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Pre Store

Fase I van de 
Customer Journey



Een aardverschuiving van koopgedrag

- Crisis

- Technologie

- Levensstijlen

- Bevolkings
samenstelling

- Nieuwe waarden

- Nieuwe 
behoeften

- Andere 
verwachtingen

- Nieuwe 
producten en 
diensten

Macro Micro



Machtsverschuiving in food

De Boer Het A Merk De Supermarkt De Consument



De hybride consument





In Store

Fase II van de 
Customer Journey



De supermarkt van de toekomst…

De consument wenst:
Juli 2015

450 consumenten

25-35 jaar

Supermarkt 

van de 

toekomst

63% Sneller 

boodschappen doen

79% Meer product 

innovaties

67% Meer inspiratie 

opdoen

Innovatie, inspiratie, gemak en snelheid

74% Meer product 

informatie via 

smartphone

62% Een meer 

persoonlijke 

supermarkt

48% Meer persoonlijk 

advies

17% Personal 

Shopper

Meer technologie en meer menselijke maat

61% Wil aanbiedingen 

via smartphone



Digitale connectie Menselijke maat

Inspiratie en innovatie Gemak en snelheid

Aanbiedingen Waarde creatie

Samenvatting van het onderzoek





eBook
De toekomst van het boodschappen doen

Auteur: drs. Cindy van Cauter | QUOTUS RESEARCH



Post Store

Fase III van de 
Customer Journey



Post Store







Michiel Kraak - Stagiair

Onderzoek 

De Toekomst van 
Loyaliteits Programma’s



Loyaliteitsprogramma’s van 
de Toekomst

De resultaten van een consumentenonderzoek

Door: Michiel Kraak



Inhoud

• Introductie

• Onderzoeksopzet

• Resultaten

• Conclusies en aanbevelingen



Introductie



Onderzoeksopzet

Hoofdvraag: Welke succesfactoren zijn van belang voor ‘het 
Loyaliteitsprogramma van de toekomst’, om meer loyale klanten te werven 
en te behouden, specifiek voor de supermarkten?

Deelvragen:

1. Wat zijn volgens de literatuur de succesfactoren van 
loyaliteitsprogramma’s? Deskresearch

2. Wat zijn de ontwikkelingen in de mogelijkheden van 
loyaliteitsprogramma’s?  Deskresearch & Expertinterviews

3. Wat is de houding van de consumenten met betrekking tot 
loyaliteitsprogramma’s?  Enquêtes



Onderzoeksopzet: Het consumentenonderzoek

• 519 Respondenten:
• Babyboomers (1945-1960)

• Generatie X (1961-1980)

• Millennials (1981-2001)

• 2 weken

• Enquêtevragen gebaseerd op Literatuur & Expertinterviews



Resultaten



76,9

23,1

Doet u mee aan een loyaliteitsprogramma?

Ja Nee

Ruim 75% van de ondervraagden doet mee aan een 
loyaliteitsprogramma.

Bijna 75% geeft hierbij aan minimaal wekelijks gebruik te 
maken van een loyaliteitsprogramma.

68,1%

6%

15,8%

5,8%
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Hoeveel spaarkaarten in de portemonnee?

Hoeveel spaarkaarten in de portemonnee?

18,8%

45%

33,7%

60% heeft tussen de 1 & 4 spaarkaarten in de 
portemonnee
De meeste respondenten hebben 2 of 3 
spaarkaarten

45% geeft aan hier geen problemen mee te 
hebben
34% geeft aan dit niet fijn te vinden
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Wat zorgt ervoor dat u loyaal bent?



1. Financieel voordeel
2. Gratis producten
3. Op de hoogte blijven van aanbiedingen
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45%
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Babyboomers Generatie X Millenials

Verhouding tussen de generaties

Financieel voordeel Gratis producten Op de hoogte blijven van aanbiedingen

Op de hoogte blijven van evenementen Persoonlijke aanbiedingen

38,50%

28,60%

6,30%

6,30%

20,40%

Wat vindt u het belangrijkst bij een loyaliteitsprogramma?

