ROBOTISERING EN AUTOMATISERING

Tot ziens, Pepper! Totdat je
iets meer kunt!
Je hebt her en der robotjes in de supermarkt. Vaak in het buitenland, in Californië
of in Japan. Zoals Pepper. Maar: Pepper stopt ermee. En toch, dit komt eraan. Want
altijd hebben technologische vondsten mensen werk uit handen genomen.
Maar: willen we dat wel? Ja, zeggen Eelco Hos en BartFischer.
Door: Gé Lommen Foto’s: archief FoodPersonality

Tech in de super
Een vaste rubriek in FoodPersonality: ‘tech in de
super’. In de vorm van een interview. Met Eelco
Hos, van zijn eigen bedrijf Retail Innovation,
en Bart Fischer, van zijn eigen bedrijf 7BFT. Zij
dienen in deze rubriek als aanspreekpunt en/of
uitlegger over technologie in de supermarkt.
Eelco Hos en Bart Fischer hebben beiden
jarenlang voor AH gewerkt, op het snijvlak
van formule, operatie, winkelvoorziening
en projecten waarbij AH een technologie
uittestte. Sinds enkele jaren hebben zij dus
ieder hun eigen bedrijf, waarbij zij formules of
levensmiddelenfabrikanten adviseren op het
gebied van innovatie en technologie.

Pepper heeft even een sabbatical. Dat meldde de
Volkskrant een paar weken terug.
Pepper is een 1.20 m lang robotje. Soort Star
Wars-achtig uiterlijk. Voor de Star Wars-adepten:
een kruising tussen C-3PO en R2-D2.
Pepper is van het Japanse technologiebedrijf
SoftBank. Hij is er sinds 2014. En wordt/werd
gebruikt in scholen, ziekenhuizen, bankgebouwen
en ook in supermarkten. Vaak was hij gastheer
(of gastvrouw, dat laten we in het midden). Een
klant of bezoeker kan vragen aan Pepper stellen
en dan geeft Pepper in het ideale geval keurig
antwoord. Pepper is tot een knuffelmachientje
uitgegroeid. En knuffelobjecten, dat is wel ‘een
dingetje’ in de Japanse cultuur, waar Tamagotchi’s

Bart Fischer (l.) en Eelco Hos, in een ‘lab’ van Microsoft, dat hier allerlei technologische
toepassingen voor winkels onderzoekt.

ooit een rage waren en waar Japanse pubers
poppen hebben om van te houden, in plaats van
een ‘liefste’ om van te houden.
Eelco Hos zal ergens in de voorbereiding op dit
gesprek ook zeggen: “Ja, ook ik was een beetje
verliefd op Pepper.”
SoftBank stopt echter met Pepper. Tijdelijk, zegt
Softbank. Het bedrijf heeft zo’n 27.000 Pepperrobotjes verkocht, maar Pepper werkt niet
vlekkeloos en de verkoop schijnt zienderogen af
te nemen. SoftBank-watchers en techanalisten
denken dat Softbank er definitief mee stopt, maar
dat het bedrijf dat nu nog niet wil zeggen.
En dan hebben we nog Tally. Hij toert

rond in grote filialen van de Amerikaanse
supermarktketen Schnuck, een keten in de staten
Missouri, Illinois, Indiana en Wisconsin. En
hij houdt daar de out-of-stocks bij. Maar Tally
toert ook rond in een Decathlon-winkel in San
Francisco. En Tally maakt ook z’n rondjes in een
Carrefour in Dubai, Abu Dhabi of Qatar.
Gaat de robot de vakkenvuller vervangen? Of
iemand anders in de supermarkt?
Nee. Zeggen Eelco Hos en Bart Fischer. Althans,
nóg niet.
Fischer: “Weet jij nog, Eelco, dat er een keer op
de Expo in Milaan een soort robot te zien was die
appels pakte van een agf-presentatie van Coop

26
FoodPersonality juli/augustus 2021

26-29_tech-Hos-Fisher.indd 26

20-07-2021 10:56

Dat witte mannetje…. is robot Pepper. Een robot van het Japanse techbedrijf SoftBank.
Pepper staat hier in een Aziatische supermarkt koffie van Nescafé te promoten.
En dat wit-rode langwerpige wiebelding op de foto hieronder is Tally, ook een robot.
Tally houdt in de Amerikaanse formule Schnuck’s en in een Carrefour in de Verenigde
Arabische Emiraten bij of er out-of-stocks zijn.
Maar – zeggen Hos en Fischer – dat is allemaal geen onverdeeld succes.

