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1 | De opkomst van het internet: 
‘same, but different’

 Dat het internet onze levens, onze business en onze wereld 
ingrijpend veranderd heeft, behoeft geen toelichting. Toch is niet 

per definitie alles anders en maakt niet iedere verandering een funda
menteel verschil. In dit hoofdstuk belicht ik de opkomst van het inter
net, beginnend met mijn persoonlijke ervaring. Daarna beschrijf ik, 
hoe het leven van de consument (en daarmee ook het marketingvak) 
veranderd is. Toch blijven sommige basisprincipes van marketing, on 
danks alle grote veranderingen, ongewijzigd van kracht. In dit hoofd
stuk benoem ik de veranderingen die er echt toe doen.

1.1 De online-revolutie in het leven van een student technologie
Het internet veranderde mijn leven, net zoals het leven van consu
menten er ingrijpend door veranderd is. De start van het internet valt 
in mijn persoonlijke ervaring samen met het moment waarop ik ging 
studeren, in augustus 1995. Uiteraard begon het internet technisch 
gesproken nog eerder, maar 1995 was voor mij het eerste jaar waarin ik 
met regelmaat in aanraking kwam met internet. Ik was achttien jaar 
oud en verhuisde vanuit mijn ouderlijk huis in Purmerend naar de 
grote campus van Universiteit Twente om daar Technische Natuur
kunde te gaan studeren. Ik herinner me wel dat wij voor mijn acht
tiende thuis ook al internet hadden met een 56K modem, waarmee je 
moest inbellen alvorens te kunnen ‘internetten’, zoals we dat toen 
noemden. Mijn internetervaringen waren beperkt omdat ik mij er keer 
op keer zo aan ergerde dat ik zo lang moest wachten totdat de internet
verbinding tot stand was gekomen en daarna totdat de een of andere 
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pagina geladen was. Bovendien kostte het zo veel moeite om nuttige, 
in  teressante of leuke informatie te vinden. 

Op de campus van Universiteit Twente veranderde dat, want deze 
universiteit had op dat moment het grootste en snelste netwerk van 
Europa. Een paar duizend studenten, wonend op de campus, hadden 
allemaal een vaste internetverbinding. Deze verbinding was niet alleen 
sneller dan de 56K modem, je hoefde ook niet meer in te bellen. Daar 
kwam bij dat het gebruik onbeperkt was. Het abonnement kostte 
‘slechts’ zestig gulden (27 euro) per maand en dit bedrag zat in de huur 
van de studentenkamer die automatisch werd afgeschreven. Daar 
merkte ik dus niets van. En wat ik daar niet allemaal voor kreeg! Mijn 
computer was verbonden met de computers van alle andere studenten 
op de campus. Dit was één van de eerste plekken ter wereld waar je via 
het netwerk spellen tegen elkaar konden spelen. Ik woonde destijds in 
een studentenhuis met twaalf huisgenoten. Dit waren allemaal jongens 
en allemaal studenten in technische studies: een mekka voor alles wat 
met computers te maken had natuurlijk. We speelden het eerste jaar 
soms dagenlang het 3Dschietspel Doom tegen elkaar. Grafisch hele
maal niet mooi als we het vergelijken met de games van nu, die aardig 
in de buurt van films beginnen te komen, maar wij vonden het toen 
prachtig! 

Voorafgaand aan mijn eerste studiejaar had ik van mijn vader een 
Compaqcomputer gekregen, de eerste met Pentiumprocessor en 
uitgerust met een werkgeheugen van 16 MB. De fabrikant had er alvast 
netjes Windows 95 op gezet. Daar hoefde ik mij dus niet druk om te 
maken. Elk jaar merkte ik, dat mijn computer wat te traag werd voor de 
toepassingen waar ik deze voor wilde gebruiken. Ik loste dat op door 
steeds meer werkgeheugen te kopen. Dat werkgeheugen werd geluk
kig steeds goedkoper. Elke één à twee jaar kon ik ongeveer de dubbele 
hoeveelheid werkgeheugen bij kopen ten opzichte van het jaar daar
voor, en dat bovendien tegen een steeds lagere prijs. 

1.1.1 Zoekmachines, browsers en besturingssystemen
Ik gebruikte destijds veel verschillende zoekmachines. Mijn eerste 
keuze was doorgaans Altavista, waarin ik op trefwoorden zocht; daar
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naast gebruikte ik Yahoo om door categorieën of onderwerpen te brow
sen. Omdat het nog best lastig was om op het internet te vinden waar 
ik naar zocht, probeerde ik van alles uit, vaak op suggestie van huis of 
studiegenoten. Zo experimenteerde ik met de zoekmachines Ilse, 
Excite en Hotbot en met de verschillende ‘Startpagina’s’. Google kende 
ik in het begin nog niet. Ik denk dat Google pas ergens in mijn tweede 
studiejaar door een huisgenoot werd voorgesteld als zoekmachine. 
Het werkte voor mij zo goed, dat ik ongemerkt in een gedragspatroon 
ben gerold waarbij ik geen andere zoekmachines meer gebruikte dan 
Google. Google werd voor mij de centrale toegang tot het internet. 

Mijn browser was destijds nog Netscape, maar op gegeven moment 
werd dat Internet Explorer van Microsoft. Hoe dat ging, kan ik me 
niet herinneren; vermoedelijk gebeurde het automatisch, bij de over
stap naar een nieuwe versie van Windows. En het werkte, dus bleef ik 
het gebruiken – totdat ik een kleine twee jaar geleden overstapte naar 
de Chrome Browser van Google. 

Mijn internetgedrag was toen heel anders dan nu. Hoe kon het ook 
anders? Het was zo’n volstrekt nieuw medium! Ik wist ook helemaal nog 
niet wat er allemaal te vinden was op het internet en besteedde dus veel 
tijd aan zomaar wat ‘surfen’: klikken van de ene pagina naar de andere, 
zonder een duidelijk doel anders dan te verkennen wat er zoal te vinden 
was. Dat veranderde geleidelijk, naarmate ik meer ervaring kreeg. Ik 
ging steeds vaker het internet op met een duidelijk doel voor ogen. Ik 
raakte er ook bedreven in om zo snel mogelijk precies datgene te vinden 
wat ik zocht. Natuurlijk: de zoekmachine werd ook steeds beter. Maar 
te  gelijkertijd begon ik steeds beter te begrijpen hoe ik moest zoeken op 
het internet; ik begreep steeds beter hoe ik met een unieke combinatie 
van woorden die spreekwoordelijke ‘naald in de hooiberg’ kon vinden. 

Enfin, de rest van het verhaal kent u ook wel – en ook weten we alle
maal dat we hier te maken hebben met een medium en met techno
logie waarvan de ontwikkeling niet stil staat. Het aantal gebruikers 
van het internet is explosief gestegen en verbindingen en computers 
zijn vele malen sneller geworden, waardoor we steeds rijkere content 
op het internet kunnen vinden. Windows is nog altijd het grootste 
be sturingssysteem met onder andere concurrentie van bijvoorbeeld 
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Apple OS, Linux, Ubuntu en sinds kort van Google met Chrome OS. 
Internet Explorer is tot op heden de meest gebruikte browser, met 
op afstand concurrentie van onder andere Firefox, Chrome en Safari. 
Google is nu wereldwijd de meest gebruikte zoekmachine, met op 
afstand concurrentie van onder andere Yahoo en Bing. In een aantal 
landen in de wereld, bijvoorbeeld China, wordt een lokale zoekmachi
ne vaker gebruikt dan Google; en in Japan, bijvoorbeeld, wordt Yahoo 
(anno 2012) vaker gebruikt.

1.1.2 Integratie van technologieën
Omdat de verschillende typen technologieën (besturingssysteem, 
brow  ser, zoekmachine, hardware) steeds meer met elkaar verweven 
raken, zien we aanbieders over en weer in elkaars domeinen stappen 
en daarmee elkaars concurrenten worden. Microsoft beweegt van be 
sturingssysteem naar browser, naar zoekmachine en mobiel, terwijl 
Google juist van zoekmachine naar browser, naar mobiel en bestu
ringssysteem beweegt (waarbij de concepten browser en besturings
systeem geïntegreerd worden). Bij Apple was de hardware altijd al on 
losmakelijk verbonden met het bijbehorende besturingssysteem. Apple 
richt zich met Safari daarnaast ook op de browsermarkt en wist met 
de iPod en met iTunes als eerste succesvol een verdienmodel te maken 
voor het downloaden en organiseren van muziek. De opmars van Apple 
is terwijl ik dit boek schrijf nog volop gaande.

Met die integratie van de verschillende producten openen zich ook 
nieuwe vraagstukken over de dominantie van de verschillende spelers. 
Een bekend voorbeeld is natuurlijk de keuze van browsersoftware: 
automatisch installeren van Internet Explorer bij aanschaf van een com
puter met Windows is er niet meer bij – Europese wetgeving reguleert 
nu, dat je bij de installatie kunt kiezen tussen verschillende aanbieders. 

1.1.3  Internetstatistieken: het kwantitatieve spiegelbeeld 
van de nieuwe wereld

Toen ik studeerde, kende ik de cijfers en ontwikkelingen van de op 
komst van het internet niet zoals ik die nu ken vanuit mijn professio
nele betrokkenheid bij media, reclame en internet. Met terugwerkende 
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kracht zie ik in deze cijfers en ontwikkelingen een soort spiegelbeeld 
van mijn eigen ervaringen. Het feit dat ik elke één à twee jaar voor min
der geld een dubbele hoeveelheid werkgeheugen voor mijn computer 
kon kopen, klopt bijvoorbeeld volledig met de zogeheten ‘Wet van 
Moore’. Gordon Moore was één van de oprichters van chipfabrikant 
Intel. Hij voorspelde in 1965, dat het aantal transistors in een geïnte
greerde schakeling door technologische vooruitgang elk jaar zou ver
dubbelen. (Het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling 
hangt direct samen met de snelheid van een computerchip.) Later paste 
Moore zijn ‘wet’ aan: geen jaarlijkse verdubbeling van het aantal tran
sistors in een geïntegreerde schakeling, maar elke twee jaar. Deze wet 
van Moore geldt in 2012 nog steeds en is een belangrijke drijfveer van 
het steeds krachtiger en tegelijkertijd kleiner worden van onze com
puters. Zo klein zelfs, dat we inmiddels de rekenkracht van een vol
waardige computer in een telefoon kunnen stoppen. De charme van de 
ontwikkeling van het internet is in mijn beleving, dat ik de verande
ringen ervan zo duidelijk terug zie in mijn eigen leven. En zoals mijn 
leven en gedrag ingrijpend veranderden met de komst van het internet, 
zo veranderde ook het leven van de ‘consument’. Ik ben immers net als 
u in mijn dagelijks leven fulltime consument. Met beroepsdeforma
tie weliswaar, maar nog steeds een consument.

1.2  De ontwikkeling van het internet: lezen, kopen, delen 
en  engageren

De generieke ontwikkelingen van het internet hebben veel raakvlak
ken met de fasen waarin ikzelf als consument het internet omarmde. 
De ontwikkeling van het internet kan ruwweg worden ingedeeld in 
drie fasen (figuur 1.1):

 1 Lezen
 2 Kopen en verkopen
 3 Delen en engageren.

Deze gebruikstoepassingen hebben te maken met de snelheid van het 
beschikbare internet en de daaruit voortvloeiende rijkheid van de 
content. Hoe rijker de content, des te rijker de toepassingsmogelijk
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heden, met als gevolg dat het aantal internetgebruikers steeds sneller 
toenam – volgens het patroon van de zogenaamde ‘hockeystickcurve’. 
Deze hockeystickcurve doemt geregeld op in bespiegelingen over de 
groei van het internet, of het nu gaat over aantallen gebruikers of over 
de hoeveelheid dataverkeer. Vaak gaat de hockeystickcurve ook over 
de inkomsten van een opkomend onlinebedrijf, want telkens wanneer 
de consument nieuwe toepassingen ontdekte en die steeds massaler 
ging gebruiken, ging dat gepaard met de opkomst van nieuwe bedrij
ven die in de opgekomen behoeften van de consument voorzagen: 
denk aan winkels als Amazon.com en Bol.com en aan bedrijven als 
Google en Facebook. Twintig jaar geleden bestonden deze niet, maar 
vandaag de dag lijkt hun aanwezigheid vanzelfsprekend. 

Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe bedrijven De hockeystickcurve in 
figuur 1.1 beschrijft de groei van het aantal internetgebruikers vanaf 
1994. In elke nieuwe fase is te zien hoe de consument nieuwe toepas
singen ontdekte. Die nieuwe toepassingen gingen niet ten koste van de 

Lezen Kopen en verkopen

3 jaar

18 maanden

Expedia.com

1994 1998

8 jaar

2000 2003 2006
77M 400M 500M 1000M

Delen en engageren

figuur 1.1 Drie fasen van het internet
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toepassingen die in de fase ervoor waren geïntroduceerd, maar kwa
men erbij. Mede daardoor steeg ook de hoeveelheid tijd die de consu
ment besteedde aan het medium internet. 

Gedurende de eerste vier tot vijf jaar was het internet nog niet zo 
‘rijk’. In die beginjaren was het nog vooral een tekstueel medium: je kon 
teksten lezen, die hier en daar aangevuld waren met plaatjes, en je kon 
emailen. Toch werd er al snel zo ontzaglijk veel content aangeboden 
dat de behoefte ontstond om deze handiger te organiseren. Dat was 
het startpunt voor de groei van zoekmachines als Google en Yahoo. In 
1998 waren er 77 miljoen internetgebruikers wereldwijd. 

Het duurde niet lang voordat de consument ontdekte dat het inter
net ook geschikt was om te shoppen. Dat was de drijfveer voor de 
groei van bedrijven als Amazon.com, Expedia en eBay. Het online
shoppen ontwikkelde zich echter niet in alle landen even snel omdat 
de acceptatie van onlineshoppen aanvankelijk op veel barrières stuitte, 
zoals het vertrouwen in onlinebetalingssystemen. Het aantal inter
netgebruikers groeide echter snel door naar 500 miljoen in 2003, en 
doordat steeds meer consumenten de voordelen van onlineshoppen 
zagen groeide ook ecommerce snel. 

In de laatste fase van de grafiek in figuur 1.1 zien we toepassingen 
verschuiven naar delen en engageren. Het aantal gebruikers groeit door 
naar een miljard in 2006 en twee miljard in 2011. Internetverbindingen 
zijn inmiddels snel genoeg geworden om steeds rijkere content aan te 
bieden, zoals films, tvprogramma’s en games. Die content wordt niet 
langer alleen door bedrijven gecreëerd, maar ook in enorme hoeveel
heden door de consument zelf. De opkomst van YouTube en Blogs is 
hier een goed voorbeeld van. Ook heeft de consument op steeds meer 
plekken toegang tot het internet, waardoor dit een centrale plek gaat 
innemen in het onderhouden van sociale contacten, resulterend in de 
versnelde groei van bedrijven als Facebook en Myspace. Het sociale 
aspect voegt een nieuwe dimensie aan het internet toe, waarvan de toe
passingen nog volop in ontwikkeling zijn – meer daarover in het slot
hoofdstuk. 

De versnelling in de groeicurve van het aantal gebruikers van het 
internet betekent dat nieuwe onlinebedrijven ook steeds sneller kun
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nen groeien. Het kostte eBay 8 jaar om tot 100 miljoen gebruikers te 
komen, Skype deed daar 3 jaar over en YouTube slechts 1,5 jaar!

1.2.1 Verspreiding van het internet
Het internet vindt niet in alle werelddelen even snel ingang. In figuur 1.2 
is het aantal internetgebruikers per werelddeel afgezet tegen het aantal 
inwoners. NoordAmerika loopt voorop als het gaat om het percen tage 
internetgebruikers, daarna volgen Australië en Europa. Met andere 
woorden, maar liefst 44 procent van alle internetgebruikers vinden 
we in drie werelddelen die samen nog niet een vijfde van de totale 
wereldbevolking vertegenwoordigen. Internet is dus net als geld en 
veel andere voorzieningen nog steeds vooral voorbehouden aan het 
rijkere deel van de wereld. Dit betekent ook, dat de groei van het inter
net waarschijnlijk nog lang niet voorbij is. De grootste massa van de 
wereld moet nog volgen. 

