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Vijf jaar geleden startte
Vivian Ewbank een online 

winkel. Nu is ze vooral een 
fanatieke online shopper. 

‘IK VIND DE 
SPANNING 

LEUK’

Regels
De zoektocht 
naar een veilige 
en betrouwbare 
webshop hoeft 
niet moeilijk te 
zijn dankzij een 
keurmerk met 
betekenis

Beveiliging
Elke 3 seconden 
worden op het 
net identiteitsge-
gevens gestolen, 
voorkom dat het 
die van jou zijn!

Techniek
Virtueel shoppen 
staat nog in de 
kinderschoenen, 
maar ter plekke 
‘kleding passen’  
en ‘rondneuzen’ 
heeft toekomst

2
TIPS

OM ONLINE 
TE SLAGEN

Nr.4/juni 2010
De wereld binnen handbereik

DIT IS EEN BĲ LAGE BĲ  DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BĲ LAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELĲ KHEID.



2  ·  JUNI 2010 

DE UITDAGING

ICT is als elektriciteit

Echte mannen 
surfen beschermd

Complete beveiliging 
voor je computer

Veilig online kopen 
en bankieren

Stel gemakkelijk je 
bestanden veilig met 
automatische back up

Gemakkelijk je pc 
onderhouden met PC 
optimalisatie

Mannen denken maar aan één ding. ook in

89.99

360 V4 (3-user)

www.dixons.nl

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 voortrek-
kers van de digitale revolutie.

I
CT betekent informatie- en com-
municatietechnologie en is tegen-
woordig 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 beschik-

ken over RFID (Radio Frequency Iden-
tification, red.), in de gezondheids-
zorg, je huis en bijvoorbeeld je mobiel. 
ICT heeft alles aangeraakt wat we da-
gelijks doen. Als je Facebook als voor-
beeld 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 alle-
maal een ontwerp van de ICT.

Geen slachtoffers  
van techniek
Uiteindelijk heeft technologie ook 
juist met mensen te maken. De im-
pact 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-in-
dustrie gezien als een stel techneu-
ten, maar het is belangrijk om te we-
ten 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 be-
schouwd als een ander soort, maar het 
zijn voornamelijk ontwerpers.

Omdat alles in de ICT een ontwerp 
is, kun je mooie en lelijke dingen ma-
ken. Sommige mensen zitten in de 
politiek om de wereld te veranderen. 
Ik denk dat ik me gewoon moest be-
moeien 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 vervoers-
maatschappijen hun informatie de-
centraal aanbieden. Ik denk dat we 
over vijf jaar op onze mobiel kunnen 
zien waar de bus is, als je bij de bus-
halte staat. Ik zou ook graag zien dat 
iedereen straks in Nederland een di-
gitaal medisch dossier heeft, waarin 
alles staat over de eigen gezondheid. 

Toekomst
Er staan in Nederland nog veel span-
nende dingen te gebeuren. We staan 

op de rand van nieuwe mogelijkhe-
den en toepassingen. In mobiel lopen 
we voorop en zijn we de navigator 
van de wereld. Er zullen de komende 
jaren veel fundamenteel nieuwe ICT-
toepassingen komen en Nederland 
zal daar een grote rol in spelen. Het 
is niet voor niets dat de World Con-
gress on Information Technology, de 
belangrijkste ICT topconferentie in 
de wereld, in mei in de Amsterdamse 
Rai plaatsvond.

Ook de reisindustrie zal de komen-
de jaren veranderen dankzij ICT-
toepassingen. De aloude reisgids zal 
plaats maken voor slimme techno-
logie, zodat je precies weet waar je in 
het buitenland heen moet gaan met 
behulp van GPS-toepassingen en in-
ternet. Je bent gewoonweg beter ge-
ïnformeerd. Ook de toename van het 
aantal ZZP’ers (zelfstandigen, red.) is 
toe te schrijven aan ICT-technologie-
ën. Mensen kunnen nu overal en al-
tijd werken. Een van de grootste uit-
dagingen de komende jaren is de ver-
grijzing. Die stelt de ICT-sector voor 
een mooie uitdaging. Er zijn slimme 
manieren nodig om ouderen zelf-
standig te laten wonen en dat kan 
met behulp van technologie en ont-
werpen uit de ICT.

Marleen Stikker
Directeur Waag Society Amsterdam

1  Eenvoudiger openbaar ver-
voer. Op je mobiel zien waar 

de bus zich bevindt.

2
Alle medische dossiers van 
Nederlanders digitaal.

3
Reisindustrie verandert met 
ICT-technologie. Technologi-

sche hulpmiddelen zorgen voor 
veel betere en relevantere informa-
tie op de reisbestemming.

4  CT-technologie kan helpen 
om de vergrijzing in soepele 

banen te leiden. Slimme technolo-
gische manieren om ouderen zelf-
standig te laten wonen.

