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wINKELEN & TECHNOLOGIE

Onlineshoppen en innovatieve 
winkeltechnologieën in de lift dankzij COVID-19

Malaika Brengman, Kim willems en Nanouk Verhulst

Elke medaille heeft haar keerzijde. Waar de huidige COVID-19-crisis een enorme im-
pact heeft op de wereldwijde gezondheid en ook economisch niemand spaart, is het 

waardevol en hoopgevend om ook eens te kijken welke nieuwe kansen deze crisis met 
zich mee brengt. In dit hoofdstuk bespreken we hoe COVID-19 en de daarmee gepaard 
gaande lockdownmaatregelen van de overheid onze manier van kopen, winkelen en 
consumeren grondig heeft veranderd. Zo is men massaal aan het onlineshoppen ge-
slagen en worden innovatieve technologieën in de winkelomgeving, zoals contactloos 
betalen, momenteel aan een versneld tempo uitgerold. Ook staan klanten nu meer dan 
ooit open voor het gebruik ervan. We gaan dieper in op de uitdagingen die de sluiting 
en de voorzichtige heropening van de winkels tijdens de pandemie met zich meebrengt 
en welke aanpassingen en nieuwe technologieën hierop een antwoord kunnen bieden. 
Hiermee schetsen we een beeld van de verwachte evolutie van het shoppen in het ‘nieu-
we normaal’.

Hoe de lockdown de digitale kloof van het shoppen binnen Europa 
kon verkleinen

Consumenten gaan zich vaak anders gedragen tijdens een onverwachte crisis. Zo kon de 
angst voor besmetting en de onmogelijkheid om zelf naar de winkel te gaan (bijvoorbeeld 
door sluiting en lockdownmaatregelen) tijdens de huidige pandemie consumenten die 
vroeger de weg naar het onlinekanaal niet vonden, nu wel overtuigen. Waar de Belgi-
sche consument van nature eerder weigerachtig stond tegenover onlineshoppen en het 
gebruik van technologie in de winkel, lijken consumenten tijdens deze COVID-19-crisis 
plots toch de weg naar webwinkels en nieuwe technologieën te hebben gevonden. 
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België wordt gekenmerkt door een hoge bevolkings- en daarmee gepaard gaande win-
keldichtheid. Dat houdt in dat wij Belgen vaak op elke straathoek een winkel kunnen 
vinden, of in ieder geval vlot onze aankopen in de buurt kunnen doen. In gebieden waar er 
een minder dicht retailnetwerk bestaat, zoals in de Scandinavische landen, is de situatie 
compleet anders. Daar heeft de consument vaak al een hele tijd geleden de weg naar het 
onlineshoppen gevonden. De lockdown en de sluiting van de fysieke winkels zorgde er 
echter voor dat de Belgische consumenten weinig keuze hadden. Ze konden moeilijker 
of zelfs niet naar hun vertrouwde buurtwinkels. Veel consumenten vonden hierdoor uit 
noodzaak en in een versneld tempo plots wel de weg naar de webshops, en hoewel de 
leveringen door de omstandigheden soms wat op zich lieten wachten, bleek voor velen 
de overstap geslaagd. De digitale kloof wat de adoptie betreft van het onlineshoppen 
binnen de EU tussen eerder dunbevolkte landen en meer dichtbevolkte landen neemt 
hierdoor gestaag af.

Het feit dat ongeveer alle bevolkingssegmenten de weg naar de webshops gevonden 
hebben, maakt dat heel wat drempelvrees overwonnen is, en dat de weg vrijgemaakt 
is om dit digitale pad naar de onlineshoppingwalhalla’s te blijven bewandelen. Hoewel 
de COVID-19-crisis vaak verweten wordt om verschillende maatschappelijke kloven te 
vergroten (denk maar aan het afstandsonderwijs), is er dus ook een positievere rol weg-
gelegd voor wat we nu doormaken. Het gaf de Belgische consument een duwtje in de 
rug om onze achterstand op het vlak van e-commerce in te halen. Al gaan er natuurlijk 
ook stemmen op dat dit eigenlijk niet zo’n positieve evolutie is, gezien de extra druk op 
de traditionele winkels en de grote milieubelasting van het leveren van pakjes. Toch was 
het tijdens deze crisis de enige manier waarop we nog niet-essentiële aankopen konden 
doen en er nog enige omzet kon gemaakt worden binnen dat deel van de sector.

