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DE UITDAGING
Marleen Stikker (47) was een van de oprichters van de
Digitale Stad en is nu directeur van de Waag Society in
Amsterdam. Al jaren is ze een van de voortrekkers van de digitale revolutie.

WIJ RADEN AAN
Sigrid van
der Hoeven
Internetconsultant
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ICT is als elektriciteit
CT betekent informatie- en communicatietechnologie en is tegenwoordig overal. Overal waar een
computer of chip in zit kun je ICT
noemen. Het zit in werkelijk alles
en wat dat betreft is het net een
soort elektriciteit geworden. Het
is onze wereld langzaam ingeslopen.
ICT zit in onze pasjes die beschikken over RFID (Radio Frequency Identiﬁcation, red.), in de gezondheidszorg,je huis en bijvoorbeeld je mobiel.
ICT heeft alles aangeraakt wat we dagelijks doen. Als je Facebook als voorbeeld neemt; gebruikers zien alleen
de functionaliteiten, maar er zitten
enorm veel codes achter Facebook en
de techniek erachter zegt wat wel en
niet kan op het netwerk. Het is allemaal een ontwerp van de ICT.

I

Geen slachtoffers
van techniek
Uiteindelijk heeft technologie ook
juist met mensen te maken. De impact van technologie en ICT is erg
groot op de maatschappij, maar daar
praten we eigenlijk te weinig over
met elkaar. Te vaak wordt de ICT-industrie gezien als een stel techneuten, maar het is belangrijk om te weten dat ICT gaat over de manier waar-

op mensen met elkaar omgaan. En
daarom moet een ICT-ontwerp goed
en sociaal zijn.
Wij dirigeren de techniek en we zijn
niet het slachtoffer van de techniek.
Softwareprogrammeurs zijn lang beschouwd als een ander soort,maar het
zijn voornamelijk ontwerpers.
Omdat alles in de ICT een ontwerp
is, kun je mooie en lelijke dingen maken. Sommige mensen zitten in de
politiek om de wereld te veranderen.
Ik denk dat ik me gewoon moest bemoeien met de ICT om de wereld te
verbeteren.ICT kan dat namelijk.Het
is nog steeds moeilijk om met het
openbaar vervoer de deur uit te gaan.
Het is lastig uit te zoeken hoe je van
een bepaalde plek in Amsterdam in
Den Haag komt, omdat alle vervoersmaatschappijen hun informatie decentraal aanbieden. Ik denk dat we
over vijf jaar op onze mobiel kunnen
zien waar de bus is, als je bij de bushalte staat. Ik zou ook graag zien dat
iedereen straks in Nederland een digitaal medisch dossier heeft, waarin
alles staat over de eigen gezondheid.

Toekomst
Er staan in Nederland nog veel spannende dingen te gebeuren. We staan

Marleen Stikker
Directeur Waag Society Amsterdam

TOEKOMSTVISIE ICT
Eenvoudiger openbaar vervoer. Op je mobiel zien waar
de bus zich bevindt.
Alle medische dossiers van
Nederlanders digitaal.
Reisindustrie verandert met
ICT-technologie. Technologische hulpmiddelen zorgen voor
veel betere en relevantere informatie op de reisbestemming.
CT-technologie kan helpen
om de vergrijzing in soepele
banen te leiden. Slimme technologische manieren om ouderen zelfstandig te laten wonen.

1
2
3
4

op de rand van nieuwe mogelijkheden en toepassingen.In mobiel lopen
we voorop en zijn we de navigator
van de wereld. Er zullen de komende
jaren veel fundamenteel nieuwe ICTtoepassingen komen en Nederland
zal daar een grote rol in spelen. Het
is niet voor niets dat de World Congress on Information Technology, de
belangrijkste ICT topconferentie in
de wereld, in mei in de Amsterdamse
Rai plaatsvond.
Ook de reisindustrie zal de komende jaren veranderen dankzij ICTtoepassingen. De aloude reisgids zal
plaats maken voor slimme technologie, zodat je precies weet waar je in
het buitenland heen moet gaan met
behulp van GPS-toepassingen en internet. Je bent gewoonweg beter geïnformeerd. Ook de toename van het
aantal ZZP’ers (zelfstandigen, red.) is
toe te schrijven aan ICT-technologieën. Mensen kunnen nu overal en altijd werken. Een van de grootste uitdagingen de komende jaren is de vergrijzing. Die stelt de ICT-sector voor
een mooie uitdaging. Er zijn slimme
manieren nodig om ouderen zelfstandig te laten wonen en dat kan
met behulp van technologie en ontwerpen uit de ICT.

