
Starters met 0-5 jaar werkervaring die op  
zichzelf wonen en waarvan het gedrag omtrent boodschappen 
doen nog open ligt. Ze hebben nog geen vaste gewoontes 
ontwikkeld met betrekking tot boodschappen en zijn hierin nog 

beïnvloedbaar. De doelgroep is toekomstgericht en het  
merendeel bezit een smartphone. 
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“Na een drukke werkweek  
wil ik niet onnodig lang met  

boodschappen bezig zijn.”

“Ik haal na mijn werk 
snel boodschappen voor  

het avondeten.”

“Ik wil zo min mogelijk  
moeite doen om iets lekkers  

op tafel te zetten.”

“Ik kook vaak  
dezelfde gerechten,  
ook al heb ik veel tijd”
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Hoe sluit Appie in de toekomst 
aan op de behoeftes en wensen 
van de klanten van Albert Heijn?

Duidelijke groei online 
boodschappen in  

Nederland

Bijna 1 op 5  
Nederlanders doen  

online boodschappen

86% van de  
Nederlanders heeft een  

Smartphone

Er is steeds meer  
behoefte aan een  

gezonde levensstijl

FRUSTRATIONS
• Gebrek aan inspiratie voor het eten  

bij het plannen van de week. 
• Als ik aan het einde van het winkelen  

erachter kom dat ik iets aan het  
begin ben vergeten.

APP FEATURES
• Inspiratie makkelijke maaltijden. 

• Het idee dat het op looproute gesorteerd 
kan worden vind ik erg prettig.

• Per dag een voorstel voor wat je  
zou kunnen maken.

GOALS
• Op een gestructureerde  

manier de boodschappen voor  
de hele week halen.

• Makkelijk en vooral snel door  
de winkel.

PLEASURES
• Als ik thuis kom uit mijn werk en  

dat dan het eten al klaar staat.  
• Snel klaar zijn met alle boodschappen,  
zodat ik de rest van de week niet meer  

hoef te gaan.   

ONZE F CUS
DE EFFICIËNTE BOODSCHAPPER
Doordat ik fulltime werk, heb ik doordeweeks weinig tijd om bood-
schappen te doen. Hierdoor haal ik op zaterdag mijn boodschappen 
voor de hele week. Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om  
online mijn boodschappen te doen, maar de verzendkosten houden 
mij daarin tegen. Om niets te vergeten, maak ik van te voren altijd 
boodschappenlijstjes. Toch loop ik vaak veel rondjes door de 
winkel. Het liefst ben ik zo snel mogelijk weer uit de winkel. 
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ESTHER HOEBOER MARA KAMPEN MARLON VAN MAAREN LAILA MUURLING

PERSOONLIJK

EFFICIËNT

Verschillende gebruikers hebben verschillende behoeftes.
Het is belangrijk dat content persoonlijk afgestemd 
wordt en dat het hierdoor voor iedereen bereikbaar is.

Weekschema samenstellen

Recepten speciaal voor jou uitgezocht

Online bestellen, looproute, zelfscanner

Door tijdgebrek is er behoefte aan structuur.  
Een persoonlijke structuur zorgt voor regelmaat en  

een geordende week. 

De gebruiker wilt in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk  
bereiken. Boodschappen doen moet efficiënt  
uitgevoerd kunnen worden.

GUIDING 
PRINCIPLES

GESTRUCTUREERD

Totaalbedrag in boodschappenlijst

OVERZICHTELIJK
Wanneer er een duidelijk overzicht is, zie je minder  
snel iets over het hoofd. Hierdoor kan hij gemakkelijk  

en snel zien wat er is.

Inspirerende receptsuggesties

De gebruiker heeft behoefte aan inspiratie,  
hierdoor kunnen er meer mogelijkheden worden ontdekt.  

Dit zorgt voor meer variatie en nieuwe ideeën.

INSPIREREND


