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TMO DevelopmentLAB
het center of expertise van TMO

DOEL: 

accelerator voor innovatie en kennisontwikkeling 

in de fashion (gerelateerde) branche

MIDDEL:

in samenwerking verbinden van studenten, fashion- en expertbedrijven

(zgn. triparte model) t.b.v. innovatie, leren, netwerken en talentscouting

Combinatie deskundigheid docentcoaches + experts  met

onbevangenheid, creativiteit & jonge geest van studenten 



Opdrachtgevers o.a. …

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEyuXH76rbAhXEDuwKHWReBnEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nima.nl/members/bijenkorf/bijenkorf-logo-3/&psig=AOvVaw3rYzXmpoY7W1FTStFsXeNI&ust=1527681546211742
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEyuXH76rbAhXEDuwKHWReBnEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nima.nl/members/bijenkorf/bijenkorf-logo-3/&psig=AOvVaw3rYzXmpoY7W1FTStFsXeNI&ust=1527681546211742


Expert bedrijven o.a. …



Leidraad thema’s: 
TMO beroepsvarianten

voor commerciële managementfuncties in internationale fashion branche

(E-)marketingmanager

Salesmanager b2b
wholesale

Ondernemer

Productmanager

Buying manager

Category manager

Retail(concept)manager

Salesmanager retail



in combinatie met actuele topics

Omnichannel / big data

Retailperformance

Vitalisering winkelgebieden

Mastervoorbereiding

Circular & sustainable
business modelling

Clothing technology

Supply chain & last mile

Category management

robotics



Methode van real life Living LABS

studenten (3e jr) doen eerst gedegen vooronderzoek en daarna 

bij/voor opdrachtgevend bedrijf real life experimenten in 

lopende operatie (totale doorlooptijd 5 maanden) 

> Exploratie (on)mogelijkheden

> Bottlenecks en risicofactoren

> Organisatie en financiële kant

> Op zoek naar business case..



Robotics in retail – research worldwide

> Innovatie-research decennialang gefocust op productie-

robotics (repeterende arbeidstaken zoals assemblage)

> Toepassing in retail pas sinds millenium

> Vooral Korea, Japan en VS

> Vooral product-testing, door robot-leveranciers zelf

> Vooral gericht op entertainment/beleving, minder op 

verbetering van dienstverlening (zgn. service robotics)

> In België vorig jaar onderzoek Pepper op luchthaven 

Zaveltem, door afd. Brubotics van VUB Brussel 

> In NL eerste initiatieven gericht op entertainment en 

publiciteit (bv. opening events, o.a. Pepper bij van Haren)

> TMO DevelopmentLAB richt zich sinds vorig jaar met 

onderzoek op service robotics



doelstelling robotics-onderzoeken door TMO:

tot op heden (2017/2018) vooral: kwalitatieve exploratie van 

mogelijkheden van inzet in omnichannel journey

op dit moment (2018): 1e kwantitatief geënt 

validatie-onderzoek (door mastergroep)



CASES:

Pepper Beam Telepresence NAO.. SANBOT 

Hout Brox Piet Zoomers             Van Tilburg     Passage

Bijenkorf         Intratuin, Kabinet



Real life

LAB’s



- 50 passanten en bezoekers

- alle Hout-Brox mdw, Uden

Pepper – Hout Brox (2017)

i.s.m. Cap Gemini





Rating kansen
van service 
toepassingen





Pepper – aandachtspunten & organisatie

> Software nog niet gebruikersvriendelijk, veel tijd om te 

programmeren + veel specialistische kennis vereist

> Nog niet betrouwbaar om emoties van klanten te 

herkennen

> Gevoelig voor c.q. afgeleid door omgevingsgeluiden

> Touchscreen werkt nog niet stabiel

> Real-time connectie met ERP-systeem nog niet snel, met 

genoeg capaciteit en stabiel genoeg, waardoor simultane 

voorraad-raadpleging nog niet werkt

> AI-mogelijkheden nog in kinderschoenen -> kansen in 

lerend vermogen uit informatie van gebruiker

> Angst medewerkers over hun baan 



Pepper – Bijenkorf (2018) 

i.s.m. Interactive Robots, Delft

Voor welke doelgroepen heeft Pepper
welke toegevoegde waarde, gekoppeld 
aan kennis over klantendata? Voor 
klanten als medewerkers? Waar voegt 
het waarde toe om het koopgemak van 
de klant te vergemakkelijken?



Pepper – Bijenkorf (2018) 





Beam-Telepresence

Intratuin en Piet Zoomers (2017)

i.s.m. Smart Robot Solutions

INTRATUIN:
In hoeverre kan een telepresence robot de klantwaarde voor 
Intratuin en het koopgemak voor haar bezoekers verhogen door 
middel van interactie? 

Kwalitatief onderzoek naar servicetoevoeging en waardering d.m.v. 
experiment en aanvullende diepte-interviews met 60 bezoekers van 
Intratuin Elst.

onderscheid gemaakt tussen drie serviceniveaus: 
- hoog serviceniveau (deskundige medewerker verleent maat service) 
- gemiddeld serviceniveau (onderzoeker verleent standaard service) 
- sociaal serviceniveau (indien bezoekers geen vragen hebben, maar 

wel een praatje willen maken met de robot). 



Beam-Telepresence Intratuin: 

servicebeleving en waardering











Telepresence -Piet Zoomers (‘17)



NAO – Van Tilburg (2018)

i.s.m. Interactive Robots, Delft

Kwalitatief onderzoek naar klantwaarde creatie d.m.v. beleving en 
serviceverhoging d.m.v. experiment o.b.v. diverse scripts, observatie 
en aanvullende focusgroepen met 138 bezoekers van de kindermode 
afdeling van Van Tilburg mode.



NAO – Van Tilburg (2018)

i.s.m. Interactive Robots, Delft

onderscheid gemaakt tussen scripts 
voor  beleving en service, o.a.: 

Service:
- Begroeten, wegwijzen, vertellen 

over lopende acties
- Informatie + hulp bij pashokjes 

en kassa 

Beleving:
- Dansen, spelen en Quiz afnemen 

bij en met  kinderen
- Kinderen zelf laten 

experimenteren met 
programmeren van de robot 



SANBOT – De Passage (2018)

i.s.m. Smart Robot Solutions

1e kwantitatief geënt validatie-onderzoek (door 

mastergroep)

doel van het onderzoek is om te achterhalen of het inzetten 
van de SANBOT bijdraagt aan positieve gedragsbeïnvloeding. 
Er wordt gekeken of een robot (SANBOT, scenario1, n=21.384) 
tot een betere gedragsbeïnvloeding leidt dan een traditioneel 
marketing middel (A0-posterbord, scenario2, n=21.347)

Communicatiefase Variabele

Cognitief (kennis) Attention

Affectief (gevoel) Intention

Conatief (gedrag) Action



SANBOT – De Passage (2018)

Scenario1: Robot zal kort moment dansen (stoppen = attention). Aansluitend 
zal er een reclame filmpje worden afgespeeld van de actie (geen menselijk 
ingrijpen en robot reageert niet op gedrag van passanten). Aan het eind van de 
advertentievideo komt er een QR-code op het tabletscherm van de robot. 
Mensen worden uitgenodigd om hier een foto van te maken (= intention).
Met vertoon van de code kunnen mensen gebruik maken van de actie en 
inwisselen in de winkels (= action)
Scenario2: stoppen bij bord met poster (attention), foto van QR-code maken 
(intention), inwisselen in winkel (= action)



wat brengt de toekomst ….. Vragen ?


