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1 Voorwoord
Voor u ligt het afstudeeronderzoek ‘AR in de Finance Sector’. Dit onderzoek is
geschreven door Kyllian Lockefeer, vanuit de opleiding Communication en Multimedia
Design, gevestigd op Avans in Breda.

Het onderzoeksrapport komt voort uit opdracht van Avans, Breda en Iquality Business
Solutions BV te Nijmegen. Het onderzoeksrapport is bestemd voor het bedrijf Freo en
zijn (potentiële) klanten, ook wel de doelgroep genoemd. Freo is een klant van Iquality
Business Solutions BV waardoor ik in aanraking kwam met dit bedrijf en hun
vraagstuk.

Dankbetuigingen gaan uit naar meerdere personen die mede tot de totstandkoming
van dit rapport hebben gezorgd.
Allereerst Iquality en met name Remco van Toor voor de begeleiding en sturing tijdens
dit onderzoek. Remco heeft mij niet alleen in het onderzoek zelf gestuurd, maar ook in
alle administratieve zaken eromheen qua planning, werken met Azure DevOps en
sprints. Daarnaast wil ik Ria van Ooijen en Wander Eikelboom bedanken voor de
begeleiding vanuit school.

Ik wens u veel leesplezier!
Nijmegen, januari 2022
Kyllian Lockefeer
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2 Samenvatting
2.1 Vraagstuk
In dit afstudeeronderzoek wordt onderzocht hoe AR de financiële sector kan
ondersteunen. In dit onderzoek wordt er gefocust op het bedrijf Freo AR (potentiële)
klanten van Freo kan aantrekken en ondersteunen bij het afsluiten van een lening.

Aan de hand van de hoofdvraag:
“Hoe kan AR de aandacht van de customer base en nieuwe klanten van Freo
trekken en hen enthousiasmeren en ondersteunen bij het afsluiten van een lening
op een bepaald product, en het product en de bijkomende gegevens direct
overzichtelijk inzichtelijk toonbaar maken voor deze klanten?”

is onderzocht wat hiervoor eventuele oplossingen en inzetbare ontwerpen kunnen zijn.

Binnen de financiële sector wordt er momenteel niet tot zelden gebruik gemaakt van
AR en zijn niet alle producten (met bijkomende gegevens) waarvoor klanten een lening
willen afsluiten in beeld te brengen.

2.2 Onderzoeksactiviteiten & Conclusies
Aan de hand uit field- en deskresearch, gesprekken en interviews is er onderzoek
gedaan naar de bestaande voorbeelden (marktonderzoek), behoeftes van de klant en
de ontwikkelingen op AR gebied voor nu en de toekomst. Deze resultaten zijn verder
onderzocht door diverse tests die zijn uitgevoerd om tot een oplossing te kunnen
komen voor de hoofdvraag.

2.3 Prototypes
Naar aanleiding van het onderzoek en de diverse experimenten zijn er verschillende
prototypes ontworpen om AR te koppelen met het aanvragen van leningen en concreet
maken van leengegevens via Freo.
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Uit elk prototype en ontwerp zijn waardevolle elementen gehaald , maar ook
ervaringen en kennis op technisch gebied, die samengevoegd zijn in het eindontwerp.
Zoals de UI van de app naar het AR gedeelte trekken in plaats van deze als “standaard
app” UI te gebruiken, en de meerdere lagen AR die in de app zitten.

2.4 Ontwerp oplossing
FreoAR is een applicatie die gebruikt maakt van object herkenning en augmented
reality om de gebruiker een natuurlijke ervaring te geven bij het bekijken van objecten,
zoals auto’s, keukens, banken, en andere producten waar een lening voor
aangevraagd zou kunnen worden door een gebruiker. Deze objecten worden
gehighlight door een digitale laag over het object in kwestie te plaatsen. De gebruiker
kan bij een object dan een leenbedrag en maandbedrag invoeren. Zo wordt al de hele
lening gelijk berekend

Mocht de klant van Freo toch nog twijfelen, kan de klant een gescand object opslaan
als favoriet. Deze favorieten kunnen op een later tijdstip, zoals bij de klant thuis, nog
een keer bekeken worden in AR. De bezichtigde keuken kan vervolgens geplaatst
worden op de plek van de huidige keuken van de klant, of de nieuwe gescande auto is
alvast te bekijken op de oprit.
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4 Onderwerp
In dit afstudeeronderzoek wordt onderzocht hoe AR de financiële sector en zijn
customer base kan ondersteunen. In dit onderzoek wordt er gefocust op het bedrijf
Freo, die werkt met leningen en hoe AR klanten van Freo kan aantrekken en
ondersteunen bij het afsluiten van een lening.

4.1 Doelgroep & Stakeholders
4.1.1 Iquality
Iquality is veel bezig met innovatie en het kijken naar nieuwe technologieën. Ze
hebben de vraag vanuit klanten gekregen om te kijken wat dit soort technieken voor
hen kan zijn. Op dit moment heeft Iquality nog niet de specialisatie in nieuwe
technologieën wat de interesse wekte voor een samenwerking met dit afstudeer
onderzoek, gekoppeld aan een vraag van een klant.

Iquality’s motto is Get Smarter Every Day. Digitale technologie heeft steeds meer
invloed op de manier waarop mensen samen werken en leven. Voor bedrijven bepaalt
digitale technologie zelfs meer en meer de mate van hun succes. Bovendien verandert
de wereld continue. Dit betekent dat ook de ontwikkeling van software, apps en sites
geen eenmalige uitdaging of kans is, een continu proces. Iquality helpt deze bedrijven
digitale technologie zo in te zetten dat de ambities van de klant waargemaakt worden.
Daarbij kijkt Iquality altijd naar het totale plaatje van business, experience en
technologie.

Het doel bij Iquality is IT services verkopen, uiteindelijk willen zij een product of een
service die verkocht kan worden, Een product of service dat waarbij deze zo
laagdrempelig en toegankelijk mogelijk is.

4.1.2 Freo
Freo is een online leenspecialist (onderdeel van de Rabobank) voor particuliere
klanten waarbij klanten door middel van leendoelen (het aanvragen van een lening
voor een nieuwe auto, een boot een verbouwing of een keuken). Deze leendoelen zijn
gemaakt om een persoonlijkere ervaring te geven aan de klanten van Freo, maar
maakt geen verschil voor de berekening van de lening.
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Freo’s visie bestaat uit 4 hoofpunten: Persoonlijk, Voordelig, Zorgvuldig en Helder.
Lenen doet de klant van Freo niet elke dag. Juist daarom staan ze open voor
persoonlijke gesprekken om vragen te kunnen stellen over wat er allemaal wel en niet
mogelijk is. Daarnaast gelooft Freo in het boetevrij kunnen terugbetalen van een lening
(Voordelig). Vooraf controleert Freo ook zorgvuldig wie er een lening aanvraagt, zodat
de klant zeker weet dat hij of zij de lening terug kan betalen. Tot slot gelooft Freo in
helder communiceren naar de klant. Van tevoren weten wat er de klant aan toe is, of
als er iets veranderd het duidelijk laten weten.

Op de website kan de gebruiker kiezen voor een leendoel en krijgt dan een aantal
dingen te zien om in te vullen zoals een leenbedrag en een maandbedrag. Aan de
hand van deze informatie wordt er berekend hoelang het terugbetalen gaat duren en
wat de totale kosten zijn voor de lening.

Freo is al eerder bezig geweest om hun (potentiële) klanten een extra ervaring te
geven, maar dit leidde niet tot het gewenste resultaat. Zo wilde ze bij autodealers QRcodes op de auto plakken zodat de klanten dit kunnen scannen. Zodra dit gedaan
wordt zouden ze worden doorgestuurd naar de website van Freo met de juiste
categorie en leenbedrag van de auto. Achteraf bleek dit voor de dealership een hoop
werk om voor iedere auto een QR-code aan te maken en deze te plakken op de auto.
Dit laat wel zien dat Freo (en daarmee de Rabobank) al een tijd lang bezig zijn
geweest met het kijken wat verschillende technieken kunnen bijdragen aan de ervaring
die Freo haar klanten kan bieden. (Reijnen, 2021)

4.1.3 (Potentiële) klanten van Freo
De doelgroep van Freo is heel breed. In 2020 is er een onderzoek gedaan door Freo
genaamd: Het Grote Leenonderzoek 2020. Hierin is onderzoek gedaan naar de
doelgroep. Alle gegevens hieronder zijn eigen conclusies die zijn getrokken op basis
van dat onderzoek. Meer mag hier niet over gezegd worden, omdat het onderzoek zelf
niet openbaar gemaakt is.