Daarnaast stonden Belgische consumenten ook vaak weigerachtig tegenover nieuwe 
technologieën, zoals contactloos betalen. Belgische consumenten betalen over het al-
gemeen graag cash. Technologieën zoals mobiel en contactloos betalen werden minder 
snel omarmd in vergelijking met andere landen. Vooral bij jongere generaties zagen we 
in het verleden een verschuiving naar deze nieuwe manieren van betalen (contactloos, 
payconic …), maar tijdens de COVID-19-crisis lijken deze nieuwe betaalmogelijkheden 
ook terrein te winnen bij de oudere generaties. Zo zagen we tijdens andere economische 
crisissen de vraag naar cash geld sterk stijgen, maar nu zien we deze trend juist niet. 
Integendeel, er is net een stijging van mobiel en contactloos betalen (met kaart, gsm, of 
app) in België en daarbuiten. Er zijn verschillende verklaringen voor deze verandering. 
Ten eerste lijkt het erop dat mensen angst hebben om geld aan te raken en besmet te 
raken met COVID-19, aangezien je niet weet wie het geld voor je al aanraakte. Daarnaast 
moet je bij een cashbetaling ook dicht bij de winkelmedewerker staan, wat niet in lijn is 
met de regels rond social distancing en ook de kans op besmetting kan verhogen. Bo-
vendien zijn veel handelaren die vroeger enkel cash of betalingen met de kaart (met con-
tact) toestonden plots overgestapt naar nieuwe vormen van betalen. Ook de overheid, 
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internationale instanties, en banken juichen plots contactloos betalen toe. Zo hebben de 
Belgische banken de bovengrens van contactloze betalingen zonder pincode verdubbeld 
tijdens de COVID-19-crisis. Dat je niet naar de bank of bankautomaat moet om cash te 
halen is uiteraard mooi meegenomen in tijden waarin veel mensen hun verplaatsingen 
buitenshuis proberen te beperken. 

De huidige COVID-19-pandemie en de lockdownmaatregelen brachten ook tal van nieu-
we uitdagingen mee voor retailers en andere dienstverleners. Vooral omdat het speer-
punt van de meeste handelaars menselijke interactie is, wat niet evident is in de nieuwe 
anderhalvemetereconomie. Door de pandemie werden ze plots geconfronteerd met de 
angst voor besmetting voor zowel werknemers als consumenten, de noodzaak van soci-
ale afstand, en vaak zelfs een tijdelijke sluiting van de fysieke zaak. De Belgische retailers 
deden hun best om in deze tijden de inkomsten niet helemaal tot nul herleid te zien en 
zochten hun heil in technologische en creatieve oplossingen, zoals een webshop in elkaar 
boksen en zelf de verkochte waren (zoals pralines, kamerplantjes en potgrond) aan huis 
afleveren. Er volgden ook gecentraliseerde initiatieven om zelfs de kleinste KMO’er mee 
op de digitale (snel)trein te krijgen. Het is immers vooral bij de lokale, kleine spelers dat 
er wel werk aan de winkel was. Volgens de ‘Barometer van de informatiemaatschappij,’ 
uitgegeven door de FOD Economie, blijkt immers dat slechts drie op de vier onder hen 
reeds beschikte over een eigen website, wat beduidend lager was dan de middelgrote en 
grote ondernemingen, die al een onlineaanwezigheid van respectievelijk 91 % en 96 % 
hadden. Tal van initiatieven, zoals ‘Het internet ook uw zaak’ van het Vlaams Agentschap 
voor Innovatie en Ondernemen, evenals van centrummanagers van winkelgebieden of 
digitale providers (bijvoorbeeld Telenet) zetten in op het ondersteunen van ondernemers 
die hun digitale aanwezigheid voor de klanten wilden verbeteren.