TOEKOMSTVISIE ICT

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

Sigrid van  
der Hoeven
Internetconsultant
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Directeur Wijnand Jongen van 
Thuiswinkel.org (de enige belangen-
vereniging voor webwinkels in Ne-
derland) benadrukt dat het Thuis-
winkel Waarborg daadwerkelijk een 
goed middel is om te bepalen of een 
webshop bonafi de is. “Dat heeft re-
cent onderzoek van TNS NIPO aan-
getoond. 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 Consu-
mentenbond, die bovendien zitting 
heeft in de geschillencommissie die 
de belangenvereniging heeft. Op de-
ze manier wordt juist het contact 
met de consument gezocht. 

Rechten
“Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, 
maar niet vaker dan in gewone win-
kels. Soms moet een consument 
te lang wachten of wordt een pro-
duct helemaal niet geleverd. Er kun-
nen dingen misgaan met de beta-
ling. 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 

Waarborg denken aan zaken als be-
trouwbaarheid en veiligheid en dat 
is in deze branche heel belangrijk”, 
beschouwt Jongen. Door de bekend-
heid 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 ge-
voelige gegevens en hebben een on-
afhankelijke geschillencommissie 
voor het geval het misgaat. 

Gelukzoekers
Jongen onderkent dat het starten van 
een webshop booming is en dat veel 
gelukzoekers zich op de markt bege-
ven. Dat betekent ook dat niet ieder-
een het even nauw neemt met de re-
gels 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. Winkeldief-
stal is helaas geen uitzondering meer. 
“Uitbaters van webshops die geld in-
nen 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 ha-
len”, licht Jongen toe. “Webshops die 
bij Thuiswinkel.org zijn aangesloten 
zijn uitgebreid gecontroleerd en ge-
certifi ceerd. Ze handelen volgens de 
regels. Persoonsgegevens zijn veilig 
en daarmee ook het betalen.”

Aansluiten
Om lid te worden van de branchever-
eniging moet een webshop voldoen 
aan een aantal fi nanciële en juridi-
sche eisen. “Er moet voldoende solva-
biliteit en liquiditeit zijn, het moet een 
webshop zijn die de fi nanciële tand 
des tijds moet kunnen doorstaan. De 
juridische test leidt tot certifi cering. 
Webshops die zich willen aansluiten 
worden door een extern bureau ge-
controleerd.” Het Thuiswinkel Waar-
borg vormt zo een prima middel om 
in de branche het kaf van het koren 
te scheiden. De kosten om bij de bran-
chevereniging aangesloten te worden 
zijn laag. “Dus er is geen enkele drem-
pel voor iemand die niets te verbergen 
heeft”, motiveert Wijnand Jongen.

De zoektocht naar 
vertrouwen en veiligheid

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

NIEUWS

 COR DOL

redactie@mediaplanet.com

Vraag: Je kunt een webwin-
kelier meestal niet in zĳ n blauwe 
ogen kĳ ken. Hoe weet je dat een 
webshop een veilige en betrouw-
bare plaats is? 

Antwoord: In feite is een 
webshop net zo veilig als een fy-
sieke winkel. En de brancheorga-
nisatie heeft een keurmerk met 
betekenis.

WEES 
OPLETTEND

1
TIP

FEITEN

Bij Thuiswinkel.org zĳ n meer 
dan duizend webshops in Neder-
land aangesloten, die samen zo’n 
75 procent van de omzet voor hun 
rekening nemen.

In de branche werd in 2009 zo’n 
6,4 miljard euro omgezet (bron: 
Blauw Research/Thuiswinkel.org).

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.
Heb je een klacht, probeer dan 

eerst met de leverancier tot een op-
lossing te komen. Lukt dat niet, dan 
heb je tot drie maanden na de aan-
koopdatum om de geschillencom-
missie in te schakelen. Het klachten-
geld bedraagt 25 euro, dat je terug-
krĳ gt als je in het gelĳ k wordt gesteld. 
Dat geldt alleen voor webwinkels 
met het Thuiswinkel Waarborg.

!
Meer informatie over web-
shops is te vinden op:

www.thuiswinkel.org
www.geschillencommissie.nl

Hoe ga je veilig shoppen 
in een webwinkel?

Thuiswinkel Waarborg

1
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.

Denk na

2
Aanbiedingen die te mooi zijn 
om waar te zijn, zijn ook op 

het internet niet van het zuiverste 
water. Gebruik je gezond verstand.

Keurmerk

3
Wie veel over de grenzen win-
kelt, 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.

Creditcard

4
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.

Hangslot

5
Het hangslotje rechts onder-
in 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’.

Adres

6
Een adres en telefoonnum-
mer op een website zijn een 

teken dat een winkelier niets te 
verbergen heeft. Check het priva-
cy- en terugzendbeleid van de web-
winkelier. Wees extra voorzichtig 
bij buitenlandse webshops.

TIPS

6
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DESKUNDIG ADVIES

Identiteit te koop aangeboden

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 cyber-
criminaliteit niet misbruikt worden.  

