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TRENDS IN DE TOEKOMST

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Supermarkt 
van de toekomst

Informatie over voedingsmiddelen in 
één handbeweging op het scherm
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gekeken naar de simpelste, natuurlijkste en meest directe manier 
hoe klanten informatie tot zich nemen. Het bureau was verant-
woordelijk voor de architectuur van de informatie, de implemen-
tatie van de IT-infrastructuur en de analyse en ontwikkeling van  
de touchscreens in de winkel.  
De supermarkt is ingedeeld in vijf afdelingen: fruit, groente en 
wijn, vlees en vis, melk en zuivel, granen en bier, ko�e en droge 

producten. De afdelingen zijn  
ge situeerd op drie niveaus en 
 ge organiseerd in de volgorde  
van rauw tot bewerkt. De verticale 
schappen zijn verwijderd om con-
tact tussen klanten te bevorderen 

en de supermarkt de sfeer te geven van een markt. De voorraad  
ligt bij deze supermarkt onder de grond, waardoor snelle en conti-
nue bevoorrading mogelijk is.

Grote interactieve schermen
Op de digitale schermen boven de schappen met voedingsmidde-
len kunnen bezoekers informatie vinden over de basisgegevens van 
het product, de a�omst van de hoofdmaterialen, allergenen, voe-
dingsinformatie per portie, de impact op het milieu in CO2-equiva-
lenten en de geschiedenis van het product. Deze informatie komt 
via grote interactieve schermen. Accenture ontwikkelde een tech-
nologie waarbij door een beweging van de arm de informatie op 
het scherm verschijnt van het product waarnaar wordt gewezen. 
Het bedrijf gebruikte daarvoor ongeveer 200 Kinectsensoren van 
Microso� die de beweging van de hand en schouder detecteren. 
Verticale schappen zijn geherinterpreteerd. Op schermen naast de 
schappen kan de consument deze digitale labels aanraken, met 
meer informatie dan normaal op een etiket van een verpakking is 
te vinden. Niet alle verticale schappen zijn weggehaald. In de vrie-
zers staan de producten wel boven elkaar. Bij het diepvriesgedeelte 
kunnen consumenten eerst de informatie van een voedingsmiddel 
op de schermen naast het schap bekijken voordat ze de deur ope-
nen. Dit bespaart energie.

Alle informatie over voedingsmiddelen verschijnt met één handbeweging op een scherm bij het 
supermarktschap. Een robotarm die de appels inpakt. In het Future Food District op de World 
Expo dit jaar was te zien hoe digitale technologie de interactie met food kan veranderen in de 
supermarkt van de toekomst. Onderdeel daarvan was de Supermarkt van de Toekomst. 

Het Future Food District was op de World Expo in Milaan een 
7.000 vierkante meter groot paviljoen waar onderzocht werd hoe 
digitale technologie de interactie van de mens met voeding kan 
veranderen. De Supermarkt van de Toekomst, onderdeel van het 
Future Food District, is ontworpen door het Italiaanse ontwerp-
bureau Carlo Ratti Associati, samen met de supermarktketen  
Coop Italia. Accenture zorgde voor de IT-infrastructuur. “Elk 
 product hee� een verhaal te ver-
tellen”, zegt Carlo Ratti op zijn  
website. Hij is de oprichter van 
het ontwerpbureau en professor  
aan de Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). “Nu bereikt 
informatie de consument versnipperd, maar in de nabije toekomst 
is het mogelijk om alles over de appel te weten waar we naar kijken: 
de boom waaraan hij aan groeide, de koolstofdioxide die hij hee� 
geproduceerd, de chemische behandelingen die hij hee� ondergaan 
en de reis naar de supermarkt.”

Informatie 
In de supermarkt konden de bezoekers meer dan 1.500 verschil-
lende producten aanscha�en, a�omstig van Italiaanse aanbieders.  
Dat deden ze op het moment van een bezoek volop. Ze bekeken  
de grote interactieve schermen boven de schappen en lazen de 
 informatie over het product. Van een �es wijn was onder andere   
de regio van productie te zien, de CO2-voetprint en de voedings-
waarde. Deze nieuwe vorm van retail moet volgens Coop Italia  
een geïnformeerde en bewuster manier van consumeren bevorde-
ren. Zeker negentig bedrijven, zowel mkb als multinationals, deel-
den de missie van Coop om de gegevens van producten te delen. 
De keten denkt dat de huidige wereld van informatie en delen via 
het internet, naast de groei van micro-urbanlandbouw, supermark-
ten kan veranderen in plekken van uitwisseling.

