezitten, variërend van het bezitten 
van items om te dragen tijdens video -
gesprekken en op social media foto's, 
tot v irtuele producten die worden 
gezien als beter voor het milieu.
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De v irtuele economie groeit. Nederlandse 
consumenten worden verleid door virtuele producten 
als een manier om toegang te krijgen tot dingen die zij 
niet in het echt kunnen of willen bezitten. Uit de hier 
gepresenteerde bevindingen blijkt dat de huidige 
markt voor de v irtuele economie meer dan een derde 
van de bevolking omvat, waarbij 41% van de 
Nederlandse consumenten verklaart dat zij zouden 
overwegen een v irtueel product te kopen. In feite heeft 
20% van de Nederlandse consumenten al eens een 
virtueel artikel gekocht binnen een computerspel, en 
dit percentage loopt op tot 40% van generatie Z. 
Interessant is dat de belangrijkste reden waarom een 
Nederlandse consument zou overwegen een virtueel 
product te kopen, is om korting te krijgen op echte 
producten van hetzelfde merk.

Dit wijst op de belangrijke rol die v irtuele producten in 
de toekomst kunnen spelen bij het winkelen - door 
producten te demonstreren en klanten voor te 
bereiden op grotere aankopen in een later stadium. Tot 
slot hebben NFT's - non-fungible tokens - in 2021 de 
wereldwijde media veroverd. NFT's zijn digitale 
verzamelobjecten met een certificaat van eigendom dat 
kan worden gekocht en verkocht. Zo verkocht 
platenartieste Grimes in 2021 naar verluidt voor 6 
miljoen dollar aan digitale kunst als NFT's, terwijl een 
NFT-kunstwerk op een veiling van Christie's voor 69 
miljoen dollar werd verkocht. Ondanks de duidelijke 
winstmogelijkheden zegt momenteel slechts 15% van 
de Nederlandse consumenten dat zij goed weten wat 
een NFT is.

Virtuele 
economie
Detailhandelaren moeten zich 
voorbereiden op een hausse 
in de virtuele economie 
in de jaren 2020

Zou  u een virtueel product kopen om een van de volgende redenen?
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10%
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8%
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8%

Om kortingen te krijgen bij aankoop van hetzelfde merk 
in het echt

Om afval van fysieke voorwerpen te verminderen

Om virtuele items te verzamelen die ik kan gebruiken 
tijdens het gamen

Om virtuele kleding of accessoires te bezitten die ik op 
video kan dragen, bijv. realistische kleding als laag …

Om virtueel luxeartikelen te bezitten die ik me in het 
echt niet kan veroorloven

Om virtuele kleren of accessoires te bezitten die ik kan 
dragen op de foto's die ik op sociale platforms plaats

Om dingen te bezitten die ik wil, maar in het echte leven 
niet echt nodig heb

Om virtueel verzamelobjecten te bezitten, bv. een 
origineel kunstwerk dat alleen online beschikbaar is



Virtuele producten bieden een digitale 
toegangspoort tot merkexclusiviteit

Om als eerste met v irtuele verkoopmogelijkheden op 
de markt te komen, zullen Nederlandse 
detailhandelaren de mogelijkheden moeten evalueren 
om digitale productproposities te ontwikkelen. De 
exclusiviteit die NFT's bieden, zal in toenemende mate 
een belangrijk USP voor v irtuele producten zijn, omdat 
consumenten de kans krijgen een uniek stuk te 
bezitten, ongeacht of het fy siek bestaat. 

De verschuiving naar thuiswerken en de toegenomen 
v irtuele communicatie tijdens en na COVID-19 zullen 
nieuwe kansen creëren voor de verkoop van v irtuele 
modeartikelen, cosmetica en accessoires die tijdens 
videogesprekken en conferenties kunnen worden 
gedragen.

Bovendien zullen virtuele producten een steeds 
belangrijker onderdeel vormen van het kooptraject, 
waarbij klanten digitaal persoonlijk eigenaar kunnen 
worden van een artikel voordat zij beslissen of zij het 
upgraden en het echte artikel kopen. 

Virtuele producten bieden ook duidelijke kansen voor 
merkbetrokkenheid en -loyaliteit. Luxemerken en 
detailhandelaren die kostbare artikelen verkopen, 
zullen bijvoorbeeld virtuele producten kunnen 
aanbieden aan consumenten die zich die artikelen 
momenteel in het echt niet kunnen veroorloven - en zo 
merkbekendheid en affiniteit opbouwen, die later in 
fy sieke verkoop kunnen worden omgezet.

