
In 2009 lanceerde GfK Retail and Technology IMM, de Internet Market 
Monitor. Half juli verschijnt editie 2010 van dit rapport, dat vooruitblikt 
op de komende vijf jaar. Naar aanleiding daarvan werd op 17 juni een 
miniseminar georganiseerd met als thema: bricks on the move! Laurens 
van den Oever, commercieel directeur GfK Retail and Technology, ver-
klapte een volle zaal geïnteresseerden alvast enkele hoogtepunten. 

Online vs. offline: 
bricks on the move! 
 

De Internet Market Monitor 
koppelt kwantitatieve verkoop-
data van 3500 retailers aan 
kwalitatieve gegevens van zo’n 
12.000 consumenten. Markt-
ontwikkelingen gekoppeld aan 
inzicht in keuzeprocessen. On- 
én offline. 
Het rapport is vanaf 15 juli 
verkrijgbaar, maar GfK licht 
al een tipje van de sluier op. 

 

Laurens v.d. Oever 
GfK Retail and Technology 

Complete rapport te koop 
De samenvatting hiernaast 
bevat slechts een klein deel van 
Internet Market Monitor 2010. 
Het complete rapport is bij GfK 
Retail and Technology te koop 
voor €1.795,-. 
 
Deelnemers aan het mini-
seminar kregen de gelegenheid 
Internet Market Monitor 2010 
alvast te bestellen. 
 
Meer informatie? Neem contact 
op met GfK: 020 713 3000. 
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GfK verwerkt de verkoopgegevens van 3500 retailorganisaties. Van alle 
gerapporteerde producten zal dit jaar 26,8% online worden gekocht. Dit 
getal ligt in 2015 naar verwachting op 40,2%. Van productgroepen als 
entertainment, toerisme en telecom wordt over vijf jaar naar schatting 
rond of meer dan de helft via internet aangeschaft. Bij het online kopen 
maakt al 31% van de consumenten gebruik van vergelijkingswebsites als 
Kieskeurig.nl, Beslist.nl en Productenvinder.nl. Ook wordt via dergelijke 
websites daadwerkelijk gekocht. 
 
De komende vijf jaar zullen de traditionele wereld en zijn online-
component versmelten. Daar komen vier aspecten bij kijken: 
 

Offline virtualisering: technologische innovaties als web-tv’s, 
smartphones, laptops en de iPad maken van off- en online eigenlijk 
één wereld; eind dit jaar zullen er op de Nederlandse markt drie 
miljoen van dergelijke apparaten zijn, waarin de fysieke wereld en 
internet in elkaar overlopen. 5,6% van de Nederlanders gebruikt 
zijn mobiele telefoon in aankoopprocessen. Om naar anderen te 
bellen voor hulp bij de aankoopbeslissing, maar steeds vaker voor 
het raadplegen van onlinebronnen 

 
Verschuiving oriëntatiemacht: steeds meer mensen vergelijken 
producten (online) alvorens tot aanschaf over te gaan. Websites van 
fabrikanten, productvergelijkingssites en eBay-/Marktplaats-achtigen 
worden daarbij steeds belangrijker 
 
Krachtenbundeling online en offline: ‘click & mortar’-formules lopen 
in op pure onlinewinkels, omdat zij in de ogen van de consument waarde 
toevoegen door de inzet van online- én offlineproposities. 
Productinhoudelijk is er eigenlijk alleen ruimte voor supergeneralisten en 
superspecialisten. Alles daar tussenin loopt een groot risico om geen 
onderscheidend vermogen te hebben 
 
Online marktdynamiek: inzicht in de drijvers achter onlineverkoop; 
espressoapparaten, reizen en mode zijn online succesvol, maar allemaal 
om hun eigen redenen. Espressomachines kunnen online zelfs duurder 
verkocht worden en dankzij internet hoeven moeders niet meer met hun 
kinderen de stad in om kleding te kopen. 

www.gfkbenelux.nl 
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Prof. Dr. Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit 

Is bijzonder hoogleraar eMarketing & DistanceSelling aan de School of 
Management (Erasmus Universiteit) en behandelde het thema 
‘Consument on the move’ 
 
Winkelen heeft een evolutie ondergaan: 
Shopping 1.0 = klassiek (in fysieke winkels) 
Shopping 2.0 = thuiswinkelen (non-store shopping) 
Shopping 3.0 = cross retailing (combi klassiek en internet) 
 
Veel winkeliers hebben moeite om internet te integreren in hun 
businessmodel. In veel gevallen is het ook moeilijk om die online-
component rendabel te krijgen, mede omdat je heel andere kosten 
hebt dan bij fysieke verkoop. Als voorbeeld noemt Molenaar dat  
40-50% van de online aangeschafte mode retour wordt gestuurd. 
 