Financieel voordeel Gratis producten Persoonlijke aanbiedingen

Op de hoogte blijven van evenementen Op de hoogte blijven van aanbiedingen

1. Financieel voordeel & Gratis producten 
worden nog belangrijker

2. Loyaliteitsprogramma minder voor op de 
hoogte zijn

3. Persoonlijke aanbiedingen niet belangrijk



6,75

5,13

4,3

3,82

Hoe waarschijnlijk, op een schaal van 1-10, is het dat u 
gebruik maakt van een loyaliteitsprogramma op basis van:

Transactie Enquete Reviews Social rewarding

6,44

6,86

7,03

Transactie

Babyboomers Generatie X Millenials

5,6

4,95

4,71

Enquete

Babyboomers Generatie X Millenials

4,72

4,14

3,94

Reviews

Babyboomers Generatie X Millenials

4,2

3,74

3,42

Social rewarding

Babyboomers Generatie X Millenials

42%

17%

16%

6%

19%

Combineren?

Transactie

Transactie + Enquete

Enquete

Transactie + Social rewarding

10 Andere mogelijkheden <=
4%

Het liefst een 
loyaliteitsprogramma 
gebaseerd op het sparen op 
basis van transactie.

Voorkeur voor geen 
gecombineerde 
spaarmogelijkheden



0 1 2 3 4 5 6 7 8

Sluit aan bij mijn interesses

Biedt ook extra services

Langlopend

Omni-channel

Tijdens de looptijd bijgesteld

Algemene aanbiedingen

Persoonlijke aanbiedingen

Uniek

Kortlopend

Hoe belangrijk is het dat onderstaande factoren
in het “perfecte” loyaliteitsprogramma zitten?

32,10%

25%

42,70%

Bent u bereid persoonlijke gegevens in te vullen voor meer 
persoonlijke aanbiedingen?

Ja Nee Soms

Langlopend vs. Kortlopend
Persoonlijke vs. Algemene aanbiedingen
Belangrijkst om: 
- Aan te sluiten bij de interesses van 

doelgroep
- Extra services aan te bieden
- Omni-channel

75% is bereid om persoonlijke 
gegevens in te vullen in ruil voor 
persoonlijke aanbiedingen.



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Email

Persoonlijk

Actiefolder

Nieuwsbrief

Social media

Instore communicatie

Advertenties op internet

Flyers

Pushberichten via een app

Millenials

Totaal Millenials
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Totaal Babyboomers
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Actiefolder
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Social media

Instore communicatie

Advertenties op internet

Flyers

Pushberichten via een app

Generatie X

Totaal Generatie X

Benaderen van 
Babyboomers:
1. Email
2. Persoonlijk
3. Nieuwsbrief
4. Actiefolder

Benaderen van 
Generatie X:
1. Persoonlijk
2. Email
3. Actiefolder
4. Nieuwsbrief

Benaderen van 
Millenials:
1. Persoonlijk
2. Email
3. Actiefolder
4. Social Media

Er vindt een verschuiving plaats:
1. Opkomst Social Media
2. Persoonlijk contact is en blijft 

belangrijk!



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Fysieke Spaarpas

Online spaarprogramma

Fysieke Spaarzegels

App

Via de betaalpas

OV-chipkaart

Anders

Babyboomers

Babyboomers totaal
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Fysieke Spaarpas

Online spaarprogramma

Fysieke Spaarzegels

App

Via de betaalpas
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Anders

Generatie X

Generatie X totaal

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Fysieke Spaarpas
Online…

Fysieke…
App

Via de betaalpas
OV-chipkaart

Anders

Millenials

Millenials totaal

Deelname Babyboomers:
1. Fysieke spaarpas
2. Online 

spaarprogramma
3. Fysieke spaarzegels

Deelname Generatie X:
1. Fysieke spaarpas
2. Online

spaarprogramma
3. Fysieke spaarzegels

Deelname Millenials:
1. Fysieke spaarpas
2. Online 

spaarprogramma
3. App

Er vindt een 
verschuiving plaats:
1. Opkomst App
2. Omnichannel



42%

48%

50%

46%

58%

52%

50%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Babyboomers

Generatie X

Millenials

Alle Generaties

Pas meenemen of niet?

