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Ret ail Innovat ion Plat form
Hét plat form van Hogescholen in Neder land voor 
prakt ijkger icht  onderzoek naar retailinnovat ie.

Gericht  op onderzoek én onderwijsvernieuwing!

Het  plat form wordt  ondersteund door 
prakt ijkpartners als Thuiswinkel.org, Shopping 
Tomorrow, INretail, Plat form de Nieuwe Winkelst raat  
en de Ecommerce Foundat ion.

Mede mogelijk gemaakt  door TKI CLICKNL en 
St icht ing Innovat ie Aliant ie (SIA).
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Plann ing  onderzoeksagenda
30 mei: concept  onderzoeksagenda ter voorlegging 
aan veld op Retailut ion in Rot terdam

Verwerken feedback

25 oktober: presentat ie f inale onderzoeksagenda
t ijdens Drive op Dutch Design Week in Eindhoven
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Doel Ret ail Innovat ion Plat form
Door bundeling en gecoördineerde uitvoering van 
praktijkgericht onderzoek naar retail innovatie binnen 
lectoraten, kenniscentra en het onderwijs in het HBO een 
structurele bijdrage leveren aan innovatie, concurrentiekracht 
en duurzaamheid van de Nederlandse retailsector.

Verbinden met (organisaties uit) de Nederlandse retailsector en 
samen met geassocieerde partners als TKI CLICKNL, 
universiteiten en Mbo’s de doorwerking van bevindingen en 
resultaten van onderzoek in de praktijk versterken.
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W aarom  een  g ezam en lijke onderzoeksag enda?
M e e r w a a r d e  cre ë re n  voor de  re ta ilse ctor door bu n de lin g e n  a fs te m m in g va n  p ra kt ijkge rich t  
onderzoek naar retailinnovat ie.

Benoemen en invullen van gezamenlijke onderzoeksthema’s waarop HBO onderzoekers gericht  
samenwerken met  de retailsector.

Gezamenlijk uitwerken van voorstellen voor onderzoeksprojecten en programma’s gericht  op 
financier ing van prakt ijkgericht  retailonderzoek door Nederlandse en Europese fondsen.

Ontwikkelen van een kader waarin studenten vanuit  verschillende onderwijsprogramma’s 
kunnen part iciperen in prakt ijkgericht  retailonderzoek.

(Door)ontwikkelen van methodologie en methoden voor retailonderzoek, onder meer door 
mult idisciplinaire samenwerking.

Beter toegankelijk maken van de resultaten van prakt ijkgericht  onderzoek voor de gehele 
retailsector.
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5 Im pact velden  
1. Organiseren van duurzame netwerken
2. Waardecreat ie in de belevenis- en betekeniseconomie
3. Handvat ten voor innovat ie d.m.v. technologie en 

design
4. Ontwikkeling van de competent ies/skills van bestaand 

en nieuw talent  
5. Bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke 

vraagstukken (bijz. duurzame ecologische 
ontwikkeling en veerkracht ige samenleving)
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Onderw ijs



Speerpun t en  w erkg roep  onderw ijs
W i n k e l g e b i e d e n

Alle hogescholen zijn hier in hun regio min of meer mee verbonden. Hoe kunnen we meer 
synergetisch onderzoek doen hierbij?

Generatieleren & laagdrempelig onderzoek door studenten

Vraag gestuurd onderzoek waarin kracht van studenten wordt benut: millennials met een frisse 
blik. Zet hen voor bedrijven in als ‘test team’ of als ‘denktank’. 

Structurele samenwerking tussen Kennisplat form voor de retailsector (bundeling alle kennis) 
en het  HBO onderwijs

Hoe kunnen we activiteiten, publicat ies en script ies beter toegankelijk maken voor studenten en 
het beroepenveld?

Professionalisering retail docenten op onderzoek en retail innovat ies 

Hoe kunnen we dit  samen bevorderen?

Bereikbaarheid HBO onderwijsinstellingen voor de retail sector

Hoe kunnen retailers hun vragen voorleggen aan het platform als loket voor alle HBO opleidingen 
ondernemerschap, retail management & commerciële economie?
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Onderzoek



Inven t arisat ie 3 im pact velden  en  onderzoekst hem a’s 
ingevu ld  m et  best aand  onderzoek  van  de pa rt ners en  opkom ende inva lshoeken

Handvatten voor innovatie d.m.v. 
Technologie & Design

Organiseren van Duurzame Netwerken Waardecreatie in de belevenis- en 
betekeniseconomie