‘Als het werk is
aangepast aan de
robot, prima. Als
de robot zich aan
het werk moet
aanpassen: lukt niet’
Italia? Het sloeg nergens op.”
Hos: “Ja, en als je van die robot dan zou willen
dat-ie ook bananen zou oppakken, dan zou je
‘m helemaal opnieuw moeten programmeren.
Want een banaan of een appel, dat verschil is
voor een robot gewoonweg niet te doen. Een
robot als vervanger van de mens, al is het maar
voor een eenvoudige taak: je haalt je enorme
hoofdbrekers op je hals. Albert Heijn, maar ook
andere supermarkten in Nederland hebben met
robotschrobmachines gewerkt. Maar zo’n robot
die de vloer schoonmaakt, kan zich nog niet
genoeg aan een veranderde situatie aanpassen.
Op dag a staat op die-en-die plek een actiedisplay.
Kun je inprogrammeren. Maar op dag b staan er
opeens meer actiedisplays, en ook nog eens op

andere plaatsen in die supermarkt. Of iemand
heeft iets verplaatst. Van te veel veranderingen
tegelijk slaat een robotschoonmaker op tilt. Zo’n
robot ‘leest’ de randen van de schappen, maar
houdt ook een ruimtelijke veiligheidsmarge
aan, met behulp van sensoren. Maar: stellingen
op pootjes, zoals bepaalde onderdelen van de
broodafdeling: daar kan-ie niks mee. Of stel, er
ligt een stukje karton op de vloer. Iemand die
schoonmaakt, raapt gewoon dat stukje karton op.
Maar een robot niet, die gaat bliepen, vanwege
die veiligheidsmarge. De sensoren laten hem
dan stoppen. En dus kom je dan ’s ochtends
na de opening van je winkel je robot tegen die
ergens in een hoekje staat, bliep-bliep-bliep,
met de boodschap ‘error’ op zijn display. Of

nog vervelender, hij sleept het stuk karton mee
onder zijn wisser en trekt een natte, vieze streep
van een paar honderd meter door je winkel.
Voorlopig is niets verfijnder dan het menselijk
oog. In de Nederlandse supermarkt is de mens
onvervangbaar.”
Dus: afschrijven, die robots?
Hos: “Ho, niet te snel. De kernboodschap van de
situatie van vandaag is: breng je het werk naar de
robot, dan doet hij dat werk, zoals geen mens dat
kan doen. Maar breng je de robot naar het werk,
dan lukt het hem nog niet om dat werk naar
behoren uit te voeren. Als het werk is aangepast
aan de robot, prima. Als de robot zich aan het
werk moet aanpassen: lukt niet.”
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Voorbeelden van robotisering en automatisering die wél al werken: robots hebben het werk van dc-medewerkers hier overgenomen. Het gaat hier om dc’s van
het Chinese JD.com.
En, op de pagina hiernaast:: sinds deze maand is Rewe een test aan het doen met een ‘zelfrijdende winkel’. Een ‘snackmobiel’, aldus Rewe zelf. Hij rijdt rond op
het terrein van ‘Carlswerk’, in Keulen, de stad waar ook het hoofdkantoor van Rewe staat. Carlswerk is een oud en voormalig industrieel complex, dat vandaag
de dag uit allemaal bedrijfsverzamelpanden bestaat. Dit zelfrijdende autootje bevat snacks, zoetwaren en dranken. Als je ernaar zwaait, stopt hij voor je en dan
kun je kiezen en je aankoop doen. Betalen: contactloos. Het autootje heeft een maximumsnelheid van 6 km per uur en rijdt in vaste rondjes over het complex,
van 10 uur ’s ochtends tot 4 uur ’s middags. Tijdens de eerste weken van deze test is er nog wel een begeleider bij, ondanks alle sensoren en camera’s.