Mobile, social, local De opkomst van de smartphones zal op vele ma 
nieren het internet nieuwe impulsen geven. Kort gezegd is het nieuwe 
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internet ‘mobile’, ‘social’ en ‘local’. Internet wordt op steeds meer plaat
sen met steeds hogere snelheid beschikbaar (figuur 1.3). De Amerikaan
se bank Morgan Stanley publiceerde in september 2010 cijfers waaruit 
duidelijk werd, dat het mobiele 3Gnetwerk in 2010 al het kritieke punt 
bereikte waarop we kunnen spreken van een product voor de massa
markt. In de meeste westerse landen heeft 3G al een goede dekking en 
in zo’n vijf jaar tijd zal het aantal 3Ggebruikers meer dan verdubbelen. 
Het 3Gnetwerk brengt een snelheid van 14 Mbit per seconde naar de 
mobiele telefoon – een snelheid die een vergelijkbaar comfort levert 
als die van veel vaste verbindingen waarover de consument nu thuis al 
kan beschikken. Parallel aan deze verhoging van snelheid heeft de user
interface van computers en mobiele apparaten een enorme transfor
matie doorgemaakt. De tablet is een goed voorbeeld van gebruiks
vriendelijkheid: nu durft zelfs de oudere generatie die minder affiniteit 
met computers heeft, in toenemende mate de nieuwe digitale wereld te 
onderzoeken. De drempel is opeens heel laag geworden om het inter
net te gebruiken als standaardplatform voor contact met de buiten
wereld. Foto’s en zelfs filmpjes kunnen op elk gewenst moment en elke 
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gewenste plaats gedeeld worden met vrienden en bekenden. De ge 
bruiker staat in feite continu in contact met alle vrienden en bekenden, 
ook als die aan de andere kant van de wereld zitten. Mobiel internet is 
een belangrijke drijfveer voor Social Networks en vice versa. 

Het gevoel van contact is ook precies datgene wat jonge mensen het 
meeste missen als ze een week geen internet mogen gebruiken. De 
Hogeschool van Utrecht publiceerde in samenwerking met reclame
bureau Ara Advertising (onderdeel van het netwerk TBWA) in juli 
2011 een kwalitatief onderzoek naar internetdeprivatie: ‘Een week zon
der internet’. Zestien respondenten, deels werkend en deels studerend, 
stemden ermee in om een week lang geen internet te gebruiken. Met 
camera’s registreerden ze hun ervaringen. Voorafgaand aan de week 
filmden ze welke rol internet in hun dagelijks leven speelt en wat ze ver
wachtten van een week zonder internet. Tijdens de internetloze week 
filmden ze wat ze misten en hoe ze zich voelden. Eén proefpersoon 
hield het zelfs die ene week niet vol en filmde hoe ze zwichtte en toch 
het internet op ging, waarbij ze vertelde waarom ze dat deed. De meest 
benoemde frustraties in de week zonder internet waren een gevoel van 
eenzaamheid, sociaal isolement en vermindering van vrijheid. 

Internet levert ons op twee manieren vrijheid. Enerzijds doordat het 
ons in staat stelt om met mensen in contact te zijn. Wanneer die moge
lijkheid wegvalt, krijgen veel mensen kennelijk het gevoel dat ze sociaal 
geïsoleerd zijn geraakt. Daarnaast geeft het internet ons de mogelijk
heid om op elk moment van de dag en op elke plaats te vinden wat we 
nodig hebben, om te kunnen doen wat we willen. De mogelijkheid om 
even snel een restaurant of winkel in de buurt, een leuk feestje of de 
dichtstbijzijnde pinautomaat te zoeken, geeft mensen een gevoel van 
vrijheid. Dat gevoel verdwijnt wanneer ze verstoken zijn van internet. 
De proefpersonen rapporteerden daarentegen ook, dat een week zon
der internet hun op sommige momenten een rustig gevoel had ge 
geven. Dit gevoel van rust was echter veel minder sterk dan het gerap
porteerde gemis van vrijheid en gevoel van isolement. Tot slot was op 
vallend dat de jonge generatie een telefoon zonder internet compleet 
nutteloos vindt (‘Mijn iPhone is dood.’). Alleen maar bellen vonden ze 
onhandig, omdat ze dan tijdens het gesprek geen bestanden, linkjes of 
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foto’s konden uitwisselen. De meest gemiste app was ‘Whatsapp’, waar
mee je gratis kunt sms’en. Respondenten kregen vaak geen antwoord 
meer van vrienden omdat die geen smsbundels meer hadden. Dit 
maakt wel duidelijk dat telecomaanbieders als de wiedeweerga met 
andere verdienmodellen op de proppen zullen moeten komen.

In figuur 1.4 kunt u de verwachtingen zien met betrekking tot de lan
cering van 4G en 5Gnetwerken. Het 4Gnetwerk is reeds door de eer
ste telecomaanbieders gelanceerd. 4G vertienvoudigt de snelheid van 
de mobiele internetverbinding naar 100 Mbit per seconde. Hiermee 
kunt u een HDfilm op uw telefoon live ‘streamen’ vanaf het internet of 
zelfs een complexe game spelen via het mobiele internet. Het 5Gnet
werk, dat in 2012 mogelijk al voor het eerst in ZuidKorea wordt gelan
ceerd, zal een snelheid hebben van 1 Gbit per seconde; hiermee kan in 
enkele seconden een film in full HD worden gedownload op een smart
phone. Deze ontwikkelingen zullen het gebruik van het internet op 
nieuw ingrijpend doen veranderen. De snelheid van de verbinding zal 
niet langer de beperking zijn, waardoor bestanden en toepassingen niet 
langer lokaal opgeslagen hoeven te worden. Deze staan voortaan in de 
‘Cloud’: computerprogramma’s, muziek, games of films staan dan niet 
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langer op uw eigen apparaat, maar worden rechtstreeks vanaf het inter
net ‘gestreamd’. Apparaten zullen meer en meer de vorm krijgen van 
een scherm met een internetverbinding en hoeven niet langer te wor
den uitgerust met een harddisk voor het opslaan van gegevens.

1.2.2 De opkomst van e-commerce en online-aankooporiëntatie 
Met de groei van het internet groeit ook ‘ecommerce’, het online kopen 
van producten en diensten. Deze groei is de drijvende kracht achter 
bedrijven als Amazon.com, eBay en Expedia.com. In elke product
categorie opereren grote aantallen bedrijven die een deel van hun 
omzet – en vaak zelfs hun volledige omzet – online maken. Google 
deed in 2012 samen met het onderzoeksbureau TNS een onderzoek in 
39 landen en 36 productcategorieën naar het koop en oriëntatiegedrag 
van consumenten en de rol van het internet daarin. Onderzoek dat op 
deze grote schaal uniform over landen en productcategorieën wordt 
uitgevoerd, is zeer zeldzaam. U kunt door de resultaten heen klikken via 
www.consumerbarometer.com. Deze website is zeer de moeite waard 
om te bekijken. U vindt hier bijvoorbeeld ook de penetratie van smart
phones en tablets in alle landen en kunt uw eigen grafieken maken.

Www.consumerbarometer.com biedt ook de mogelijkheid om pro
ductcategorieën en landen met elkaar te vergelijken op diverse para
meters, die verband houden met online en offline koop en oriëntatie
gedrag (figuur 1.5). Zo kunnen we bijvoorbeeld zien dat GrootBrittan
nië, Nederland, Denmarken, Noorwegen, Zweden Tsjechië en Japan 
voorop lopen in aankopen online. Gemiddeld over alle gemeten pro
ductcategorieën vindt in deze landen zo’n 33 tot 39 procent van de ver
kopen online plaats. In Rusland, Italië, Portugal en ZuidAfrika is dit 
gemiddeld zo’n 15 procent. Oriëntatie online voorafgaand aan een 
aankoop is in alle landen hoog. In de meeste landen is dit zo’n 40 tot 60 
procent als we een gemiddelde over productcategorieën heen nemen. 
Bovendien groeit de oriëntatie online in alle landen. Afhankelijk van 
het land is er sprake van wel 20 tot 100 procent groei over een periode 
van twee jaar. 

Uiteraard zijn er grote verschillen tussen productcategorieën. Als we 
voor Nederland productcategorieën met elkaar vergelijken, dan zien we 
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dat doehetzelfproducten en de dagelijkse boodschappen het minst 
online worden gekocht (respectievelijk 3 en 2 procent van de aankopen). 
Voor doehetzelfproducten gaat er echter wel in 36 procent van de 
gevallen een oriëntatie online vooraf aan een aankoop. Producten als 
boeken, cd’s, hotels, vliegtickets en toegangskaarten voor evenemen
ten worden in zo’n 50 tot 80 procent van de gevallen online gekocht. 

Interessant zijn de productcategorieën die een groot verschil laten 
zien tussen het koopgedrag en het oriëntatiegedrag. Bij auto’s, huis
houdelijke apparaten, vastgoed, meubels, dagelijkse boodschappen en 
diverse soorten elektronische apparaten komt oriëntatie online twee 
tot zes keer vaker voor dan aankoop online. De consument neemt dan 
in veel gevallen dus de beslissing voordat hij de winkel bezoekt. Van de 
meeste elektronische apparaten wordt bijvoorbeeld zo’n 30 tot 40 pro
cent (afhankelijk van het type apparaat) online aangeschaft, terwijl 
on  geveer 69 tot 77 procent van de aankopen voorafgegaan wordt door 
oriëntatie online. Auto’s worden vrijwel nooit online gekocht, maar in 
82 procent van de gevallen oriërenteert de koper zich wél op internet. 

De consument oriënteert zich dus niet voor elke aankoop op in  ter
net, en dat is ook logisch; veel ‘fastmoving consumer goods’ (FMCG), 

figuur 1.5 Online aankopen (www.consumerbarometer.com)
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zoals frisdrank, wasmiddelen en snacks, worden immers op basis van 
gewoonte of impulsgedrag gekocht. Ook voor deze categorie producten 
neemt de consument echter zo af en toe toch even de tijd om iets over 
een product op te zoeken, en soms leidt dat ertoe dat hij van voorkeur 
verandert. Voor aanbieders is inzicht in oriëntatiegedrag duidelijk 
belangrijker geworden, maar het onderzoek hiernaar staat nog in de 
kinderschoenen. In hoofdstuk 5, ‘Een nieuwe merkfunnel en een 
nieuw reclamemodel’, beschrijf ik waarom oriëntatiegedrag aanbie
ders dwingt om de consument op een andere manier te gaan benade
ren. Voor de meeste bedrijven is het on  voldoende om louter aan de 
hand van het koopgedrag (de ‘kassabonnen’ als het ware) te bepalen 
hoeveel van het reclamebudget moet worden ingezet op online en 
hoeveel op offline. Als een onderneming zich niet – of onvoldoende – 
verdiept in het oriëntatiegedrag op internet van haar doelgroep, dan is 
dat meestal een teken dat ze onderschat hoe snel haar consumenten 
het internet omarmen. 

1.2.3 Spelers komen en gaan
Het feit dat er veel verandert, betekent ook dat sommige ‘klassieke 
aanbieders’ van producten en diensten ten onder gaan als ze zich niet 
snel genoeg aanpassen aan het veranderende gedrag van de consu
ment. Dit is een spel dat zich voordoet bij elke fundamentele verande
ring die een bedrijfstak doormaakt. Bedrijven worden groot omdat ze 
een zinvolle invulling geven aan een ‘probleem’ of behoefte van de con
sument. Ze worden daarmee echter ook afhankelijk van het behoud 
van dat probleem of die behoefte. Als veranderingen in technologie of 
in de samenleving nieuwe oplossingen bieden voor het probleem, kan 
dat betekenen dat de bestaande businessmodellen niet meer voldoen. 
Als bedrijf staat u dan voor een keuze. Bent u bereid een drastische 
herziening van het businessmodel door te voeren? Of probeert u het 
bestaande model in stand te houden? Wat u ook kiest, u hebt er in ieder 
geval een forse kluif aan. In het eerste geval moet het bedrijf vaak in een 
nieuwe business stappen die de bestaande activiteit kannibaliseert. De 
kans is groot dat een ander soort werknemers nodig is, wat soms ge 
paard gaat met ontslagen. Wanneer gevestigde partijen ervoor kiezen 
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bestaande businessmodellen in stand te houden, ontstaat vaak een ge 
vecht tegen een ontwikkeling die op den duur toch niet tegen te houden 
is. Een goed voorbeeld daarvan is de reactie van de muziekindustrie op 
het downloaden van muziek. Jarenlang staken de traditionele spelers 
geld en energie in het juridisch bevechten van elk bedrijf dat down
loaden van muziek faciliteerde. Menigeen zal zich nog wel de rechts
zaken tegen softwarebedrijven als Napster en Kazaa herinneren, en 
recentelijk nog de rechtszaken tegen The Pirate Bay. Intussen daalde de 
bereidheid van de consument om te betalen voor muziek rap. Apple 
koos er in dezelfde periode voor om al zijn geld, tijd en energie te 
stoppen in het zo makkelijk mogelijk maken van het downloaden van 
muziek. Met iTunes, iPhone, iPad en iPod maakt Apple downloaden, 
organiseren en spelen van muziek zo gemakkelijk en soepel dat de con
sument ‘plotseling’ wél weer wilde betalen voor muziekdownloads. 
We weten allemaal welk succes dit Apple heeft gebracht. Geschat wordt 
dat Apple zo’n 70 tot 80 procent van de betaalde muziekdownloads in 
handen heeft.

De indruk wordt soms gewekt, als zou het internet op een oneigen
lijke manier valide bedrijven onderuit halen. Apple heeft bewezen dat 
dat een verkeerde voorstelling van zaken is. De oude businessmodellen 
passen eenvoudigweg niet meer bij de nieuwe wereld. Apple creëert 
waarde, onder andere door het oriëntatie, aankoop en gebruikspro
ces van de consument tot één naadloos geheel te maken. Het is goed 
mogelijk dat de consument door de opkomst van het internet minder 
wil betalen voor muziek. De kosten van het verspreiden van muziek 
dalen immers ook en er komen nieuwe inkomsten bij, bijvoorbeeld 
uit de ‘long tail’ van minder bekende muzikanten die in het ‘klassieke’ 
distributiesysteem niet rendabel was. In dit veranderde krachtenveld 
moet de muziekindustrie een nieuw evenwicht zien te vinden.

1.2.4 De oneindigheid van het internet
De grootste verrassing van het internet is dat het bijna oneindig groot 
is geworden. Een open deur, hoor ik u zeggen? Dat was het in de begin
dagen van het internet voor de gewone man absoluut niet! Kijk bijvoor
beeld naar het ontstaan van Stichting Internet Domeinregistratie Ne 
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derland (SIDN). Daaruit blijkt wel hoe onzeker de vooruitzichten 
voor het internet waren toen het medium zijn vleugels buiten de 
wetenschap ging uitslaan. SIDN is de organisatie die vanaf de start van 
het internet verantwoordelijk was voor het registreren van ‘.nl’domei
nen. Nederland heeft de meeste geregistreerde domeinen per hoofd 
van de bevolking ter wereld; in totaal zijn dit er nu ongeveer 4,5 mil
joen. SIDN (dat formeel sinds 1996 bestaat) is echter in de jaren tachtig 
begonnen als ‘hobby’ van slechts één vrijwilliger, die in zijn vrije tijd 
in de eerste twee jaar zo’n 90 URL’s registreerde (voor verdere details, 
zie kader ‘De begindagen van het internet’). 