“Online netwerken
en personal branding
gaan tegenwoordig
hand in hand. Belangrĳk is om te laten zien
wie je bent, wat je doet
en wat je voor een
ander kunt betekenen.”
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NIEUWS

1

De zoektocht naar
vertrouwen en veiligheid

6

WEES
OPLETTEND

OVraag: Je kunt een webwinkelier meestal niet in zĳn blauwe
ogen kĳken. Hoe weet je dat een
webshop een veilige en betrouwbare plaats is?
OAntwoord: In feite is een
webshop net zo veilig als een fysieke winkel. En de brancheorganisatie heeft een keurmerk met
betekenis.
Directeur Wijnand Jongen van
Thuiswinkel.org (de enige belangenvereniging voor webwinkels in Nederland) benadrukt dat het Thuiswinkel Waarborg daadwerkelijk een
goed middel is om te bepalen of een
webshop bonaﬁde is. “Dat heeft recent onderzoek van TNS NIPO aangetoond. Het Thuiswinkel Waarborg
heeft een bekendheid van 83 procent
bij mensen die online actief zijn en
72 procent let er op of een webshop
inderdaad het waarborgteken heeft.
Dat is hoog.” En de oplettendheid
van de Nederlandse consument is
terecht: het Thuiswinkel Waarborg
wordt ondersteund door de Consumentenbond, die bovendien zitting
heeft in de geschillencommissie die
de belangenvereniging heeft. Op deze manier wordt juist het contact
met de consument gezocht.

Rechten
“Natuurlijk gaat er wel eens iets mis,
maar niet vaker dan in gewone winkels. Soms moet een consument
te lang wachten of wordt een product helemaal niet geleverd. Er kunnen dingen misgaan met de betaling. Maar de waarborg zorgt er juist
voor dat je weet dat je als consument
ook je rechten en garanties hebt. Uit
het onderzoek bleek onder meer dat
consumenten bij het Thuiswinkel

Gelukzoekers

BRANCHEVERENIGING. Volgens Wijnand Jongen moeten webshops wel aan een aantal eisen voldoen wanneer ze lid willen worden van Thuiswinkel.org. “Het moet een
webshop zijn die de financiële tand des tijds moet kunnen doorstaan.”

Waarborg denken aan zaken als betrouwbaarheid en veiligheid en dat
is in deze branche heel belangrijk”,
beschouwt Jongen. Door de bekendheid van het keurmerk is het voor de
consument duidelijk met wie hij za-

ken doet en dat de betrouwbaarheid
gegarandeerd wordt. De aangesloten
leden gaan veilig om met privacy gevoelige gegevens en hebben een onafhankelijke geschillencommissie
voor het geval het misgaat.

FEITEN
O Bij Thuiswinkel.org zĳn meer
dan duizend webshops in Nederland aangesloten, die samen zo’n
75 procent van de omzet voor hun
rekening nemen.
O In de branche werd in 2009 zo’n
6,4 miljard euro omgezet (bron:
Blauw Research/Thuiswinkel.org).
O Bij een koop op afstand mag je
een product zeven werkdagen op
zicht houden. Bĳ webwinkels met
het Thuiswinkel Waarborg zelfs
veertien dagen. Daarna mag het
product zonder opgaaf van reden
teruggestuurd worden. Je mag het
artikel in die periode uiteraard niet

gebruikt hebben.
O Heb je een klacht, probeer dan
eerst met de leverancier tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan
heb je tot drie maanden na de aankoopdatum om de geschillencommissie in te schakelen. Het klachtengeld bedraagt 25 euro, dat je terugkrĳgt als je in het gelĳk wordt gesteld.
Dat geldt alleen voor webwinkels
met het Thuiswinkel Waarborg.
Meer informatie over webshops is te vinden op:
www.thuiswinkel.org
www.geschillencommissie.nl

!

Jongen onderkent dat het starten van
een webshop booming is en dat veel
gelukzoekers zich op de markt begeven. Dat betekent ook dat niet iedereen het even nauw neemt met de regels en op zijn beurt verzwaart dat de
waarde van een keurmerk.Overigens
heeft de snelle groei van het aantal
webshops ook fraude aan de kant van
de consument tot gevolg.Winkeldiefstal is helaas geen uitzondering meer.
“Uitbaters van webshops die geld innen en zonder iets te leveren met de
noorderzon vertrekken zijn gelukkig
spaarzaam. Maar we proberen ze wel
op te sporen en van de server te halen”, licht Jongen toe. “Webshops die
bij Thuiswinkel.org zijn aangesloten
zijn uitgebreid gecontroleerd en gecertiﬁceerd. Ze handelen volgens de
regels. Persoonsgegevens zijn veilig
en daarmee ook het betalen.”

Aansluiten
Om lid te worden van de branchevereniging moet een webshop voldoen
aan een aantal ﬁnanciële en juridische eisen. “Er moet voldoende solvabiliteit en liquiditeit zijn,het moet een
webshop zijn die de ﬁnanciële tand
des tijds moet kunnen doorstaan. De
juridische test leidt tot certiﬁcering.
Webshops die zich willen aansluiten
worden door een extern bureau gecontroleerd.” Het Thuiswinkel Waarborg vormt zo een prima middel om
in de branche het kaf van het koren
te scheiden. De kosten om bij de branchevereniging aangesloten te worden
zijn laag. “Dus er is geen enkele drempel voor iemand die niets te verbergen
heeft”,motiveert Wijnand Jongen.
COR DOL
redactie@mediaplanet.com

TIPS
Hoe ga je veilig shoppen
in een webwinkel?

Thuiswinkel Waarborg
Als het gaat om Nederlandse
websites is het lidmaatschap
van Thuiswinkel.org een belangrijk
kenmerk. Je weet met wie je zaken
doet en je veiligheid is gegarandeerd.