Is dit ook een goeie zaak voor de Belgische retailer? Dat verhaal verdient meer nuan-
ce. Niet alleen de Belgische consument liep wat achter op zijn buurlanden; dat geldt 
nog meer voor de Belgische ondernemers in de retailbranche. De e-commerceomzet in 
België wordt gedomineerd door enkele globale mastodonten, zoals het Duitse Zalando, 
het Nederlandse Ahold met Bol.com, het Amerikaanse Amazon en Ebay, en de Chinese 
Alibaba – om er maar enkele te noemen. De Belgische retailers, zeker de grotere ke-
tenspelers, spelen mee, maar steken niet onder stoelen of banken dat ze ermee wor-
stelen om met gelijke wapens aan de strijd te kunnen beginnen tegenover hun buiten-
landse concurrenten. De wetgeving in ons land heeft het er niet bepaald gemakkelijker 
op gemaakt de voorbije decennia, in volle opkomst van e-commerce. Denk maar aan 
de regelgevingen en taxering op (nacht)arbeid. Waar deze reguleringen in het voordeel 
spelen van een terechte bescherming en waardering van de werknemers, maakt dit dat 
Belgische bedrijven vaak met een zwaardere kostenlast kampen. Die leidt ertoe dat het 
moeilijk wordt om shoppers bijvoorbeeld gratis leveringen en retournering aan te bieden, 
zonder dat de marges al te veel uitgehold worden. 
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Kortom: de Belgische e-commerce stond (algemeen genomen) nog niet zo ver als die van 
onze buurlanden. Door de COVID-19-crisis gaat het momenteel wel sneller vooruit, maar 
of deze Belgische online- en technologische revolutie snel genoeg geweest is, of juist de 
achterstand ten opzichte van de internationale koplopers (die wél al gewapend klaar-
stonden toen de crisis aanbrak) enkel vergroot heeft, moet de toekomst verder uitwijzen. 
Het feit dat de risico-averse Belg nu massaal kennis heeft kunnen maken met het online 
shoppen, uit noodzaak of vrees voor besmetting, zal ongetwijfeld een blijvende boost 
geven aan dit digitale koopkanaal.

Hoe de lockdown een shift teweegbracht in het koopgedrag van 
de consument

‘Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, we hebben ongelooflijke 
haast…,’ zo klonk het in Herman Van Veens hit uit 1979. Vandaag, ruim 40 jaar later, 
bracht de lockdown ons abrupt allen even tot een halt. De voorbije weken van sociale 
isolatie, telewerken, gesloten winkels en culturele of recreatiebestemmingen brachten 
velen onder ons tot inkeer en boden een kans tot bezinning over onze manier van leven. 
Van fear-of-missing-out was geen sprake, aangezien er weinig te beleven en dus ook te 
missen viel, want er was weinig of niets toegelaten. 

Aanvankelijk sloeg men massaal aan het hamsteren, want de schrik zat er goed in. Toiletpapier 
en etenswaren met een lange houdbaarheid waren erg in trek. Noodgedwongen schakelde 
men over naar onlinewinkelen, waar ook diepvriezers erg populair bleken. Alles voor de 
noodzakelijke bevoorrading werd in een paniekreactie en intense overlevingsdrang in grote 
getale ingeslagen. En gedwongen in thuisquarantaine werden poetsen, tuinieren en koken 
favoriete bezigheden, wat ook blijkt uit de verkoopcijfers. Vooral vers en biologisch, om 
ons immuunsysteem nog even een boost te geven, deden het goed. Toch hadden we door 
de crisis ook al eens de neiging onszelf extra te verwennen of compensatie te zoeken voor 
negatieve gevoelens en stress. Het consumeren van bijvoorbeeld comfort food of alcohol 
doet uiteraard even deugd, maar het is oppassen geblazen om zo niet in een vicieuze cirkel 
terecht te komen wegens de schuldgevoelens achteraf. Daarnaast scoorde entertainment 
goed, de mensen moesten zich ergens mee bezighouden. Zo werden er meer puzzels 
verkocht dan ooit tevoren. En omdat we met zijn allen toch in ons kot moesten blijven, 
werd er minder besteed aan uiterlijke verzorging en kledij. Onze ‘look’ werd opeens van 
minder belang. Anderzijds leiden financiële bezorgdheden ertoe dat de huismerken het 
nu beter doen dan ooit tevoren, in tegenstelling tot de duurdere merkproducten die de 
consument wat meer links laat liggen. Ook zagen we een grote mate van solidariteit onder 
consumenten. Zo deden ze boodschappen voor anderen die daar behoefte aan hadden, 
zoals ouderen of mensen tewerkgesteld in de zorg. Dit werd gefaciliteerd door lokale 
initiatieven zoals de boodschappen-community van Collect&Go Connect van Colruyt, de 
Samana-Boodschappenlijn of het platform www.covid-solidarity.org. 

