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Hoe ver staan Vlaamse retailers in hun 
digitale transformatie?



Wat is digitale transformatie?

• Digitale tools inzetten om (bedrijfs-) processen
efficiënter te laten verlopen en te innoveren

• Rekening houdend met trends & ontwikkelingen

• Om zo aan te sluiten op de klantreis van morgen

• Haalbaar en wenselijk voor jouw onderneming

• Impact op het business model

• Groeimindset is voorwaarde: bij alle stakeholders



Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt, www.pxl.be

Hoe ver staan 
Vlaamse retailers in 
hun digitale 
transformatie?
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48%

40%

25%

Vlaamse detailhandelaars zetten voornamelijk in op 
oriëntatie en in beperktere mate op de middelen
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Min. jaarlijks informeren naar mogelijkheden

Selecteren retailtechnologieën die kunnen helpen

Voorbije jaar onderzoek gedaan naar implementatie retailtechnologie

Gedigitaliseerd klantensysteem (CRM)

Iemand (extern) ter beschikking om technologieën te implementeren

Jaarlijks budget reserveren voor digitale transformatie

Voorbije jaar een technologie geïmplementeerd

Concrete doelstellingen bepalen bij implementatie

Aftoetsen effectiviteit (noden klant beter vervullen)

Voorgaand bekomen inzichten toepassen om digitale transformatie
te optimaliseren

Oriëntatie beperkt zich nog vooral tot de informatiefase
Verder zet men in op digitalisatie van klantendata



➔ 3 types gedefinieerd
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Starter
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Hoe staat het nu met de digitale 
transformatiegraad van Vlaamse 
detailhandelaars?

Verkenner

58%
Groeier

Starter

25%

17%



Digitale transformatiematuriteit 

van Vlaamse detailhandelaars? 





Toelichting TETRA-project
Digitale transformatie van de fysieke winkel



VLAIO – TETRA: Ai en digitaliseringsprojecten



Doel

Faciliteren van het digitaliseringsproces van retailondernemers, 

het sensibiliseren, implementeren en accelereren van een 

doelgerichte technologietransfer naar de fysieke winkel van 

retailers in Vlaanderen om zo optimaal in te spelen op de 

behoeften van de digitale consument.



Het vertrekpunt

RETAILERS TECHNOLOGIEAANBIEDERS

STAKEHOLDERS  



RETAILERS TECHAANBIEDERS

STAKEHOLDERS  



WP 1: PROJECTMANAGEMENT

WP 6: 

KENNISVERSPREIDING

WP 3: 

OPPORTUNITEITSSCAN 
DIGITALE TRANSFORMATIE

Opstellen 360° scan as-is m.b.t. 

Store Sales Cycle model

Co-creatiesessies

Afname scan en optimalisatie  

Opstellen SWOT optimalisatierapport

WP 2: 

VOORONDERZOEK

Behoeftenanalyse

Co-creatiesessie

Mapping touchpoints customer journey
& 

Digital device productfiches

WP 4: 

RETAIL LIVING LABS

Uitwerken business cases

Opstellen draaiboek

5 digitale 

transformatietrajecten

WP 5: 

E-TOOLKIT 
DIGITALE TRANSFORMATIE

Lancering online e-toolkit

Opportuniteitsscan

Tips
Tools
Business cases

5 workshops 
2 lerende netwerken

2 symposia 

Kennistransfer 

onderwijs

Kennisverspreiding 

bredere publiek



Customer Journey
& buyer persona



De customer 
journey



De customer 
journey

Gen Y

Baby 
Boomer

Gen X

Silent
Gen

Gen Z





Zoë Zuyders, GenZ (age 6-20)

TikTok





Retail innovatiemodel
(digitale) klant centraal



Store Sales Cycle model

(*) De meerwaarde van innovatieve technologie in de retail 
(Shopping Tomorrow 2019)



Store Sales Cycle model

(*) De meerwaarde van innovatieve technologie in de retail 
(Shopping Tomorrow 2019)





Digitale transformatie 
opportuniteitenscan retail

• Gebaseerd op het SSC-model: 
7 fasen doorlopen

• Besproken en op punt gezet met experten, 
meter en peter

• Afgenomen in individuele sessie bij retailer 
in de winkel



Humanoïde robots lijken erg op mensen en zijn daardoor aandachtstrekkers. 
De grotere modellen zijn meestal uitgerust met een tablet om spraakinteractie visueel te 
ondersteunen of administratieve applicaties beschikbaar te stellen, zoals zich aanmelden, 
afspraken boeken, etc.
De robot kan eenvoudig geprogrammeerd worden om zich doorheen de ruimte te verplaatsen, 
waardoor ze ook ingezet kunnen worden om bezoekers wegwijs te maken of de voorraad op te 
volgen.