Achtergrond project 
Het project dat tot deze hypermoderne supermarkt leidde, startte 
in 2013, onder de titel GeoCoop. “Het was gebaseerd op de erva-
ring van een groep jonge werknemers die de basiswaarden van 
Coop, zoals transparantie en authenticiteit, cruciaal achten bij  
bewuste koopbeslissingen”, meldde Marco Pedron, president van 
Coop Italia, bij de start van het project. De groep verwacht dat  
deze waarden in de toekomst nog belangrijker zullen worden.  
“En deze waarden zullen steeds vaker worden gedeeld.”

Digitale gebruikerservaring
Organisatieadviesbureau Accenture hee� de digitale gebruikers-
ervaring van de supermarkt ontworpen. Hierbij hee� het bedrijf 

‘ Elk product heeft een  
verhaal te vertellen’

World Food Expo
Van mei tot oktober dit jaar bezochten 21,5 miljoen mensen de  
Milan World Food Expo. De 58 paviljoens – de een nog groter  
en imposanter dan de ander – toonden de thema’s waar het  
desbetreffende land zich mee wilde profileren. De Nederlandse 
stand toonde onder andere de mogelijkheden van havenstad  
Rotterdam, kaas en de Dutch Weed Burger.

010-012_VMT16_OART_EA_Supermarkt.indd   11 10-12-15   11:14



012

VMT   .   18 DECEMBER 2015   .   NR 16 TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Realtime datavisualization
In de supermarkt is eveneens een groot scherm te vinden voor  
heel de supermarkt, waarbij gebruikt wordt gemaakt van realtime 
datavisualization. Via deze technologie kan bijvoorbeeld worden 
aangegeven hoeveel klanten er op een bepaald moment in de 
 winkel zijn of wat de bestverkopende producten op die dag zijn. 
Ook is het mogelijk om acties met producten daarop weer te  geven. 
Accenture ontwikkelde ook een bijbehorende app waarmee consu-
menten hun leefstijl of eetvoorkeuren, zoals ‘vegan’ of ‘houdt van 
Italiaans’, kunnen ingeven. Door sensoren in de winkel zien consu-
menten op hun mobiel waar producten in de winkel te vinden zijn 
die bij hun levensstijl passen. Met de app kunnen consumenten het 
product scannen voor meer informatie.  

Ervaringen en de toekomst
“De bezoekers reageerden enthousiast op de supermarkt”, vertelt 
Gabriele Tubertini, chief technology o�cer van Coop Italia twee 
maanden na a�oop van de Expo. “We hebben via verschillende  
kanalen positieve feedback gekregen.” Hoe gaat Coop nu verder 
met het project? Tubertini meldt dat zijn bedrijf op dit moment 
verschillende opties bekijkt. “We hebben een team opgezet dat  
bekijkt welke van deze opties het beste toepasbaar is.” Na de Expo 
in Milaan is de supermarkt half januari op de retailbeurs NRF  
Retail Big Show in New York City. Tubertini: “De enorme interesse 
van de bezoekers in de interactieve augmented labels hee� Coop 
doen besluiten om een unit op te richten die een nieuwe aanpak 

gaat ontwerpen om productinformatie te verzamelen en managen. 
We willen ook nieuwe tools implementeren waardoor de gegevens 
beschikbaar komen voor een breder publiek.”
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Accenture ontwikkelde parallel aan de super-
markt de Connected Kitchen, een keuken van 
de toekomst waar digitale mogelijkheden een 

idee geven van wat mogelijk is in de keuken 
van de toekomst. Dit betekent bijvoorbeeld  
dat consumenten:
•  met hun smartphone kunnen kijken wat er 

nog aanwezig is aan voedingsmiddelen in  
de voorraadkast en koelkast; 

•  online advies en commentaar kunnen  
krijgen van hun vrienden via een scherm  
op de koelkast; 

•  direct online hun boodschappen kunnen 
doen en thuisbezorgd kunnen krijgen via  
een drone; 

•  via het scherm op de koelkast een digitaal 
receptenboek kunnen samenstellen waarbij 
de moeilijkheid van een recept is vermeld en 
de stappen die nodig zijn om het gekozen  
gerecht te maken. 

Intelligente koelkast

De intelligente voorraadkast en koelkast geven 
aan welke ingrediënten in de keuken aanwezig 
zijn om een gerecht te maken. Ook geven de 
apparaten aan wat bijna op is en wat bijna  
over de datum. De koelkast weet ook welke 
veelgebruikte producten op de automatische 
boodschappenlijst moeten staan en welke  
producten altijd aanwezig moeten zijn in de 
keuken. 
Via social media kan de kok rekening houden 
met de voorkeuren van vrienden en recepten 
uitwisselen. Door de informatie over de  dage- 
lijkse eetgewoonten te koppelen aan al be-
staande gezondheidsapps kan de consument 
van morgen informatie krijgen over welk voed-
sel past bij de gekozen leefstijl.

De robotarm die appels per stuk inpakt, trok de aandacht van veel winkelend publiek. Met  

precisie pakt de ene arm een appel, een andere arm een doosje.

The connected kitchen
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