De begindagen van het internet
Michiel Henneke Marketing Manager Stichting Internet Domeinregistratie (SIDN)

Internet bestaat al sinds 1969, in Nederland pas sinds 1986. Wie vóór 
1986 het internet op wilde, moest daarvoor inloggen bij CERN in 
Genève (bekend van de deeltjesversneller). Via een telefoonverbin
ding kon je berichten naar Genève sturen, die van daaruit werden 
doorgestuurd naar andere locaties, waar ook ter wereld. Een do 
meinnaam was in Nederland niet te krijgen. Navigeren deed je met 
behulp van IPadressen die je moest coderen, want browsers beston
den nog niet. Deze jaren werden vooral gekenmerkt door de ont
wikkeling van normen als het TCP/IP Protocol.

Een van die normen was in 1984 de directe aanleiding om een 
‘Nederlands’ internet te creëren: het ‘Domain Name System’ (DNS) 
maakte navigeren met begrijpelijke woordcombinaties in plaats 
van IPadressen mogelijk. Vóór die tijd kreeg iedere individuele 
computer op het mondiale internet een aanduiding van maximaal 
zeven tekens toegewezen. Het DNS verdeelde internet thematisch 
(‘.com’, ‘.org’) en per land (‘.nl’), waarbij de noodzaak om iedere 
computer een aparte naam te geven verviel. Daardoor kon het net
werk eenvoudiger worden uitgebreid. Een gevolg van de indeling 
per land was ook, dat er nu voor het eerst behoefte was aan een 
Nederlandse beheerder. Deze rol werd in 1986 opgepakt door het 
Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) van de Universi
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teit van Amsterdam, dat al sinds 1980 een belangrijke schakel in het 
mondiale UNIXnetwerk was. Systeembeheerder van het CWI was 
Piet Beertema, die vanaf april 1986 het beheer van ‘.nl’ op zich nam. 
Daarmee was ‘.nl’ één van de eerste actieve landendomeinen ter 
wereld.

In de eerste jaren werden er strenge eisen gesteld aan een do 
meinnaam. Zo mocht een bedrijf alleen zijn bedrijfsnaam registre
ren en geen merk, handels of afdelingsnamen. Generieke namen 
als voetbal.nl waren in het geheel niet toegestaan en registraties van 
particulieren ook niet. In de eerste twee jaar ontving Beertema niet 
meer dan 90 aanvragen.

Het bleek de spreekwoordelijke stilte voor de storm te zijn: tussen 
1986 en 1995 gingen de technische ontwikkelingen snel. De netwerk
infrastructuur van Nederland verbeterde sterk. De eerste browsers 
en providers kwamen op de markt en Tim BernersLee ontwierp het 
World Wide Web (www), waarmee het internet veel eenvoudiger in 
het gebruik werd. Bedrijven roken hun kans en kwamen met eigen 
websites, waarbij in Nederland de seksindustrie voorop liep. Het 
Amsterdamse Casa Rosso was één van de eerste bedrijven die op 
internet geld verdienden.

In 1996 behandelde Beertema nog steeds alle aanvragen voor 
nieuwe domeinnamen. Inmiddels was het nachtwerk geworden, 
met ruim 700 aanvragen per maand. Samen met Surfnet en NLnet 
richtte hij daarom in 1996 de Stichting Internet Domeinregistratie 
Nederland (SIDN) op. Op dat moment waren er in Nederland circa 
10.000 ‘.nl’domeinnamen. Het bleek een goede zet, want binnen vijf 
jaar bereikte ‘.nl’ een miljoen domeinnamen. Voor zijn verdiensten 
werd Piet in 1999 ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Inmiddels zijn er ruim 4,5 miljoen ‘.nl’domeinnamen. Het ‘.nl’
domein groeit ieder jaar met zo’n 500.000 namen en is daarmee, in 
absolute getallen, een van de grootste landendomeinen ter wereld.
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1.2.5 Google: het bedrijf dat orde in de chaos bracht
De oneindigheid van het internet is van groot belang voor het succes 
of falen van onlineondernemingen. In de beginjaren van Yahoo en 
Google hadden deze twee bedrijven een fundamenteel andere strate
gie. Yahoo probeerde het internet te rubriceren als een soort telefoon
gids waar gebruikers doorheen konden bladeren. Terwijl de gebruiker 
door de Yahoopagina’s bladerde, werd hij/zij blootgesteld aan reclame. 
Hoe langer de gebruiker op de pagina verbleef, des te meer reclame
inkomsten er werden gegenereerd. 

Google koos voor een aanpak die daar lijnrecht tegenin ging: de ge 
bruiker moest juist zo kort mogelijk op de Googlepagina verblijven, 
want dat betekende dat hij snel datgene had gevonden waarnaar hij 
zocht. Reclame zou het snel vinden van relevante informatie in de weg 
staan, dus daar wilden de oprichters van Google in eerste instantie 
niets van horen. Bij Google ging het slechts om één ding: het algoritme 
ontwikkelen dat de gebruiker in staat stelde zo snel mogelijk relevante 
informatie te vinden. 

Dit bleek een gouden inzicht te zijn, want toen het internet een on 
beheersbare omvang aannam, werd de overload aan informatie het 
voornaamste probleem van de gebruiker. Het internet werd steeds 
minder geschikt om ‘browsend’ (bladerend) informatie te vinden. De 
zoekmachine werd voor velen het meest logische startpunt om het 
internet op te gaan. In latere jaren zag Google de mogelijkheid om ook 
in advertenties een model te bouwen dat werd gedreven door relevantie. 
Dat is het beroemde veilingmodel van Google geworden, dat sturend 
is voor plaatsing van betaalde advertenties op de resultatenpagina’s 
van de zoekmachine. Adverteerders bieden op zoekwoorden als ze hun 
advertenties willen tonen, maar voor hun geld is bij Google niet alles 
te koop. Google heeft er bij de ontwikkeling van zijn veilingmodel 
namelijk scherp op gelet dat de eigen succesformule niet wordt onder
mijnd: ook al komen er advertenties in beeld, de consument moet via 
Google nog steeds zo snel mogelijk kunnen vinden wat hij zoekt. Daar
om wordt in het veilingmodel behalve naar het bod van de adverteer
der ook gekeken naar allerlei andere factoren. Aan de hand daarvan 
wordt de relevantie voor de gebruiker gekwantificeerd in een zogeheten 
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‘Quality Score’ (zie voor details daarover hoofdstuk 2, par. 2.1.1, ‘Online 
Advertising voor Dummies’). Ook zijn de commerciële advertenties 
strikt gescheiden van de natuurlijke zoekresultaten, om de relevantie 
te waarborgen. En er zijn strikte regels voor de vormgeving van de ad 
vertenties, dit om de gebruikservaring van de zoekmachine optimaal 
te be  schermen. Het is niet mogelijk om een hoge plek in de natuurlijke 
zoekresultaten te kopen, en zelfs in de commerciële resultaten is rele
vantie een belangrijk selectiecriterium gebleven. Google dankt zijn 
succes aan de bijna idealistische visie om de consument zo snel moge
lijk te laten vinden wat hij of zij zoekt. Dit alles dankzij het feit dat het 
internet ‘oneindig’ groot en daarmee ‘oneindig’ complex werd. 

1.2.6 De ‘long tail’
De oneindigheid van het internet bracht een nieuw fenomeen naar de 
zakenwereld: de long tail. Producten of diensten in extreme niches 
konden winstgevend worden omdat het internet de mogelijkheid 
biedt tegen lage kosten in contact te komen met afnemers over de hele 
wereld. Aanbieders hoeven deze afnemers niet meer zelf te vinden – de 
afnemer moet de aanbieder kunnen vinden. Sommige bedrijven ‘benut
ten’ de long tail om een extreem breed en diep assortiment te leveren, 
terwijl andere juist ‘via’ de long tail één product aanbieden aan een 
sterk versnipperd afzetgebied. 

Rockpedal.com is een voorbeeld van een bedrijf dat zonder de long 
tail nooit zou kunnen bestaan. Het begon allemaal met het computer
spel Rockband (figuur 1.6), een soort karaokeset waarmee je niet alleen 
kunt zingen, maar ook nog de elektrische gitaar, basgitaar en het drum
stel kunt meespelen. Het spel wordt geleverd met microfoon, gitaren 
en een drumstel. Het spel leek mij zo leuk dat ik meteen toen de eerste 
versie ervan uitkwam de volledige set aan instrumenten erbij kocht 
(zie figuur 1.7). In het plaatje van het drumstel is te zien dat het drum
stel, net als een echt drumstel, een pedaal heeft. Door met je voet deze 
pedaal te bedienen, wordt de Bass Drum aangeslagen. De drumpedaal 
van de eerste Rockbandset was echter van plastic en brak binnen drie 
maanden na aanschaf doormidden. Rockband bood weliswaar een 
gratis vervanging aan, maar het was mij wel duidelijk dat ook die weer 
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figuur 1.6 Computerspel Rockband

figuur 1.7 Drumstel



34    De opkomst van het internet: ‘same, but different’

binnen drie maanden stuk zou zijn. Op internet ontdekte ik dat ik niet 
de enige was die hier last van had. Na wat zoekwerk vond ik op You
Tube allerlei filmpjes van Rockbandspelers die met creatieve oplos
singen hun drumpedalen weer werkend hadden gekregen (figuur 1.8). 
Sommige rockers droegen provisorische oplossingen aan, waarbij met 
messen of vorken een stevig raamwerk rond de pedaal getaped werd. 
Andere pakten het professioneler aan, door een mooie plaat van teflon 
op de pedaal te monteren. Nadat ik diverse van deze instructiefilms 
had bekeken, kwam ik uit bij een website van het bedrijf Rockpedal. 
De propositie was meteen duidelijk: 

 ‘Did your Rockband drum pedal break? Never break your  Rock band 
drum pedal again! 12-month UNLIMITED Warranty! 30-day, quick 
and easy money back guarantee!’

De eigenaar van Rockpedal.com stelt zichzelf in fimpjes op zijn web
site (figuur 1.9) voor als Jordan. Hij legt persoonlijk uit, hoe hij van een 
professionele drumpedaal een Rockpedal heeft gemaakt en hoe hij kan 
garanderen dat deze nooit meer stuk zal gaan. Hij maakt zelfs aan
nemelijk hoe de speler dankzij deze pedaal hogere scores kan halen in 
het Rockbandspel. Ik was verkocht! Ik ben inmiddels drie jaar, drie 
Rockbandspellen, drie Guitar Herospellen en vele rockfeestjes verder 
en de pedaal is nog steeds heel. De Rockpedal is een goed voorbeeld 
van een nicheproduct dat zonder de long tail van het internet waar
schijnlijk geen succes was geworden. Immers: het afzetgebied voor 
deze pedalen is te versnipperd en zonder internet zou de doelgroep – 
alle Rockbandspelers met een defecte pedaal – onmogelijk op een effi
ciënte manier kunnen worden bereikt.

1.2.7 Drie manieren om het internet te gebruiken
Hoe snel het internet ook veranderd is in de afgelopen vijftien jaar, er 
staat ons nog veel meer nieuws te wachten. Veel ontwikkelingen staan 
nog maar aan het begin. Ik noemde al ‘mobile’, ‘social’, ‘local’ en ‘cloud 
computing’ als de nieuwste ontwikkelingen, die stuk voor stuk nu al 
een groei doormaken die vergelijkbaar is met de groeicurven van het 
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figuur 1.8 Consument toont op YouTube zijn zelfgerepareerde drumpedaal

figuur 1.9 Rockpedal.com: voorbeeld van een bedrijf dat zijn bestaan 
dankt aan de long tail
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internet toen het voor het eerst opkwam. Dat roept de vraag op, wat er 
over blijft van het internet zoals we het nu kennen. Wordt het delen 
van informatie op Facebook bijvoorbeeld belangrijker dan zoeken op 
Google? Het waarschijnlijkste scenario is er één waarbij drie hoofd
stromen van informatieverzameling naast elkaar bestaan:
1 Browse-based Op basis van thema’s zoeken naar interessante infor

matie, zoals we bijvoorbeeld nu al binnen Wikipedia van onderwerp 
naar onderwerp kunnnen doorklikken.

2 Recommendation-based Het aanbevelen en doorsturen van infor
matie. 

3 Search-based Navigeren met behulp van zoektermen, zoals we nu 
ook al doen met behulp van een zoekmachine.

Deze drie vormen van informatieverzameling sluiten elkaar niet uit. 
Google verwerkt bijvoorbeeld sociale elementen in zijn zoekresultaten 
met de ‘+1 button’. Deze werkt op een vergelijkbare manier als de ‘Like’
knop op Facebook. Iemand die een website nuttig, leuk of mooi vindt, 
kan dat aangeven door op de ‘+1’knop te drukken. Iemand anders die 
de site in zijn zoekresultaten tegenkomt, zal er een ‘+1’markering bij 
zien staan van mensen uit het eigen sociale netwerk: hé, je persoonlijke 
bekenden bevelen die site aan! Zo wordt het aanbevelen van content, 
wat we tot dusver vooral in de context van Sociale netwerken zagen, ver
werkt in de zoekmachine van Google. En omgekeerd is het weer aan
nemelijk dat sociale netwerken met goede zoekfuncties zullen komen. 

YouTube: de tv-zender van de toekomst? De drie manieren van infor
matieverzameling kunnen worden toegepast op alle soorten content. 
YouTube, bijvoorbeeld, maakt van alle drie de mechanismen gebruik 
bij het leveren van videocontent. Op de homepage van YouTube heeft 
de gebruiker direct al de keuze tussen gebruik van de zoekbox, het 
browsen binnen thema’s of binnen de meest bekeken video’s met de 
beste ratings van gebruikers. Na een zoekopdracht kan elke gebruiker 
opnieuw per video de aanbevelingen van gebruikers zien, om te beslis
sen welke video hij of zij wil bekijken (figuur 1.10). Na het bekijken van 
een video volgen onmiddellijk suggesties van gerelateerde video’s, 
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waardoor een meer browseachtige manier van kijken wordt gestimu
leerd. Op dit moment zijn dergelijke aanbevelingen nog niet gekoppeld 
aan sociale netwerken, maar het is zeer aannemelijk dat sociale ken
merken in de toekomst meegewogen zullen worden om de relevantie 
van aanbevelingen te bepalen. Na het bekijken van een video wordt de 
ge  bruiker ook aangemoedigd resultaten te delen via sociale netwerken 
of te plaatsen op een website. Met een eenvoudige knip en plakactie of 
enkele drukken op een knop kun je de video via diverse kanalen ver
spreiden. De YouTube Leanbackapp maakt het zelfs mogelijk dit alles 
te doen vanaf de bank, met de Smartphone als afstandsbediening van 
de tv, die weer op de computer is aangesloten. De manier waarop You
Tube nu al georganiseerd is, maakt het aannemelijk dat het tvkijken 
van de toekomst zich ook rond de drie genoemde mechanismen van 
informatieverzameling kan organiseren. 

Dezelfde mechanismen kunnen daarnaast worden toegepast op tal 
van andere producten, zoals kleding, boeken, gadgets of woningen. 

figuur 1.10 YouTube
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Dat is nu al te zien in de manier waarop websites als Amazon.com 
ingericht zijn. De principes van zoeken, browsen, delen en aanbevelen 
zitten in dit soort websites mooi verweven. Dit zullen we de komende 
jaren op veel meer plekken zien verschijnen. 

Hoe het medium de mens verandert Het internet vertoont dus veel 
meer gebruikspatronen dan ‘klassieke media’. De manier waarop men
sen informatie verwerken is door het internet ingrijpend veranderd – 
zo ingrijpend zelfs, dat de nieuwe generatie een andere hersenstruc
tuur ontwikkelt. Dirk Steffen, Deputy Managing Director van TNS 
Technology en Media, beschrijft hoe het internet de mens verandert 
(zie kader ‘Wereldwijde consument omarmt digitale media – of is het 
andersom?’). 