1

Denk na
Aanbiedingen die te mooi zijn
om waar te zijn, zijn ook op
het internet niet van het zuiverste
water. Gebruik je gezond verstand.

2

Keurmerk
Wie veel over de grenzen winkelt, doet er goed aan om zich
te vergewissen van een plaatselijk
keurmerk. VeriSign wordt in de
Verenigde Staten veel gevoerd en is
een betrouwbaarheidslabel dat
vergelijkbaar is met het keurmerk
van Thuiswinkel.org.

3

Creditcard
Op internationale sites is het
verstandig om te betalen met
een creditcard.Als er iets fout gaat,
is het mogelijk om via ‘charge back’
geld terug te halen.

4

Hangslot
Het hangslotje rechts onderin een webpagina geeft aan
dat het om een beveiligde pagina
gaat. De aanduiding ‘https’ in
plaats van ‘http’ in de url-balk van
de browser wil zeggen dat je op een
beveiligde webpagina bent. De ‘s’
staat voor ‘secure’.

5

Adres
Een adres en telefoonnummer op een website zijn een
teken dat een winkelier niets te
verbergen heeft. Check het privacy- en terugzendbeleid van de webwinkelier. Wees extra voorzichtig
bij buitenlandse webshops.
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DESKUNDIG ADVIES
Tom Welling is dé specialist op het gebied van beveiliging op internet en
werkzaam bij Symantec. Hij ziet dat het aantal aanvallen op de identiteit van
internetgebruikers nog elke dag toeneemt. Met de juiste aanpak kan volgens Welling
de internetgebruiker deze aanvallen afslaan, zodat persoonsgegevens door zogenaamde cybercriminaliteit niet misbruikt worden.

Identiteit te koop aangeboden
lke drie seconden wordt
er op internet een ‘identiteit’ gestolen. Deze
cybercriminaliteit is
ook echte criminaliteit
en bovendien lucratiever, anoniemer en
moeilijker te vervolgen dan offline
misdaden. Helaas is het de laatste
tijd makkelijker geworden voor hackers om informatie bij gebruikers te
ontvreemden. Dit komt door goedkope ‘toolkits’ die het ook voor minder
professionele criminelen makkelijker maken om cybercriminaliteit uit
te voeren en de beveiligingssoftware
te ontwijken.

E
Hackers

Complete criminele organisaties,
waarvan de leden elkaar alleen online kennen, houden zich bezig met
het opsporen en verkopen van persoonsgegevens. Virussen worden al
lang niet meer verspreid door een
puber in een garage die zijn virusje per mail verstuurt. De inbreuk op
persoonlijke informatie blijft toenemen. 60 procent van alle gevallen
waarin identiteitsgegevens werden
gestolen was het gevolg van een aanval door hackers. Aanvallers maken

momenteel gebruik van ‘social engineering’ om gebruikers naar malaﬁde websites te lokken. Vervolgens
vallen deze websites de browser van
het slachtoffer aan, evenals de vaak
kwetsbare plug-ins die worden gebruikt om videobestanden of documenten mee te bekijken.
Als gevolg van de sterke toename
van cybercriminaliteit kan een onbeveiligde pc al binnen vier minuten na het maken van een internetverbinding geïnfecteerd raken. Elke
seconde worden er wereldwijd honderd pogingen gedaan om een computer binnen te dringen. Computergebruikers kunnen worden getroffen door het verlies van persoonlijke
gegevens en bestanden waarmee criminelen toegang verkrijgen tot bijvoorbeeld de creditcardgegevens van
hun slachtoffers. Creditcardnummers gaan voor 44 cent per tien over
de virtuele toonbank. CVC-nummer
erbij en de crimineel kan 88 cent
vragen. Mailboxen met wachtwoord
kosten 56 cent per tien.

CYBERCRIMINALITEIT

“Elke seconde
worden er wereldwĳd honderd
pogingen gedaan
om een computer
binnen te dringen.”

Persoonsgegevens
Daarnaast maken cybercriminelen
dossiers aan met complete digitale
persoonsgegevens. De gemiddelde

Tom Welling
Expert internetbeveiliging

Nederlander staat in 250 tot duizend
digitale bestanden geregistreerd.
Bij banken, overheid, ziekenhuizen
of bedrijven. Iedereen is dus wel ergens online geregistreerd. Een dossier wordt gebaseerd op gegevens die
digitaal beschikbaar zijn, zoals paspoortgegevens, soﬁ-nummer, adresgegevens, mailboxwachtwoord, cv
en zelfs vakantiefoto’s die op sociale
netwerksites staan. Kopers kunnen
met deze informatie aankopen doen
op andermans naam.
Internetgebruikers kunnen beter
geïnformeerd worden over de gevaren op het web en over maatregelen
die zij kunnen nemen om zich te beschermen. Nederlandse internetgebruikers kunnen zeker iets aan cybercriminaliteit doen. Zorg altijd
voor de laatste virusscanners en regelmatige updates. Wees je bewust
van het feit dat er veel persoonlijke informatie over jou beschikbaar
is op sociale netwerken als Hyves
en Facebook. Als je zeer vertrouwelijke e-mails stuurt, gebruik dan
encryptie (versleuteling). Met dit
soort eenvoudige, maar veilige oplossingen, is de kans dat je slachtoffer wordt van cybercriminaliteit
een stuk kleiner.