60% van de ondervraagde hebben een koophuis. Dit is een goed punt om mee te
nemen, aangezien een waardevermeerdering door bijvoorbeeld een verbouwing veel
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oplevert mocht het huis verkocht worden. Daarnaast is te zien dat de gemiddelde
leeftijd aan de hogere kant ligt (40% van 35 tot 54 en 39% van 55+).

Voor dit onderzoek is het mogelijk om te kijken hoe bestaande klanten (deze klanten
kunnen van Freo zijn of van een andere kredietverstrekker zijn) of kijken naar nieuwe
potentiële klanten. Iets meer dan 20% van de ondervraagde met een lening zijn onder
de 35. Hier kan dus goed op ingespeeld worden door een nieuwe techniek toe te
passen, die aansluit bij de interesses en technologisch kunnen van deze doelgroep.

Daarnaast zijn veel mensen van deze leeftijd op zoek naar een (starters)woning. Hier
komen veel kosten kijken. Denk niet alleen aan de woning zelf, maar vaak ook het
vernieuwen van belangrijke ruimtes zoals een badkamer, keuken of isolering. Bij dit
soort zaken zou een lening mogelijk zijn om de potentiële klant te ondersteunen in zijn
of haar wensen.
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5 Probleemstelling
We kennen allemaal de tune op de tv of de radio, na de reclame van die ene flatscreen
of nieuw uitgebrachte auto ‘Let op geld lenen kost geld’. En hoewel lenen in de huidige
maatschappij steeds minder een ‘taboe’ blijkt te zijn (zo zien we steeds meer lease
auto’s en spreekt haast elke starter over de huidige hypotheek) zijn er toch ook
huiveringen of twijfels rondom het afsluiten van een lening. Deze zijn vaak gebaseerd
op angsten dat de lening niet (op tijd) afbetaald kan worden en daardoor hun spullen
kwijtraken. (Belles, 2019)

Daarnaast zit een deel van het probleem bij de bedrijven die wel gebruik willen maken
van nieuwe technieken, maar die nog niet de potentie van deze technieken kunnen
zien. Deze bedrijven zien vaak nog niet in hoe toegankelijk AR bijvoorbeeld is, hoeveel
mensen ze ermee kunnen bereiken, wat de effecten zijn van AR en hoe makkelijk AR
te gebruiken is. (Boers, 2021)

Ondanks dat je binnen (e-)commerce en
educatie verschillende voorbeelden hebt, valt dit
binnen de financiële sector enorm tegen.
Verschillende voorbeelden van bedrijven in de
(e-)commerce sector die wel gebruik maken van
AR is bijvoorbeeld de Ikea.

Met de wonen app van Ikea kan je meubels van
dit bedrijf op de vloer zetten of bijvoorbeeld

Figuur 1: Voorbeeld van hoe Ikea AR
gebruikt (Ikea, 2020)

schilderijen hangen aan de muur. Volgens Ikea
geeft dit een ‘betekenisvollere, persoonlijkere en speelsere ervaring’. (Ikea, 2020)

Zoals eerder genoemd, is AR in de financiële sector een relatief ongebruikt medium.
Dit zorgt voor een enorm gat waar bedrijven in deze sector op in zouden kunnen
spelen. Aansluitend hierop is de vraag vanuit Freo gekomen: Hoe kan Freo zijn klanten
een unieke en interactieve ervaring bieden tijdens het aanvragen van een lening, die
bijdraagt aan hun lange termijn visie?
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6 Doelstellingen
Om dit onderzoek te kaderen zijn er van tevoren verschillende doelstellingen opgesteld
om te kijken wat er aan het einde van dit onderzoek bereikt moet worden en waar er op
een later moment verder naar gekeken kan worden.

6.1 Korte termijn
1. Freo laten zien dat AR ook toepasbaar is binnen hun bedrijf.
2. De techniek verder onderzoeken en kijken waar de grenzen liggen van AR

6.2 Lange termijn
1. De financiële sector laten zien wat er allemaal mogelijk is als AR ingezet wordt
in deze sector.
2. Experimenteren met Webbased AR in plaats van Appbased AR

7 Visie
In eerdere onderzoeken en projecten is er al gewerkt met zowel AR als VR. Zo is er
gewerkt aan een webapp voor Brabantia waarbij de gebruiker direct vanuit zijn of haar
browser een prullenbak kan samenstellen en bekijken in AR. Hierbij komt dat de
daadwerkelijke grote van het fysieke product maar 1% verschilt met de digitale versie
Deze marge kan bijna weggelaten worden, maar zorgt wel voor een stijging van de
verkoop en tegelijk een daling van de hoeveelheid retourzendingen. (Boers, 2021)

Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de
wat minder serieuze AR oplossing zoals
LEGO die in zet. Hierbij worden LEGO
bouwwerken herkend en kunnen kinderen
hier spelletjes mee spelen. Dit zorgt ervoor
dat een LEGO set niet alleen maar plezier
geeft tijdens het in elkaar zetten van de set of
er mee gaan spelen, maar juist door er ook
game mechanics aan toe te voegen. In het
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geval van de boot hierboven moet de gebruiker verschillende spoken zoeken die
verstopt zijn.

En zo zie ik AR zelf ook voor me. In beide voorbeelden voegt AR op een waardevolle
manier iets toe aan de ervaring van de gebruiker. Gelukkig is AR al in verschillende
sectoren opkomend, zeker als het gaat om commerce of educatie. Hier zijn vele
voorbeelden te noemen waar de gebruiker een positiever ervaring kan beleven. Aan de
andere kant zien nog niet alle sectoren de toegevoegde waarde van AR. Misschien is
die er ook wel niet voor alle sectoren, maar hier kom ik wel als ontwerper naar voren.
Hoe kunnen opkomende technieken, zoals AR, zo breed mogelijk gebruikt worden dat
deze technieken het nieuwe normaal worden, zoals het jaren geleden ging met de
computer of de smartphone?

AR in de Finance Sector
Afstuderen, 1.2, Final
© Iquality Business Solutions BV

17-01-2022
Pagina 13 van
50

8 Onderzoeksvragen
8.1 Hoofdvraag
Tijdens dit onderzoek is mijn onderzoeksvraag een aantal keer aangescherpt en
veranderd. Dit is gebeurd door nieuwe inzichten die zijn bereikt door gesprekken te
voeren met de klant, stagebegeleider, experts en door het testen met prototypes.
Na verschillende iteraties is de hoofdvraag als volgt vormgegeven:
“Hoe kan AR de aandacht van (potentiële) klanten van Freo trekken, hen
enthousiasmeren en ondersteunen bij het afsluiten van een lening, en het product
met de bijkomende gegevens direct overzichtelijk toonbaar maken voor deze
klanten?”

8.2 Deelvragen
Na de inzichten die zijn verkregen na de verschillende gesprekken en de hoofdvraag,
zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1. Hoe kan een AR applicatie de (vanuit de klant) gewenste gegevens over een
object overzichtelijk toonbaar maken voor de klant?
2. Hoe kan AR ingezet worden in de financiële sector, en Freo in deze sector
onderscheiden door het gebruik van AR?
3. Hoe kan de inzet van AR in de financiële sector (potentiële) klanten
enthousiasmeren?
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9 Onderzoeksopzet
In dit onderzoek gaat er gekeken worden naar hoe gegevens uit een database of API
gepresenteerd kunnen worden door AR en object recognition te combineren. Zo
kunnen gebruikers in real time een product in beeld brengen om vervolgens in de
database het product op te zoeken.
Om het project te beginnen gaan er eerst gesprekken en zogenaamde ‘sparsessies’
plaatsvinden met de verschillende team leads van Iquality. Het bedrijf is opgedeeld in 4
klantenteams en 1 intern.

Deze teams worden ieder geleid door team leads die de verschillende teams
aansturen, maar ook in contact staan met de klant. Door eerst met deze personen in
gesprek te gaan, kan de opdracht beter geformuleerd gaan worden. Ook zorgt dit
ervoor dat er de mogelijkheid is voor een klant om aan te haken.
Uit de gesprekken met de verschillende klantenteams is er veel informatie gekomen
over de klanten. Zoals eerder genoemd is er gekozen voor Freo. Er zijn na de eerste
fase gesprekken plaatsgenomen met zowel het team als Freo, om te kijken wat zij voor
ogen hebben bij een prototype. Dit zal worden meegenomen in het brainstormen over
een oplossing van het aangegeven (onderzoeks-)probleem. Hierbij zullen verschillende
iteratie slagen worden ingezet.
In de 3e fase gaat deskresearch ook onderdeel uitmaken van dit onderzoek. Dit om
kennis te vergaren over de verschillende technieken (en bijkomende oorsprong,
motivaties) die het prototype, en testen hiervan, ondersteunen.