▪ Aantrekken: passanten binnen lokken en 
ontvangen

▪ Inspireren: klantbeleving verhogen

▪ Begrijpen: feedback van bezoekers verzamelen

▪ Informeren/assisteren:
▪ wegwijs maken naar bepaalde producten
▪ aanvraag klantenkaart faciliteren
▪ productinformatie/ - beschikbaarheid 

opzoeken

▪ Goederenmanagement: voorraad scannen en 
bijvullen waar nodig

▪ Customer path analysis: diepgaande analyses 
omtrent het klantengedrag, looplijnen in kaart 
brengen of conversiegraad berekenen

HUMANOÏDE 
ROBOT

Bereik

Begrijp

Inspireer

Informeer

Converteer

Ontzorg

Continueer

MEI 2021

Meer informatie:

→ www.pxl.be/innovatiefondernemen

→ https://retailinnovatie.pxl.be/digitale-transformatie-fysieke-winkel/

OM SCHRIJVING TECHNOLOGIE

D OE L



NFC
NEAR-FIELD c ommuni c ati on

Niet elke sector is even gebaat met een 
robot als oplossing. Minder goed inzetbaar 
in:
▪ kleinere winkels 
▪ bij luxeproducten

Robots zijn vaak uitgerust met camera’s, 
waardoor het in principe mogelijk is om uw 
klanten te herkennen en persoonlijk te 
begroeten. Dit houdt wel in dat de robot ook 
“getraind” dient te worden met de nodige 
informatie, dus kwalitatief beeldmateriaal 
van de klanten in kwestie. In praktijk blijkt 
deze toepassing dus iets minder 
vanzelfsprekend.

▪ Hardware: 3 000 - 30 000 EUR

▪ Software: mogelijk maatwerk, al zijn er 
toepassingen op de markt die toelaten -
mits een korte opleiding – om de robot 
zelf eenvoudig te configureren.

Hardware, basissoftware en opleiding 
worden meestal in pakketvorm aangeboden. 
Vaak bieden leveranciers ook de 
mogelijkheid om een robot te leasen

De humanoïde robot kan instaan om klanten 

noodzakelijke productinformatie te verschaffen 

of wegwijs te maken in de winkel. 

Op die manier kan persoonlijk contact met het 

winkelpersoneel tot een minimum herleid 

worden

MEI 2021

▪ Het winkelverkeer kan tot 30% toenemen

▪ Bestaande webapplicaties kunnen 
beschikbaar worden gesteld via de 
ingebouwde tablet 

▪ Goed inzetbaar bij een complexe 
productcatalogus

▪ Programmeerbaar en dus volledig af te 
stemmen op uw specifieke noden

▪ Interactie met bestaande platformen, zoals 
het kassasysteem, is mogelijk

▪ Kan verschillende taken van het 
winkelpersoneel overnemen 

Meer informatie:

→ www.pxl.be/innovatiefondernemen

→ https://retailinnovatie.pxl.be/digitale-transformatie-fysieke-winkel/

HUMANOÏDE 
ROBOT

T I P  SOCIAL D ISTANCING

ST E RKE P UNTEN A A NDACHTSPUNTEN

KOST ENINDICATIE



https://retailinnovatie.pxl.be/digitale-transformatie-fysieke-winkel/ik-ben-retailer/hulpmiddelen-retailstrategie/store-sales-cycle-model/


Getuigenissen projectdeelnemers



Michel Lambrechts 

Zaakvoerder

Lambrechts-Nicolaers

Elke Thijs

Medewerkster

Lambrechts-Nicolaers





Doel deelname? meten/weten/inspireren

• Aantal klanten per dag???