Toekomst skills voor ondernemers en medewerkers 
(HHS) (HR) (Hanze) (TMO)
Service design (NHTV)
Omgaan met digital (Fontys) (HVA, Create-IT)
Smart data (HHS) 
Klanttechnologieën (Avans) (TMO) (HVA, Create-IT)
Robotisering (TMO)
Crossborder e-commerce (HvA, CMI)
Designeisen voor pop-up stores (HHS)
(Online) verbonden winkelgebied (HvA, CMI)
Local loyalty card winkelgebieden (HAN) (HvA, CMI)
Koop- en loopstromen (TUE) (Saxion)
Aantrekkelijker maken winkelgebied (HAN) (TUE)
Smart data  (TUE) (Saxion) (HvA-CMI)
Beleving winkelgebied overbrengen naar online 
(Stenden)
Last Mile (TMO)
Retouren management (TMO)

Toekomst skills voor ondernemers en medewerkers (HHS) 
(HR) (Hanze) (TMO)
Samenwerking tussen ondernemers in winkelgebieden  
(Fontys) (HvA, CMI)
Betekenisvol ondernemen (Avans)
Circulaire Business modellen (TMO)
Verdienmodellen van startende ondernemers (HHS)
Lerende netwerken (Hanze)
(Online) verbonden winkelgebieden (HvA, CMI)
Impact online platformen op de NL retail (Fontys) (HvA, CMI)
Samenwerking tussen ondernemers (HAN)
Future Retail City Center (HvA, CMI)
Nieuwe circulaire winkelformats (HHS) 
Variatie en aantrekkelijkheid winkelgebieden (Hanze)
Samenwerking tussen vastgoedeigenaren en retailers 
(Fontys)
Omslag van” the place to buy” naar “the place to be” 
(Fontys)

Toekomst skills voor ondernemers en medewerkers 
(HHS) (HR) (Hanze) (TMO)
Emotion economy (NHTV)
Crossmedia/omnichannel consumentengedrag (HvA)
Impulse Buying (HvA)
Jongeren duurzaamheid & merken (Avans)
Winkelbeleving (HvA. Create IT)
Impulse buying (HvA, Create IT)
Crossmedia/omnichannel consumentengedrag (HvA,
Create IT)
Local Loyalty card winkelgebieden (HAN) (HvA, CMI)
Koop- en Loopstromen (TUE) (Saxion)
Consumerdata privacy & sharing (HvA, CMI)
Mengvormen tussen retail & cultuur (HvA, Create-IT)
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Onderzoekst hem a’s
(concep t )
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subtitel
pp

Circu laire concep t en  in  de hele 
w aardeket en



subtitel
pp

Veranderd  consum ent ged rag  & innovat ieve 
ret ailconcep t en



subtitel
pp

Dat a-d riven  ret ail st rat eg ieën



subtitel
pp

In t ernat ionalisering  & m u lt i-cu lt u ralit eit
van  business m odellen



subtitel
pp

Co-creat ie & de rol van  net w erken



subtitelNieuw e com pet en t ies ondernem ers en  personeel 



subtitel
Ru im t elijk -econom ische on t w ikkelingen  en  

de inclusivit eit van  geb ieden



subtitel

Sociaal ondernem erschap



Them a’s w orden  t oegepast  op  versch illende 
ret ailcon t ext en

Schaalniveau: MKB, lokale ketens, internat ionale ketens, 
internat ionale brandstores.
Analyseniveau:individuele winkels, winkelst raten, winkelgebieden, 
regio’s, nat ionaal, internat ionaal
Fasen in de levenscyclus:start -ups, scale ups, gevest igde part ijen, 
downward companies
Retailsegmenten : food, non-food, luxury, elect ronics, fashion, banking 
etc.
Platform strategieën en businessmodellen: fysieke retail, online retail, 
omnichannel, (online) marktplaatsen
Stakeholders: retail, vastgoed, gemeente, consument , bewoner
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Inpu t  gevraagd !

Waar moet  het  Retail Innovat ion Plat form zich 
de komende jaren op r ichten?

Geef je input  via het  formulier op je stoel

Doe mee aan de interact ieve poll om 16 uur!
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Retail Innovat ion Plat form

Samenwerken aan een 
toekomstbestendige retailsector!

www.retailinnovationplatform.com

@innovat ieretail


	Onderzoeksagenda 2018-2022 
	Retail Innovation Platform
	Planning onderzoeksagenda
	Doel Retail Innovation Platform
	Waarom een gezamenlijke onderzoeksagenda?
	5 Impactvelden 
	Onderwijs
	Speerpunten werkgroep onderwijs
	Onderzoek
	Inventarisatie 3 impactvelden en onderzoeksthema’s �ingevuld met bestaand onderzoek van de partners en opkomende invalshoeken
	Onderzoeksthema’s�(concept)
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	�Ruimtelijk-economische ontwikkelingen en �de inclusiviteit van gebieden�
	Slide Number 19
	Thema’s worden toegepast op verschillende retailcontexten
	Input gevraagd!
	Retail Innovation Platform��Samenwerken aan een toekomstbestendige retailsector!��www.retailinnovationplatform.com