AR in de Finance Sector
Afstuderen, 1.2, Final
© Iquality Business Solutions BV

17-01-2022
Pagina 15 van
50

10 Theoretisch kader
In dit onderzoek is er vooral onderzoek gedaan naar de onderzoeksvraag door middel
van het maken van prototypes en het testen hiervan onder gebruikers en experts.
Deze onderzoeksmethodiek is ingezet omdat er binnen de huidige financiële sector
nog weinig ‘vernieuwende’ technieken (zoals AR) vastgelegd zijn of ingezet worden.
Dit zal later worden toegelicht in het verslag.

In het kort AR is een techniek waarbij er door middel van een device zoals een bril of
een telefoon een digitale laag of de echte wereld geplaatst wordt. Het kan dan hierbij
gaan om een meubelstuk dat digitaal in je woonkamer geplaatst wordt of een animatie
die op een object geplaatst wordt. Ondanks dat AR in de afgelopen jaren al enorm is
gegroeid, is er nog veel ruimte voor ontwikkeling. Een aantal van deze ontwikkelingen
zullen door tests in dit onderzoek naar voren gebracht worden waar vooraf nog geen
kennis van was. (Boers, 2021)
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10.1 Bestaande projecten
Tabel 1: Voorbeelden van AR en VR in de financiële sector

Techniek Bedrijf
VR TD Ameritrade

Korte beschrijving
Een immersieve VR ervaring voor gebruikers,
waarin gebruikers live de markt in de gaten kunnen
houden d.m.v. 3D grafieken

Swiss Bank

Een VR helm om een 360 graden trading muur te
createren voor gebruikers om de markt in de gaten
te houden

Payscout

Een manier om fysieke producten te betalen met
een Google Cardboard (kartonnen VR bril) die dan
weer werkt met Visa Checkout

PNB MetLife

Een persoonlijk gesprek met een verzekering
expert d.m.v. een VR Bril, waarin de expert een
avatar heeft, maar wordt ingesproken door een
medewerker

AR Axis Bank

Axis Bank gebruikt AR in hun app om een route uit
te stippelen van de huidige locatie van de gebruiker
naar de dichtstbijzijnde pinautomaat

Desjardins Bank

Een Augmented Reality assistent die mensen helpt
om spaarplannen op te stellen op basis van waar
ze zijn in hun leven

Visa

Onder het motto “Something New” heeft Visa een
dierentuin d.m.v. AR naar een winkelcentrum
gebracht.

Zoals in de tabel hierboven goed te zien is wordt er door de financiële sector gekeken
naar verschillende technieken zoals AR en VR, maar vooral bij VR is te zien dat deze
techniek “nuttig” ingezet kan worden binnen deze sector. Deze techniek voegt iets toe
aan de service die het bedrijf biedt in plaats van een marketing stunt wat wel te zien is
bij AR.
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Uit de projecten die op dit moment gebruikt worden binnen de financiële sector wordt
VR op dit moment het meest effectief ingezet. Dat wil niet zeggen dat VR ook de meest
voor de hand liggende optie is, vooral als het gaat om toegankelijkheid. VR brillen zijn
namelijk niet in ieder huishouden te vinden. Aan de andere kant heeft 90% van de
mensen tegenwoordig een mobiele telefoon tot zijn beschikking waar AR op mogelijk
is. Dit zorgt voor de mogelijkheid om klanten, ondanks dat het op dit moment minder
gebruikt wordt, wel mee te nemen in deze moderne technologie. (Boers, 2021)

10.2 AR voor de gebruiker
Uit een eerder onderzoek blijk dat de zelf gebruiker bepaalde verwachtingen en
wensen heeft als het gaat om een applicatie (in dit geval AR). Een groot deel van deze
onderzoeksresultaten zijn verkregen uit een onderzoek dat gedaan is door Tampere
University in Finland. In dit onderzoek is er een user study gedaan naar het gebruik
van AR, met de focus op winkelcentra. (Olsson, Lagerstam, Kärkkäinen, & VäänänenVainio-Mattila, 2011)

Voor de gebruiker is het belangrijk dat AR iets toevoegt, dat het een impactvolle
ervaring geeft en meerdere zintuigen prikkelt. Niet alleen een filmpje dat wordt
afgespeeld op een poster (Theatres, 2013), maar juist iets wat persoonlijk bij de
gebruiker past.

In het onderzoek van Tampere kwam er naar voren dat de gebruikers (of in dit geval
de ondervraagde) een bepaalde verwachting hadden. Deze verwachting lag vooral op
efficiëntie en het gebruik van relevante informatie voor dat moment.
“For example, the participants expected MAR services to catalyse experiences of
efficiency and empowerment, increased awareness and knowledge, intuitiveness,
and required them to be usable and offer relevant, personalised and reliable
content in a privacy-sensitive and safe way.” - (Olsson, Lagerstam, Kärkkäinen, &
Väänänen-Vainio-Mattila, 2011)

Hieronder is een overzicht te vinden van alle functionaliteiten met een korte
beschrijving hiervan die de gebruiker verwacht volgens dat onderzoek. Daarnaast zijn
er ook design requirements meegenomen in deze samenvatting. Deze kenmerken,
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verwachtingen en functionaliteiten zijn meegenomen in het ontwerp van het Proof of
Concept.

Figuur 3: Samenvatting van de gebruikersverwachtingen van AR (Olsson, Lagerstam, Kärkkäinen, &
Väänänen-Vainio-Mattila, 2011)
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10.3 AR voor bedrijven
In een interview met Yannick Boers, managing director bij Boldly-XR, zijn meerdere
vragen gesteld rondom het huidige gebruik en de toekomst van AR. In dit interview is
er besproken wat er in de toekomst mogelijk kan zijn voor bedrijven, om zo in te spelen
op het onderzoek en de hierbij opgestelde hoofdvraag.
‘AR is een technologie dat nog heel erg in opkomst is. niet alleen in populariteit,
maar ook zeker in vooruitgang in technologie. AR staat misschien dan wel niet
meer in de kinderschoenen, maar is ook nog lang niet aan het eind van zijn
ontwikkeling’. (Boers, 2021)

Boers benoemd ook dat het praktisch inzicht vanuit bedrijven enorm gaan groeien. Hoe
meer voorbeelden van AR op de markt komen, hoe meer de meerwaarde door
bedrijven gezien gaat worden. Wat kan AR voor mijn bedrijf betekenen is een hele
belangrijke vraag die steeds terug komt vanuit klanten. Hij benoemt hierbij ‘Eigenlijk
heel veel, maar dat verschilt per casus en per bedrijf. Wat voor het ene bedrijf werkt,
werkt niet voor het andere bedrijf’.

Daarnaast wordt er door Boers benoemd dat AR ook enorm toegankelijk is voor
bedrijven, of in ieder geval de technologie. Het wordt steeds makkelijker om voor AR te
gaan ontwikkelen. Zo worden de frameworks, zoals Vuforia, OpenXR en
ARFoundation steeds simpeler om aan de slag te gaan en een simpele en snelle
applicatie neer te zetten.
AR is op dit moment mogelijk op 97% van alle apparaten die mensen hebben. Denk
hierbij aan smartphones, tablets en laptops. “Dit gaat in de toekomst alleen nog maar
toenemen met de opkomst van de Metaverse. Zo is de Hololens een goed voorbeeld
van een wearable die steeds meer doorontwikkeld wordt’. (Boers, 2021)

In het interview wordt ook de AR innovatie, gelinkt aan bedrijven besproken.
Omdat AR ook nog in ontwikkeling is, zijn er ook nog veel innovaties mogelijk. Dit is
helaas wel afhankelijk van de grote bedrijven, zoals Google en Apple. Zij moeten de
technologie eerst beschikbaar maken voordat developers ermee aan de slag kunnen
gaan. Een goed voorbeeld hiervan is Webbased AR. Dit wil zeggen dat je in plaats van
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een applicatie maakt om AR te gebruiken je dit vanuit de browser kan doen. Zowel
Google als Apple hebben hier een oplossing voor ontwikkeld in zowel Google Chrome
als Safari.