TIPS

Algemeen
OHet wordt elk jaar belangrijker
om je te wapenen tegen cybercriminaliteit. Steeds meer criminele
organisaties proberen online geld
te verdienen.
OMaak regelmatig back-ups van
belangrijke gegevens.
OReageer nooit op spam.
OZorg voor de laatste virusscanners en regelmatige updates op je
computer van de software.
OZet je ﬁrewall aan. Alleen dan
kun je de meeste agressieve hackers weerstaan.
OGebruik geen voor de hand liggende wachtwoorden en wijzig ze
regelmatig.

Contacten
OControleer naar wie je persoonlijke gegevens mailt.
OPas op met contacten die persoonsgegevens of gevoelige informatie vragen.
OScherm met sociale netwerken
als Hyves en Facebook je persoonlijke informatie af voor mensen
die daar geen recht op hebben. Er
zijn functies op de sociale netwerken die alle persoonlijke informatie alleen beschikbaar maakt voor
vrienden.
OAccepteer met MSN geen mensen die je niet kent en stuur geen
persoonlijke gegevens naar elkaar
zoals een bankrekeningnummer.
OWees voorzichtig met onbekende bestanden. Van wie komt
het bestand en is het veilig?

Dubbelchecken
OCheck met internetbankieren
altijd dubbel of alle informatie
goed is ingevuld. Soms bestaan
er ‘nepsites’ die vragen naar je
bankgegevens en ook daadwerkelijk lijken op de site van jouw
bank. Let ook op de adresbalk en
of het een veilige verbinding is
(https).

‘Bescherm wat je lief is’
Verantwoord internetten met Filternet
Kinderen die lekker aan het internetten zijn en opeens op pornosites terecht
komen. Het is de schrik van veel ouders, die hun kinderen vele uren achter de
computer zien zitten. Met ‘Filternet’ is dat schrikbeeld verleden tijd, want het
ﬁlter blokkeert schadelijke websites.
Emiel Hop, hoofd vereniging en commercie van de Evangelische Omroep,
denkt dat Filternet voor veel gezinnen een ideale oplossing is voor verantwoord
computergebruik. “Er zijn ook andere ﬁlters, maar Filternet blokkeert echt alle
schadelijke sites en je kunt zelf kiezen wat voor blokkade je wilt. Het is een fabeltje
dat je met zo’n ﬁlter ook sites die je wilt bezoeken niet kunt bereiken, maar daar heb
je met Filternet geen last van.”
Filternet is software die je op de computer installeert. Deze software werd tien jaar
geleden in opdracht van de Evangelische Omroep ontwikkeld en deze software blijft
zich ontwikkelen. In het najaar van 2010 kunnen gebruikers van Filternet persoonlijk
kiezen wat voor sites (welk genre) ze willen blokkeren. De een wil MSN blokkeren
of sportsites, maar de ander datingsites. Binnenkort kunnen ouders met Filternet
tijden instellen, waarop de kinderen wel of juist niet kunnen internetten.

Bescherm wat je lief is

Het ﬁlter van Filternet wordt continue geüpdate in een database, zodat ook
nieuwe schadelijke sites niet bereikt worden. In het ﬁlter zitten naar wens niet
alleen blokkades voor porno of sites met extreem geweld, maar ook zaken als
godslastering, gokken en drugs kunnen naar keuze weggeﬁlterd
worden. Filternet is daarmee voor gezinnen en scholen een
succes, vertelt Hop. “Veel particulieren gebruiken Filternet,
maar veel scholen hebben het ook al geïnstalleerd. Het is de
goede oplossing als je kinderen wel wilt laten internetten,
maar ook wilt beschermen.”

Filternet is eenvoudig te installeren, kijk op www.ﬁlternet.nl.
Voor € 1,95 per maand is veilig
internetten binnen handbereik.
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VRAAG & ANTWOORD

Op internet met vriendinnen rondneuzen in een gezellige kledingwinkel. Onmogelijk is het
niet, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat virtueel shoppen nog wel in
de kinderschoenen staat. Simone Brummelhuis (commissaris van restaurantsite Iens
en vrouw achter The Next Women) kijkt naar het heden en de toekomst.

Frans
Zantman
Eigenaar van een
online damesmodewinkel.

O Waarom is het belangrijk
om te innoveren in online
shoppen?
“Wij hebben onze site aangevuld
met driedimensionale beelden om
vrouwen zo effectief mogelijk een
eigen creatie te laten scheppen. De
belevingswereld zo veel mogelijk
omzetten in het digitale.”
O Wat geeft dat voor voordelen?
“Andere aanbieders calculeren
een retourpercentage in. We wilen proberen dat te beperken door
vrouwen de mogelijkheid te bieden zichzelf te identiﬁceren met
een virtueel model in de paskamer.
Modellen hebben op een plaatje altijd maatje 36, maar de werkelijkheid is vaak anders. Die werkelijkheid proberen we te vangen.”
O Verdere innovatie?
“Nieuw is om een retailer in de
buurt te vinden door de postcode
erbij te betrekken. Het liefst zien
we de klant direct naar de webshop
komen,maar de kans bestaat om de
collectie fysiek in de buurt van de
klant te laten zien. Een andere stap
is dat je je zelfgekozen creatie, in
jouw maten, als beeld op kunt sturen naar vriendinnen om te vragen
wat zij er van vinden. Zo kun je een
community opbouwen.”
O Bedrijfsmatige voordelen?
“Internationaal uitrollen gaat makkelijk. Als ik naar Scandinavië wil,
heb ik geen lokale agenten nodig. Ik
kan aan de detaillisten op een afgezonderd deel van de site bijvoorbeeld
al de nieuwe collectie laten zien.”