Maar wel in dc’s, of dat nu Amazon is of Albert
Heijn, of Alibaba of JD.com.
Fischer: “Als de werkzaamheden voorspelbaar
zijn en sterk repeterend, dan is de robot ‘de
perfecte werknemer’. Zoals Eelco het zegt: breng
het werk naar de robot en het is goed, breng de
robot naar het werk en het gaat niet goed. Zo’n
kartonnetje alleen al… Maar in de auto-industrie
of in de computerchipsproductie zie je steeds
meer robots.”
En gaten in de voorraden van de supermarkt
signaleren?
Hos: “Nog te ingewikkeld nu. Het gebeurt wel,
maar je moet dat een medewerker toch nog
laten nakijken. De kans op fouten is nog steeds
te groot. Schappen hebben afwijkingen, je hebt
wellicht rariteiten na een dag klanten over de
vloer. Er kan van alles verkeerd gesignaleerd
worden. En dan levert zo’n robot geen besparing
op, nee, hij kóst alleen maar geld.”
De robot in de supermarkt is nu nóg een brug te
ver.
Fischer: “Klopt. Maar technologiebedrijven
blijven natuurlijk aan robots sleutelen. En op een
gegeven moment is het zo ver dat de robot die
ene taak vlekkeloos uitvoert. Nu nog niet. En we
weten ook niet wanneer dat wél zo is.”
Hos: “Vergelijk het met de elektronische
schaplabels. Ze waren duur en het was niet
duidelijk wat je ermee kon, nou ja, prijzen in alle
filialen tonen en veranderen. Maar dat voordeel
woog niet op tegen de kosten. Inmiddels zijn de

kosten lager, moeten supermarkten steeds vaker
in de concurrentiestrijd hun prijzen aanpassen
en zo hebben die labels steeds meer voordelen,
in een omgeving waarin steeds meer technologie
verlangd wordt. De situatie verandert, er komt
een ‘tipping point’ en dan is het binnen korte tijd
overal te zien.
O ja, nog even over die robotschrobmachines:
voor de Nederlandse supermarkten zijn het nog
geen ideale apparaten. Maar dat komt ook door
de Nederlandse supermarktsector, veelal kleinere
winkels en op elke hoek wel een vestiging. Kijk je
nou naar de VS: Walmart gebruikt ze. Denk aan
die Walmart Superstores van zeg 20.000 m2 vvo.
Niet alle Walmart-winkels zijn zo groot, maar in
die grote vestigingen loont het zich kennelijk wel.
Ik moet meteen ook denken aan die karretjes
die in dc’s orderpickers volgen. Ze houden veilig
afstand, maar ze zijn zo geprogrammeerd dat
ze dicht bij een orderpicker blijven en ze blijven
hem of haar volgen, waar hij of zij ook maar
heen loopt. Dat is ook de bedoeling, want de
orderpicker gebruikt dat wagentje om de gepickte
producten op te leggen.”
Fischer: “Ja, het maakt het werk van de
orderpicker veel makkelijker. We zien dus steeds
meer ‘arbeidsomgevingen’ waarbij een robot
de mens in z’n werk helpt. En als we dat geen
robot kunnen noemen, dan noemen we het een
geautomatiseerd apparaat. In de techwereld
zijn ze het niet eens over de vraag wanneer je
een apparaat een robot noemt of niet. Lijkt de
machine op een mens, of lijken de handelingen
van een machine op de handelingen van een

mens? Maar dat gaat nu even voorbij aan ons
onderwerp.”
Ik las een prikkelende opmerking in Distrifood
twee maanden terug. Bedrijven als AH,
Jumbo, Plus of Picnic bouwen steeds meer
gemechaniseerde dc’s, e-commerce hubs of
fulfilment centres, maar een disruptieknaap als
Gorillas heeft ‘dark stores’ waar jonge mensen
als ‘bezorgrugzakkenvuller’ fungeren. Nou, dat
woord verzin ik nu even. Maar ik bedoel: niks
automatisering…
Fischer: “Ja, maar dat kan een kwestie van tijd
zijn. Gorillas heeft herhaaldelijk gemeld dat
het de medewerkers van die dark stores en die
fietskoeriers wil laten doorgroeien naar andere
rollen binnen het bedrijf. Het kan best zo zijn dat
als de investering rond te rekenen is en de schaal
groter wordt, die dark stores een ‘vulrobot’ zullen
gebruiken. Nu nog niet, maar dat kan best nog
komen.”
Hos: “Gorillas wil ook snel in veel steden starten,
in zeer uiteenlopende locaties. Dat lukt eigenlijk
alleen als je mensen het werk laat uitvoeren. En
als je een stad of locatie weer moet sluiten, dan is
je desinvestering minimaal.”
Fischer: “Eelco, hoe heet die man ook alweer die
jaren geleden verantwoordelijk was voor Ahold
in de VS en die nu Take-off Technology doet…?”
Hos: “Eh, kom ik nu even niet op.”
Fischer: “Ik ook niet. Nou ja, díe man dus,
investeert nu in de robotisering van kleine
buurtwinkels in grote steden, alles zo
gemechaniseerd en geautomatiseerd mogelijk,
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