Wereldwijde consument omarmt digitale media –  
of is het andersom?
Dirk Steffen Deputy Managing Director van TNS Technology & Media

Het aanvankelijke idee van het internet werd in 1969 ARPANET 
genoemd door het Amerikaanse ministerie van defensie. ARPANET 
was bedoeld om universiteiten en onderzoeksbureaus met elkaar te 
verbinden teneinde beter gebruik te maken van schaarse wereld
wijde digitale rekenkracht. Het internet heeft zich nu ontwikkeld 
tot een alomtegenwoordig mediauniversum dat een revolutie ver
oorzaakte in communicatie en marketing. Het internet heeft zelfs 
een flinke impact op wereldwijde machtsstructuren, gegeven de rol 
van sociale netwerken in de ‘Arabische Lente’ van 2011. 

Afhankelijk van het land waarover we spreken is de internetpene
tratie in de afgelopen tien jaar verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. 
In het onderzoek TNS Digital Life 2011 vroegen we respondenten 
naar hun internetgedrag en motivaties en brachten we de conse
quenties daarvan in kaart voor de marketing in maar liefst 60 landen 
die gezamenlijk ongeveer 93 procent van het wereldwijde internet 
beslaan. Digital Life toont nog steeds een grote variatie in internet
penetraties. In Ghana hebben we bijvoorbeeld een internetpenetra
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tie van 5 procent gemeten, terwijl de internetpenetratie in Neder
land wel 88 procent bedraagt.

De werkelijke impact van het internet wordt mooi weergegeven 
door drie observaties van mensen die er veel meer verstand van heb
ben dan ik:

‘Verandering is exponentieel, niet lineair’ De wet van Moore voor
spelt, dat elektronische geheugencapaciteit en rekenkracht ruwweg 
elke twee jaar verdubbelen. Kurzweil probeerde de ontwikkeling van 
de intelligentie van de mensheid in een groeidiagram te plotten en 
kwam tot de conclusie, dat ook deze ontwikkeling exponentieel ver
loopt. Kurzweil zoekt de reden daarvoor in het feit, dat we prestaties 
en ontdekkingen uit een bepaalde tijd kunnen benutten voor de ont
wikkelingen en prestaties in het tijdvak erna. Dit is in principe een 
exponentiële relatie. Het menselijk brein is echter meer geneigd in 
lineaire termen te denken, wat betekent dat we ontwikkelingen op 
de korte termijn vaak overschatten, terwijl we veranderingen op de 
lange termijn zwaar onderschatten. Voor internet stel ik daarom 
voor, dat we niet verwachten dat iedereen eind volgend jaar elk uur 
van de dag op sociale netwerken actief is en offlinemedia volledig 
achter zich laat. Voor de middellange termijn stel ik echter voor, dat 
we juist een veel grotere verandering incalculeren ten opzichte van 
onze verwachtingen en dat we nadenken over hoe we ons daarop 
kunnen voorbereiden.

De jeugd vergroeit met het internet In 2007 bezocht ik het sympo
sium van Gartner IT in Cannes. Op dit symposium demonstreerde 
een groep jonge ‘tech savvies’ op het podium hoe ze denken, wat 
hun drijfveren zijn en hoe zij anders zijn dan de oudere generaties. 
Wat me opviel, was dat veel van deze houdingen en ideeën niet zo 
zeer digitaal van aard waren, maar gewoon kenmerkend voor jonge 
mensen. Ik proefde een houding die zei: ‘niets houdt me tegen en ik 
kan alles veranderen’; van ‘tegendraadsheid’, en ‘tegen structuur’. Dit 
is een houding die ieder van ons in meer of mindere mate kent uit 
zijn of haar jeugd, en die dus op zich niet nieuw is.
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Aan de andere kant verandert het internet het leven van de nieu
we generatie enorm. Stelt u zich bijvoorbeeld eens voor hoe het zou 
zijn, als u nog steeds in contact was met iedere persoon die u ooit in 
uw leven ontmoet heeft. U kunt met één eenvoudig bericht contact 
zoeken met elk individu of een bepaalde schoolklas, met de mensen 
die deelnamen aan een bepaalde training, die met u op de universi
teit zaten of bij een bepaalde werkgever werkten, omdat iemand daar 
destijds al een groep op Facebook, LinkedIn of Google+ voor aan
maakte. Dit is de realiteit voor de jeugd van tegenwoordig. Sociale 
netwerken zijn er voor hen altijd al geweest. In de toekomst zullen 
we daarom twee soorten veranderingen tegelijk zien. Veranderingen 
onder invloed van voortschrijdende technologische ontwikkeling 
en daar bovenop veranderingen ten gevolge van het opgroeien van 
een generatie die vanaf de geboorte gevormd is door het digitale 
landschap.

Media veranderen mensen, niet alleen de informatie die ze uitzenden 
Marshall McLuhan wees in 1964 al op een verschijnsel dat Nicolas 
Carr bevestigt in zijn laatste boek, What the Internet is doing to our 
brains: we moeten niet de fout maken om media te beoordelen aan 
de hand van de informatie die ze uitzenden. Uiteraard zullen speci
fieke kranten, forums of blogs een bepaald type informatie verzame
len en distribueren onder de lezers (in het geval van forums en blogs 
zullen lezers ook uitgenodigd worden een open dialoog te voeren). 
De manier waarop het internet informatie organiseert veroorzaakt 
echter een diepere verandering: over het algemeen zijn er op het 
internet minder gedetailleerde, diepgaande verhalen beschikbaar. 
Deze zijn vervangen door een breed scala van parallel lopende, kor
tere stukken informatie die zo klein kunnen zijn als een update in 
een social netwerk. Een mens groeit vandaag de dag op in een wereld 
met vele parallelle informatiestromen bestaande uit korte, toegan
kelijke boodschappen en verspreid via snelle media. Mensen raken 
hieraan gewend en leren snel informatie aan deze kanalen te ont
trekken. De keerzijde daarvan is, dat mensen meer moeite hebben 
zich diepgaand te concentreren op langdurige taken, zoals het lezen 
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van een lang artikel of een boek. Veel mensen kunnen dat gewoon
weg niet meer zonder dat zij tussendoor (misschien al na het lezen 
van de eerste halve pagina?) de drang voelen opkomen om even hun 
sociale netwerk te checken. Onze hersenfuncties hebben zich aan
gepast aan de manier waarop nieuwe media functioneren. Dit ver
andert niet alleen wat we doen, maar ook wie we zijn. Het internet 
heeft ons in feite een ‘hardware upgrade’ gegeven, en de moderne 
marketing zal zich daaraan moeten aanpassen.

1.3 Veranderingen in consumentengedrag
Consumentengedrag verandert sterk door de opkomst van het inter
net, maar de snelheid waarmee dit gebeurt verschilt per land. De Bos
ton Consulting Group (BCG) voerde in 2011 een analyse uit om de 
waarde van het internet in de wereld vast te stellen en belichtte daarbij 
verschillende aspecten van consumentengedrag in relatie tot het inter
net. BCG vergeleek landen op basis van de zogeheten ‘eIntensity in 
dex’. Aan de hand van deze index voor internetintensiteit worden 
drie onderliggende dimensies gemeten:
1 Beschikbaarheid van het internet Het percentage mensen dat toe

gang heeft tot het internet
2 Betrokkenheid bij het internet De mate waarin gebruikers de ver

schillende toepassingsmogelijkheden van het internet benutten
3 Bestedingen De mate waarin producten en diensten online worden 

aangeschaft.

Denemarken en ZuidKorea voeren op basis van deze drie kenmer
ken de wereldranglijst van de meest ontwikkelde onlinemarkten aan 
(figuur 1.11). De Verenigde Staten, waar het internet is uitgevonden, 
staat slechts op plaats 11. De top10 wordt gedomineerd door Euro
pese landen. Kijken we naar de drie onderliggende dimensies, dan zien 
we verder een aantal verschuivingen die interessante inzichten op 
leveren. 

ZuidKorea blijkt de meest geavanceerde onlineinfrastructuur van 
de wereld te hebben, maar Engeland heeft de hoogste consumenten
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bestedingen online (figuur 1.12 en figuur 1.13). Als we vervolgens weer 
een onderscheid maken tussen consumenten, overheid en bedrijfs
leven, dan zien we dat de Nederlandse consument de meest geavan
ceerde gebruiker van het internet ter wereld is. Nederlandse consu
menten maken het meest van de wereld gebruik van de variatie aan 
mogelijkheden die het internet hun biedt. Nederland staat echter op de 
achtste plek in de wereldranglijst voor aankopen online; op dit punt 
loopt de buitengewoon geavanceerde gebruiker van het internet die de 
Nederlander is dus achter op een aantal andere landen, vermoedelijk 
als gevolg van het beperkte gebruik van creditcards in ons land. Ook 
noemt BCG de rol van pakketservice: meer flexibele en betrouwbare 
bezorging zou de ontwikkeling van aankopen online in Nederland 
kunnen versnellen. Naar verwachting zal Nederland echter een snelle 
inhaalslag kunnen maken dankzij de opkomst van iDEAL, dat het 
betalen van een onlineaankoop gemakkelijk en veilig maakt. Met de 
komst van de smartphones kunnen we opnieuw een stroom van laag

Land Score

Denemarken 140

Zuid-Korea 139

Japan 138

Zweden 134

Nederland 129

Verenigd Koninkrijk 128

Noorwegen 125

Finland 124

Duitsland 120

IJsland 111

Verenigde Staten 109

Luxemburg 109

Australië 108

Frankrijk 105

Land Score

Oostenrijk 103

België 102

Zwitserland 101

Ierland 99

Nieuw-Zeeland 95

Canada 91

Spanje 86

Tsjechië 83

Portugal 80

Hongarije 76

Slowakije 70

Polen 65

Italië 63

Griekenland 54

figuur 1.11 De meest ontwikkelde online-markten
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figuur 1.13 Beschikbaarheid, betrokkenheid en bestedingen wereldwijd

figuur 1.12 Betrokkenheid bij het internet wereldwijd
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drempelige betalingsmogelijkheden verwachten. In de Verenigde Sta
ten is het gebruik van creditcards al lange tijd gemeengoed; Amerika 
staat daarom nummer 3 op de ranglijst voor aankopen online. Kijken 
we echter naar de kwaliteit van de onlineinfrastructuur, dan moet de 
VS het doen met een bescheiden 22e plek.

Aziatische en vooral Afrikaanse en ZuidAmerikaanse landen ko 
men op deze ranglijst nog beperkt voor. Daar kunnen we dus nog veel 
groei verwachten, vooral door de toename van de internetpenetratie. 
Toch wordt er ook nog veel groei verwacht van de landen die ten op 
zichte van de rest van de wereld al sterk ontwikkeld zijn. In Engeland 
was het internet in 2011 volgens BCG verantwoordelijk voor 7,2 pro
cent van het bruto nationaal product en dit zal nog verder groeien. In 
Nederland is het internet nu verantwoordelijk voor ongeveer 4,3 pro
cent van het bruto nationaal product. Dat kan uitgroeien tot zo’n 6,8 
procent in 2015, afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van 
be  taaldiensten, internetpenetratie en pakketservice en de daaruit voort
vloeiende consumentenbestedingen online. De verschuiving van koop
gedrag naar het internet verloopt in feite in twee fasen, afhankelijk van 
de staat van ontwikkeling van een land en van een branche:
1 Naarmate de internetpenetratie toeneemt, gaan consumenten zich 

meer en meer online oriënteren voordat ze tot een aankoop over
gaan.

2 Naarmate consumenten meer gewend raken aan het internet, meer 
toegangspunten krijgen (opkomst van ‘mobile’) en meer vertrouwen 
krijgen in het internet, bijvoorbeeld doordat hun eerste voorzichtige 
aankopen online met succes zijn verlopen, zien we een versnelling in 
de verschuiving van de daadwerkelijke aankopen naar het internet. 

De snelheid waarmee consumenten verschuiven van de eerste naar de 
tweede fase is verschillend per productcategorie en per land. De reis
branche beweegt op dit gebied bijvoorbeeld sneller dan de kleding
branche en de kledingbranche beweegt weer sneller dan bijvoorbeeld 
FMCG. Op dit moment zijn er daardoor in elk land in de wereld nog tal 
van drijfveren die de groei van de onlineeconomie met flinke kracht 
stuwen. Een bedrijf dat een lange wereldwijde historie heeft opgebouwd 
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in het volgen van koopgedrag van consumenten is Gfk Panel Services. 
Commercieel Directeur van Gfk Panel Services Nederland, Lucien van 
der Hoeven, geeft ons zijn visie op de ontwikkelingen van het koop
gedrag van consumenten (zie kader ‘Verkopen online blijven stijgen’). 
Hij zet daarbij op heldere wijze de onderliggende drijfveren van koop
gedrag uiteen en laat zo zien dat de groei in de aankopen online voor
lopig nog wel even aanhoudt.

Verkopen online blijven stijgen
Lucien van der Hoeven Commercieel Directeur Gfk Panel Services

Met de ontwikkeling van het internet heeft zich ook het koopge
drag van de consument ontwikkeld. De consumentenbestedingen 
online vertonen zelfs in een ontwikkelde markt als Nederland nog 
steeds een structureel stijgende lijn. In 2011 werd er in Nederland 
zo’n 9 miljard euro online besteed, ongeveeer 10 procent meer dan 
in 2010. Zelfs in tijden van economische recessie, waarin sommige 
consumentenmarkten nauwelijks meer groeien of zelfs stagneren, 
zien we dat de verkopen online met dubbele cijfers doorstijgen. 

Een totale omzet via internet van 9 miljard euro lijkt misschien 
veel, maar in verhouding is dit nog best bescheiden; alleen al aan 
levensmiddelen wordt er in Nederland jaarlijks maar liefst 50 mil
jard euro uitgegeven. Van de totale consumentenbestedingen van 
zo’n 275 miljard euro in Nederland neemt het internet slechts 3 pro
cent voor zijn rekening. In sommige branches is eshopping zelfs 
nog helemaal niet aan de orde. Neem de doehetzelfmarkt: daar 
wordt jaarlijks voor zo’n 4 miljard euro in omgezet in Nederland, 
waarvan slechts circa 170 miljoen (3 à 4 procent) online. In andere 
markten speelt het onlinekanaal weer een bijzonder grote rol: in 
ICT, Telecom en Toerisme, alle drie goed voor zo’n 4 à 5 miljard euro 
omzet per jaar, vertegenwoordigt het onlinekanaal nu al markt
aandelen van 30 tot 50 procent en dat wordt in de komende jaren 
on  getwijfeld nog meer.

De aanhoudende stijging van de internetverkoop wordt gestuwd 
door diverse drijfveren. Als we de groei van de aankopen online in 
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kleinere stukken hakken, dan begrijpen we beter wat die drijfveren 
zijn. De totale omzet online heeft in principe drie aspecten: 
1 Het aantal kopers online
2 Het aantal bestellingen per persoon
3 Het gemiddeld bestede bedrag per bestelling.

Elk van deze drie aspecten zal ik nu toelichten, inclusief de onder
liggende drijfveren.

1 Het aantal online-kopers groeit nog steeds Thuiswinkel.org zegt 
dat het aantal onlinekopers in 2010 voor het eerst boven de 9 mil
joen gekomen. Dat lijkt heel wat, maar als we rekening houden met 
de bijna 17 miljoen inwoners die Nederland telt, dan is er nog vol
doende ruimte voor groei. Dat blijkt ook wel uit de cijfers van Thuis
winkel.org, want in 2010 hebben zo’n 600.000 mensen voor het eerst 
iets bij een onlinewinkel gekocht. Wij verwachten dat het aantal 
onlinekopers de komende jaren alleen nog maar zal toenemen en 
wel onder invloed van drie factoren:
1 Mensen moeten op het internet kunnen kopen (capaciteit)
2 Mensen moeten op het internet willen kopen (motivatie)
3 Mensen moeten de gelegenheid hebben om op het internet te 

kopen. 