http://www.covid-solidarity.org
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In een tijd waarin enkel de essentiële winkels de deuren open mochten houden, zochten 
mensen vooral de buurtwinkels op, waar de wachtrijen in tegenstelling tot aan de su-
permarkten nog beperkt bleven. Ook ontdekten ze de korte keten, waarbij ze groenten 
en fruit direct bij een lokale boer aankochten. Daarnaast werd ook massaal opgeroepen 
om meer lokaal te gaan kopen. Vooral de lokale kleinhandel kon in deze crisistijden een 
duwtje in de rug gebruiken, anders zouden ze misschien voorgoed de deuren gesloten 
moeten houden. Waar ‘winkelhieren’ al woord van het jaar werd in 2019, werd het met 
de coronacrisis pas echt gelanceerd. Het is een initiatief van Unizo, de Unie van Zelfstan-
dige Ondernemers, die de consumenten aanmaant bewust te kopen bij ondernemers 
van hier.

Veel lokale winkels die de deuren tijdelijk moesten sluiten hadden nog geen webshop 
maar bleven onverhoopt toch creatief aan de slag om hun klanten te bedienen. Lokale 
initiatieven schoten uit de grond, zoals ‘Merchtem shopt, ook in tijden van corona’. Op 
dit onlineplatform konden lokale handelaars aangeven hoe je nog bij hen terechtkon, ook 
tijdens de lockdown. Vaak boden zij de mogelijkheid zaken te bestellen die dan persoon-
lijk afgeleverd werden. Velen probeerden hun klanten te bereiken en inspireren via social 
media, zoals Facebook, YouTube en Instagram. Facebook speelt hier nu ook expliciet op 
in met hun ‘Facebook shops’ aanbod, dat kleine handelaars de mogelijkheid biedt om 
gratis een webshop aan te maken op Facebook en Instagram. Daarin kan de collectie 
aangeprijsd worden en het laat direct klantencontact toe via WhatsApp, Messenger of 
Instagram Direct om vragen te beantwoorden of advies te bieden. Daarenboven optima-
liseert Facebook momenteel zijn chatbots om de shopfunctie optimaal te kunnen on-
dersteunen. Zo kan de klant geautomatiseerd heel menselijk aanvoelende persoonlijke 
aandacht krijgen bij zijn interacties met de shop, wat een positieve impact moet hebben 
op de klantbeleving.