Ik spaar het liefst zonder daar zelf iets voor bij te moeten houden of mee te moeten nemen

Ik vind het geen probleem om een pas mee te nemen naar de winkel om te kunnen sparen.

Er vindt een verschuiving plaats:
Bij de jongere generaties geven steeds meer 
mensen aan dat zij het liefst sparen zonder 
daar iets voor te doen.

Voorkeur voor een loyaliteitsprogramma: 
1. Voor meerdere winkels/merken 

(Airmiles)
2. Voor 1 winkel/merk



5,40%

66,30%

28,20%

Voorkeur voor aantal producten

één productsoort meerdere productsoorten geen voorkeur

40,90%

38,90%

11,60%

6,60% 2,10%

Spaarpunten inwisselen voor:

Prijskortingen Producten Geen voorkeur Diensten Anders

Spaarpunten inwisselen voor:
1. Prijskortingen
2. Producten
3. Diensten

Hoeveel productsoorten:
1. Meerdere productsoorten 

(66,3%)
2. Één productsoort (5,4%)



Samengevat 1/2

• Het loyaliteitsprogramma moet voorzien in:
- Gemak - Extra services

- Financieel voordeel - Omnichannel mogelijkheden

• Transactiegericht sparen

• Aansluiten bij de interesses van de doelgroep

• Steeds meer behoefte aan gemakkelijk sparen

• Een loyaliteitsprogramma voor 1 merk heeft de voorkeur, 
maar ook voor meerdere merken is wenselijk



Samengevat 2/2
• Benadering voor deelname via:

1. Email 4. Nieuwsbrief

2. Persoonlijk 5. Social Media

3. Actiefolder

• Deelname via:
1. Fysieke spaarpas 3.    Fysieke spaarzegel

2. Online spaarprogramma 4.    App

Omnichannel!!

• Consument spaart het liefst voor:
1. Prijskortingen

2. Producten Meerdere productsoorten



Contact

• Michiel Kraak

• mkraak50@gmail.com

https://nl.linkedin.com/in/michiel-kraak-77790752
https://nl.linkedin.com/in/michiel-kraak-77790752
mailto:mkraak50@gmail.com
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De Toekomst van de Post Store 
fase van de Customer Journey







Disruption of Consumer Behavior



Veel nieuwe aanbieders

• Veel nieuwe start ups

• 2 op de 5 consumenten gaan snel met merken in zee die ze daarvoor niet 
eens kenden

• Google heeft een bankvergunning in meer dan 180 landen en heeft meer 
eigen vermogen dan de meeste banken

• Ikea verkoopt verzekeringen (voor kinderen, inboedel en zwangerschap)

• VandeBron (2014) nieuwe energieleverancier

• Amazon biedt eigen Spotify dienst



LOYALTY



Hoe zorg je ervoor dat 

je klant nog weer eens 

terugkomt?

Hoe zorg je ervoor dat 

je klant een LOYALE 

klant wordt?



Bron:

Selfstartr.com

Onderzoek 

VS 2015:



Bron:

Selfstartr.com

CONSUMENT MARKETEER

Onderzoek 

VS 2015:



Expertgroep loyaliteit

• Google

• Nuon

• Wehkamp

• Omoda

• Friesland Campina

• Roompot

• Airmiles

• etc



Gemak

Tegenwoordig:
Loyaliteit= 



Gemak=Usability

Met zo min mogelijk 
moeite iets kopen



4 Principes van gemak

• 1. Betrouwbaar

• 2. Zoals de klant het wil

• 3. Met persoonlijke aandacht

• 4. Gebruik de situatie



Veel 

organisaties 

brengen de 

Customer 

Journey in 

kaart





Case Dyka
Customer Journey in kaart



Case Dyka: Post Store

• Niet alle klanten op de hoogte van de verschillende 
mogelijkheden, snelheden en kosten om producten te laten 
leveren.