Ook is er gevraagd naar verschillende sectoren en voorbeelden, het meest opvallende
was dat er in de financiële sector volgens Boers nog helemaal niks gedaan wordt met
AR. Er ligt hier een hele markt open voor deze technologie. Waarschijnlijk komt dit
door een verkeerd beeld wat mensen hebben bij dit soort technologieën. Niet alleen bij
AR maar ook bij VR kan dit het probleem zijn. Desondanks blijkt wel dat er een start is
gemaakt met het gebruik van AR en VR in de financiële sector. Dit is terug te lezen in
het hoofdstuk hierboven.
“Een goed voorbeeld was de opkomst van de kartonnen VR brillen waar je je telefoon
in kon doen. Mensen zetten die brillen op, verwachten een geweldige ervaring maar
worden kotsmisselijk door de slechte uitwerking van de brillen. Dit heeft een
grote invloed gehad op hoe serieus dit soort technieken worden gezien door bedrijven
die hier eventueel mee aan de slag willen gaan.” (Boers, 2021)
Tot slot is in dit interview behandeld waarom AR zo’n krachtige tool is voor
verschillende sectoren. Hier zijn eigenlijk verschillende antwoorden van toepassing,
maar één is de meest belangrijke: de kracht om data te visualiseren.
Omdat AR cijfers en andere informatie tastbaar en inzichtelijk maakt, is het veel sneller
te snappen en te categoriseren. De connectie met een product is een stuk
sterker maar ook het kunnen inschatten van hoe groot daadwerkelijk 15,5cm in het
echt is speelt op een positieve manier in op de klant.
“Mensen begrijpen 3D objecten nu eenmaal beter. Of dit nu gaat tijdens interacties of
het leren van nieuwe onderwerpen. Alleen woorden werken aan het eind van de dag
niet volledig om een boodschap over te brengen.” (Boers, 2021)
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11 Iteratieproces en concepten
11.1 Iteratieproces
Tijdens het onderzoek zijn verschillende tests gedaan. Deze tests zijn gedaan om
kennis te verkrijgen hoe de verschillende technieken werken, hoe deze ingezet kunnen
worden binnen de onderzoeksvraag en hoe de gebruiker op deze technieken reageert.

11.1.1 Test 0
Ter voorbereiding op het test proces zijn er verschillende aspecten als eerste
behandeld omdat hier nog geen ervaring in was. In deze voorbereidende fase is er
gekeken naar hoe de formule van Freo (die op een dedicated server staat los van
Iquality) opgeroepen kan worden door middel van een API call. Daarnaast is er
gekeken hoe een camerabeeld van de telefoon doorgestuurd kan worden naar de
computer om te kunnen testen/debuggen. (Zie bijlage 1 test 0)

11.1.2 Test 1
Na de voorbereidende fase is er onderzoek gedaan naar object recognition. In deze
fase is er een herkenning getraind op basis van twee verschillende auto’s. Hierin is
ervan uit gegaan dat de gebruiker een soortgelijke app waarin objecten herkend
kunnen worden bij een auto dealer zou gebruiken. Uit de test bleek dat zowel van uit
de dealers als de gebruiker deze wens er niet was. Het prijskaartje is duidelijk
zichtbaar, dus de gebruiker weet al hoeveel de auto kost. Deze prijs is daarna
makkelijk in te vullen op de website.

Daarnaast kwam vanuit de dealer de opmerking dat zij al contacten of afspraken
hebben met lening verstrekkers. Het door ontwikkelen van deze test zou dus geen
toegevoegde waarde hebben voor zowel Freo als de klanten van Freo. (Zie bijlage 1
test 1)

11.1.3 Test 2
Naar aanleiding van test 0 en test 1 is er voor gekozen om de gebruikerscontext aan te
passen en hierin object recognition te behouden. Doordat er eerder onderzocht is naar
de wensen van de klanten van Freo en waarvoor zij een lening afsluiten, is er gekozen
AR in de Finance Sector
Afstuderen, 1.2, Final
© Iquality Business Solutions BV

17-01-2022
Pagina 22 van
50

voor het leendoel “keuken”. Deze komt bij Freo naar voren als één van de meest
populaire leendoelen. (Freo, 2020)

In deze test werden er losse onderdelen van een keuken herkend, hierbij een waarde
ingeschat en deze bij elkaar opgeteld om een basis waarde in te schatten. Hierbij zou
de gebruiker onderdelen van een keuken verder kunnen bekijken voor meer informatie.
Bij dit concept gaf zowel Freo als Iquality aan dat dit niet het doel van Freo is. Bij Freo
draait het niet om de keuken en zijn losse onderdelen, maar om de service die Freo
zijn klant kan bieden. Naar aanleiding van deze feedback is de object recognition
aangepast zodat deze beter aansluit bij de wensen van Freo en zijn klanten. Deze
aanpassingen zijn terug te zien in het Proof of Concept dat is gemaakt. (Zie bijlage 1
test 2)

11.1.4 Test 3 – Augmented Reality toepassen
De laatste test die is gedaan is wat meer terug te herleiden naar wat Freo en Iquality
zochten als product/prototype. Uiteindelijk zochten zowel Freo als Iquality een AR
oplossing waarin objecten herkend konden worden en waarbij een lening aangevraagd
kon worden voor deze objecten.

Ook lag in dit prototype de focus meer op het UX gedeelte dan het technische gedeelte
(deze beginscherm schetsen zijn terug te vinden in Bijlage 2) wat in de vorige iteraties
heel erg op de voorgrond stond. Dit was een vraag die vooral vanuit Iquality kwam
omdat dit wel een uitdaging is; Een grote lading aan informatie (de volledige
berekening voor een lening van Freo) op een klein scherm op een overzichtelijke
manier.

Deze test is een AR applicatie geworden waarin een keuken of auto gescand kan
worden. Zodra de keuken of auto gescand wordt, wordt er een animatie afgespeeld om
te laten zien dat de keuken herkend wordt. Daarna kan er een pop up menu omhoog
komen, waarin de gebruiker zelf kan bepalen hoe hoog de lening wordt en hoeveel de
klant per maand wil terug betalen. Op dat moment wordt er direct een berekening
gemaakt, aan de hand van de rente die bij dat bedrag hoort, hoelang de lening
doorloopt, en hoeveel het uiteindelijke leenbedrag wordt. Dit is allemaal gedaan op een
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lokale versie van de berekening in plaats van via een API, omdat er voor deze test nog
geen toegang is gegeven daarvoor. In de toekomst zal dit wel gaan gebeuren.

Een ander belangrijk punt in de app is dat je gescande objecten kan opslaan als
favoriet. Hierbij wordt het gescande object bewaard met de daar bijhorende lening
informatie die de gebruiker eerder al heeft ingevoerd. Daarnaast kan de gebruiker op
een later tijdstip het gescande object nogmaals bekijken in AR.

Zo kan de nieuwe auto alvast op de oprit staan, of kijken of het formaat van de keuken
inderdaad in het huis past. Deze keuze is gemaakt zodat de gebruiker niet direct op
locatie hoeft te beslissen, maar juist op een later tijdstip nog een keer kan kijken of de
lening het waard is.

Een link naar een screencapture van de app: https://youtu.be/2VKZ4bt7BNs

11.1.5 Inzichten
Als eerste inzicht dat terug kwam vanuit de gebruiker was dat in eerste instantie de
gebruikerscontext niet klopte. In eerste instantie is ervan uit gegaan dat de gebruiker
een soortgelijke app in een winkel zou gebruiken, maar hier staan vaak al prijskaartjes
bij. Hierbij zou de site van Freo genoeg zijn. Het kunnen herkennen van objecten en
een waarde hieraan koppelen is interessanter als deze informatie niet direct
beschikbaar is.

Een tweede inzicht is dat AR een positieve ervaring voor de gebruiker kan geven.
Buiten dat AR beschikbaar is voor de meeste mensen, heeft het ook veel positieve
psychologische effecten op de gebruiker. Het gaat hierbij om het combineren van
fysieke locaties met digitale content die zowel context geven aan een situatie, boeiend
en entertainend zijn voor de gebruiker op dat specifieke moment en locatie. (Olsson,
Lagerstam, Kärkkäinen, & Väänänen-Vainio-Mattila, 2011)
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Ten derde blijkt dat de wow-factor (het gevoel van verbazing) niet heel lang blijft
binnen AR. Ondanks het korte wow-factor moment, kan dit wel leiden tot mond-opmond reclame. Dit zorgt ervoor dat mensen met elkaar gaan praten over de app en
Freo, wat leidt tot nieuwe (potentiële) klanten. Een AR app moet dus ook functioneel
zijn om de gebruiker geïnteresseerd te houden. Hierbij werd door een van de
testpersonen het voorbeeld van de IKEA app aangehaald.
“Ja, het is leuk om te spelen met meubels in je kamer maar het is veel
interessanter om te weten hoe een meubel eruitziet en die later te kunnen kopen
zonder twijfels. I don’t know, het voelt alsof ik er ook daadwerkelijk iets aan heb.”
– anoniem testpersoon

Aan de andere kant kwamen er beperkingen naar voren als het gaat om objecten
herkennen. Of in ieder geval de manier waarop objecten worden herkend en hoe deze
herkenning getraind wordt. Zo is er met machine learning een x aantal afbeeldingen
genoeg, maar bij AR (op dit moment) is er een correct 3D model nodig. Dit zorgt ervoor
dat de tijd die nodig is om te trainen enorm omhoog gaat, mits hier nog geen modellen
voor zijn.