De kick van het kopen
k zie veel websites starten waar
het met name gaat om exclusieve discounts, terwijl de grote webshops alleen maar machtiger worden.Het gaat bij deze bedrijven om
het idee dat je nooit te veel betaalt.
Maar ook dat je mee mag doen met
een soort club waarbij een korting
wordt gegeven, het exclusieve idee
van winkelen. Net zoals je gewone en
exclusieve warenhuizen hebt, heb
je die ook op het internet. Het is een
lekker gevoel als je bij de exclusieven
mag winkelen.

I

Kleintjes
Kleine bedrijven hebben dankzij
het internet meer mogelijkheden
om hun publiek te bereiken. Ze worden opgenomen in allerlei groepsites waar ze hun producten kunnen
verkopen. Eigenlijk zijn het hobbyisten die dankzij de betere distributiekanalen voortdurend commerciëler worden. Op zich kleine winkeltjes die zich in een grote portal verzamelen. Ze hoeven niet meer op de
lokale braderie te staan. Designers
die geen geld hebben om een collectie te maken, kunnen bovendien via
het internet hun ﬁnanciering regelen door zichzelf te verkopen. Kopers
die geïnteresseerd zijn in de collectie
kunnen meeﬁnancieren door van tevoren in te tekenen.

Virtueel?
Virtueel shoppen: je staat als het ware in de webshop om daar ter plekke

je kleren te passen en rond te neuzen,
met meewinkelende vriendinnen
aan je zijde. Je kan in bepaalde webshops je maten opgeven en de kleur
van je huid en haar en zo zien hoe een
kledingstuk er in jouw geval ongeveer uitziet. Er is wel een aantal partijen mee bezig, maar de grote merken passen zich nog niet altijd even
makkelijk aan: zij calculeren een percentage retourzendingen gewoon in.
Passen aan de hand van een virtueel
model drukt het aantal retourzendingen. Ik denk dat de kans dat je iets
leuks vindt veel groter wordt. Het is
jammer dat veel grootwinkelbedrijven het nut ervan nog niet allemaal
inzien.Het zijn kleine startups die bezig zijn met allerlei robots of bijzondere spiegels.Eigenlijk heel gek,want
het zou het percentage teleurgestelde
kopers drukken.Veel vrouwen vinden
het daarnaast irritant om kleding in
pashokjes te passen. Het is prettiger
om dat thuis in je eigen omgeving te
doen en het terug te sturen als je het
niets vindt. Persoonlijk zie ik meer
toekomst in virtueel shoppen waarbij je snel iets van verschillende kanten kan bekijken als je iets hebt uitgezocht en daar wordt dan ‘vanzelf’ iets
bij getoond.

VIRTUEEL SHOPPEN

“Passen aan de
hand van een virtueel model drukt
het aantal retourzendingen. Ik
denk dat de kans
dat je iets leuks
vindt veel groter
wordt.”

WEDSTRIJD
O The NextWomen heeft met
Sprout een businessplan wedstrĳd
georganiseerd waar startende bedrĳven mooie prĳzen kunnen winnen.

Techniek
Volgens mij kan de techniek het
virtueel shoppen verder helpen.
Het is nodig dat je gemakkelijk verbinding kunt maken. Ik kan me wel
voorstellen dat ik virtueel shop en

dat ik iets aan mijn zus in het buitenland wil laten zien. Dan moet je
wel makkelijk iets online kunnen
uitkiezen, eenvoudig laten zien
hoe het op jou staat en het is nodig dat je simpel in die zelfde applicatie een verbinding kunt maken
met een ander. Anders is het effect
nihil. Kansen in virtueel shoppen
liggen er vooral voor bedrijven die
zich focussen op customer service.
Die moet heel goed zijn. Durf je ook
te richten op de kick van het kopen
en bouw een merk op. Uiteindelijk
is het daar bij veel mensen om te
doen, niet omdat ze nog een nieuwe trui of spijkerbroek nodig hebben. 80 procent van de spullen op
internet wordt door vrouwen gekocht en er zijn veel producten die
daar geen rekening mee houden. Ze
kopen wel een camera, maar met de
bijgestuurde handleiding kunnen
ze niets. Liever bellen ze iemand die
ze uitlegt hoe het werkt. Dat klinkt
achterhaald, maar Apple heeft daar
met z’n nieuwe abonnementen wel
met succes op ingespeeld.

Simone Brummelhuis
Commissaris van restaurantsite Iens en
vrouw achter The Next Women

Meer info op:
www.sprout.nl
www.thenextwomen.nl
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Hoe kun je je goed ‘personal
branden’?