In dit Triademodel van Theo Poiesz wordt gesteld dat elk van deze 
drie factoren het gedrag van de consument kan remmen of ver
sterken.

De laatstgenoemde factor, de gelegenheid, is voor westerse landen 
de minst belangrijke factor voor groei. Gelegenheid vertaalt zich in 
deze context voornamelijk in internetpenetratie. Zonder internet
toegang is het natuurlijk lastig online te kopen. In Nederland ligt de 
internetpenetratie met zo’n 90 procent bijzonder hoog; alleen Noor
wegen en Zweden scoren hoger en in de VS ligt de internetpenetra
tie op een kleine 80 procent. Groei van internetpenetratie is in deze 
landen dus geen grote drijfveer voor het hebben van de gelegenheid 
tot online shoppen. Voor de wereldwijde groei van de aankopen via 
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internet is internetpenetratie echter wel een belangrijke drijfveer. 
In Europa hebben grote landen als Rusland (43 procent penetratie), 
Italië (49 procent) en Spanje (63 procent) nog een enorm groei
potentieel. Maar denk ook eens aan landen als India, met meer dan 
één miljard inwoners en een internetpenetratie van slechts ongeveer 
10 procent.

Toch is er ook in markten met hoge internetpenetraties wat be 
treft de factor gelegenheid nog groei te verwachten. Momenteel be 
staat ‘gelegenheid’ vooral bij de gratie van de PC in huis of op kan
toor. Onlinewinkels zijn dag en nacht open, in tegenstelling tot de 
‘brick and mortar’winkels. Online biedt dus veel meer gelegenheid 
dan de traditionele winkels. Met de opkomst van de smartphone zal 
het aantal gelegenheden waarop online gekocht kan worden nog 
verder toenemen. Als je een smartphone hebt, kun je een webwinkel 
ook in de trein bezoeken, of in de wachtkamer van je huisarts. De 
bediening (‘user interface’) van mobiele apparaten zal de komende 
jaren geoptimaliseerd worden voor winkelen onderweg. En vergeet 
vooral niet de impact van mobiele applicaties die via een eenvoudi
ge barcodescan in de winkel binnen luttele seconden vertellen dat 
hetzelfde product online 10 procent goedkoper te krijgen is, bij een 
betrouwbare leverancier die het binnen 24 uur bij jou thuis laat 
bezorgen. Samengevat: ‘gelegenheid’ is vooral in landen met een 
minder goed ontwikkelde onlineinfrastructuur een belangrijke 
groeifactor voor onlinewinkelen, maar zal ook in ontwikkelde lan
den nog bijdragen aan de groei. 

In landen met een hoge internetpenetratie is motivatie (het willen 
kopen) de belangrijkste stuwende factor voor de groei van ecom
merce. Hierbij is de vraag vooral wat de mensen ‘triggert’ om online 
te willen kopen. De capaciteit (het kunnen kopen) is hier nauw mee 
verweven. Het kunnen kopen hangt af van de mate van gebruiks
vriendelijkheid van het totale proces. Die gebruiksvriendelijkheid 
kan voor online kopen een drijfveer zijn (motivatie), maar ook een 
drempel (capaciteit). Vertrouwen en gemak zijn de twee sleutelwoor
den waar alles om draait. Online kent voor vertrouwen en gemak 
zowel positieve als negatieve punten. Vergelijkingssites spelen een 
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belangrijke positieve rol op het gebied van vertrouwen. Dit soort 
sites wordt steeds populairder en toegankelijker en fungeert ook 
steeds vaker als de eerste stap naar een aankoop. Als de consument 
daar goede recensies van andere consumenten ziet en bovendien 
merkt dat de aanbevolen winkels door derden als betrouwbaar wor
den aangeduid, zal hij sterk worden gestimuleerd om serieus een 
aankoop online te overwegen. We vertrouwen onze medeconsu
ment vele malen meer dan de verkoopgedreven retailers. 

Op het gebied van betaling en bezorging is nog veel winst te be 
halen, zowel wat betreft vertrouwen als gemak. Betalingssystemen 
zijn nog lang niet overal geoptimaliseerd voor het internet en lever
tijden en bezorgmomenten zijn nog verre van optimaal. Ik kom nog 
veel websites tegen waar ik me door 15 schermen heen moet wor
stelen om te kunnen afrekenen. Er zijn daarentegen ook al websites 
waar ik met één simpele klik het gewenste product bij mij thuis kan 
laten bezorgen. Sommige mensen schrikken er nog voor terug om 
online met hun creditcard te betalen – als ze die al hebben (in Neder
land hebben relatief weinig mensen er een, zeker vergeleken met de 
VS). Oplossingen als iDEAL en Paypal maken het leven dan een 
stuk gemakkelijker. Daarnaast is er het psychologische effect van 
‘eerst betalen en dan maar hopen dat het goed gaat’. Slimme online
retailers nemen deze drempels weg en maken het de consument 
zo gemakkelijk als deze maar wenst. Op rekening kopen of betalen 
met een acceptgiro na ontvangst heeft voor veel shoppers nog de 
voorkeur.

Pakketbezorging kan deprimerend zijn voor werkenden die na 
twee vergeefse pogingen van de postbode een briefje in de brieven
bus vinden met daarop de uitnodiging het pakje te komen ophalen 
op het postkantoor, dat doordeweeks van 9.00 tot 17.00 uur geopend 
is. Dat zijn uiteraard geen wenselijke tijden. De werkende consu
ment wil het pakje op een afgesproken tijd, liefst na 18.00 uur thuis 
bezorgd hebben, ofwel het pakket ophalen bij een dichtbijgelegen 
afhaalpunt dat ook in de avonduren open is. Benzinestations zouden 
daarmee ideale distributiepunten zijn. Veel traditionele retailers die 
uiteindelijk ook een onlinewinkel zijn begonnen, gebruiken hun 
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bestaande kleinere winkels in de buitenwijken als ‘click and collect’
afhaalpunt. De consument kan datgene wat hij online heeft besteld 
dan afhalen bij een vestiging van de keten bij hem in de buurt. Het 
onlinekoopproces, inclusief afrekenen en bezorgen, zal op alle 
fronten gemakkelijker worden, zowel in ontwikkelde als in minder 
ontwikkelde interneteconomieën. Motivatie en capaciteit zijn daar
om beide belangrijke stuwende factoren voor de groei van het aan
tal onlinekopers.

2 Het aantal bestellingen per persoon zal toenemen Voor mensen 
die voor het eerst iets via internet kopen, kunnen we de aanduiding 
‘trial’ gebruiken. Kopers die na hun eerste aankoop online nog eens 
terugkomen en een volgende aankoop doen via het internet zouden 
we dan als ‘repeat buyers’ kunnen omschrijven. Voor een doorsnee
product in de FMCGwereld is 25 procent repeat buys al heel aardig. 
Bij onlineaankopen ligt het percentage repeat buys (over de gehele 
linie, dus ongeacht de productcategorie) vele malen hoger. De con
sument moet vaak eerst over een drempel heen om een eerste aan
koop via het internet te doen, en zelfs in een land als Nederland met 
zijn bijzonder hoge internetpenetratie zijn er nog altijd miljoenen 
mensen die dit nog nooit hebben gedaan. Wie echter eenmaal zijn 
eerste aankoop online heeft gedaan, doet vrijwel altijd vervolgaan
kopen via internet.

Het bovenstaande betekent dat het voor verschillende markten 
belangrijk is om trial te genereren, want als de ervaring positief is, 
dan volgt de repeat buy in vrijwel alle gevallen vanzelf.

Of de consument een positieve ervaring heeft, hangt uiteraard 
van een groot aantal factoren af. Er zijn tientallen mogelijke obsta
kels die iemand ervan kunnen weerhouden een tweede keer online 
te shoppen. Zo kan bijvoorbeeld de bezorging tegenvallen omdat 
het product te laat of op onhandige momenten wordt aangeboden. 
Of misschien valt het product zelf tegen: online zag het er prima uit, 
maar het bezorgde product bleek toch niet de verwachte kwaliteit te 
hebben of is zelfs defect. De ervaring rond het terugsturen van pro
ducten is in deze gevallen cruciaal. Bedorven groente tussen bestel
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de boodschappen kan in elk geval niet teruggestuurd worden. Ge 
lukkig hebben veel grote onlinespelers de winkelervaring intussen 
redelijk geoptimaliseerd en zijn de mogelijke tegenvallers tot een 
minimum beperkt. Dit leidt over het algemeen tot tevredenheid 
over de onlineaankopen en het vertrouwen neemt toe. ls dat ver
trouwen er eenmaal, dan is de weg vrij om van ‘werven’ over te gaan 
naar ‘binden’ en ‘vullen’. We zien dan ook in alle werelddelen dat het 
aantal aankopen online per shopper een belangrijke drijfveer is voor 
de groei van ecommerce. In Nederland deden onlineshoppers 
in 2011 gemiddeld al rond de 8 aankopen online en elk jaar stijgt dit 
aantal nog met 25 tot 30 procent! 

Naast het vertrouwen en de positieve ervaring zijn er natuurlijk 
nog meer drijfveren voor die enorme toename van het aantal bestel
lingen per persoon. Momenteel denken we bij onlinewinkelen 
vooral nog aan het scherm van de PC, thuis met een kopje koffie. 
Ook hier zal de komende jaren flink verandering in komen. Elke 
situatie die voor de shopper de gelegenheid biedt om een aanschaf te 
kunnen doen, zal worden aangegrepen). Een beroemd voorbeeld is 
het metrostation in ZuidKorea waar wachtende reizigers met hun 
smartphone langs een virtueel schap kunnen lopen dat op de wand 
van het station is geplakt. Al scannend vullen ze hun ‘mandje’  (zie 
figuur 1.14) en de boodschappen worden netjes thuisbezorgd. Op 
basis van dit mechanisme zijn veel andere toepassingen denkbaar. 
Bijvoorbeeld: u vindt de wijn die u bij een etentje in een restaurant 
drinkt lekker en bestelt een partij flessen voor thuis door de barcode 
op de fles te scannen met uw smartphone. En net zo met de mer
chandise van U2 tijdens een concert, of die bikini op dat billboard 
van H&M. Mogelijkheden te over.

Verder zal het aanbod van producten online alleen nog maar gro
ter worden, onder andere door de continu groeiende long tail van 
webshops. Een groeiend aantal producten zal alleen nog op het 
internet te krijgen zijn en niet meer in de gewone winkel. Traditio
nele winkels hebben voor alle producten een zekere minimumomzet 
nodig. Vierkante meters schapruimte kosten immers geld en het 
schap is niet van elastiek. Webwinkels hebben deze problemen niet. 
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Hun ‘schappen’ zijn wel van ‘elastiek’ en zij hoeven geen producten 
op voorraad te houden, zolang ze maar vlot vanaf de fabrikant ge 
leverd kunnen worden. Enorme kansen dus om een strategie vorm te 
geven rond levering van een zeer rijk assortiment (long-tailstrategie).

Ten slotte is er nog een belangrijke factor die de groei van het aan
tal bestellingen per shopper stimuleert: we geven eenvoudigweg 
ons geld meer en meer uit aan ‘digitale categorieën’. Met de komst 
van de mobiele telefoon, digitale video en muziek, digitale boeken 
etcetera, geven we ook meer en meer geld uit aan aanverwante arti
kelen. Vrijwel al deze artikelen of diensten koop je het makkelijkst 
online. Voor extra beltegoed gaan slechts weinig mensen nog naar 
de telefoonwinkel. Waar je vroeger een spelletje in een doos kocht en 
later een computergame op CD of DVD, kopen gamers hun games 
tegenwoordig meer en meer digitaal. Even dowloaden en de nieuw
ste game staat in no time op de XBOX of de iPad. Door de opkomst 

figuur 1.14 Shoppen met de smartphone in het metrostation (Zuid-Korea)
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van de Cloud en de alsmaar snellere internetverbindingen hoeft 
een bestand over een tijd niet eens meer gedownload te worden; een 
gamer koopt dan nog enkel ‘toegang’ tot de game, die volledig in de 
Cloud afgespeeld wordt.

Met dit grote aantal stuwende factoren kan het niet anders, of het 
gemiddeld aantal onlinebestellingen per persoon zal de komende 
jaren overal ter wereld nog flink doorgroeien.

3 Het gemiddeld besteed bedrag per bestelling gaat afnemen Met 
de groei van de internetpenetratie en het aantal gelegenheden waar 
het internet beschikbaar is, zal het aantal onlineconsumenten blij
ven groeien. Met het toenemende vertrouwen in onlineshoppen en 
het groeiende gemak ervan, zien we daarnaast een groei in het ge 
middeld aantal onlinebestellingen per persoon. Het derde aspect, 
het gemiddeld bestede bedrag per bestelling, zien we als enige af 
nemen. Dit hoeft geen slecht teken te zijn. In vroegere stadia van het 
internet waren onlinekopers vooral de ‘durfals’ die op grote uit 
gaven toch zo’n 10 tot 20 procent konden besparen. De bezorgkosten 
lagen in vroegere ontwikkelingsstadia relatief hoog, dus werden er 
vooral ‘grote’ artikelen besteld.

In ontwikkelde interneteconomieën hebben diverse factoren het 
online kopen gemakkelijker gemaakt, waardoor het ook loont om 
kleinere artikelen online te bestellen. Tegenwoordig zijn zelfs al in 
dividuele LEGOsteentjes online te krijgen. Naarmate er meer bestel
lingen online plaatsvinden, zullen de bezorgkosten verder dalen. 
Ten slotte beïnvloedt ook de manier van betalen sterk welke artike
len ‘rendabel’ online kunnen worden gekocht. In Nederland is be 
talen met iDEAL of, beter nog, betalen ‘op rekening’ in plaats van 
met de creditcard zeker verantwoordelijk voor de toename van de 
kleinere aankopen. Het lagere bedrag per bestelling is dus verbon
den aan de doorontwikkeling van interneteconomieën. Tellen we 
het groeiend aantal kopers en het groeiend aantal bestellingen per 
koper bij deze derde ontwikkeling op, dan kunnen we niet anders 
concluderen dan dat ecommerce voorlopig nog flink door zal 
groeien.
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1.4 Michael Porter en de opkomst van het internet
Ook al heeft internet de wereld nog zozeer veranderd, veel mechanis
men blijven hetzelfde. Dat vindt ook Michael Porter, die met zijn vijf
krachtenmodel al meer dan 30 jaar de concurrentiedruk in product
categorieën beschrijft (figuur 1.15). Porter wilde met zijn vijfkrachten
model duidelijk maken dat marketeers in hun markt verder moeten 
kijken dan alleen naar hun concurrenten. Concurrenten vormen slechts 
één van de vijf krachten die het concurrentieveld in een markt vor
men. De volledige lijst van krachten ziet er als volgt uit:

1 Intensiteit van de concurrentie
2 Dreiging van toetreding van nieuwe aanbieders
3 Dreiging van opkomst van vervangende producten
4 Onderhandelingskracht van afnemers
5 Onderhandelingskracht van toeleveranciers.

Een ongunstige ontwikkeling in één van de vijf krachten betekent meer 
concurrentie op prijs en meer moeite voor de aanbieders om een winst
gevende business draaiende te houden. 