Doel : 

• Opvolging dossiers (conversie %)

• Bezetting personeel (jaar/dag)



Doel deelname? meten/weten/inspireren

• Complexiteit?/Prioriteit?

• 2 toonzalen

• Dubbeltellingen

• In groep/verkoper



Oplossing? 3D-sensor (teller) op verschillende locaties

Info:

• Aantal bezoekers

• Duur in toonzaal

• Wanneer toonzaal verlaten/traject



Oplossing? Wat doet LN? Klant inspireren!

Wie?

• LN = totaalvloeroplossing

• Eigen plaatsingsdienst

• Maatwerk 

• Nieuw: badkamerrenovatie

https://lambrechtsnicolaers.nieuwpr
oject.be/

https://lambrechtsnicolaers.nieuwproject.be/


Oplossing? Informatief/interactief scherm in de toonzaal

Scherm in toonzaal

• Informatief : 9 blokken

• Inspiratie: interactief moodboard

Doel: 

• Klant helpen bij het kiezen

• Ondersteuning voor verkoopteam



Oplossing: 
informatief/interactief scherm 
in de toonzaal



Oplossing: 
informatief/interactief scherm 
in de toonzaal



Ervaring? Cocreatie met PXL

• Externe expertise

• Noden op een rij

• Mogelijkheden op de markt

• Resultaat: actie!!!



Kitty Spaenjers

Zaakvoerster

Pauwels-Spaenjers / Multiple



Huis Pauwels Spaenjers
Multiple

Klaar voor het digitale tijdperk



Wie zijn wij? Kitty Spaenjers & Audi Pauwels

Wat zijn wij?
Een ambachtelijke goudsmederij : 

Met hedendaagse ontwerpen en een hoog technische expertise



Een galerie voor hedendaagse juweelkunst: Multiple
• Tentoonstellingsruimte voor juweelontwerpers

• Een plaats die zorgt voor de dynamiek van onze onderneming 



Plannen voor Multiple als belevingsruimte 



In februari hebben we Multiple ge-re-furbished:
vloer witgeverfd – gele folie op de ramen – zware meubels verwijderd en vervangen door 
zwevende leggers – de toog in spiegel ge-wraped



Door een spiegel-toog en gele folie op de venster krijgt men speciale licht invallen en 
verrassende weerspiegelingen



De sieraden liggen niet meer achter glas maar tastbaar boven op de toog of op de 
leggers



Klaar voor een digitale transformatie!?!

Onze verwachtingen: 
• Let’s go FYGITAL !

= een combinatie van fysieke beleving 

én digitale technologie

• Een progressieve samenwerking met 

Digitopia

• Verder de fysieke beleving met technologische 

“snufjes” aanvullen.

• Projecties?

• Hologrammen ?

• Magic mirrors ?

• Dat mensen terug naar de stad komen om ervaringen op te doen die ze achter hun 
scherm niet krijgen. 



PAUZE
10’



Enkele cases uit de praktijk

Hoe digitaliseren Vlaamse retailers? 

Wat zijn hun ervaringen?



Karine Valy

Zaakvoerster

La Bottega



Digitale transformatie
van de fysieke winkel

Mei 2021
Karine Valy



Karine Valy

Scherm Kids - Beleving & entertainment

6105/2021



Karine Valy

Scherm Kids - Beleving & entertainment

6205/2021



Karine Valy

TV schermen - communicatief

• Deze hangen op 2 locaties in de 
winkel

• Worden elk seizoen aangepast
• Zetten we info op over: solden, 

koopzondagen, nieuwe 
collecties, Bistro,…

6305/2021



Karine Valy

Inkom TV

• Social Distancing Monitor
• Afgestemd op de beveiliging poortjes aan de inkom
• Hier zit een teller in
• Covid-19 beslissing 

05/2021 64



Karine Valy

Extra kanaal – Instagram en Facebook Live 

6505/2021



Sonia Pypaert

Zaakvoerster

The Baby’s Corner

































Hartelijk dank voor jullie 
aanwezigheid!

Vragen?

Contacteer ons op 
innovatiefondernemen@pxl.be

mailto:innovatiefondernemen@pxl.be