• Niet alle klanten op de hoogte dat het mogelijk is om na 
sluitingstijd nog producten af te halen.

• Ontwikkeling afhaalbox met codeslot

• Ontwikkelingen in communicatie naar nieuwe klanten

• Online meer onder de aandacht (fax eruit)

• Creëren van fans

• Bestel en leverproces versnellen



Gemak =
Neem het uit handen

Haal een stap uit het proces



HERKEN DE KLANT EN ZIJN 
CONTEXT

Maak het hyper persoonlijk



Mercedes Me – GEMAK

https://www.youtube.com/watch?v=73V2NURmA8s

https://www.youtube.com/watch?v=73V2NURmA8s


SAME DAY DELIVERY





De nieuwe Jeans 

Centre app:

- Sparen

- Shoppen

- Inspireren

- Maatadvies

- Contact



Case Van Bommel





Gemak:

• Ook als je levert aan supermarkten:

• Hoe kun jij de supermarkt helpen om de klant 
een snellere, prettigere shopervaring te geven?

• Hoe kun je in een winkelgebied ervoor zorgen dat 
de klant een prettig bezoek heeft?





3 dingen om te doen:

•Verdiep je in de klant

•Monitor en stuur op klanttevredenheid

•Wees consistent in alle kanalen







Direct contact: bijvoorbeeld via 
de app



Video conferencing



Amazon Fire Phone

Live chat met 

customer service

AMAZON



Het loyaliteitsprogramma van de 
toekomst:

• Biedt een overall experience van het merk, 

• Zou ontworpen moeten zijn in samenspraak klanten,

• Biedt de retailer de mogelijkheid om naar klanten te
luisteren, 

• Biedt de mogelijkheid om de klant persoonlijk te
benaderen,

• Biedt de klant gemak en is passend in zijn
gebruikersgedrag en lifestyle.



Amazon Prime
Kosten per jaar: $99

Value for the users:

• Free shipping

• Free same day shipping in certain postal
codes

• Unlimited movie streaming (netflix)

• Amazon Prime Music – free songs and
playlists (like Spotify)

• Prime Photo’s – unlimited storage for
personal photo’s

• Prime Pantry – access to household items 
in high quantities

• Prime early access – first access to
specific deals/black Friday deals (30 min 
before others)

• Kindle – free access to ebooks



Same day shipping by Drone Delivery

https://www.youtube.com/watch?v=MXo_d6tNWuY

https://www.youtube.com/watch?v=MXo_d6tNWuY


Future
city





Loyaliteit met iBeacons

• https://www.youtube.com/watch?v=pwUo2YI-WQE

https://www.youtube.com/watch?v=pwUo2YI-WQE


Restaurant loyaliteits app
De groep Duitse restaurants van de Mook 
Group heeft een innovatieve loyalty app
gelanceerd voor gasten waarin gebruik wordt 
gemaakt van een combinatie van iBeacons en 
gamification. Gasten krijgen punten op basis 
hoe vaak ze terugkomen in het restaurant. Op 
basis hiervan ontvangen ze aanbiedingen 
gerelateerd aan hun status. De app wordt 
gebruikt bij vijf verschillende restaurants.

http://www.mook-group.de/
https://itunes.apple.com/us/app/mook-group/id870606101?mt=8


iBeacon 
stempelkaart
Vietnam

= retro innovatief !



Carrefour Service Robots
• De robots zijn verspreid over verschillende afdelingen van de winkel. 

Zij doen onder meer suggesties voor recepten en wijn. Daarnaast 
vragen zij de klant of zij tevreden zijn met de service in de winkel.

• “Het voornaamste doel van de implementatie van Pepper is 
entertainment”,



Carrefour robot MAO

https://www.youtube.com/watch?v=059JhE5D-qI

https://www.youtube.com/watch?v=059JhE5D-qI


Gemak = afhalen of thuisbezorgen?