Onder-
handelings-
kracht van

leveranciers

Dreiging van
nieuwe toetreders

Dreiging van vervangende
producten of diensten (‘substitutie’)

Rivaliteit
onder bestaande

concurrenten

Onderhandelings-
kracht van klanten

figuur 1.15 Vijfkrachtenmodel
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1.4.1 Het internet in het vijfkrachtenmodel van Porter
Meer dan eens is gesuggereerd dat het internet een nieuwe extra kracht 
in het model van Porter zou moeten zijn. Veel aanbieders zien immers 
dat een grotere invloed van het internet in hun markt leidt tot concur
rentie op prijs. Toch is het internet geen zesde kracht in het model, zo 
zegt ook Porter. Het internet is een onderliggende dynamiek die de vijf 
krachten in het bestaande model soms wel en soms niet beïnvloedt. 
Dit betekent dat het internet soms een bedreiging zal vormen voor een 
winstgevende onderneming, maar soms ook niet. De perceptie dat het 
internet tot prijsconcurrentie leidt, vind ik echter toch niet vreemd. 
Laten we eens door de vijf krachten van het model lopen in het licht 
van de opkomst van het internet:
1 Intensiteit van de concurrentie Het internet heeft er in veel markten 

voor gezorgd dat grenzen tussen landen vervagen. Veel bedrijven 
zijn daardoor in aanraking gekomen met nieuwe concurrenten 
waarvan ze daarvoor geen last hadden.

2 Dreiging toetreding van nieuwe aanbieders Het internet heeft in veel 
markten ook de drempel verlaagd om een nieuwe business te star
ten. Voor veel vormen van handel is niet langer een bedrijfspand 
nodig. Een goede website en bezorging per post zijn al bijna vol
doende voorwaarde om een winkel te beginnen. De dreiging van 
toetreders is daarmee in veel markten gegroeid. 

3 Dreiging van opkomst van vervangende producten Ook hier gooit 
het internet in veel markten roet in het eten. CD’s werden vervan
gen door downloads, navigatiesystemen door smartphones, tele
visie en recorders door video online en zo kunnen we nog vele voor
beelden noemen. In veel gevallen, zoals bijvoorbeeld navigatie op 
de smartphone, is het vervangende product voor de gebruiker zelfs 
gratis.

4 Onderhandelingskracht van afnemers De consument is met de komst 
van het internet machtiger dan ooit geworden. Met vergelijkings
sites kan de consument alle aanbieders op een rijtje zetten voor een 
zo objectief mogelijke vergelijking van prijs en kwaliteit. De onder
handelingskracht van de consument is daarmee in veel markten 
zeker gegroeid.



55

5 Onderhandelingskracht van toeleveranciers Dit is de enige kracht 
waar ik niet met eenduidigheid de meest waarschijnlijke richting 
van ontwikkeling voor de gemiddelde markt durf te schatten. Deze 
kan verschillende kanten op gaan. Het is goed mogelijk, dat het 
internet bedrijven de mogelijkheid biedt om meerdere toeleveran
ciers in overweging te nemen. Net als consumenten beschikken 
bedrijven dankzij internet over meer informatie waarmee zij ver
schillende opties met elkaar kunnen vergelijken en vervolgens tegen 
elkaar uit kunnen spelen. Het is dus mogelijk dat het internet in veel 
markten de onderhandelingskracht van toeleveranciers heeft ver
zwakt. Voor retailers is het daarentegen weer mogelijk dat de onder
handelingskracht van toeleveranciers juist versterkt is, omdat zij 
met het internet meer distributiekanalen tot hun beschikking heb
ben gekregen. Deze vijfde kracht kan dus in afzonderlijke markten 
totaal verschillend uitpakken. 

1.4.2 De drie concurrentiestrategieën van Porter
Wie de bovengenoemde ontwikkelingen op een rijtje ziet, zou tot de 
conclusie kunnen komen dat prijsconcurrentie een bijna onvermijde
lijk gevolg is van de opkomst van het internet. Toch is dat niet helemaal 
waar. Niet alleen het vijfkrachtenmodel is onverminderd van toepas
sing, ook de drie concurrentiestrategieën die Porter formuleerde zijn 
in veel opzichten nog steeds zinvol. 

Bedrijven kunnen volgens Porter duurzaam concurrentievoordeel 
opbouwen met een (ten opzichte van de concurrentie) onderschei
dend aanbod van producten en diensten, of door tegen lage kosten te 
werken (figuur 1.16). Verder kunnen bedrijven kiezen op welk deel van 
de markt ze zich willen richten met de strategie die ze kiezen; ze kun
nen daarbij kiezen voor een breed of een smal deel van de markt. Deze 
benadering leidt tot drie generieke concurrentiestrategieën:
1 Kostenleiderschap Het bedrijf dat hiervoor kiest, probeert tegen de 

laagste kosten te produceren door in de gehele waardeketen de kos
ten te reduceren.

2 Differentiatie Een bedrijf met een onderscheidend product kan daar 
vaak een hogere prijs voor vragen. Daar staat tegenover dat differen
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tiatie in principe altijd gepaard gaat met extra kosten, bijvoorbeeld 
voor reclame als het om imagoaspecten gaat. Een ander voorbeeld 
zijn de kosten voor hogere servicelevels.

3 Focus Focus is eigenlijk een ‘moderator’ voor de andere twee con
currentiestrategieën. De focus bepaalt de breedte van de beoogde 
groep afnemers. Kijken we bijvoorbeeld naar luchtvaartmaatschap
pijen, dan zou Ryanair een kostenleider met brede focus zijn (brede 
doelgroep) en Easyjet een kostenleider met smallere focus (nadruk 
op zakelijke reizigers). Voorbeelden van differentiatie met brede 
focus zouden British Airways en Virgin kunnen zijn. Voorbeelden 
van differentiatie met smalle focus kunnen initiatieven zoals voor
heen de Concorde zijn, maar ook chartervluchten. 

Porter maakt heel duidelijk dat hij ‘Operational Effectiveness’, het op 
timaliseren van processen voor kostenverlaging, niet als generieke 
concurrentiestrategie beschouwt. Operational Effectiveness is te ko 
piëren en daarmee niet duurzaam. Een bedrijf dat zich op kostenleider-
schap richt, moet dat dus echt in alle aspecten van de waardeketen door
voeren en compromissen maken in de serviceverlening. Operational 
Effectiveness is een ‘must have’ bij alle strategieën en een continue 
inspanning die alle bedrijven moeten verrichten. Operational Effecti-
veness gaat over het creëren van vergelijkbare waarde tegen lagere kos-
ten, terwijl differentiatie gaat over creatie van unieke waarde. Differen-
tiatie kan alleen duurzaam zijn als er sprake is van trade-offs. Dat wil 
zeggen: meer van het één is alleen mogelijk door iets anders te vermin

Uniek aspect in
ogen van klant

Differentiatie

Lage-kostenpositie

Hele branche

Alleen in specifiek
segment

Algeheel
kostenleiderschap

Focus

figuur 1.16 Drie concurrentie-strategieën
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deren. Een luchtvaartmaatschappij kan er bijvoorbeeld voor kiezen 
maaltijden te serveren en daarmee kosten en omkeertijd bij de gate te 
verhogen. Deze voor en nadelen zijn onlosmakelijk met elkaar ver
bonden. 

1.4.3 iOS versus Android: twee fundamenteel verschillende strategieën 
Een prachtig voorbeeld van de werking van tradeoffs is de ontwikke
ling van het Androidplatform van Google in vergelijking met het iOs
platform van Apple in combinatie met iPhone en iPad. Google en 
Apple voeren op dit vlak fundamenteel verschillende strategieën, met 
fundamenteel andere voor en nadelen en ze zijn beide enorm succes
vol. Waar Apple koos voor een ‘gesloten’ systeem, waarin het de regie 
over de gehele keten voert, creëerde Google een ‘open source’platform. 
Apple werkt met eigen software, eigen hardware en voert sterke regie 
over het downloaden van muziek, apps en andere content via de iTunes 
store. Het resultaat daarvan is controle over kwaliteit en een super
stabiel systeem. Deze controle over kwaliteit brengt met zich mee dat 
Apple premiumprijzen kan vragen. De geslotenheid van het systeem 
heeft echter ook nadelen. Het aantal toestellen waarop Apple zijn iOs
visie uitwerkt is beperkt tot exact de toestellen die Apple zelf uitbrengt. 
De distributie is dus beperkter dan die van Android. Ook heeft de ge 
bruiker minder vrijheid om naar wens software, muziekbestanden of 
andere content op apparaten te installeren of van apparaat naar appa
raat te kopiëren. Android maakte haar software open source. Dat be 
tekent dat fabrikanten van smartphones kunnen beschikken over de 
broncode van het platform en eigen versies van de software kunnen 
bouwen. De distributie van Android verloopt daardoor razendsnel en 
doordat meerdere bedrijven met dezelfde software werken ontstaat er 
een grotere kweekvijver voor innovaties. De keerzijde van deze strate
gie is, dat Google minder dan Apple de regie voert over de gehele keten 
van het proces. Als een fabrikant van smartphones matige hardware 
bouwt, of aanpassingen in de software maakt die niet stabiel zijn, dan 
kan er een kwalitatief matig Androidtoestel op de markt komen. Daar 
heeft Google geen volledige controle over. De nadelen van elk van deze 
twee fundamenteel verschillende strategieën zijn onlosmakelijk ver
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bonden met de voordelen ervan. De tradeoffs dwingen keuzen af, 
resulterend in unieke verdedigbare posities. 

1.4.4 Leiderschap en concurrentievoordeel
Google en Apple creëerden unieke concurrentieposities mede dankzij 
hun sterke leiders (Larry Page, Sergey Brin en Eric Schmidt voor Google 
en voormalig leider Steve Jobs voor Apple). Een sterke leider in de 
organisatie is belangrijk om trade-offs te handhaven en de langeter
mijnpositie van het bedrijf veilig te stellen, want zelfs in een snel veran
derende wereld is het van cruciaal belang om een langetermijnstrategie 
te hebben. Strategie is niet per definitie rigide; ze is boven alles richting
gevend. Strategische leiders zijn soms ook de personen die creatieve 
ideeën in het bedrijf brengen. Het is daarentegen ook goed mogelijk, en 
misschien zelfs wenselijk, dat creativiteit door het gehele bedrijf heen 
gecreëerd wordt en dat de leider slechts de regie bewaakt. Niet alle lei
ders zijn het creatief brein van het bedrijf. Afhankelijkheid van een 
prominent creatief brein kan een bedrijf immers kwetsbaar maken als 
de betreffende persoon opstapt. Fastcompany.com verwoordt de rol 
van de leider bij het bewaken van tradeoffs mooi in een artikel over 
Michael Porter:

Een andere manier om leiderschap te bekijken, is de leider te zien 
als de bewaker van trade-offs. In elke organisatie komen dagelijks 
duizenden ideeën binnen – van medewerkers met suggesties, 
via  klantverzoeken, van toeleveranciers met commerciële over-
wegingen. Er is een overvloed aan input en 99 procent daarvan 
is niet consistent met de strategie van de organisatie.

Sterke leiders kunnen trade-offs afdwingen: ‘Ja, het zou fantastisch 
zijn als we maaltijden zouden serveren bij Southwest Airlines, maar 
dat zou niet bij onze lage kostenstrategie passen. Dat zou ons bo -
vendien vergelijkbaar maken met United Airlines, en United is net 
zo goed als wij in het serveren van maaltijden.’ Tegelijkertijd snap-
pen sterke leiders, dat niets star is of passief aan het hebben van 
een duidelijke strategie – het is iets, waar een bedrijf voortdurend 
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beter in wordt – dus kunnen sterke leiders urgentie en voortgang 
creëren en tegelijkertijd duidelijke en duurzame richting hand-
haven.

Een gezonde markt is volgens Porter een markt waarin bedrijven kun
nen concurreren op verschillende aspecten van een product of dienst. 
Als dit het geval is, ontstaat er variatie in het productaanbod en keuze
vrijheid voor de consument. De consument krijgt daarmee een prijs die 
past bij het serviceniveau dat hij/zij verlangt en de fabrikanten krijgen 
een gezonde business die niet alleen om de laagst mogelijke prijs draait. 
De concurrentie tussen Apple iOs en Google Android zou door Porter 
dus naar alle waarschijnlijkheid als gezonde concurrentie worden om 
schreven. 

1.4.5 Hoe het internet concurrentiestrategieën verandert
Met de komst van het internet zijn er in veel markten drie ontwikkelin
gen parallel in gang gezet:

 1 De ‘norm’ voor Operational Effectiveness is veranderd
 2 Focusstrategieën zijn flexibeler en extremer geworden
 3 Er zijn nieuwe vormen van differentiatie bij gekomen.

Deze drie ontwikkelingen licht ik hierna nader toe.

Een nieuwe ‘norm’ voor operational effectiveness Operational effec
tiveness heeft een nieuwe dimensie gekregen, onder andere omdat het 
internet in veel markten de mogelijkheid creëert om contact met con
sumenten te hebben zonder daarvoor dure kantoren of winkels te moe
ten aanhouden. Daarnaast kunnen veel onderdelen van het proces met 
behulp van het internet efficiënter worden ingericht. Een callcenter 
zou bijvoorbeeld (voor een deel) kunnen worden vervangen door een 
online helpdesk, of bepaalde administratieve zaken kunnen voortaan 
via het internet worden afgehandeld. De lat voor operational effective
ness is daarmee voor alle bedrijven verschoven, ongeacht welke stra
tegie er wordt gevoerd. Dat betekent overigens niet, dat het hebben van 
winkels per definitie slecht zou zijn. Ik denk dat in veel markten fysieke 
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kantoren en winkels een belangrijke rol blijven behouden. De inhou
delijke rol die de fysieke contactpunten nu vervullen, verschuift echter 
wel. Meer daarover in hoofdstuk 6, om precies te zijn paragraaf 6.3, ‘De 
marketingorganisatie van de toekomst’. De afweging tussen service en 
kosten is anders komen te liggen en dit dwingt tot nieuwe keuzen. Als 
een bedrijf de klant online een vergelijkbare servicebeleving kan bie
den op deelaspecten van het product, dan is een winkel een dure optie 
in het proces geworden. Elk bedrijf moeten daarom de balans tussen 
online en offlinecontactpunten met de consument heroverwegen. 
Bent u daar langzamer in dan de markt, dan is uw operational effecti
veness niet langer op orde. Uw waardecreatie is dan onnodig duur. Een 
kostenleider kan in dit geval zijn kostenvoordeel verliezen, bijvoor
beeld omdat een concurrent die zijn hele aanbod via het onlinekanaal 
levert daarmee misschien zoveel efficiënter werkt dat hij de laagste 
prijspositie overneemt. 

Nieuwe dimensies voor focusstrategieën Ook voor keuzen met be 
trekking tot focus is de lat verschoven. Online biedt een bijna oneindig 
scala van nieuwe manieren om in contact te komen met uiterst speci
fieke, smalle groepen consumenten. Tegelijk doet het onlinekanaal 
de grenzen tussen landen vervagen, waardoor het ook gemakkelijker 
wordt om extreem brede doelgroepen te bereiken. Het feit dat de ge 
dragsrespons van de consument online kan worden geregistreerd, 
waar  na de marketing daarop kan worden afgestemd, betekent dat we 
ons kunnen richten op buitengewoon kleine niches én dat we niches 
op nieuwe manieren kunnen definiëren. Het bedrijf Rockpedal.com, 
dat ik eerder noemde, was zonder internet een bijna onmogelijke exer
citie geweest. Het zou dan veel lastiger zijn geweest om wereldwijd 
precies die mensen te ‘targeten’ die niet alleen het Rockbandspel maar 
ook een gebroken drumpedaal hebben. (‘Targeten’ is de consument 
ge  richt benaderen met een boodschap die zoveel mogelijk op maat is 
gemaakt.) Als het al mogelijk was om die mensen te vinden, dan zou 
het in elk geval meer geld hebben gekost om hen overal ter wereld te 
be  reiken. In dat geval was de nieuwe stalen drumpedaal waarschijn
lijk veel duurder uitgevallen en zouden de meeste consumenten waar
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schijnlijk toch kiezen voor een gratis vervanging van de originele 
drumpedaal, ook al wisten ze dat ook die na een aantal maanden waar
schijnlijk stuk zou gaan. Ook keuzen ten aanzien van focus moeten dus 
door de opkomst van het internet opnieuw worden ge  maakt. Bedrijven 
die daar langzaam mee zijn, riskeren dat ze van twee kanten marktaan
deel verliezen: enerzijds door de opkomst van bedrijven die hun focus 
verbreden en daarmee opeens overlappend zijn geworden, en ander
zijds door de opkomst van bedrijven die zich op heel kleine segmenten 
richten die stukje bij beetje marktaandeel wegsnoepen van het brede
re segment (figuur 1.17 en figuur 1.18).

