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We, myself & A.I.
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fygitale koppoter



fygitaal



Amazon Bookstore/Pop-Up Store/4-Star Store (USA) fygitaal



fygitaal



“The percentage of 
American consumers 
shopping at bricks-
and-mortar stores 
weekly increased 

from 36% (2014) to 
44% (2018).” 

PWC (2018)

yoghurt steden



“In 2020 over 85% 
of sales will still be 
made offline … But 

nearly all will be 
influenced by the 

digital!” 

Google (2016)

yoghurt steden



“In 2016 gingen 
meer Belgen naar 

lokale, fysieke 
winkels (slagers, 
bakkers, buurt-
supers …) en 

(openlucht) markten 
dan in 2015.” 

NSZ/Unizo (2017)

yoghurt steden



“2017 was het 
eerste jaar sinds 

2002 waarin méér 
Belgen dan het jaar 

voordien een 
fysieke reiswinkel 
hebben bezocht!” 

VVR (2018)

yoghurt steden



‘yoghurt steden’ 
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België 2017 >
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WE



master 
boomers

baby-
bloomers

me-topia



we-topia

millennials



Hoe meer we delen, des te meer we hebben.

we-topia



Car2Go (BMW)



“In 2011 waren in de 
EU ongeveer 

700.000 betalende 
autodeel-klanten.  

Nu zijn het er 
ongeveer 11 miljoen, 
en tegen 2020 naar 

verwachting 15 
miljoen.” 

Frost & Sullivan (2017)

wereld-wij-web



“In 2000 was 44% 
van de mannen 
tussen 18 en 29 
geïnteresseerd 

in auto’s. 
  

In 2016 was dit 
percentage niet 
meer dan 31%!” 

Institut für Demoskopie 
(Duitsland)

wereld-wij-web



“In 1983 had 46,2% 
van de 16-jarigen 
een autorijbewijs. 

  
In 2014 niet meer 

dan 24,5% …” 

Census Bureau (USA)

wereld-wij-web



WeWork (world wide)) wereld-wij-web



Lulu Dans Ma Rue (Parijs) fygitaal



Student Hotels (Europa) fygitaal





WZC Humanitas, Deventer (NL) post-ownership



Nesterly (USA) post-ownership



post-ownership



MYSELF



Technologische veranderingen hebben de 
consument de instrumenten gegeven om de/hun 

wereld op een intuïtieve manier te vormen.

one size fits none



Technologische veranderingen hebben de 
consument de instrumenten gegeven om de/hun 

wereld op een intuïtieve manier te vormen.

relevantie denken



Intuïtieve technologieZoZoSuit (Japan)



Habit DNA (USA) educated eating



educated eatingThriva & VitaMojo (UK)



educated eatingThryve (USA)



A.I.



algorithm is a dancer

Choreografie van numerieke codes.



Daybreaker & IBM Watson (worldwide) algorithm is a dancer



algorithm is a dancer



algorithm is a dancer



verweven intelligentie

De ‘close harmony’ tussen sociale, 
emotionele en artificiële intelligentie.



verweven intelligentie



verweven intelligentie





‘Hospitality’ draait om de meest menselijke trek : 

EMPATHIE



How different are ‘modern’ times?