Via technologie is het zelfs mogelijk een winkel virtueel te bezoeken. De Telepresence 
Beam robot van Suitabletech/Blue Ocean Robotics, ook wel Scotty genaamd, is een 
soort bestuurbare tablet op wielen op een lange poot zodat die op ooghoogte staat. 
Zo kan de klant van thuis uit virtueel in de winkel rondkuieren om het assortiment te 
ontdekken en te interageren met de fysiek aanwezige winkeluitbater, die hem zo een 
persoonlijke service en advies kan bieden. Mulders Mode, een Nederlandse kledingzaak, 
is nu reeds aan het experimenteren met deze technologie. Daarnaast is het ook mogelijk 
een winkel virtueel te bezoeken via een VR-bril, waarmee je je in de winkel waant wan-
neer je hem opzet. Nu veel reizen er voorlopig niet in zit, is het de ideale manier om enkele 
flagship stores te bezoeken. Zo biedt Levi’s een waarachtige interactieve virtuele winkel-
beleving waarmee je van thuis uit de nieuwste flagship winkels in Londen en New York 
niet enkel virtueel kunt bezoeken, maar er ook echt kunt shoppen. ‘Gucci 9’, de nieuwste 
Gucci-winkel die net geopend is in de Italiaanse stad Firenze, is zelfs enkel en alleen 
virtueel te bezoeken via ‘Gucci Live’, een livestreamingtool die toelaat om met je gsm 
of computer via video te shoppen en met het winkelpersoneel te praten. Het modehuis 
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plant om in het post-coronatijdperk nog meer zulke louter virtuele luxeboetieks te ope-
nen in verschillende wereldsteden. Maar ook in België wordt al geëxperimenteerd met 
virtual reality. Zo pionierde de Hasseltse boetiek La Bottega onlangs nog met een zelf 
opgezette virtuele modeshow die live werd gestreamd.

Hoe de COVID-19-crisis ook onze fysieke winkelbeleving 
volledig hertekent

Op maandag 11 mei 2020 mochten de fysieke non-foodwinkels dan eindelijk – na haast 
twee maanden van lockdown – weer open. Winkeluitbaters namen maatregelen, zoals 
het implementeren van eenrichtingsverkeer, het voorzien van plexiglas ter bescherming 
van de medewerkers en de klanten, het aanbieden van desinfecterende gel aan de in-
gang en de aanbeveling een mondmasker te dragen tijdens het winkelbezoek. Daarnaast 
hangen er in veel etalages richtlijnen over het maximaal aantal toegelaten klanten in de 
winkel. Gaan winkelen zou niet meer hetzelfde zijn in het nieuwe normaal.

Op enkele uitzonderingen na bleef de stormloop bij de heropening van de winkels echter 
uit. We gingen niet massaal wraakshoppen om onze ingehouden koopwoede bot te kun-
nen vieren en onze tijd in isolatie te compenseren via shoppingtherapie, zoals dat in China 
het geval was. Volgens Isolde Delanghe van Mode Unie realiseerden de kledingwinkels 
de eerste dag van de heropening slechts een omzet van om en bij de 50 procent van 
een ‘normale’ maandag in mei. Bij winkels als Action en Primark waren de rijen aan de 
ingang dan weer niet bol te werken. Deze winkels hebben dan ook geen onlineverkoop-
punt waar consumenten tijdens de lockdown terechtkonden en blijkbaar zaten mensen 
toch te wachten op het supervoordelige aanbod dat je in deze winkels aantreft. Het ble-
ken ware trekpleisters waar shoppers werden toe aangetrokken voor de kick er een leuk 
koopje te doen. Dat hebben we na al die weken binnen zitten wel verdiend, moet menig 
consument gedacht hebben. Het gekelderde consumentenvertrouwen, de economische 
recessie die er zit aan te komen vanwege de crisis en de druk op de koopkracht zijn ook 
redenen die dergelijke discountwinkels nu extra aantrekkelijk maken. 

Het winkelen zelf is wel aanzienlijk veranderd ten gevolge van de coronacrisis. We zien 
een duidelijke verschuiving van ‘fun‘- naar ‘run’-shoppen. Waar voorheen de winkelbe-
leving centraal stond, is het momenteel de veiligheid die primeert en proberen we onze 
aankopen zo snel, efficiënt en hygiënisch mogelijk af te handelen. Ook hiervoor wordt 
meer en meer een beroep gedaan op technologie.