Focus bedrijf A Focus bedrijf B

Focus bedrijf A Focus bedrijf B

Bedrijf C

Bedrijf D

figuur 1.17 Situatie voor de opkomst van internet

figuur 1.18 Situatie na de opkomst van internet
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Nieuwe vormen van differentiatie Tot slot zijn er nieuwe manieren 
van differentiatie en waardecreatie ontstaan. Het feit dat gebruikers in 
communities over uw merk en producten kunnen spreken, levert bij
voorbeeld nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie op het niveau 
van imago. Daarnaast is het sturen op basis van zogeheten promoters 
en detractors belangrijker geworden. Een ontevreden consument of 
kleine groep van consumenten (detractor(s)) kan onevenredig veel 
macht uitoefenen – zo veel, dat het merk schade wordt berokkend en 
de waardecreatie van het bedrijf daardoor ongedaan wordt gemaakt. 
Kapitaalvernietiging dus. Een tevreden consument (promoter) kan 
daarentegen, door een bepaald product of bedrijf bij anderen aan te 
bevelen, weer waarde creëren. Kwaliteit van dienstverlening is daar
om in veel bedrijfstakken hoger op de agenda komen te staan. 

Het feit dat klanttevredenheid belangrijker is geworden voor be 
drijven met een differentiatiestrategie wil overigens niet zeggen dat 
klanttevredenheid niet van belang zou zijn voor kostenleiders. Ook zij 
moeten zich bewust zijn van de nieuwe transparante wereld, waarin 
een ontevreden klant vrij gemakkelijk veel aandacht kan trekken.

Een vorm van differentiatie die belangrijker is geworden, is de ma 
nier waarop bedrijven het proces van oriëntatie, koop en product
gebruik integreren. Het oriëntatieproces van consumenten loopt voor 
veel producten dwars door alle online en offlinekanalen van vele aan
bieders tegelijk heen. Slechts weinig bedrijven hebben deze kanalen 
zo op elkaar afgestemd dat ze aansluiten bij dit gefragmenteerde gedrag 
van de consument. Ik noemde eerder al Apple, dat op een unieke ma 
nier waarde wist te creëren, waardoor de consument weer bereid was 
te betalen voor muziekdownloads. Apple heeft in feite een aantal fasen 
in het oriëntatie, koop en gebruiksproces, die bij andere bedrijven 
gescheiden diensten of producten zijn, tot één naadloos geïntegreerd 
geheel gemaakt:
– De iTunes store biedt de consument een platform waar hij zich kan 

laten inspireren en muziek kan verkennen en zijn keuze direct kan 
kopen en afrekenen.

– De iTunes software op de lokale computer, smartphone of tablet 
neemt het proces na de aankoop soepel over door de muziek op de 
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lokale computer op te slaan en te organiseren. 
– Het afspelen van de muziek wordt weer prachtig ingevuld door de 

hardware: Macbook, iPad, iPhone en iPod.
– De consument kan zich oriënteren op de producten en diensten 

van Apple in onlinekanalen, maar ook in de Apple stores, waar de 
bezoeker een ware beleving krijgt doordat hij er mag ‘spelen’ met al 
het moois dat Apple aanbiedt. In de afgelopen jaren heeft Apple zijn 
distributie gaandeweg ook verbreed via externe retailers. 

Slechts weinig bedrijven hebben hun verschillende producten en dien
sten offline en online zo mooi geïntegreerd als Apple. Naadloze aan
sluiting van uw product en marketingstrategieën bij het oriëntatie
proces van de consument is dan ook in veel productcategorieën een 
gat in de markt. De consument verandert zijn gedrag sneller dan dat 
bedrijven zich daaraan kunnen aanpassen. Ook Apple heeft te maken 
met deze veranderende wereld. Steeds meer aanbieders van hardware 
en software organiseren op slimme manieren het proces rondom mu 
ziekconsumptie. Video en films volgen daarbij snel en het onderscheid 
tussen vaste apparaten en het internet valt weg. De moderne consu
ment wil zonder moeite dezelfde muziek op verschillende plekken en 
apparaten kunnen afspelen. Diverse aanbieders, waaronder Apple, 
Google en Spotify, komen daarom met cloudbased muziekservices. 
Als muziek in de cloud staat, dan is afspelen op diverse apparaten veel 
flexibeler. Dat vereist wel weer dat mobiel internet overal met voldoen
de snelheid beschikbaar is. Die ontwikkelingen gaan nu enorm snel. 
Continue alertheid is daarom vereist om op betekenisvolle wijze ver
dedigbare waarde te creëren. 

Voor nu wil ik concluderen:
Ja, online heeft in veel markten de prijs onder druk gezet, vooral door
dat efficiëntie en transparantie zijn toegenomen, maar dit is in lang niet 
alle gevallen een ontwikkeling die per definitie ook de winstgevend
heid onder druk zet. Het betekent slechts, dat bedrijven fundamenteel 
hun waardecreatie, focus en operational excellence moeten herdefinië
ren. Daarbij moeten de mogelijkheden die het internet biedt optimaal 
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worden benut. Gebeurt dat niet, dan kost waardecreatie onnodig veel 
geld, zijn basisprocessen onnodig duur en ontwikkelen concurrenten 
nieuwe vormen van waardecreatie die voor consumenten betekenis
voller zijn dan het oude aanbod. Als omvorming van processen te lang 
duurt, dan is concurreren op prijs de enige optie die overblijft. Dit 
resulteert uiteraard uiteindelijk in een slechter bedrijfsresultaat. In die 
gevallen waar prijsdruk is ontstaan door verhoging van efficiëntie is 
prijsver laging sowieso niet per definitie slecht. Als processen dankzij 
het internet efficiënter zijn geworden, kunnen prijzen worden verlaagd 
met behoud van marges. De prijsverlaging is dan alleen gevaarlijk voor 
die partijen, die de voordelen van de nieuwe infrastructuur online niet 
goed benutten. De oude wetten van Porter hebben slechts een nieuwe 
context gekregen.

1.5 Veranderingen in mediabestedingen
De komst van het internet heeft tot grote veranderingen geleid in de 
manier waarop consumenten met media, producten en merken om 
gaan. Dat betekent dat adverteerders ook op zoek zijn naar nieuwe 
manieren om met consumenten in gesprek te gaan. Het resultaat daar
van is terug te zien in verschuivingen in de allocatie van mediabudget
ten. Hoe die allocatie precies verschuift, verschilt enorm per product
categorie en type adverteerder. In de reisbranche, bijvoorbeeld, werd de 
waarde van onlinereclame en geavanceerde mogelijkheden van targe
ting daarbinnen vrijwel onmiddellijk ontdekt. Vooral zoekmachine
marketing is in de reisbranche tot een ware kunst verheven; sommige 
partijen in deze branche concentreren hun reclameinspanningen vrij
wel volledig op zoekmachinemarketing en adverteren helemaal niet 
meer op tv of in tijdschriften en kranten. Aan de andere kant van het 
spectrum vinden we ‘klassieke’ adverteerders, die van oudsher exper
tise hebben opgebouwd in het gebruik van tv, radio, print en bui
tenreclame. Deze adverteerders hebben vaak meer tijd nodig om zich 
de nieuwe methodieken van onlinereclame eigen te maken. 

De verschuivingen in de mediabestedingen verschillen uiteraard 
ook nog enorm van land tot land. In ontwikkelde onlinemarkten zien 
we nu een opmerkelijke situatie ontstaan: de meest geavanceerde on 
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lineadverteerders beginnen offlinemedia te ‘ontdekken’ als aanvul
ling op hun onlinestrategieën. Tegelijkertijd zien we dat offlineadver
teerders steeds meer gaan experimenteren om onlinereclame in hun 
strategieën te verwerken. 

Voor online kunnen we zeggen dat reclamestrategieën zich ruwweg in 
drie fasen ontwikkelen (figuur 1.19). In de eerste ‘reclamejaren’ van het 
internet draaide alles om ‘kliks’ en ‘conversies’ (‘conversie’ is de aan
koop volgend op de klik). De eerder genoemde partijen in de reisbran
che konden hier goed mee uit de voeten omdat al snel een groot deel 
van de reizen online werd geboekt. Het vermogen om per advertentie
contact in detail te kunnen zien waar deze wel en niet resulteert in een 
aankoop bleek een krachtig middel voor groei. Vrijwel alle tools en 
methoden die in de beginjaren van het internet zijn ontwikkeld, heb
ben tot doel kliks en conversies te volgen en optimaliseren. 

Toen het bereik en de bandbreedte van internet toenamen, veran
derde er echter veel (tweede fase). Consumenten gingen steeds meer 
en rijkere content consumeren en de banners en tekstadvertenties 
kregen steeds vaker animaties. Inmiddels lijken veel banners door het 

figuur 1.19 Drie fasen voor online-reclame
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gebruik van video en animaties steeds meer op tvcommercials. Rich 
mediabanners kunnen zelfs de vorm van een geavanceerde compu
tergame aannemen. De jaren waarin deze veranderingen optraden, 
waren ook de jaren waarin de videowebsite YouTube groot werd en in 
feite uitgroeide tot een soort geavanceerde en interactieve tvzender.
De nieuwe, rijke advertentieformats zijn meer bedoeld om te engage
ren met de consument dan dat ze tot doel hebben een directe conver
sie te bewerkstelligen. Daarmee heeft onlinereclame het rijk van de 
offlinereclame betreden.

De derde fase van reclame op het internet is in de ontwikkelde in 
terneteconomieën eigenlijk net begonnen. Het is de fase van ‘mobile’ 
en daaraan gekoppeld ‘social’ en ‘local’. Reclame zal meer en meer wor
den afgestemd op de locatie waar de consument zich op een bepaald 
moment bevindt en aan de behoefte van dat specifieke moment. Weh
kamp experimenteerde bijvoorbeeld met het doen van aanbiedingen 
aan mensen die zich op dat moment in een winkel van MediaMarkt 
bevonden. Daarnaast zal reclame meer en meer worden afgestemd op 
de interesses van individuele consumenten, die deels kunnen worden 
afgelezen uit de gedragingen en interesses die diezelfde consumenten 
etaleren in de sociale netwerken waar ze deel van uitmaken. Reclame 
over onderwerpen en producten zal relevanter zijn wanneer vrienden 
en kennissen die onderwerpen of producten aanbevelen – bijvoorbeeld 
doordat ze vertellen hoe leuk, nuttig of relevant ze die vinden. Het 
vinden van toepassingen hiervoor is nog in volle gang.

Olav Lijnbach, mediaconsultant bij onderzoeksbureau Gfk Panel 
Services, beschrijft hoe de mediabestedingen zich sinds de komst van 
het internet hebben ontwikkeld (zie kader ‘Veranderingen in wereld
wijde mediabestedingen’). Het is duidelijk dat er zich grote verschui
vingen voordoen, die overigens een verschillend patroon te zien geven 
in de verschillende delen van de wereld. De gemene deler is wel, dat er 
een flinke verschuiving van mediabestedingen naar het internet plaats 
vindt. Een andere gemene deler is, dat in alle landen het gedrag van 
consumenten meer en meer crossmediaal wordt. De totale tijd die 
consumenten aan media besteden verandert minder dan de groei in 
het gebruik van de verschillende media afzonderlijk. Er is dus sprake 
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van simultaan gebruik van media. Dat leidt dan weer tot de vraag welke 
van deze media op dat moment de meeste aandacht krijgt en de mees
te impact heeft op de beleving en de gedragingen van de consument. 

Veranderingen in wereldwijde mediabestedingen
Olav Lijnbach Media Consultant bij Gfk Panel Services

Sinds de crisis in 2001 zijn de mediabestedingen niet meer sneller 
gegroeid dan het mondiale Bruto Binnenlands Product (BBP; zie 
figuur 1.20). In 1991 was er ook een economische crisis, die duide
lijk invloed had op de mediabestedingen. Het duurde toen vier jaar 
voordat mediabestedingen zich weer herstelden en meegroeiden 
met het BBP. Sinds de crisis in 2001 zijn er echter reeds tien jaar ver
streken en nog steeds hebben de wereldwijde mediabestedingen 
zich niet hersteld.

Als we continenten met elkaar vergelijken, dan zien we dat de 
me  diabestedingen sterk groeien in het MiddenOosten, Noord
Afrika en Centraal en OostEuropa (meer dan 20 procent groei per 
jaar), terwijl ZuidAmerika met circa 10 procent per jaar een gestage 
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groei laat zien en WestEuropa, NoordAmerika en Azië slechts 
beperkt groeien (figuur 1.21).

Van 2008 tot 2011 zagen print en radio hun omzet dalen ten gevolge 
van de opkomst van het internet als reclamemedium in combinatie 
met de crisis (figuur 1.22). Mensen lezen nieuws steeds vaker online 
en ook tijdschriften verliezen lezers aan het internet. Radio heeft 
veel luisteraars verloren door de digitalisering van de muziekindu
strie: mensen spelen steeds vaker betaalde muziek in hun auto, op 
hun iPods of MP3spelers, of ze gebruiken onlinemuziekdatabases 
als Spotify.

De om zich heen grijpende digitalisering raakt alle media. Tv 
beweegt naar het internet, maar het internet beweegt ook naar het 
tvscherm. Tvprogramma’s kunnen worden bekeken op YouTube 
en YouTube kan weer rechtstreeks op een tvscherm worden be 
keken. Onderscheid tussen media zal in de komende jaren vervagen: 
is tv via het internet nog steeds tv of is het internet? Tvzenders moe
ten op zoek naar nieuwe verdienmodellen, om geld te verdienen 
met content of bijvoorbeeld met responsebased reclame. Als con

-20

-10

0

10

20

30
%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Noord-Amerika
Zuid-Amerika

Centraal & Oost-Europa
West-Europa

Azië
Midden-Oosten & Noord-Afrika

figuur 1.21 Stijging of daling in mediabestedingen  
ten opzichte van voorgaand jaar (in procent)



69

sumenten reclame gaan skippen, dan zal massacommunicatie zoals 
die nu wordt toegepast minder effectief worden en daarmee min
der waardevol voor adverteerders. 

Er is veel discussie over de optimale verdeling van budgetten 
over media. Mediabudgetten zijn de afgelopen tien jaar niet groter 
geworden, hoewel het internet flink is gegroeid. Mediabudgetten 
verschuiven van het ene naar het andere medium en er komt geen 
budget bij. Search Advertising lijkt een uitzondering op deze regel. 
Het wordt gezien als een ander soort activiteit dan de ‘klassieke’ 
reclame en krijgt daarom vaak extra budget, dat gescheiden is van 
de andere reclamebudgetten.

De ‘klassieke’ manier om budgetallocatie over media te beoorde
len, is om te kijken naar de tijd die consumenten besteden aan con
sumptie van elk medium. In de meeste landen vinden we daarom 
panels, waarin mediaconsumptie van consumenten per medium 
gescheiden wordt gemeten. Deze panels ondersteunen de totstand
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koming van ‘currencies’, die de prijs van reclame in een medium 
be  palen. Tijdsbesteding als indicator van reclamebesteding verliest 
echter snel haar waarde. Vooral door de snelle opkomst van de smart
phone en de tablet komt het fenomeen ‘second screen’ om de hoek 
kijken. Laptop, smartphone en/of tablet worden parallel aan het tv
kijken gebruikt tijdens programma’s of reclame. De discussie moet 
daarmee niet langer gaan over welk apparaat het langste aan staat, 
maar in plaats daarvan over welk apparaat de meeste aandacht krijgt.