• 84% van de consumenten heeft een grote voorkeur voor 
thuisbezorging.

Bron: Winkle en Post NL 

Tesco pickup point Tesco home delivery



Ubermart Rotterdam



De strijd om de levertijd!



Same day Delivery wordt al 
gedaan door:

- Google Shopping Express 

- Amazon Fresh

- InstaCart

- Peapod 

- NL: Wehkamp/Coolblue





Case Kijkshop: 
Nieuwe USP: Wij leveren in 2 uur!

Een PostNL levering duurt 4 uur!

Kijkshop belooft in 2 uur te leveren!

Same day delivery

Sneller?



Elke Kijkshop zijn eigen DC

- Online bestellen

- Order wordt in winkel 

gepickt en in een tasje

gedaan

- Koerier wordt gestuurd

- Klant kan koerier online 

volgen



Case





18 Hilvo's 1 appelflap of 1 saucijzenbroodje

30 Hilvo's 6 witte bolletjes of 1 brood*

45 Hilvo's 4 kwarkbolletjes

100 Hilvo's 1 snitte, slof of vier gebakjes naar keuze

150 Hilvo's 1 slagroomtaart voor 12 personen

Inleveren Hilvo’s kan niet in de decembermaand

Elke maandag 4 broden halen 3 betalen

Weekacties



Wat kan bakker Hilvers eraan doen 
om de klantloyaliteit te vergroten?

• Bakker Hilvers zit in een wijkwinkelcentrum met 

- Aldi 

- Jumbo

- Groenteboer/noten

- Primera

• In het dorp zitten nog 5 bakkerijen 

• Hilvers heeft in totaal 14 filialen in de regio.



Kansen?
• Sparen via een app voor alle 14 filialen (en ook de Hilvo’s blijven 

houden)

• Ook nieuwe klanten verrassen

• Actieve facebook pagina, met aanbiedingen

• Persoonlijke benadering

• Bezorgmogelijkheden bestuderen

• Bezorging in combinatie met groente/supermarkt/slager?

• …

• …



En niet te vergeten: De 
medewerkers!



Future
Food & Retail Concepten



Blurring: food & foodservice



EMTÉ DIEREN



JAN LINDERS



Nog even opwarmen

Nog even mixen

Nog even in de pan



Food Passage Almere Open sinds november 2015



Food Passage Almere





Vershal Het Veem - Eindhoven

Open sinds oktober 2015



Vershal Het Veem

• https://www.youtube.com/watch?v=Hsn1YoT_7io

https://www.youtube.com/watch?v=Hsn1YoT_7io


Meatballs - Antwerpen Egg Shop New York

Würst - Leuven
Pepernotenwinkel - NL

Vakmanschap en specialisme



Elk jaar een 

verdubbeling van het 

aantal maaltijden!



Blurring: 
diverse aanbod door elkaar



Blurring: Kleding verkoop in hotels

• https://www.youtube.com/watch?v=gyRjRePbRTI

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




Only for men - Doesburg



YOLK (Chicago)

Een ontbijt en

lunch concept in 

Chicago. Het 

serveert omeletten, 

toast, Belgische

wafels, crepes, 

soep, salades

broodjes en koffie. 

Voornamelijk

onder de $13. 



B Spot (Amerika)

Een hamburger 

concept met 

verschillende

soorten

hamburgers in de 

prijsrange van ca. 

$9.99 per stuk.



Gusturi Romenesti (Roemenië)

Gusturi Romanesti
(van de Delhaize 
Group). Een private 
label winkel met 
traditionele 
Roemeense producten, 
gebaseerd op 
traditionele recepten. 



Hiltl – vegetarische slager & 
restaurant

Het oudste vegetarische

restaurant van de wereld.



https://www.youtube.com/watch?v=7lW4Kc3xAKY

Hiltl



Princi (Italiaans)

Bakkerij en

koffiecorner.

5 vestigingen

in Milaan en

1 in Londen.



• https://www.youtube.com/watch?v=-Lu2OZLa_vY

Princi video



Eataly

Eataly wordt in 

2018 in 

Nederland 

verwacht. 