Bij de laatste test kwam naar voren door Remco als product owner, dat er wat meer
gedaan moet worden met de gebruiker en de visualisatie binnen AR. Om de gebruiker
nog meer naar binnen te trekken, zouden er pop ups kunnen plaats vinden geplaatst
kunnen worden van tekstballonnetjes waarin staat "ik heb een keuken herkent, wil je
weten wat die kost per maand?". Deze wordt meegenomen in het uitwerken van een
volgende versie van het Proof of Concept.
Daarnaast is er feedback vanuit de UX’ers binnen gekomen tijdens gesprekken. Zo is
er zowel met Norman Thomas (Strategisch UX Specialist) en Dennis Nieuwenhuis (UX
Designer) rond de tafel gezeten voor feedback over mogelijke designs (zie Bijlage 1).
Hierin kwam naar voren dat het belangrijkste was dat, vanaf het openen van de app, te
snappen wat de context van de app is.

Zo weet de gebruiker precies wat hij moet doen. Uiteindelijk is er, mede dankzij deze
feedback en brainstorm sessies, besloten om met illustraties of animaties een korte
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instructie te geven over het gebruik van de app voordat deze gebruikt kan worden
voordat deze gebruikt wordt.

Tot slot is het herkennen van objecten en het toepassen van AR zeer divers inzetbaar.
Zo kunnen niet alleen grote objecten herkend worden, maar ook kleine onderdelen van
een groter geheel. Dit kan voor sommige sectoren een toegevoegde waarde hebben,
maar tijdens het onderzoek is er als inzicht gekomen dat dit niet voor Freo geldt. Het is
dus van belang om scherp te hebben wanneer welke (onderdelen van) objecten
herkend moeten worden binnen een bepaalde sector.
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12 Proof of Concept
Tijdens de laatste weken, feedback momenten, nieuw onderzoek en nieuwe inzichten
is er een Proof of Concept opgesteld. Deze is op dit moment nog niet als prototype
gemaakt, maar alleen als ontwerp. Deze is dus ook nog niet verder getest en zal als
eerste gedaan worden in de volgende fase.

Het idee is nog zo goed als hetzelfde als de laatste test die gedaan is. Zo kan de
gebruiker een voorwerp scannen hiervan een lening bedrag en een maandbedrag
invoeren en het voorwerp opslaan om later terug te bekijken. Nu is alleen de informatie
die in eerste instantie allemaal als een “standaard” app op de voorgrond werd
neergezet, meer als AR behandeld. Zo wordt de hele lading van informatie niet gelijk
over de gebruiker heen gegooid (Efficiency and Accomplisment), maar ook het gevoel
van Collectivity (het gevoel van mensen die samenkomen/samenwerken in de app)
meegenomen omdat er een gemiddeld bedrag wordt ingevoerd wat wordt berekend
aan de hand van andere gebruikers. Daarnaast heeft de gebruiker zelf de controle om
te bepalen hoeveel ze uiteindelijk willen lenen.

Het ontwerp van deze app kan op de volgende pagina bekeken worden.
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Figuur 4: Ontwerp van het Proof of Concept dat is gemaakt aan de hand van feedback en testen

De schermen hier boven zijn nog in de ontwerpfase van deze app. De bovenste rij is 4
keer het basisscherm wanneer de app geopend wordt na de introductie. Zodra een
keuken herkend wordt komt de blauwe ballon te voor schijn. De gebruiker kan dan
kijken of het juiste object herkend wordt, in de juiste categorie. Door verder te klikken
kan de gebruiker de lening verder instellen. Het totale leenbedrag en maandbedrag
waarop de rest wordt berekend. De laatste twee afbeeldingen van de eerste rij laten de
pop-up zien als een object wordt ingesteld als favoriet.

De onderste rij is het scherm waarin de gebruiker de opgeslagen objecten terug kan
bekijken. Zo is er op dit moment een keuken, een auto en een tuin opgeslagen. Deze
zouden op een later tijdstip terug te bekijken zijn in AR, wat te zien is in de 2e
afbeelding op de onderste rij.
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13 Conclusie
Dit onderzoek is gestart vanuit een vraag vanuit een bedrijf in de financiële sector. Al
snel bleek dat zij koplopers zouden worden binnen deze sector met deze interesse in
deze techniek; augmented reality.

Vanuit diverse perspectieven, en aan de hand van de verzamelde en geanalyseerde
gegevens wordt er in dit hoofdstuk antwoord gegegeven op de hoofdvraag:
“Hoe kan AR de aandacht van (potentiële) klanten van Freo trekken, hen
enthousiasmeren en ondersteunen bij het afsluiten van een lening, en het product
met de bijkomende gegevens direct overzichtelijk toonbaar maken voor deze
klanten?”

Vanuit de deelvragen die hieronder beantwoord worden kan er geconcludeerd worden
dat de (potentiële) klanten van Freo aangetrokken worden door middel van een
interactief medium. Door AR in te zetten worden de (potentiële) klanten van Freo zowel
op korte als lange termijn geënthousiasmeerd. Hierbij worden de (potentiële) klanten
ondersteund bij het afsluiten van een lening door een combinatie van object
recognition en eigen controle over de soort lening die wordt aangeboden. Tot slot
worden gegevens direct inzichtelijk toonbaar gemaakt door informatie te spreiden over
de gehele ervaring in plaats van informatie in grote hoeveelheden tegelijk aan te
bieden. Dit gebeurt door de informatie te kaderen in een tekstballon en alleen de
gewenste of benodigde leengegevens weer te geven.

Als onderzoeksresultaat naar het inzichtelijk toonbaar maken van gewenste gegevens
over een object is eruit gekomen dat de belangrijkste informatie voor de gebruiker de
berekening van een lening is. Deze berekening bevat onder andere rentepercentage,
looptijd en de totale prijs van de lening.

Daarnaast komt er uit een UX test, met zowel UX experts vanuit Iquality als potentiële
klanten in de leeftijdscategorie 18-35 jaar, naar voren dat gegevens over een object
het meest overzichtelijk zijn als informatie in delen wordt aangeboden op een
gekaderde manier. Tot slot is er door een ervaringsdeskundige binnen de AR
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aangegeven dat AR een krachtig middel is als het gaat om data visualisatie, mits dit bij
zowel de gebruikers als het bedrijf past.

AR kan ingezet worden binnen de financiële sector door objecten te herkennen, hierbij
de gepaste informatie te tonen en deze modellen mee te kunnen nemen naar huis.
Hierbij kan de (potentiële) klant het gescande object op een later moment terug
bekijken in AR. Dit betekent niet dat dit voor ieder bedrijf toepasbaar zal zijn binnen
deze sector, maar wel wat bij de wensen van Freo aansluit. Freo kan zich met deze
techniek om verschillende redenen onderscheiden van haar concurrenten doordat
deze techniek nog niet wordt gebruikt op een manier die inspeelt op de financiële
sector. Ten tweede hoeft Freo AR niet alleen in te zetten als een marketing stunt, maar
juist als tool die klanten helpt bij het afsluiten van een lening. Daarnaast wordt door
een expert aangegeven dat AR op een laagdrempelige manier ingezet kan worden met
behulp van bestaande frameworks.

Voor het enthousiasmeren van een gebruiker is AR een goed medium. Het zorgt voor
een gevoel van fascinatie en intuïtief gedrag. Dit zorgt ook voor een laagdrempelig
gebruik. Om onder andere deze factoren bij de gebruiker te blijven stimuleren is het
van belang dat de app onder andere relevante informatie laat zien, reageert op de
omgeving van de gebruiker en makkelijk te gebruiken is. Daarnaast is voor 97% van de
mensen AR al toegankelijk op de devices die zij op dit moment hebben.