De vraag is echter: is aandacht hetzelfde als informatieverwer
king? Als het medium aandacht krijgt, betekent dat dan ook, dat de 
reclames opgemerkt en verwerkt worden? In welke mate vertaalt de 
aandacht voor reclame zich door naar de gewenste effecten op hou
ding en gedrag van consumenten? Psychologisch onderzoek toont 
aan, dat beelden vier tot vijf maal zoveel effect hebben als geluid. De 
discussie zou daarom moeten gaan over de waarde van elk me  dium
contact. Met andere woorden: wat is de Return On Investment 
(ROI)? Een reclameeuro moet meer opleveren dan het bedrag dat 
door de adverteerder is geïnvesteerd (als we effecten op de korte, 
middellange en lange termijn bij elkaar optellen). Deze verandering 
van scope in de richting van ROI zal de waarde van media de komen
de tijd waarschijnlijk flink doen veranderen.

1.6 Van fragmentatie naar schizofrenie
Een jaar of dertig geleden behandelde het reclamebureau voor de 
meeste adverteerders nog alle functies rondom de creatie van concep
ten en strategie en de uitvoering van de mediaselectie. Toen inkoop van 
mediazendtijd complexer werd en mediabureaus aantoonden grote 
kortingen te kunnen bedingen door massaal voor meerdere klanten 
tegelijk in te kopen, scheidde het vakgebied mediaplanning zich af van 
de creatieve invulling van reclamecampagnes. Parallel aan deze ont
wikkeling groeide de kunst van merkpositionering en management 
van merkportfolio’s uit tot een volwassen vakgebied. Soms werd dit op 
gepakt door reclamebureaus, maar ook consultancybureaus en onder
zoeksbureaus ontwikkelden producten en diensten op dit vlak. Hier 
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ontstonden de eerste breuken die uiteindelijk hebben geleid tot extre
me fragmentatie in het managen van onze merken en campagnes. 

Deze fragmentatie explodeerde met de opkomst van het online
kanaal. Online biedt een veel grotere variëteit aan advertentieformats, 
flexibiliteit in targeting en optimaliseringsmogelijkheden van campag
nes. Dit nieuwe systeem leek geenszins op de klassieke mediaplanning, 
gericht op bereik en contactfrequentie in demografische doelgroepen. 
In plaats daarvan richtten onlinebureaus de targeting in aan de hand 
van gedrag en optimalisatie op basis van aantallen kliks en conversies. 
Daar waar offlinereclamebureaus ideeën en campagnes creëerden 
met creatieve processen en mooie conceptpresentaties, testten online
marketeers doorlopend allerlei varianten van campagnes om te zien 
welke de beste respons opleverden. Zelfs binnen online bleek een on 
derscheid in specialismen te ontstaan. Search engine optimization bleek 
een ander vak dan search engine marketing en campagnes gericht op 
conversies werkten weer anders dan campagnes die zich richtten op 
‘branding’. Ook analyseren en optimaliseren van websites en ‘landing 
pages’ is een op zichzelf staand vakgebied geworden. De offlinewereld 
had en heeft het nog steeds over GRP’s (Gross Rating Point), netto
bereik en effectief bereik (zie in het volgende hoofdstuk subparagraaf 
2.2.1, ‘Offline Advertising voor Dummies’), terwijl de online wereld 
werkt met begrippen als CTR’s, CPA’s, CPM’s en A/Btesting (zie in het 
volgende hoofdstuk subparagraaf 2.1.1, ‘Online Advertising voor Dum
mies’). Grote adverteerders hebben vaak gescheiden bureaus voor 
mediainkoop voor online resp. offline, én gescheiden bureaus voor het 
ontwikkelen van creatieve materialen voor online resp. offline. Zelfs 
wanneer functies wel binnen één bureau vallen, ligt de verantwoorde
lijkheid bij gescheiden afdelingen die met verschillende tools en perfor-
mance metrics werken. 

Niet alleen aan bureauzijde is de fragmentatie groot. Ook adver
teerders hebben online en offline vaak gesplitst in twee gescheiden af 
delingen, ieder met eigen doelstellingen en een gescheiden budget 
voor ecommerce (online sales) en branding (merkdoelstellingen). Met 
de opkomst van ‘social’ is er opnieuw een specialisme bij gekomen, 
dat soms opgepakt wordt door softwarebedrijven met ‘web crawlers’, 
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soms door bedrijven die goed zijn in dialoogmarketing en soms door 
bedrijven die goed zijn op het gebied van klantservice. 

Het is bijna een onmogelijke opgave geworden om een perfect ge 
integreerde campagne te maken met een onmiskenbaar uniform gezicht 
over alle kanalen. 

1.6.1  De consument maakt geen scheiding tussen online-  
en offline-kanalen

Terwijl marketeers worstelen met de integratie van kanalen en de bij
behorende specialismen, dwarrelt de consument zonder enige vorm 
van terughoudendheid dwars door al deze kanalen heen. Die haalt in 
formatie op het moment dat het hem of haar het beste uitkomt, in het 
kanaal dat op dat moment het makkelijkst voor handen is. Als de con-
sument online tot een beslissing komt, maar toch liever offline koopt, dan 
kan het hem of haar niks schelen dat de online-afdeling daarmee haar 
target misschien niet haalt. Als de tvcampagne de consument op het 
idee brengt om op Google te gaan zoeken en vervolgens op de website 
iets te kopen, dan kan het die consument niks schelen dat het offline
bureau geen beloning krijgt voor die onlineaankoop, die eigenlijk wel 
dankzij de offlinereclame tot stand kwam. 

De consument denkt en handelt al geïntegreerd, maar bedrijven 
houden in de meeste gevallen de consument niet bij. Ik was bijvoor

figuur 1.23 Adidas Dragon Sneaker
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beeld in 2011 in Rome aan het winkelen en vond in de lo  kale Adidas
winkel een model sneakers onder de naam Adidas Dragon (figuur 1.23). 
Ik vond ze erg mooi, dus besloot ze te passen. Het model zat in principe 
goed, maar de juiste maat was in de winkel helaas niet be  schikbaar. De 
verkoper suggereerde nog een aantal andere sneakers, maar die vond 
ik minder mooi. Uiteindelijk concludeerden we samen dat er niks voor 
mij tussen zat. Ik baalde en herinnerde me weer waarom ik niet vaak 
kleding in fysieke winkels koop: de voorraad en variaties op een model 
zijn vaak veel beperkter dan in onlinewinkels. Daarentegen heeft de 
fysieke winkel wel altijd het voordeel dat je er snel iets kunt passen. 
Voordat ik naar buiten liep, nam ik me voor later nog eens te kijken of 
ik dezelfde schoen in een grotere maat online zou kunnen vinden. Het 
feit dat ik de iets te kleine maat al redelijk vond zitten, gaf me het ver
trouwen dat ik nodig had om een maat groter op internet te bestellen, 
zonder bang te zijn dat de schoen niet lekker zou zitten. Een schoen 
met verkeerde maat kun je weliswaar terugsturen, maar ik vind het 
niet handig dat ik daarvoor weer op lastige tijden naar het postkantoor 
moet. Ik printte de naam ‘Dragon’ en de exacte maat die ik nodig had 
in mijn geheugen. Terwijl ik dat deed, verbaasde ik me er over, dat het 
winkelpersoneel dat zelf niet had gesuggereerd. Ik was immers in een 
Adidasshop en op de Adidaswebsite was de collectie veel breder en 
zou ik deze schoen vermoedelijk wél in mijn maat kunnen vinden. Met 
andere woorden, waarom zegt het winkelpersoneel niet gewoon: 

 ‘We kunnen ook even samen op de site kijken. Daar hebben we het-
zelfde model ook in tien andere kleuren. Ik kan de schoenen voor 
u bestellen en dan worden ze binnen drie dagen bij u thuis be -
zorgd. Als u mij uw e-mailadres geeft, kan ik u ook een mail sturen 
met een link naar de schoenen op de site, zodat u later thuis zelf 
even kunt kijken.’

Waarschijnlijk gebeurt dat niet omdat de winkel een franchise is. Maar 
zelfs al is die dat niet, dan nog heb je grote kans dat de afdeling die ver
antwoordelijk is voor winkelverkopen geen onlineverkopen als onder
deel van het target heeft. Hoe dan ook, het businessmodel is niet geïnte
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greerd over de kanalen heen. Het winkelpersoneel heeft er geen belang 
bij om er voor te zorgen, dat de aankoop via een ander kanaal alsnog 
bij Adidas tot stand komt. 

Gelukkig was ik vastberaden. Ik ging dus thuis wél daadwerkelijk 
op zoek naar de schoen en had de naam en maat goed onthouden. Een 
zoekopdracht op de naam van de schoen bracht me echter niet bij de 
website van Adidas, maar bij diverse schoenenaanbieders. In veel ge 
vallen bleken dezen mijn maat ook niet te hebben. Ik bezocht uiteinde
lijk acht onlineshops, maar zonder succes en gaf het op. Twee dagen 
later was ik een trailer van een film aan het bekijken op YouTube en zag 
ik een banner op mijn beeldscherm verschijnen die exact de Adidas 
Dragonschoen in de gewenste kleur etaleerde (figuur 1.24). Ik was 
ge  vonden met ‘remarketing’: mijn onlinegedragingen hadden in de 
systemen van YouTube een signaal afgegeven waardoor de campagne 
van onlineschoenenwinkel Brandos zich automatisch aanpaste aan 
mijn behoefte. Ik kocht de schoenen bij Brandos, moest twee weken 
wachten voordat ze bezorgd werden, waarna de maat toch nog te klein 
bleek te zijn en ik de schoenen dus weer terug moest brengen naar het 
postkantoor, om vervolgens opnieuw twee weken te wachten op een 
grotere maat. Uiteindelijk kreeg ik zo alsnog het paar schoenen dat ik 

figuur 1.24 Adidas Dragon Sneaker
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wilde hebben. Aankoop geslaagd – maar op geen enkele manier dank
zij slimme marketing van Adidas zelf, en de shopping experience was 
zeer matig. Ook het probleem dat ik achteraf met de maat had, had de 
schoenenverkoper in de winkel kunnen voorkomen. Het voordeel dat 
een fysieke winkel altijd zal hebben ten opzichte van een onlinewin
kel is het persoonlijk contact met de verkoper en de mogelijkheid 
samen te bekijken welke maat en pasvorm goed zijn. Als Adidas zijn 
on  line en offlinemarketing beter op elkaar had afgestemd, dan had 
het winkelpersoneel zich op juist die voordelen geconcentreerd, om 
mij daarna binnen te houden door met zekerheid de juiste bestelling 
in de onlinewinkel van Adidas te plaatsen. Nu kwam ik als lead bin
nen, maar dat ik uiteindelijk ‘converteerde’ tot een aankoop was meer 
geluk dan goede op de consument gerichte marketing, en de plek waar 
ik mijn aankoop deed (‘converteerde’) was ook nog eens bijna volstrekt 
willekeurig. Er is nog een lange weg te gaan voordat online en offline
kanalen volledig geïntegreerd zijn.

1.6.2 De consument als startpunt van integratie
Door in de organisatie van uw marketing en reclameinspanningen de 
wensen en gedragingen van de consument als uitgangspunt te nemen, 
kunt u de regie over de versnippering weer terugpakken. Het ligt bij
voorbeeld veel meer voor de hand om bedrijfsafdelingen in te richten 
volgens de fasen van het oriëntatieproces van de consument dan vol
gens een indeling per medium of per distributiekanaal. Consumenten 
die zich in een vroeg stadium van oriëntatie bevinden, hebben andere 
informatiebehoeften dan consumenten die dicht tegen een aankoop 
zitten. Ook vertonen deze consumenten andere gedragingen, en die 
kan een aanbieder gebruiken voor targeting. In elke fase kan een vol
ledige mediamix worden gecreëerd, met bijpassende boodschap en 
targeting. Dit is een fundamenteel andere manier van denken dan op 
dit moment gangbaar is. Zie voor een uitwerking ervan hoofdstuk 5, 
‘Een nieuwe merkfunnel en een nieuw reclamemodel’.

Ik zie nog maar weinig bedrijven die hun producten en diensten 
perfect hebben afgestemd op het nieuwe, gefragmenteerde consumen
tengedrag. Gelukkig zijn er wel veel bedrijven die de eerste stappen 
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hebben gezet. Een voorbeeld is L’Oréal, dat heeft opgemerkt dat veel 
vrouwen inspiratie vinden voor nieuwe manieren van opmaken door 
op internet te kijken naar instructievideo’s van andere vrouwen. Deze 
instructievideo’s over makeup zijn zelfs zo populair, dat ze één van de 
eerste YouTubemiljonairs hebben opgeleverd. De makers van deze 
video’s, die veelal consument zijn, kunnen zichzelf opgeven voor een 
programma waarbij YouTube advertenties in de video’s plaatst tegen be 
taling per klik. Sommige video’s trekken zoveel publiek dat de makers 
ervan er letterlijk miljoenen aan verdienen. L’Oréal zag de groeiende 
rol van dit type makeupvideo’s en bracht ze samen in een YouTube
kanaal met L’Oréal Branding. L’Oréal leverde het platform waar vrou
wen zich kunnen laten inspireren door andere vrouwen over hoe ze 
zich mooi kunnen opmaken. Dit idee zou een mooi startpunt kunnen 
zijn van een prachtige integratie van alle kanalen in het begeleiden 
van vrouwen in de wereld van de makeup. Bijvoorbeeld door bij elke 
video een lijst met gebruikte producten te plaatsen, die de gebruiker 
dan met één druk op de knop online kan kopen of bestellen en kan 
laten bezorgen ofwel afhalen in de dichtstbijzijnde winkel. Voor die 
vrouwen die liever wat persoonlijker advies willen, zou een druk op de 
knop kunnen leiden tot een afspraak in een L’Oréal flagship store, waar 
experts behalve de aanvraag voor de afspraak in de agenda meteen ook 
kunnen zien welke video de interesse van de klant wekte. De experts in 
de winkel kunnen de vrouw opmaken en eventueel een nog persoon
lijker advies geven en daarmee het boodschappenlijstje verfijnen. Voor 
de vrouw die minder begeleiding behoeft (of die minder tijd of geduld 
heeft), zou een persoonlijk advies misschien wel online kunnen wor
den gegeven. De knop bij het boodschappenlijstje zou kunnen leiden 
naar een videochat met een persoonlijk adviseur, die de vrouw aan de 
hand van haar voorkeuren en uiterlijke kenmerken suggesties geeft 
om het opmaken en het boodschappenlijstje aan te scherpen.

Afhankelijk van het serviceniveau dat een merk wil leveren, kunnen 
in alle fasen van het oriëntatieproces verschillende kanalen worden 
geïntegreerd. Dat oriëntatieproces is voor veel producten veel langer 
dan het laatste stukje tot aan de koop waar onlinemarketing tot nog 
toe vaak toe beperkt blijft. Leg uw eigen merk eens langs de volgende 
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fasen en vraag u eens af, hoe goed u in al deze fasen van het ‘kooppro
ces’ voorziet in contact met uw klanten: 
– Inspireren
– Informeren
– Adviseren
– Organiseren
– Uitproberen/experimenteren
– Feedback vragen van bekenden
– Bestellen/kopen
– Betalen
– Bezorgen/overhandigen/ruilen
– Ervaringen delen (met anderen of met u)
– Service.

Hoe goed sluit de informatievoorziening in alle fasen van het oriëntatie- 
en koopproces op elkaar aan? Hoe vrij is uw klant om in ieder van deze 
fasen te switchen tussen online- en offline-kanalen? Hoe stimuleert u 
klanten om tijdens het dwarrelen van fase naar fase bij u te blijven?

Hoe beter u het proces van uw klanten kent, des te meer u de regie 
kunt pakken. Hoe beter de integratie van kanalen, des te groter de 
kans dat binnengehaalde leads ook daadwerkelijk bij u kopen.