Meer dan de helft heeft 
geen idee wat 
een NFT is

Ondanks de media-aandacht is de 
bekendheid van NFT's nog relatief 
gering. 15% van de Nederlandse 
consumenten zegt goed te weten wat 
een NFT is, terwijl nog eens 39% een 
beetje begrip heeft van wat digitale 
eigendommen inhouden. Maar NFT's 
zijn potentieel lucratieve beleggingen, 
die vrij kunnen worden verhandeld 
en waarvan de waarde na de veiling 
in veel gevallen snel toeneemt. 

In  h oeverre begrijpt u wat een NFT (Non-Fungible Token) is?

Bijna 3 op de 10 zou 
meer dan €100 
uitgeven aan een 
NFT van een digitaal 
kunstwerk

Van degenen die enig inzicht 
hebben in NFT's, heeft 33% 
belangstelling om er een te 
bezitten.

Van deze v ier soorten NFT's zijn 
consumenten het meest bereid om 
geld uit te geven aan een artikel van 
een luxemerk, waarbij 28% van de 
geïnteresseerden bereid is om €100 
uit te geven, en 14% om meer dan 
€200 uit te geven.

Per centage dat een NFT wil bezitten en bereid is er meer dan €100 aan uit te geven

2 1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T
ot

a
a
l

M
a
n

V
ro

u
w

G
e
n
e
ra

tie
 Z

M
ill

e
n
n
ia

ls

G
e
n
e
ra

tie
 X

B
a
b
yb

o
o
m

e
rs

Ik heb een goed begrip Ik heb een beetje begrip
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Een originele meme of gif



Hoewel de aantrekkingskracht van fast fashion en 
gemak op bestelling in de detailhandel blijft bestaan, 
blijkt uit de hier gepresenteerde bevindingen ook hoe 
groot de bezorgdheid is over de sociale gevolgen en de 
milieueffecten van de hedendaagse detailhandel. De 
roep om een duurzamere, circulaire retaileconomie 
neemt toe. 39% van de Nederlandse generatie Z- en 
36% van de millennial-consumenten maakt zich zorgen 
over de milieueffecten van online winkelen. Hier 
maken doorverkoopplatforms hun entree. Gevestigde 
platforms zoals eBay hebben gezelschap gekregen van 
modegerichte apps zoals Depop en Vinted, waar 
verkopers hun eigen virtuele winkels kunnen creëren 
en hun unieke collecties kunnen tonen, terwijl ook een 
meer sociale winkelervaring wordt aangemoedigd met

directe communicatie en ruilhandel tussen koper en 
verkoper. Meer dan de helft van de Nederlandse 
consumenten heeft al eens artikelen via een 
doorverkoopplatform gekocht. Bovendien heeft 48% 
van de Nederlandse consumenten ook wel eens een 
product v ia een dergelijk platform verkocht, en nog 
eens 20% is geïnteresseerd om dit in de toekomst te 
doen. Het toenemend gebruik van dergelijke platforms 
biedt gevestigde detailhandelaren kansen om nieuwe 
inkomststromen te genereren v ia hun eigen 
doorverkoopplatforms. Daarnaast kunnen kleine en 
middelgrote ondernemingen en individuele 
consumenten extra inkomsten genereren uit de 
doorverkoop van artikelen.

Circulaire 
detailhandel
Milieubewustzijn en een 
ondernemersmentaliteit 
voeden de opkomst van 
doorverkoopplatforms

Welke sectoren 
moeten 
opletten?

De sector waarin de meeste 
Nederlandse consumenten 
regelmatig op zoek gaan naar 
tweedehands opties bij het winkelen 
is de automobielsector, gevolgd 
door technologie en kleding.