13.1 Discussie
Naarmate ik steeds dieper in object herkenning en AR ging duiken, en dan vooral de
theorie die erachter zit, kwam ik steeds meer achter de beperkingen van AR. Waar ik
zelf dacht dat veel meer mogelijk was als het ging om objecten die herkend konden
worden, viel dat eigenlijk best tegen. En dat terwijl ik wel een techniek had gebruikt die
wel alle objecten goed en relatief stabiel kon herkennen.

Dit onderzoek is specifiek gedaan voor Freo, en de wensen die Freo heeft. Andere
bedrijven binnen de financiële sector hebben misschien een heel andere kijk op hoe
een AR app voor hun eruit ziet. Dit zorgt er wel voor dat dit onderzoek gedaan is met
een specifieke bril op en in de toekomst verder onderzocht zou moeten worden om te
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kijken hoe AR breder ingezet kan worden dan alleen voor Freo. Desondanks is dit een
goede eerste stap om deze sector te introduceren met AR.

Daarnaast is het goed testen van de app lastig gemaakt door het coronavirus. Niet
alles was mogelijk als het ging om testgroepen samen te stellen en ook op kantoor
waren maar een beperkt aantal mensen aanwezig. Dit zorgde er aan het eind voor dat
de app niet zo grondig is getest als dat mogelijk zou kunnen zijn.

13.2 Technische Haalbaarheid
In de volgende fase gaat het bestaande Proof of Concept verder uitgewerkt worden.
Op dit moment is de app achter de schermen niet volledig uitgewerkt. Het is op dit
moment nog een aantal tekeningen binnen Adobe XD. In het eindproduct zal de app
gecodeerd worden in zijn geheel. De focus van Iquality ligt hem niet in het 100%
werkend krijgen van de backend van de app. De prioriteit ligt in deze laatste fase zal
gaan liggen op de frontend en het AR gedeelte van de app.

Een volgende stap is een connectie maken tussen de API van Freo en de app die
gemaakt wordt tijdens dit onderzoek. Deze is wel beschikbaar gemaakt voor dit
onderzoek en zou een mooie toevoeging zijn voor een Hi-Fi prototype.

Tot slot gaat er gekeken worden naar webAR. Op dit moment is de app als Android
native gebouwd, wat wil zeggen dat het alleen op een Android apparaat kan draaien.
Voor het uiteindelijke prototype zou dit een mooie toevoeging zijn, zeker omdat uit het
onderzoek blijkt dat dit AR toegankelijker maakt dan een app die gedownload moet
worden. WebAR zou niet alleen wat kunnen bijdragen voor dit project, omdat Freo al
meerdere websites heeft (freo.nl en mijnfreo.nl) zou webAR hierbij aangesloten kunnen
worden. Zo blijft alles bij elkaar op één locatie.

Als (potentiële) klanten gaan googelen op Freo, is de website meteen zichtbaar. De
drempel om te kijken wat een object kost, zeker voor nieuwe klanten, ligt een stuk
lager als de AR ervaring direct vanuit de browser werkt in plaats van dat er eerst een
app gedownload moet worden vanuit de playstore.
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13.3 Evaluatie
Eén van de belangrijkste dingen waar ik in dit onderzoek moeite mee had, is constant
de wensen van de klant in mijn achterhoofd houden. Ik ben hier dan ook een aantal
keer op terug moeten komen, totdat ik uiteindelijk een muur heb gebruikt waar ik
precies alles op kon schrijven. Deze kon ik vanaf mijn werkplek constant zien en dit
leek enorm te helpen. Helaas duurde het even voordat ik deze techniek kon gebruiken,
maar wel goed om mee te nemen naar de laatste fase van dit onderzoek.

Een ander obstakel waar tegenaan gelopen is, is de kennis over scripttalen. Talen
zoals Python zijn compleet nieuw voor mij, en kostten dan ook veel tijd om te begrijpen
en zelf te kunnen schrijven. Aan de andere kant heb ik hier wel weer veel van geleerd,
zoals het begrijpen en kunnen schrijven van Python. Ook geldt hetzelfde voor het
werken met React Native. Hier was nog weinig tot geen ervaring mee, maar was wel
nodig voor een aantal tests. Gelukkig waren er voor beide talen collega’s om mij heen
die mij konden sturen binnen de taal en mij helpen om problemen op te lossen.
Ik heb over het algemeen dus veel geleerd en weer nieuwe skills geleerd tijdens dit
project. Het meest lastige blijf ik toch het onthouden wat de klant wil, in plaats van mijn
eigen gang op gaan. Gelukkig kreeg ik hier vanuit Remco veel begeleiding in om dit
wel constant in de gaten te blijven houden.
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15 Bijlages
15.1 Bijlage 1 – Test
15.1.1 Test 0 – Voorbereidende testen
In de beginfase van dit project zijn meerdere tests gedaan om een basis te krijgen van
de kennis die al bekend is binnen Iquality, en te ontdekken welke kennis nodig zal zijn
om dit project te kunnen volbrengen. Deze tests zijn niet echt iteratie slagen, maar wel
van noodzaak om dit project goed te kunnen afhandelen.

Zo draait de formule die Freo gebruikt op zijn eigen server. Deze formule kan dan
opgehaald worden door middel van een API call die wordt gedaan zodra er een
verandering wordt gemaakt op de website. Dit heeft meerdere voordelen;
Freo kan de formule updaten zonder aan de voorkant van de website bezig te hoeven
zijn. Dit zorgt ervoor dat de website uiteindelijk stabieler draait.
Daarnaast is dit ook belangrijk om de rekenkracht niet van de computer van de
gebruiker afhankelijk te zijn, maar aan een vaste server. Zo heeft iedereen een fijnere
en snellere ervaring.

Voor de app die ontwikkeld is voor dit onderzoek heeft dit ook verschillende voordelen.
Als de formule lokaal gedraaid wordt, heeft dit zoals bij de website het grote nadeel dat
de rekenkracht achteruit gaat. Ten tweede, mocht de formule geüpdate worden, en de
formule wordt aangeroepen door een API call, hoeft de app zelf niet geüpdate te
worden. Zo heb je op langere termijn minder kans dat er binnen de app dingen fout
gaan.

Bij de tweede kleine test die gedaan is, is gekeken naar het gebruik van zogenoemde
IP camera’s. Deze camera’s sturen hun beeld en geluid over een IP adres in plaats
van via een kabel of SD kaartje. Voor aan aantal van de komende test was het nodig
om te weten hoe deze technologie werkt omdat deze gebruikt wordt om de camera
beelden van de telefoon naar de computer te sturen.
De berekeningen van de algoritmes die gebruikt worden om objecten te herkennen,
zijn te zwaar om te gebruiken op een telefoon. Daarom is er voor gekozen om het
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beeld naar de computer te sturen, daar alle berekeningen doen en die data weer terug
te sturen. Dit was noodzakelijk voor tests rondom het trainen van een algoritme om
objecten te herkennen, maar niet voor het uiteindelijke prototype dat gebruik maakt van
AR. Hierbij is alles lokaal gehouden kunnen worden op de telefoon.

15.1.2 Iteratie 1 – Object herkenning: Audi A5 & Audi A6 Sportback
In deze eerste iteratie is er gekeken naar hoe objecten herkend kunnen worden. Er zijn
al verschillende voorbeelden waarin appels en peren herkend kunnen worden, los van
elkaar. Dit wordt in dit project gezien als een simpele toepassing, omdat hier al heel
veel onderzoek naar is gedaan.

Om het verschil tussen, zo goed als, dezelfde objecten te herkennen is een heel ander
verhaal. In deze iteratie is er een prototype gebouwd om twee auto’s te kunnen
herkennen. Dan niet de
verschillen tussen een BMW
en een Mini, maar juist het
verschil tussen een Audi A6
en een Audi A5 Sportback.
Beide zijn auto’s uit 2019, zo
goed als dezelfde vorm en,
buiten een paar klein detail

Figuur 5: Het verschil tussen een Audi A6 en Audi A5 Sportback
(Audi Hoffman Estates, n.d.)

verschillen aan de voorkant,
zo goed als hetzelfde.

Hier zit een enorme uitdaging in, want zelf zie je het verschil al bijna niet of je moet
weten waar je naar zoekt. Na wat research is er gekozen om gebruik te maken van
Tensorflow voor object detectie. Tensorflow is een Open Source platform voor machine
learning en wordt veelal gebruikt, omdat het heel laagdrempelig ingezet kan worden.
Er zijn vele libraries al voorgeschreven waar je met aanpassingen je eigen draai kan
geven. (Tensorflow, n.d.)