(Amsterdam)



Roka – Japans restaurant 



Roka - video
• https://www.youtube.com/watch?v=CFL6JUllVSw

https://www.youtube.com/watch?v=CFL6JUllVSw


Chipotle



Chipotle – Mexicaanse grill
https://www.youtube.com/watch?v=wmH73Diqf5Q

https://www.youtube.com/watch?v=wmH73Diqf5Q
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Beacons





In real life



How does myBeam work?



A Beacon is a small Bluetooth Low Energy (BLE) 

transmitter with a range of up to 50 meters. They 

are similar in size to a two-euro coin. Beacons

have a battery lifetime from eight weeks up to

two years.

1



It works on iOS and Android devices, and communicates 

with Beacons via BLE signals. The Bluetooth signal it picks

up, activates the appropriate information in the application, 

which is downloaded from the internet.

2



When using Beacons, you decide which information is 

linked at a Beacon. This can include text, audio or 

video messages. You can also customize preferences

easily through a user-friendly online control panel.

3



The myBeam platform collects valuable data about

users, such as the number of connections, the click-

behaviour, their residence time, repeat visits and

other customer-specific statistics. These real-time 

analytics are displayed in a clear and concise

manner.

4



Beacons



Ibeacon (Apple)



Eddystone (Google)



Ibeacon vs Eddystone



Ibeacon (Apple)
Apple ibeacons communicates trough designated mobile applications

To receive personal and relevant content the (targeted) user needs an
installed app

This app sends personal pushnotifications to approaching mobile 
smartdevices

Content is easily adjustable in our user-friendly online control panel



Eddystone (Google)
Google Eddystone beacons communicate trough the Google Chrome app -
the standard browser - on all Android devices (1bn).

Personal and relevant content is offered through the Chrome app so you
don’t need an extra app 

Eddystone sends an url to approaching mobile smartdevices

Content is easily adjustable in our user-friendly online control panel



Eddystone (Google)
Unique id number (Eddystone UID)

URL address (Eddystone URL)

Telemetrics based on sensors (Eddystone TLM)



We are the future
https://www.youtube.com/watch?v=P81bb0Tzwbo

https://www.youtube.com/watch?v=P81bb0Tzwbo


“ SO THAT THE BRAND IS MORE OF US

THAN IT IS OF YOU “



Does the consumer appreciate interaction
on the shopfloor? 



Using smart devices at location
• 17% use a shopping list on a mobile device 34%

• 14% communicate via mobile with friends about a product 29%

• 13% scan a product to get product or deal info 28%

• 13% use a mobile device to look up nutrition or health info 27%

general population millenials



Consumer vs interaction

Yes….
• 77% Men

• 80% Females

Use of retail apps on shopfloor



Does the consumer want to receive personal and relevant 
information?

Quite a lot of people

44% men

39% female

As long as it is relevant!



Bluetooth Low Energy (BLE)

• Recent studies indicates IOS en Android device have 
Bluetooth on.

• 46% IOS users

• 42% Android users

Bron: 2015. ShareForce



Data



Standard Data provided by myBeam

• Number of connections to mobile smart devices

• Number of notifications

• Messages opened

• Time frame visitors

• Unique visitors

• Repeating visitors



Data 

• Eddystone is compatible with Google Analytics



Where to use beacons

Beacons are applicable in all
environments



McDonalds



Displays



Billboards



Cinemas



Festivals



Stores



Theatres



Restaurants



Out of the box



Chow Tai Fook generates $16M in Beacon
initiative



Observations
• Realtime communication and interaction with every passer-by

• Based on exact location, age and target-group

• At the right place and moment interaction and stopping power

• Collecting of data

• 20 times increase of purchasing

• Proof of placement





Presentatie direct downloaden:

•www.quotus.nl/downloads

eBook: per mail februari/maart 2016



TrendEvent: 24 november 2016

Vroegboekactie:

€ 40,- korting

Van € 199 voor € 159,-
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