Een te grote drukte in en om de winkels is uiteraard te vermijden. Vooreerst kan dat 
door voor een betere spreiding te zorgen van de shoppers doorheen de tijd. Anderzijds 
is het een kwestie de mensenmassa’s die kunnen ontstaan bij bepaalde winkels beter te 
managen. Met het oog op een betere spreiding van de winkelbezoekers werd de handi-
ge app ‘Shop Safe’ geïntroduceerd, die consumenten konden raadplegen om live na te 
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gaan hoe druk het is in hun plaatselijke supermarkt. Een soort Waze voor winkelen, een 
real-time-applicatie die gebruikmaakt van telefoondata en gps-gegevens (zoals Google 
Maps Live), aangevuld met informatie van de gebruikers, om zo te bepalen waar er files 
staan en waar niet, alsook om na te gaan of gewenste producten nog voorradig zijn. Het 
aantal mensen in de winkel beperken kan met een slimme technologie die het aantal be-
zoekers in de winkel registreert via sensoren en passantentellers. Via de verbinding met 
een digitaal scherm aan de ingang wordt aangegeven wanneer het toegelaten aantal 
bezoekers is bereikt, zoals een verkeerslicht dat op rood springt, maar ook weer op groen 
wanneer iemand de winkel heeft verlaten. Kleinere winkels kunnen dan weer werken 
met een persoonlijk reservatiesysteem, zodat je op voorhand kan vastleggen wanneer je 
naar de winkel zal komen en bediend wil worden. Maar er bestaat ook een technologie 
die toelaat virtueel aan te schuiven, zodat je niet fysiek in de wachtrij moet gaan staan. 
Met een app als QLESS bijvoorbeeld krijg je een bericht wanneer het jouw beurt is en kun 
je – in afwachting – misschien nog even een terrasje doen of een andere winkel binnen-
lopen. Het systeem past jouw plaats in de wachtrij dynamisch aan, zodat je je beurt niet 
mist. Of er kan een voice assistent worden voorzien die je bij het oprijden van de parking 
al kan vertellen waar je in de wachtrij staat en wanneer het aan jou is, zodat je zelfs niet 
uit moet stappen. Daarnaast kan die alvast ook even checken of je gewenste producten 
voorradig zijn in de winkel. Ook winkelstraten krijgen een vaste looprichting en worden 
uitgerust met slimme camera’s die de drukte registreren en waarschuwen wanneer het 
te druk wordt. In Nederland experimenteert men zelfs met een ‘te druk’-knop, waarbij 
consumenten zelf kunnen aangeven als ze het te druk vinden worden in een winkelge-
bied. De intelligente camera’s kunnen ook ingezet worden om na te gaan of de social 
distance wel wordt gerespecteerd in de wachtrijen aan de shops.

Vervolgens moeten consumenten duidelijk geïnformeerd worden over de nieuwe social 
distance- en hygiënemaatregelen. Een job waarvoor men in de ICT-winkels van AUVA, 
bijvoorbeeld, een beroep doet op humanoïde Cruzr-robots. Die kunnen bovendien detec-
teren of iemand koorts heeft, zodat zieke mensen uit de winkel geweerd kunnen worden, 
en ze kunnen zelfs controleren of je mondmasker wel goed zit. In de Nederlandse super-
marktketen Jumbo worden hologrammen gebruikt om de boodschap over te brengen. 
Zeker is dat deze nieuwe communicatietechnologieën de aandacht wel zullen weten te 
trekken en dat consumenten in de huidige omstandigheden zelf ook gemotiveerd zijn om 
de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

