
UNITED RETAIL KLAAR VOOR HET MOMENT DAT 'VOICE' GEMEENGOED WORDT

TECHNOLOGIE

TEKST: Tim de Vogel

Ondernemersorganisatie United Retail introduceerde recent een spraakgestuurde applicatie ( voice 

app), waarmee de consument snel en eenvoudig een reparatieverzoek kan indienen bij een vakman. 

Niet omdat United Retail verwacht dat hiervan meteen massaal gebruik zal worden gemaakt, maar om 

wél klaar te zijn voor de nabije toekomst.

E libert Beukens, E-commerce Manager bij United Retail 

(Electro World, Dé Witgoed Specialist en Inkooprelaties), 

is onder meer verantwoordelijk voor het ontwikkelen van 

nieuwe technieken die hij en zijn team inzetten om huidige- en 

nieuwe klanten in contact te brengen met alle services 

en producten die de bij United aangesloten onderne-

mers te bieden hebben. Hij staat dan ook aan de basis 

van Reparatievakman.nl, het United consumentenplat-

form voor het indienen van reparatieverzoeken, en is 

daarom nauw betrokken bij de ontwikkelde voice app.

Ervaring opdoen
Beukens legt uit dat voice assistants (virtuele spraakas-

sistenten waardoor je in staat wordt gesteld om met 

apparaten te praten) in opkomst zijn. “Het is nog niet 

zo dat ze gemeengoed zijn. Hier is het nog te vroeg 

voor. Maar kijkend naar de toekomst verwachten wij 

een verdere revolutie in de informatiebehoefte en de 

manier van zoeken door de consument.

Voor United Retail en onze aangesloten onderne-

mers is het belangrijk om hierop voorbereid te zijn. 

Om deze reden zijn we dan ook een voice app gaan 

ontwikkelen. We willen in een vroeg stadium ervaring 

opdoen om klaar te zijn als ‘spraakgestuurd handelen’ 

ingeburgerd raakt.”

Door in een relatief vroeg stadium deze voice app te 

hebben gelanceerd, wil de organisatie ook bereiken 

dat de voice assistants ‘Reparatievakman’ gaan zien 

als autoriteit. Het doel moet zijn dat de voice app van 

United Retail standaard als resultaat uitgeserveerd 

wordt op het moment dat de consument op zoek is 

naar een vakman voor huishoudelijke apparaten.

Beukens: “Binnen de voice assistants zal het nog belangrijker 

worden dat je gezien wordt als dé autoriteit om zo de kans te 

vergroten dat je onder de aandacht komt van je doelgroep. Het 

is namelijk niet zo dat we dit ergens kunnen vastleggen richting 

de voice assistants. Door nu al aanwezig te zijn en gebruikt te 

kunnen worden door consumenten, wordt de kans vergroot 

dat we straks bij een spraakgestuurde zoekopdracht als ‘Hey 

Google, praat met Reparatievakman’ direct bij de doelgroep 

onder de aandacht komen.”

Eigen ondernemers
Terwijl we Elibert spreken op het kantoor van United Retail in 

Huizen, ontwaakt een slimme speaker van LG en begint vragen 

te stellen. Het apparaat heeft ‘Hey Google’ gehoord. Snel staat 

Beukens op om voor nu even de speaker uit te schakelen, 

zodat we het gesprek samen met hem kunnen voortzetten in 

plaats van met de voice assistant van Google. 

“Er komt een tijd waarin het gebruik van dit soort apparaten 

gemeengoed wordt”, zegt hij. “Om onze ondernemers hiervan 

bewust te maken, is deze presentatie gemaakt waar zij zelf de 

voice app kunnen uitproberen met deze slimme speaker.”

Lees verder op pag 40

‘HEY GOOGLE, PRAAT MET REPARATIEVAKMAN’
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