Verzorgd profiel
Het is zonde als een proﬁel
niet goed of onvolledig is ingevuld: het kan de oorzaak zijn van
het missen van contacten.Een proﬁel is je visitekaartje en datgene
waar potentiële contacten hun
eerste informatie vandaan halen.

1

SOCIAL MEDIA
Het succes van je personal branding hangt
volgens Sigrid van der
Hoeven af van de mate
waarin je jezelf bloot
durft te geven.

Personal branding:
wees eerlĳk en jezelf
OVraag: Jezelf als merk verkopen, werkt dat echt?
OAntwoord: Ja, online netwerken is daartoe een belangrĳk gereedschap en de tandem biedt
ongekende mogelĳkheden. En
nep wordt niet getolereerd.

bereiken wat je wilt bereiken.Belangrijk is om te weten wát je wilt.” Zelfonderzoek in het begin is erg belangrijk.Net als bij ‘gewone’ branding zijn
missie, visie en doelstelling ook in de
persoonlijke versie drie pijlers.

Echt!
“Online netwerken en personal
branding gaan tegenwoordig hand
in hand. Je kunt jezelf op het internet presenteren als een merk. Met
behulp van allerlei online netwerken en social media zet je jezelf neer
als een bepaald persoon. Belangrijk
is om te laten zien wie je bent, wat je
doet en wat je voor een ander kunt betekenen.” Dagelijkse kost voor Sigrid
van der Hoeven: ze adviseert ondernemers hoe ze social media kunnen
gebruiken om hun bedrijf en zichzelf
op de kaart te zetten. “Je kunt je proﬁleren zoals je wilt en daarmee kun je

Eerlijkheid en authenticiteit zijn
waarden die zwaar wegen in personal branding. “Het is verleidelijk om
jezelf beter voor te doen, maar uiteindelijk werkt het alleen maar tegen je.
Dankzij de netwerksites valt tegenwoordig eenvoudig na te gaan of je informatie klopt. Als blijkt dat je je anders hebt voorgedaan dan je werkelijk bent, heb je een probleem.Alles is
transparant geworden.” De transparantie geeft tegelijkertijd aan dat een
uitgebreid proﬁel in de social media
een balans behoeft waar de gebruiker zich prettig bij voelt.Sommige ge-

bruikers houden werk en privé strikt
gescheiden, anderen laten het naadloos in elkaar overlopen.Van der Hoeven: “Uiteindelijk bepaal je zelf wat je
online zet en wat niet. Het succes van
je personal branding hangt volgens
mij wel af van de mate waarin je jezelf bloot durft te geven. In deze we-

FEITEN
O Meer dan de helft van Nederlandse internetgebruikers (zo’n 54
procent) is actief op social media
sites. Overigens lopen de percentages bĳ verschillende bronnen
ﬂink uiteen. In vergelĳking met andere Europese landen ligt Nederland in ieder geval duidelĳk voor.
Duitsers zĳn tamelĳk passief.
O Nederlanders zijn geen blogvolk. In ons land wordt beduidend
minder geblogd dan over de grens.

reld gaat het meer en meer om de persoonlijke klik die je met iemand hebt:
de kans daarop is groter als je meer
van jezelf durft te laten zien.”

Passend
Ondernemers, of ze nu een webshop
hebben of niet, beseffen vaak nog
niet voldoende wat social media en
online netwerken voor de bedrijfsvoering kunnen betekenen.Er zijn allerlei cursussen om het belang te onderstrepen, maar Sigrid van der Hoeven nuanceert. “Het is niet zo dat je
aan alle hypes maar mee moet doen.
Twitter bijvoorbeeld moet echt bij je
passen. Je moet het wel leuk vinden,
anders gaat het niet voor je werken
en komt je personal branding niet
uit de verf.”
COR DOL
redactie@mediaplanet.com

Kennis delen levert altĳd weer iets op
Het opbouwen van goede,
waardevolle contacten
vraagt om investering. Kennis delen is een voorwaarde.
En verder is het zo simpel
als een abc’tje.
Onze economie wordt meer en meer
een netwerkeconomie: ziedaar het
belang van personal branding en online netwerken. Hoewel het tegenstrijdig klinkt, wordt het ‘persoonlijke’ contact steeds belangrijker.
“Het gaat juist ook om een combi-

natie van online en fysiek, werkelijk
contact”, benadrukt internetconsultant Sigrid van der Hoeven. “Niet of,
maar en.” Online contacten is vaak
een kwestie van geven en krijgen.
“Het delen van kennis is eminent,
het is regelmatig andere mensen
helpen. Dat kunnen relatief kleine
dingen zijn. Zeker in het begin is het
veel geven, maar het komt hoe dan
ook vroeg of laat bij je terug. Door
het delen van kennis kunnen anderen zien waar je expertise ligt en zo
zullen ze later opnieuw een beroep

op je doen. Uiteindelijk kan daaruit
een zakelijk contact groeien.” Verwacht derhalve niet direct een ﬁnanciële winst bij het opbouwen
van een netwerk. Veel eerder geldt
‘what goes around comes around’.