In dit project is er een bestaande library gepakt die gebruikt maakt van afbeeldingen
om een algoritme te trainen. Hier is nog aan toegevoegd dat niet de webcam gebruikt
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wordt, maar een IP camera. Hiervoor is gekozen zodat het scenario dat geschetst
moet worden (het gebruik van een mobiele telefoon) beter nagebootst kan worden,
zonder dat dit iets wegneemt van performance.

In deze iteratie zijn verschillende test en iteratie slagen gedaan om het algoritme te
finetunen. In totaal zijn er vier verschillende tests gedaan als het gaat om het trainen
van het algoritme. Daarna zijn er verschillende tests gedaan om het algoritme te
gebruiken binnen een digitale omgeving.

Hoeveelheid data

Hoeveelheid leerstappen

Test 1 5 foto’s voorkant

2.000 stappen

Test 2 40 foto’s rondom

5.000 stappen

Test 3 70 foto’s rondom

2.000 stappen

Test 4 25 foto’s voorkant

5.000 stappen

Figuur 6: Vergelijking tussen de verschillende tests die gedaan zijn, waarbij er onderscheid wordt gemaakt
in het gebruik van de hoeveelheid data en van welk aanzicht en in hoeveel stappen het algoritme is
getraind.

In de tabel hierboven is te zien op wat voor manier het algoritme is getraind. Om te
kunnen trainen is er een dataset nodig om te kunnen bepalen waarnaar het algoritme
moet gaan zoeken. Hiervoor zijn foto’s het meest toegankelijk om te gebruiken.

Op iedere foto moet worden
aangegeven wat belangrijk is en
wat niet belangrijk is. Dit gebeurt
door een proces dat labelen heet.

Op iedere foto wordt een
rechthoek gemaakt en aan deze
een naam gegeven, zoals je kan

Figuur 7: Labeling van een foto van een Audi A6

zien op de foto hiernaast. Om de
auto is een rechthoek getrokken, die ook benoemd is zoals aan de rechterkant te zien
is.
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Omdat dit ene beperkt aantal
foto’s is dat wordt gebruikt is
op dit moment alles met de
hand gedaan. Als het gaat om
honderden foto’s kan hier ook
een ander algoritme voor
worden gebruikt. Deze moet
dan eerst voor een gedeelte
hangmatig ingevuld worden,
maar neemt het daarna over
van de mens. Op lange termijn
is dit ook iets wat gebruikt kan

Figuur 8: Herkenning van zowel een Audi A6 als een Audi A5
Sportback, beide met de zekerheid van het algoritme uitgedrukt in
een percentage

worden voor dit project als er
meer gedaan wordt met auto’s.

Na het trainen van dit gedeelte is er in React een webapp gemaakt waarin de camera
gebruikt kan worden als interface. Deze wordt in de volgende iteratie hergebruikt,
omdat het principe nog niet veranderd is. Hier is nog niet gekeken naar UX, maar wel
naar het medium om te kijken wat het beste bij de applicatie past. Ook omdat uit het
interview met de expert blijkt dat de drempel om AR vanuit de browser te gebruiken
een stuk lager ligt dan bij een app die gedownload moet worden.

Tijdens deze fase zijn er ook gesprekken geweest met dealerships waarbij een korte
demo is gegeven. Ondanks dat de verkopers het concept heel tof vinden, stonden ze
niet te springen om dit soort technieken direct in te zetten in hun bedrijf. Vooral omdat,
zo geven ze aan, het in de huidige setting niet heel veel toegevoegde waarde heeft.
Bij iedere auto staan al bordjes met het type en eigenlijk alle kenmerken van de auto.
Mocht de bezoeker van de dealership dan nog niet er aan uit komen, dan lopen er
verkopers rond die ze alles kunnen vertellen over die auto’s.
Uit feedback van deze iteratie bleek dat AR wel al een enorme ‘wow-factor’ had en
vooral ook heel indrukwekkend was om het verschil tussen de twee auto’s te kunnen
herkennen. Ondanks dat dat stuk heel indrukwekkend was, was het wel jammer dat er

AR in de Finance Sector
Afstuderen, 1.2, Final
© Iquality Business Solutions BV

17-01-2022
Pagina 37 van
50

voor de rest niet geïnteracteerd kon worden met de objecten. Het enige wat er in deze
fase gebeurde was een vierkantje om het voorwerp met de benaming hiervan.

15.1.3 Iteratie 2 – Object herkenning: Losse onderdelen van keuken
De tweede iteratie was een verandering op de vorige iteratie op basis van feedback
van Remco als Product Owner en de wensen van Freo; De juiste markt voor het idee
moest verplaatst worden. In plaats van het focussen op dealerships, wordt de focus nu
verplaatst richting keukens. Deze keus is niet alleen gemaakt vanwege de reactie van
de dealerships, maar ook omdat er al verschillende technologieën zijn om kentekens
en type auto’s te herkennen.

Keukens aan de andere kant hebben geen andere manier van herkennen, dan de
vorm van de keuken. Daarom is ervoor gekozen om hier wederom gebruik te maken
van object recognision maar dan op andere objecten. Binnen deze iteratie zijn weer
verschillende tests gebruikt om te kijken wat hierbinnen de mogelijkheden zijn.

Hoeveelheid data

Hoeveelheid leerstappen

Test 1 20 foto’s geheel

5.000 stappen

Test 2 40 foto’s geheel

5.000 stappen

Test 3 30 foto’s per object

10.000 stappen

Figuur 9: Vergelijking tussen de verschillende tests die gedaan zijn, waarbij er onderscheid wordt gemaakt
in het gebruik van de hoeveelheid data en van welk aanzicht en in hoeveel stappen het algoritme is
getraind.

De eerste test was het herkennen van de gehele keuken. Weer zijn er foto’s gemaakt
van een keuken die beschikbaar was voor dit project en daarop is de keuken als
geheel gelabeld. Hieruit kwamen gemixte resultaten als het ging om de performance
precisie. Zo werd de keuken maar vanuit één kant herkend, en zelfs dat niet altijd.
Zelfs met de toevoeging van meer foto’s in die test (van 20 naar 40), bleek de
herkenning relatief onstabiel. De keuken werd nog steeds niet optimaal herkend, zoals
bij de vorige iteratie. Dat terwijl deze test op precies dezelfde manier is ingericht en
voorbereid. Dit zit het hem waarschijnlijk in het feit dat de camera niet goed kan
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focussen op het geheel van de keuken, waardoor details verloren gaan. Deze details
zijn wel belangrijk om op te trainen, maar worden niet herkend.

Om deze details wel inzichtelijk te maken is er tot slot een test gedaan waar niet is
gekeken naar de keuken in zijn geheel maar juist als een verzameling van
verschillende objecten. Door in plaats van een algemene label te gebruiken (kitchen)
meer te gaan kijken naar losse labels, heeft dit positieve gevolgen gehad voor de
herkenning. Zo heeft ieder keukenkastje, ladeblok en apparaat in de keuken een eigen
label gekregen. Zo konden, door ongeveer 30 foto’s van de verschillende apparaten te
gebruiken, losse keukenkastjes bijna perfect herkend, net zoals de kraan in de keuken
en zelfs het koffieapparaat.

Figuur 10: Ontwerp van de vormgeving van een app rondom het herkennen van losse objecten in een
keuken

Dit was een grote vooruitgang in vergelijking met de vorige versie van deze iteratie,
waar er meer moeite was met herkenning. Omdat de objecten nu kleiner waren kon de
camera hier beter op focussen en dus meer details zien en herkennen.
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Omdat deze objecten en voorwerpen allemaal lost te herkennen zijn, zouden hieraan
ook waardes en informatie gehangen kunnen worden. Door interactie met het scherm
is het mogelijk om meer informatie over het object op te vragen. Wat het doet, het
energielabel, etc., etc. Informatie wat van belang kan zijn om een keuze te maken om
een keuken wel of niet te kopen, of er een lening voor af te sluiten.