V oor welke van de volgende soorten producten heeft u weleens naar tweedehands 
opties gezocht?
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26%
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6%
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4%

3%

28%

26%

21%

20%

13%

7%

Een auto

Technologie

Kleding

Luxe artikelen

Accessoires

Cosmetica

Ik zoek altijd naar
tweedehands opties

Ik zoek soms naar
tweedehands opties

Tweedehands is eerste keus

In de afgelopen jaren zijn consumenten massaal naar 
doorverkoopplatforms getrokken. Nu al zegt een derde van de Nederlandse 
consumenten regelmatig naar tweedehands opties te kijken bij het doen 
van een aankoop. In totaal heeft 51% van de Nederlandse consumenten wel 
eens een product v ia een doorverkoopplatform gekocht, een percentage dat 
voor alle generaties geldt, behalve voor de babyboomers. Tweedehands 
goederen en doorverkoopplatforms hebben geen stigma en stellen slimme 
consumenten in staat geld te besparen en tegelijkertijd bij te dragen aan 
een circulaire economie.

51%
van de Nederlandse 
consumenten heeft wel eens 
een product via een 
doorverkoopplatform gekocht



Ondersteuning van
kleine en lokale 
bedrijven als 
belangrijke USP

Zoals uit het bovenstaande citaat blijkt, is een 
v an de belangrijkste voordelen van 
doorv erkoopplatforms dat zij kleine en 
middelgrote ondernemingen en individuele 
v erkopers kunnen ondersteunen en 
v ersterken. In de onmiddellijke nasleep van 
COVID-1 9 zullen wij onzekere economische 
tijden tegemoet gaan. Gecombineerd met de 
groeiende belangstelling van de Nederlandse 
consument voor de ondersteuning van lokale 
bedrijven (zie hoofdstuk 1), zullen dergelijke 
proposities v an cruciaal belang zijn om de 
populariteit van doorverkoopplatforms aan te 
wakkeren en een extra USP bieden in 
v ergelijking met online marktplaatsen. 

Dingen verkopen die 
geen vreugde geven

48% v an de Nederlandse consumenten heeft 
ook wel eens een product via een 
doorv erkoopplatform verkocht, en nog eens 
20% is geïnteresseerd om dit in de toekomst te 
doen. Dit gedrag is iets meer uitgesproken bij 
millennials, maar ook bij de Nederlandse 
generatie Z en generatie X is de betrokkenheid 
groot. Wijdverspreid consumentengedrag, 
zoals willen geld verdienen, ontspullen en 
afv alvermindering, heeft consumenten ertoe 
aangezet ongewenste artikelen te verkopen. 
Voor anderen is de doorv erkoop een bijna 
geprofessionaliseerde bezigheid geworden, 
waarbij verkopers hun eigen winkels binnen 
doorv erkoopplatforms creëren en de unieke 
artikelen die zij te bieden hebben, op één 
plaats laten zien.

"Welke van deze dingen heeft u al eens gedaan, en welke zou u in de toekom st 
w illen doen?" Ik heb een product verkocht via een 
doorverkoopplatform

2 3

Een van de belangrijkste zaken die ons zijn opgevallen is dat er meer bewust en 

doelgericht gewinkeld wordt, dus waar de mensen hun geld  willen uitgeven. Het inzicht 
dat we hebben gekregen is dat de klanten nadenken over de gemeenschappen die zij 

steunen wanneer zij winkelen. Het is duidelijk dat de mensen gemotiveerd zijn door de 
wetenschap dat zij kleine bedrijven steunen. Dat is zeker een van de belangrijkste punten 

die wij op dit moment steunen. Wij hebben 300.000 kleine bedrijven op de site en zijn 

eigenlijk de mensen eraan aan het herinneren dat zij ook via eBay en het platform 
kunnen winkelen bij kleine bedrijven en lokale bedrijven.

Eve Williams, Chief Marketing Office bij eBay UK
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Ik heb dit niet gedaan, maar ben geïnteresseerd om het in de toekomst te doen

Ik heb dit gedaan



Waarom tweedehands 
goederen de eerste keuze
zijn

Op de vraag wat consumenten motiveert om 
via doorverkoopplatforms te kopen, noemt 
de helft van de Nederlandse consumenten 
lagere prijzen als een motiverende factor, 
maar 1  op de 3 is ook op zoek naar unieke 
producten. In een jaar waarin consumenten 
minder reizen, minder markten bezoeken en 
zelfs minder naar winkelstraten gaan, zijn 
unieke producten moeilijker te v inden en 
hebben veel consumenten zich tot 
doorverkoopplatforms gewend om inspiratie 
op te doen.
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Doorverkoop om afval te verminderen 

Terwijl het bewustzijn van de sociale gevolgen en de 
milieueffecten van fast fashion, e-afval en andere 
consumptiegoederen toeneemt, bieden doorverkoopplatforms 
het extra voordeel dat ze afval verminderen en bijdragen aan een 
circulaire economie. In totaal maken 3 op de 10 Nederlandse 
consumenten zich al zorgen over de milieueffecten van online 
winkelen, en dit percentage stijgt onder jongere consumenten. 1  
op de 5 consumenten zegt ook dat milieuoverwegingen een 
motivatie zijn om bij doorverkoopplatforms te gaan winkelen.

