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Kenniscreatie & Innovatie

Op welke thema’s is behoefte aan meer kennis dmv intervisies, kennissessies of onderzoek?

ü Online platform ontwikkeling
ü Innovatie niet als vijand
ü Veiligheid (zowel fysiek als online)
ü Skills (business skills, e-commerce, positief sexy)
ü Big data (actualiteit) ontsluiten relevantie voor wie
ü Businessmodelling, nieuw ondernemerschap, ook kosten
ü Co-creatie (creatief en empathie)
ü Omnichannel (nieuw businessmodellen)
ü Robottechnologie (complementair + klant conversie)
ü Incrementele innovatie
ü Klant technologie
ü Huren database 
ü Omzet, waar komt deze vandaan, pintransactie
ü Consumentendata / inzichten
ü Forecast innovatie / data / retail index
ü Stadslogistiek (omnichannel, gehele goederenstroom, duurzaam)
ü Online mobile applicaties en relatie met fysiek
ü Paymentless retail
ü Sociale domein zzp-ers en arbeidschap mbt leverancier van pakketten



Kenniscreatie & Innovatie

Vervolg thema’s
ü Innovatie mindset (methodiek ontwikkeling)
ü Samenwerking vanuit retailers lokaal (tools platform communicatie)
ü Multiecultariteit
ü Innovatie in de keten vastgoed – retail – waarde creatie – brands
ü Middelgrote steden problematiek
ü Keten -> Mono brand stores  .. Fysiek
ü Blurring in de praktijk
ü Hoe blijf je als werkgever aantrekkelijk
ü Lokale betrokkenheid + samenwerking
ü Ondernemers van elkaar laten leren
ü Vernieuwende retail concepten
ü Isolement MKB hoe daar uit te halen
ü Hoe kan innovatie zorgen voor versterking (angst)
ü Communicatie netwerk social voor retailer.
ü Lokale identiteit / diversiteit aanbod.
ü Maatschappelijke rol retail
ü Kloof generatie retailer – consument
ü Doelgroepen analyse geeft inzichten en skills
ü Nieuwe retailers -> studenten – ondernemers
ü Brandstrategy
ü Innovatie belevingswaarde
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Vervolg thema’s

ü Stadslogistiek / beleving
ü Online instore / mobiel / paymattens retail
ü Verduurzaming & circulaire economie
ü Arbeidsverhoudingen / zzp
ü Digitale business skills
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Welke vraagstukken spelen er in de retailsector waar innoveren een rol speelt
ü Drivers samenwerking en lokale betrokkenheid (dorpsgevoel)
ü Hoe leer je samenwerken
ü Wat kunnen we leren van dorpen mbt samenwerken
ü Vervoersbewegingen van en naar reduceren.
ü Hoe spelen we in op off en online distributie journey
ü Hoe krijg je de retailer in beweging voor de toekomst
ü Hoe zien nieuwe businessmodellen eruit om te starten en /  of te groeien als retailer
ü Hoe kan je de risico’s verleggen en mogelijkheden creeeren
ü Retailconcepten zijn 24/7 proof en opschalen
ü Vermogen om snel te schakelen tussen of combi van businessmodellen
ü Learnings van internationale successen in labs toetsen
ü Hoe ga je om met de menselijke factor van de ondernemer bij innovatie implementatie, welke competenties?
ü Methodiek Retail deconstrueren om weer te construeren. Proof of the pudding
ü Digitaal – fysiek
ü Blurring 
ü Hoe kun je als ontmoetingspunt een betere verblijfsklimaat realiseren.
ü Perspectieven methodiek ontwikkelen mbt stakeholders.
Diversiteit, creativiteit, innovatie binnen de organisatie, anders denken.
Wat leeft er bij de ketens? 
Wat vinden ze relevant om lokaal betrokken te zijn. Isolement.
Grote ontline platforms, handelingsperspectieven van kleine retailers.
Hoe gaan we wgb compact maken
Hoe zet ik een wgb op de kaart positionering particulieren vastgoedeigenaren meer betrokken.
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Welke innovatie thema’s binnen de retail verdienen extra aandacht van uit de retailagenda in de 
vorm van een living lab?

Mens
ü Skills
ü Personeel
ü Mindset
ü Samenwerking / netwerken
ü Retailer sexy beroep

Winkel
ü Concepten
ü Busnissmodel
ü Technologie
ü Rolmerken
ü omnichanel

Winkelomgeving (gebied stad regio)
ü Samenwerking
ü Communicatietools
ü smartcity
ü Lokale identiteit
ü Programmering activiteiten
ü Belevingswaarde
ü Wenkend perspectief, nieuw speelverlof
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Vervolg thema’s

De hele keten
ü Betalen, technologie
ü Veiligheid online en offline
ü Distributie + logistiek + goederen + mensen
ü Maatschappelijke impact
ü Vastgoed – retail, business model, waarde, duurzaam

Data nu en forecasting
ü Consument
ü Huur en omzet
ü Impactanalyse en tools
ü Ontsluiting van kennis



Innovatie

Aanpak naar living labs

ü Best practices
ü Sexy retail landschap
ü Wat kun je er morgen mee
ü Verplaatsbaarheid van living labs
ü Laagdrempelige toegang tot kennis
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