Consumenten kopen niet alleen anders, gedifferentieerder; ze zijn 
anders: ‘digi-autochtonen’ (jongeren; weten niet beter dan dat je 
internet gebruikt) vs. ‘digi-allochtonen’ (ouderen; hebben zowel de 
offline als de onlinemogelijkheden meegemaakt). Daarnaast zijn er 
uiteraard verschillen tussen mannen en vrouwen, die online weer 
anders zijn dan offline. En los van het platform kunnen consumenten 
een competitieve, spontane, humanistische of methodische inslag 
hebben bij hun koopgedrag. 
 
Klanten zijn tegenwoordig geïdentificeerd en uniek in gedrag. Je moet 
als winkelier dan ook weten wie je voor je hebt en daarop inspelen 
door de manier waarop je klanten benadert. 
Eén ding is wel redelijk standaard: het aankoopproces verloopt volgens 
het ORCA-model: Oriëntatie > Research/informatie > Communicatie > 
Actie (of anders gezegd: vinden > informeren > kopen). 
 
 
Andere sprekers tijdens miniseminar Internet Market Monitor 2010: 

AGENDA 

Johnas van Lammeren van De Telefoongids 

Vertelde dat De Telefoongids deze zomer een nieuwe onlinedienst 
lanceert: ProductenVinder.nl. Hiermee kunnen mensen producten 
online zoeken en vergelijken, en deze in de winkel kopen. De Telefoon-
gids heeft door samenwerking met GfK Retail and Technology zicht op 
welke winkels bepaalde producten op voorraad hebben. De dienst is 
‘location based’, dus de klant wordt desgewenst verwezen naar winkels 
bij hem in de buurt. Bottleneck is vooralsnog, dat retailers erg terug-
houdend zijn in het delen van hun informatie, vooral op lokaal niveau. 

Fred Eikelenboom van de Hansnel Groep 

Legde uit welke retailers in aanmerking komen voor de ING Retail Jaar-
prijs Beste Bricks & Clicks 2010, namelijk degenen die het spel van het 
bereiken, bedienen en binden van de klant goed beheersen. Een web-
shop is geen voorwaarde, een fysieke winkel in combinatie met online-
aanwezigheid wel. De prijs wordt gesponsord door Hansnel Groep, en nu 
ook door GfK Retail and Technology. De diverse ING Retail Jaarprijzen 
worden 10 november uitgereikt tijdens het jaarlijkse gala in Hilversum. 
Inschrijven voor Beste Bricks & Clicks kan via dit aanmeldformulier. 
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Aankomende GfK-seminars 
of seminars met GfK-input: 
 
24 JUNI 2010 
AMSTERDAM 
Emerce eTravel 2010 
Hét congres voor de reisbranche 
met alle trends, insights en best 
practices online. 
 
10 NOVEMBER 2010 
HILVERSUM 
ING Retail Jaarprijs Gala 
15e editie van de uitreiking van 
de Retail Jaarprijzen. 
 
16 NOVEMBER 2010 
AMSTELVEEN 
Reality Check Content On 
Demand 
Alle ins en outs rondom de 
opmars van digitale distributie. 
 
Meer informatie? 
Bel Menno van den Elzen bij 
GfK: 020 713 3000, of mail: 
menno.van.den.elzen@gfk.com 

 

VERDIEPING 
 

Wilt u meer lezen over dit 
onderwerp? Dat kan 

bijvoorbeeld op de sites van 
de ING Retail Jaarprijs en 

Twinkle. 
 

 

QUOTE: 
 “Op internet bestellen en 

in de fysieke winkel ophalen 
(‘click & collect’) wordt 

steeds belangrijker” 
 

(Cor Molenaar) 
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Bastiaan de Jong van Kieskeurig.nl 

Liet weten dat Kieskeurig aan een soortgelijke dienst werkt. Belangrijke 
verschillen tussen beide diensten: De Telefoongids heeft een samen-
werking met GfK, maar Kieskeurig biedt talloze reviews bij de 
gepresenteerde producten. En waar De Telefoongids verwijst naar 
fysieke winkels, kwam men via Kieskeurig.nl in eerste instantie bij  
een webshop uit. Binnenkort komen daar wel fysieke winkels bij. 
Er komt deze zomer tevens een applicatie voor mobiele telefoons, die 
de informatie ook ontsluit voor offline winkelende consumenten. 
 

http://www.retailjaarprijs.com/aanmeldformulier-retailjaarprijs2010.html
http://twinklemagazine.nl/nieuws/2010/06/online-neemt-steeds-grotere-hap-uit-retailomzet/index.xml
http://www.retailjaarprijs.com/beste-bricks-clicks.html
www.gfkbenelux.nl