Na dit te hebben getest en feedback erover gekregen te hebben, bleek dat de
mogelijkheden met deze technologie niet passen bij de visie die Freo heeft bij deze
applicatie. Zij gaven aan dat het herkennen van losse onderdelen, en het automatisch
inschatten van een lening bedrag, de klanten dan niet de vrijheid biedt om zelf te
bepalen hoeveel ze willen lenen, wat voor Freo wel heel belangrijk is.
Hierbij werd aangegeven dat een klant misschien niet het volledige aankoopbedrag
nodig heeft om te lenen, maar alleen een gedeelte hiervan.
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15.2 Bijlage 1 – UX
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15.3 Bijlage 2 – Code
15.3.1 Freo Formule
using
using
using
using
using

System;
System.Collections;
System.Security.Cryptography.X509Certificates;
UnityEngine;
UnityEngine.UI;

public class FreoFormulaV2 : MonoBehaviour
{
private float yearlyInterest;
private float interestPercentage;
// ----- INPUT LOAN VALUES ----private float _inputLoan;
public Slider inputLoanSlider;
// ----- MONTHLY PAY OFF VALUES ----public Slider monthlyPayOffSlider;
public float minMonthlyPayOff;
public float maxMonthlyPayOff;
private float _monthlyPayOff;
// ----- TOTAL COST LOAN ----private float _totalLoanCost;
public float minTotalLoan;
public float maxTotalLoan;
// ----- PAYBACK TIME VALUES ----private float payBackTime;
// ----- TEXT BOXES ----public Text inputLoanText;
public Text monthlyPayOffText;
public Text totalLoanText;
public Text interestText;
public Text payBackTimeText;
// ----- REMAP FORMULA ----private static float Map (float value, float from1, float to1,
float from2, float to2) {
return (value - from1) / (to1 - from1) * (to2 - from2) +
from2;
}
// ----- SET TEXT BOXES EMPTY ----private void Start()
{
inputLoanText.text = "";
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monthlyPayOffText.text = "";
totalLoanText.text = "";
interestText.text = "";
payBackTimeText.text = "";
}
// ----- UPDATE FUNCTION FOR SLIDERS ----private void Update()
{
_inputLoan = inputLoanSlider.value;
if (_inputLoan >= 5000 && _inputLoan < 10000)
{
yearlyInterest = 6.5f;
minMonthlyPayOff = Map(_inputLoan, 5000, 9999, 56,
106);
maxMonthlyPayOff = Map(_inputLoan, 5000, 9999, 848,
1385);
_monthlyPayOff = Map(_inputLoan, 5000, 9999,
minMonthlyPayOff, maxMonthlyPayOff);
minTotalLoan = Map(_inputLoan, 5000, 9999, 5092.5f,
9701.02f);
maxTotalLoan = Map(_inputLoan, 5000, 9999, 6756,
12836.4f);
_totalLoanCost = Map(_inputLoan, 5000, 9999,
minTotalLoan, maxTotalLoan);
} else if (_inputLoan >= 10000 && _inputLoan < 15000)
{
yearlyInterest = 5f;
minMonthlyPayOff = Map(_inputLoan, 10000, 14999, 105,
153);
maxMonthlyPayOff = Map(_inputLoan, 10000, 14999, 1451,
1482);
_monthlyPayOff = Map(_inputLoan, 10000, 14999,
minMonthlyPayOff, maxMonthlyPayOff);
minTotalLoan = Map(_inputLoan, 10000, 14999,
10163.65f, 12662.4f);
maxTotalLoan = Map(_inputLoan, 10000, 14999, 14826.9f,
18361.2f);
_totalLoanCost = Map(_inputLoan, 10000, 14999,
minTotalLoan, maxTotalLoan);
} else if (_inputLoan >= 15000 && _inputLoan < 25000)
{
yearlyInterest = 4.2f;
minMonthlyPayOff = Map(_inputLoan, 15000, 24999, 152,
249);
maxMonthlyPayOff = Map(_inputLoan, 15000, 24999, 1391,
1486);
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_monthlyPayOff = Map(_inputLoan, 15000, 24999,
minMonthlyPayOff, maxMonthlyPayOff);
minTotalLoan = Map(_inputLoan, 15000, 24999, 15310.9f,
18327.6f);
maxTotalLoan = Map(_inputLoan, 15000, 24999, 25264.21f,
29935.2f);
_totalLoanCost = Map(_inputLoan, 15000, 24999,
minTotalLoan, maxTotalLoan);
} else if (_inputLoan >= 25000 && _inputLoan < 50000)
{
yearlyInterest = 3.6f;
minMonthlyPayOff = Map(_inputLoan, 25000, 44999, 247,
490);
maxMonthlyPayOff = Map(_inputLoan, 25000, 44999, 1428,
1490);
_monthlyPayOff = Map(_inputLoan, 25000, 44999,
minMonthlyPayOff, maxMonthlyPayOff);
minTotalLoan = Map(_inputLoan, 25000, 44999, 25706.88f,
29725.2f);
maxTotalLoan = Map(_inputLoan, 25000, 44999, 52173.8f,
58855.2f);
_totalLoanCost = Map(_inputLoan, 25000, 44999,
minTotalLoan, maxTotalLoan);
} else if (_inputLoan >= 50000 && _inputLoan <= 75001)
{
yearlyInterest = 3.4f;
minMonthlyPayOff = Map(_inputLoan, 50000, 75001, 490,
736);
maxMonthlyPayOff = Map(_inputLoan, 50000, 75001, 1461,
1498);
maxMonthlyPayOff = Map(_inputLoan, 50000, 75001,
minMonthlyPayOff, maxMonthlyPayOff);
minTotalLoan = Map(_inputLoan, 50000, 75000, 53622.64f,
58905.6f);
maxTotalLoan = Map(_inputLoan, 50000, 75000, 80896.32f,
88358.4f);
_totalLoanCost = Map(_inputLoan, 50000, 75000,
minTotalLoan, maxTotalLoan);
}
monthlyPayOffSlider.minValue = minMonthlyPayOff;
monthlyPayOffSlider.maxValue = maxMonthlyPayOff;
_monthlyPayOff = monthlyPayOffSlider.value;
interestPercentage = 1 + (yearlyInterest/100);
payBackTime = _totalLoanCost / _monthlyPayOff;
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// ----- SET TEXT BOXES ----inputLoanText.text = "€" + _inputLoan.ToString("#");
monthlyPayOffText.text = "€" +
monthlyPayOffSlider.value.ToString("#");
totalLoanText.text = "€" + _totalLoanCost.ToString("#");
interestText.text = yearlyInterest.ToString("#.0") + "%";
payBackTimeText.text = payBackTime.ToString("#");
}
}

15.3.2 Menu Carousel
using UnityEngine;
public class MenuCarousel : MonoBehaviour
{
public void nextButton()
{
Vector3 newPosition = transform.position;
newPosition.x = transform.position.x + 38;
transform.position = newPosition;
}
public void previousButton()
{
Vector3 newPosition = transform.position;
newPosition.x = transform.position.x - 38;
transform.position = newPosition;
}
}

15.3.3 Move Panel
using
using
using
using

System;
System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;

public class MovePanel : MonoBehaviour
{
private bool isMoved = false;
private void Start()
{
transform.position = new Vector2(transform.position.x, 200);
}
public void MoveUI()
{
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if (isMoved == false) //UI is hidden
{
Vector3 newPosition = transform.position;
newPosition.y = -200;
transform.position = newPosition;
isMoved = true;
}
else if (isMoved == true) //UI is shown
{
Vector3 newPosition = transform.position;
newPosition.y = 300;
transform.position = newPosition;
isMoved = false;
}
}
}

15.3.4 Open Menu
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.UI;

public class OpenMenu : MonoBehaviour
{
public Button menuButton;
public void MenuButton()
{
Vector3 menuTransform = transform.position;
menuTransform.x = 230;
transform.position = menuTransform;
menuButton.gameObject.SetActive(false);
}
public void CloseMenu()
{
Vector3 menuTransform = transform.position;
menuTransform.x = -500;
transform.position = menuTransform;
menuButton.gameObject.SetActive(true);
}
}
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15.3.5 Save as Favourite
using UnityEngine;
public class SaveFave : MonoBehaviour
{
public GameObject popUp;
public void SaveAsFave()
{
popUp.gameObject.SetActive(true);
Invoke("SetFalse", 2.0f);
}
void SetFalse()
{
popUp.gameObject.SetActive(false);
}
}

15.3.6 Change Scene
using
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.SceneManagement;
UnityEngine.UI;

public class SceneChanger : MonoBehaviour
{
public Image blackDot;
public Button menuButton;
public void ChangeScene()
{
SceneManager.LoadScene (sceneName:"FreoAR");
menuButton.gameObject.SetActive(true);
}
public void DebugScene()
{
SceneManager.LoadScene(sceneName: "FreoStartScreen");
menuButton.gameObject.SetActive(true);
}
public void FaveScene()
{
SceneManager.LoadScene(sceneName: "FreoFaves");
menuButton.gameObject.SetActive(true);
}
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public void FaveARScene()
{
SceneManager.LoadScene(sceneName: "FreoFaveInAR");
}
}
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