39%
van de Nederlandse generatie Z maakt 
zich zorgen over de milieueffecten van 
online winkelen

Zou  u van doorverkoopplatforms kopen 
om  een van de volgende redenen?

Doorverkoopplatforms bieden aanzienlijke mogelijkheden, waarbij 
proposities ter ondersteuning van lokale en kleine bedrijven een 
sterk USP vormen 

De doorverkoopplatforms worden reeds gesteund door een reeks behoeften van de consumenten – zoals 
ontspullen of de het actief vermijden van afval. Daarnaast hebben zij in dit jaar met weinig stimulansen, 
inspiratie of sociale interactie een bijzondere toegevoegde waarde gevonden, en bieden zij een alternatief, peer -
to-peer winkelkanaal om te verkennen.

Ook detailhandelaren begeven zich rechtstreeks op het terrein van de doorverkoop, met hun eigen 
doorverkoopaanbod onder merknaam. Levi's, Nordstrom, de H&M-groep en IKEA zijn enkele van de grote 
internationale detailhandelaren die terugkoop- en doorverkoopregelingen hebben aangeboden, vaak als een 
manier om bij te dragen aan hun duurzaamheidsdoelstellingen, in plaats van rechtstreeks om winst te maken. Bij 
deze programma's nemen merken de verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van een product, in 
plaats van alleen voor de manier waarop het product bij de consument in huis terechtkomt. 

Voor wie met doorverkoopplatforms wil concurreren op basis van uniekheid, kan het steunen van kleinere, 
plaatselijke, onafhankelijke merken een haalbare weg naar succes zijn. 46% van de Nederlandse consumenten 
v indt het zelfs prettig als detailhandelaren onafhankelijke merken steunen, en 41% zegt dat zij sinds het begin 
van de pandemie meer lokale bedrijven zijn gaan steunen. 
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Generatie Z



Het winkellandschap na COVID-19 zal worden bepaald door de vervaging van de scheidingslijn tussen de 

behoeften en verwachtingen van de consument bij fy sieke en digitale winkelkanalen. Voldoen aan de primaire 

behoeften en eisen van de consumenten die in dit verslag worden genoemd - gemak, sociale interactie en het 

testen van producten - zal de maatstaf zijn voor detailhandelaren, ongeacht het kanaal.

De kern van deze ontwikkeling is dat consumenten meer verbonden zijn met het internet en met behulp van hun 

mobiel hun eigen winkelervaring kunnen bepalen, of het nu thuis is of in de fy sieke winkel. Voor bijna de helft 

van de Nederlandse generatie Z is de smartphone een onmisbare metgezel bij het winkelen in de fy sieke winkel. 

Bovendien creëert de smartphone kansen voor detailhandelaren om de kloof tussen het echte leven van de klant 

en de online merkinteracties te overbruggen via mobiele ervaringen in de winkel. 

Buiten de winkelomgeving brengen smartphones detailhandelaren en merken dichter bij de consument, waar die 

zich ook bev indt, met krachtige hulpmiddelen voor productvoorvertoning, zoals augmented reality, die het 

v irtueel aanpassen en testen van producten vanuit het comfort van de consument thuis mogelijk maken.

Winkeltechnologieën, zoals slimme spiegels en v irtuele productpersonalisering, bieden ook mogelijkheden om 

aan de behoeften van de consument tegemoet te komen, en zoals uit dit rapport blijkt, is de connected 

consument op zoek naar betere, meer gepersonaliseerde opties om producten te testen, gecombineerd met 

functies die van winkelen een socialere ervaring maken.

Nu consumenten een hernieuwde band met de fy sieke wereld willen opbouwen, maar ook het gemak van online 

willen behouden, zullen Nederlandse detailhandelaren de technologische oplossingen - van v irtueel passen tot 

slimme spiegels - moeten testen en evalueren waarmee dit kan worden bereikt en waarmee connected winkelen 

in het heden verder kan worden versneld. 

Conclusie 
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