ABC
Belangrijke stelregel bij het opstellen van een goede personal branding is letterlijk en ﬁguurlijk een
abc’tje. De A staat voor apart: durf
je te onderscheiden van anderen.
“Daarbij is het natuurlijk belang-

rijk om te weten wie je bent en wat
je sterke punten zijn, zodat je je
goed kunt presenteren. B is voor betrouwbaarheid. Met alle verschillende netwerken moet je je consequent op een goede manier neerzetten. Uiteindelijk moet alles kloppen, het beeld dat je uitstraalt moet
online en in het werkelijke leven
overeenstemmen en dus congruent
zijn. En dat is de C.”
COR DOL
redactie@mediaplanet.com

Discussiëren
Probeer deel te nemen aan
online discussies. Bij uitstek
plekken om jezelf, je mening en je
kennis te proﬁleren. Wees niet
bang om je kennis te delen en te tonen.

2

Contacten maken
Vraag directe contacten om je
in contact te brengen met andere interessante contacten. Je directe contacten hebben soms weer
contact met mensen die voor jou
van belang kunnen zijn. Schroom
niet om hen te vragen je te introduceren. Andersom kun je zelf als
mediator optreden: het werkt ook
in je eigen voordeel als je je onderlinge contacten met elkaar in verbinding brengt.

3

Klik niet te snel
Een druk op de knop of een
muisklik is snel gedaan. Te
snel soms. Sta daarom even stil en
lees nog eens na wat je online gaat
zetten, zeker omdat het niet altijd
mogelijk is het terug te draaien.
Een stuk tekst kan bij een lezer anders overkomen dan bedoeld was.

4

Niet roddelen
Het is absoluut niet handig
om over anderen te roddelen
in social media. Vergeet niet dat
het internet grotendeels een open
bron is.

5

Anticiperen
Wie een bepaalde periode discussies op social media volgt,
zal vroeg of laat iets voorbij zien
komen dat raakt aan de eigen
werksfeer of kennis. Een terugkerende vraag kan een teken zijn om
een dienst te beginnen in de richting van het antwoord.

6

Selecteren
Gebruik de social media die
bij je past. Niet iedereen kan
even gemakkelijk omgaan met alle
nieuwe ontwikkelingen en trends
op dit gebied.Als het gaat om zakelijke contacten, bepaal dan goed
wat je doel is en waar je doelgroep
zich begeeft. Voor iedereen is wel
een plekje op het internet. Ook:
hoe wil je je proﬁleren? Wees op
verschillende social media in ieder
geval consequent in je proﬁlering.

7
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Vivian Ewbank kĳkt graag
even in haar online winkeltje
OVraag: Heeft winkelen op het
internet toekomst? En hoe ziet
die toekomst er dan uit?
OAntwoord: Er zĳn genoeg
mensen die voordelen zien in
webwinkelen. Al wordt het meer
en meer een ‘echte’ business.

VRAAG & ANTWOORD

Ellen van der Meer
Online shopper

O Wat koop je allemaal online?
“Vooral kleding. Het scheelt me
enorm veel tijd. Ik werk overdag en
daardoor heb ik door de week niet
veel tijd om uitgebreid te winkelen. Via het internet gaat het gewoon veel sneller. Je ziet veel en
het aanbod is groot.”

MIJN SUCCES

O Kun je alles vinden?
“Volgens mij hebben ze niet alles
online, maar ik kan altijd alles vinden wat ik hebben wil.”
O Hoe zou de service
van webwinkels kunnen
verbeteren volgens jou?
“Het is nu vaak onduidelijk wanneer iets opgestuurd wordt.En omdat ik overdag meestal niet thuis
ben, is het prettig om zelf te kunnen bepalen wanneer een pakket
bezorgd wordt. Nu is het meestal
zo dat ik een pakket zelf af moet
halen bij het postkantoor. Dat kan
volgens mij wel beter.”

“Ik vind het zelf
belangrĳk dat een
webshop overzichtelĳk is. Hoe
rustiger hoe beter.”

O Is het winkelen op internet
verslavend?
“Ja, dat is wel zo. Je gaat snel even
kijken of er iets leuks of nieuws is.
En je koopt eigenlijk meer dan je
nodig hebt.In sommige gevallen is
dat ook omdat je voor een bepaald
bedrag moet besteden voordat een
webshop het je toestuurt,dus daardoor besteed je ook meer dan je gewoonlijk zou doen.”

Vivian Ewbank
Ex-presentatrice

Vijf jaar geleden startte Vivian Ewbank zelf een webwinkel met haar
eigen zwangerschapskledinglijn, Supermom. “Eigenlijk gestart als een
geintje”, erkent ze nu. “Achteraf was
het toen heel kneuterig en onhandig. Maar het maakte me wel duidelijk dat het effect van een webshop
enorm kan zijn als je er enige publiciteit aan geeft door te adverteren
en persberichten te sturen naar verschillende bladen. Toen ging het lekker lopen en stond ik zelf vanuit de
garage handmatig de pakketten in
te pakken.” Inmiddels heeft Vivian
haar winkel verkocht, maar het heeft
haar wel inzicht verschaft in de werking van een goede shop. “In het begin had ik er helemaal geen kaas van
gegeten.” Al doende leert men.