Naast het informeren wordt ook de toepassing van de maatregelen meer en meer on-
dersteund door technologie. Naast de verplicht te gebruiken ontsmettende handgel 
introduceerde Carrefour een #StaySafe-desinfectiestation voor winkelkarren. Colruyt 
kwam dan weer op de proppen met Clipeez, opklikbare handvaten om je winkelkarre-
tje veilig te bedienen. Daarnaast moet echter ook het betasten van producten zo veel 
mogelijk vermeden worden om besmettingsgevaar te voorkomen, maar laat dat nu net 
zijn wat consumenten graag doen in een fysieke winkel. Ook hier biedt technologie wel 
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wat oplossingen. Zo kun je ‘virtueel’ make-up van l’Oréal of een bril van Ray-Ban uit-
proberen aan de hand van augmented reality via je smartphone, of kun je virtueel Con-
verse-schoenen of GAP-kleding passen zonder ze echt aan te trekken. Voor een slimme 
passpiegel kun je bijvoorbeeld door heel de collectie scrollen met jezelf als model. Zo’n 
slimme spiegel of digitale kiosk kan ook automatisch RFID-tags registreren en aangeven 
welke maten of kleurvarianten er nog voorradig zijn in de winkel zodat je niet onnodig in 
de rekken tussen de kleding op zoek moet. Er bestaan zelfs gerobotiseerde systemen die 
de gewenste producten automatisch selecteren en in je paskamer bezorgen aan de hand 
van ingescande QR-codes (bijvoorbeeld Hointer). En om zeker te zijn van de juiste maat 
bestaan er voet- en lichaamsscanners waardoor passen quasi overbodig wordt (bijvoor-
beeld toegepast bij Brantano en Shopping K in Kortrijk). Via augmented reality kun je ook 
meer info krijgen over producten zonder die te moeten vastnemen – voor wijn kan dat 
via het inscannen van het label via de Living Wine Labels-app. En je kunt zelfs zien hoe 
een meubelstuk thuis zou passen zonder het eerst mee naar huis te moeten nemen, door 
het virtueel in je woonkamer te plaatsen en zo via je smartphone of tablet te bekijken 
(bijvoorbeeld via de Ikea Place app). Een andere optie is een interactieve holografische 
projectie via dewelke je een 3D-visualisatie van bijvoorbeeld Nike-sneakers kan bekijken. 
Klanten kunnen dus zo alle hoeken en kanten van een product zien zonder het te hoeven 
aanraken, wat in deze post-coronatijden ideaal is.

Ook bestaan er diverse technologische applicaties die de consument in staat stellen om 
zijn shoppingtraject doorheen de winkel te optimaliseren in termen van efficiëntie. Dit 
kan via een app of zelfs aan de hand van een ‘slimme winkelkar’, die op basis van je 
geüploade boodschappenlijstje een traject voor je uitstippelt, zodat je met zo min mo-
gelijk omwegen zo vlot mogelijk door de winkel navigeert en je lijst kan afwerken. Deze 
route zou zelfs in real-time kunnen worden bijgestuurd als het ergens in de winkel te 
druk wordt, wat kan gedetecteerd worden via slimme camera’s en sensoren. Dankzij AI, 
slimme camera’s en sensoren is het zelfs mogelijk dat je niet meer langs de kassa moet, 
maar dat er automatisch afgerekend wordt wanneer je de winkel verlaat. Kijk bijvoor-
beeld maar naar de winkels van AmazonGo. 

Maar nog veiliger en efficiënter is het natuurlijk als je je gewenste aankopen alvast voor-
uitbestelt en ze laat klaarzetten in de winkel of aan een afhaalpunt, zo moet je de winkel 
zelfs niet meer binnen. Je kan ze anderzijds ook gewoon laten leveren. Ook hiervoor is 
nieuwe technologie in opmars. Wat dacht je bijvoorbeeld van een levering via een drone 
of een robot? Er wordt niet enkel mee geëxperimenteerd, op sommige plaatsen is het al 
realiteit.
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Conclusie

Door de crisis is onze manier van kopen, winkelen en consumeren grondig veranderd, en 
zijn zowel consumenten als handelaars snel op de digitale trein moeten springen. Alles 
wat evident leek, was het opeens niet meer. Geconfronteerd met de vele uitdagingen die 
deze crisis en de lockdownmaatregelen met zich mee brachten, moest men in allerijl op 
zoek naar oplossingen. Zowel handelaars als consumenten zagen baat bij een aantal di-
gitale toepassingen en technologische innovaties. Dit vormde een enorme drijfveer voor 
de adoptie en verdere ontwikkeling en verspreiding ervan. In eerste instantie met het oog 
op efficiëntie en veiligheid, hopelijk in een volgend stadium ook met aandacht voor het 
belevingsaspect van het winkelen. Want niettegenstaande we nu nog vooral oog hebben 
voor de praktische aspecten, willen we heel graag ook dat ‘fun’-gehalte bij het shoppen 
terugzien. Hoewel in de eerste plaats getriggerd door de pandemie, ligt hier ook een 
mooie rol weggelegd voor technologie.
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