Spanning
Tegenwoordig begeeft Vivian zich
liever aan de andere kant van de virtuele toonbank. “Ik shop veel online.
Behoorlijk zelfs. Ik vind de spanning
leuk: iets bestellen en dan wachten
tot het thuis wordt bezorgd. Tijdens
een off-day ga ik graag even bij mijn
online winkeltje kijken of er iets
leuks te vinden is.Ik koop voornamelijk kleding en boeken. Het is gemakkelijk en het bespaart tijd.Het is waar
dat je online soms dingen vindt die je
in de winkels niet meer kan vinden.
Het is ook een beetje een kick, dat is
waar. Webshoppen heeft volgens mij
een grote toekomst. Hoewel, dingen
als schoenen en spijkerbroeken vind
ik wel lekker om gewoon in de winkel te passen. Online koop ik liever
dingen die ‘safe’ zijn.Volgens mij zijn
er weinig dingen die je niet meer online kunt kopen.”

SPANNEND
Vivian Ewbank weet als de
beste hoe online winkelen
in zijn werk gaat. “Ik vind de
spanning leuk: iets bestellen
en dan wachten tot het thuis
wordt bezorgd.”
FOTO’S: EDWIN SMULDERS

Verbeteren
Met ervaring als winkelier en als klant
snapt Vivian de vraag die veel mensen
hebben: komt een besteld product
ook daadwerkelijk aan? “Na twee dagen kunnen mensen zich gaan afvragen waar hun bestelling blijft. Het
moet sneller en sneller en er bestaat

de indruk dat het fraudegevoelig is.
Ik kan me voorstellen dat er mensen
zijn die er huiverig voor zijn om online te winkelen.Natuurlijk kun je dat
verbeteren. Zorg voor een betrouwbare uitstraling. Ik vind het zelf belangrijk dat een webshop overzichtelijk is.
Hoe rustiger hoe beter.Sommige web-

FEITEN
O Het aantal webshops met een
basis in Nederland neemt snel
toe, juist tĳdens de economische
laagconjunctuur. Inmiddels wordt
het aantal geschat op meer dan
24.000.
O 10 procent van de wereldbevolking shopt wel eens online. Duitsers en Britten zĳn er het
meest actief in. De meest populaire producten zĳn boeken, dvd’s/video’s, spellen en vliegtuigtickets.
O 84 procent van de Nederlanders oriënteert zich online voor
aankopen, ook als het product uiteindelĳk niet via het internet gekocht wordt. Ongeveer tweederde

van de tickets, reizen en verzekeringsproducten wordt in Nederland
online gekocht. Kleding en schoenen wordt slechts in 19 procent van
de gevallen online aangeschaft.
O Een lagere prijs en het gemak
om vanuit de huiskamer te bestellen zĳn voor Nederlanders de belangrĳkste redenen om online te
kopen.
O De switch naar ofﬂine kopen
wordt vooral gemaakt in de gevallen dat een consument een product wil zien, voelen of passen. Of
als een fysieke winkel een mooie
aanbieding heeft.
BRON: O.A. THUISWINKEL.ORG

shops zijn zo vol dat je niet meer kunt
zien wat je wilt kopen.” Voor aspirant
webshoppers raadt Vivian winkeliers
aan om te werken met Adwords, zodat klanten je snel kunnen vinden.
Zelf werd Vivian in haar tijd als winkelier verrast door de snelheid waarmee de webshop groeide. “Daar moet
je op voorbereid zijn, het kan ineens
heel hard gaan.En ik zou kijken hoe je
je kunt differentiëren. In mijn branche waren er zo veel winkels met allemaal dezelfde kleding, dat is jammer.
Probeer echt iets onderscheidends te
vinden.”

Charme
De charme van het fysiek winkelen
gaat voor Vivian echter niet verloren.
“Ik ben ook gewoon een vrouw”,lacht
ze. “En als je alles online doet wordt
het wel erg saai. Een boodschapje
doen en hier en daar een leuke winkel bezoeken, dat is ook gewoon erg
leuk.”
COR DOL
redactie@mediaplanet.com

O Hoe ga je om met de
veiligheid?
“Ik betaal nooit via een automatische incasso of een online betaalmethode. Daar heb ik gewoon niet
zo’n goed gevoel bij. Doe mij maar
een ouderwetse acceptgiro. Dat
doe ik standaard. Qua portemonnee is het minder veilig: ik koop te
veel en regelmatig moet je dingen
weer terugsturen.Of dan doe ik dat
te laat en dan zit ik alsnog met een
kledingstuk dat ik eigenlijk niet
wilde hebben.”
O Wat mis je qua webshops?
“De grote winkelketens zijn nu
ook online. Volgens mij is het aanbod daarmee redelijk compleet. De
collecties zouden op zich wel uitgebreider kunnen.”
O Hoe zie je de toekomst
van webshops? Is virtueel
shoppen een richting?
“Ik weet het niet. Het lijkt me niet
echt iets wat ik zou doen.Het is leuk
dat je een virtueel model met jouw
maten de kleding aan kunt passen
die je wilt kopen, maar daar sjoemel je misschien net zo goed mee.Ik
denk dat het overzichtelijker is als
je producten gewoon goed in beeld
ziet.Je kunt het wel zien in jouw maten,maar het is toch niet echt.Het is
altijd het beste als je het zelf past en
het materiaal zelf kan voelen.”