E
lke drie seconden wordt 
er op internet een ‘iden-
titeit’ gestolen. Deze 
cybercriminaliteit is 
ook echte criminaliteit 
en bovendien lucra-
tiever, anoniemer en 

moeilijker te vervolgen dan offl  ine 
misdaden. Helaas is het de laatste 
tijd makkelijker geworden voor hac-
kers om informatie bij gebruikers te 
ontvreemden. Dit komt door goedko-
pe ‘toolkits’ die het ook voor minder 
professionele criminelen makkelij-
ker maken om cybercriminaliteit uit 
te voeren en de beveiligingssoftware 
te ontwijken. 

Hackers
Complete criminele organisaties, 
waarvan de leden elkaar alleen on-
line kennen, houden zich bezig met 
het opsporen en verkopen van per-
soonsgegevens. Virussen worden al 
lang niet meer verspreid door een 
puber in een garage die zijn virus-
je per mail verstuurt. De inbreuk op 
persoonlijke informatie blijft toe-
nemen. 60 procent van alle gevallen 
waarin identiteitsgegevens werden 
gestolen was het gevolg van een aan-
val door hackers. Aanvallers maken 

momenteel gebruik van ‘social en-
gineering’ om gebruikers naar ma-
lafi de websites te lokken. Vervolgens 
vallen deze websites de browser van 
het slachtoff er aan, evenals de vaak 
kwetsbare plug-ins die worden ge-
bruikt om videobestanden of docu-
menten mee te bekijken.

Als gevolg van de sterke toename 
van cybercriminaliteit kan een on-
beveiligde pc al binnen vier minu-
ten na het maken van een internet-
verbinding geïnfecteerd raken. Elke 
seconde worden er wereldwijd hon-
derd pogingen gedaan om een com-
puter binnen te dringen. Computer-
gebruikers kunnen worden getrof-
fen door het verlies van persoonlijke 
gegevens en bestanden waarmee cri-
minelen toegang verkrijgen tot bij-
voorbeeld de creditcardgegevens van 
hun slachtoffers. Creditcardnum-
mers 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.

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

Nederlander staat in 250 tot duizend 
digitale bestanden geregistreerd. 
Bij banken, overheid, ziekenhuizen 
of bedrijven. Iedereen is dus wel er-
gens online geregistreerd. Een dos-
sier wordt gebaseerd op gegevens die 
digitaal beschikbaar zijn, zoals pas-
poortgegevens, sofi -nummer, adres-
gegevens, 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 geva-
ren op het web en over maatregelen 
die zij kunnen nemen om zich te be-
schermen. Nederlandse internetge-
bruikers kunnen zeker iets aan cy-
bercriminaliteit doen. Zorg altijd 
voor de laatste virusscanners en re-
gelmatige updates. Wees je bewust 
van het feit dat er veel persoonlij-
ke informatie over jou beschikbaar 
is op sociale netwerken als Hyves 
en Facebook. Als je zeer vertrouwe-
lijke e-mails stuurt, gebruik dan 
encryptie (versleuteling). Met dit 
soort eenvoudige, maar veilige op-
lossingen, is de kans dat je slacht-
off er wordt van cybercriminaliteit 
een stuk kleiner.  

“Elke seconde 
worden er we-
reldwĳ d honderd 
pogingen gedaan 
om een computer 
binnen te dringen.” 

CYBERCRIMINALITEIT

‘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 
fi lter 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 fi lters, 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 fi lter 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. 

Het fi lter van Filternet wordt continue geüpdate in een database, zodat ook 
nieuwe schadelijke sites niet bereikt worden. In het fi lter zitten naar wens niet 
alleen blokkades voor porno of sites met extreem geweld, maar ook zaken als 
godslastering, gokken en drugs kunnen naar keuze weggefi lterd 
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 instal-
leren, kijk op www.fi lternet.nl. 
Voor € 1,95 per maand is veilig 
internetten binnen handbereik.

Bescherm wat je lief is

Algemeen
Het wordt elk jaar belangrijker 

om je te wapenen tegen cybercri-
minaliteit. Steeds meer criminele 
organisaties proberen online geld 
te verdienen.

Maak regelmatig back-ups van 
belangrijke gegevens.

Reageer nooit op spam. 
Zorg voor de laatste virusscan-

ners en regelmatige updates op je 
computer van de software. 

Zet je fi rewall aan. Alleen dan 
kun je de meeste agressieve hac-
kers weerstaan.  

Gebruik geen voor de hand lig-
gende wachtwoorden en wijzig ze 
regelmatig.

Contacten
Controleer naar wie je persoon-

lijke gegevens mailt.
Pas op met contacten die per-

soonsgegevens of gevoelige infor-
matie vragen.

Scherm met sociale netwerken 
als Hyves en Facebook je persoon-
lijke informatie af voor mensen 
die daar geen recht op hebben. Er 
zijn functies op de sociale netwer-
ken die alle persoonlijke informa-
tie alleen beschikbaar maakt voor 
vrienden. 

Accepteer met MSN geen men-
sen die je niet kent en stuur geen 
persoonlijke gegevens naar elkaar 
zoals een bankrekeningnummer. 

Wees voorzichtig met onbe-
kende bestanden. Van wie komt 
het bestand en is het veilig?

Dubbelchecken
Check met internetbankieren 

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

TIPS

Tom Welling
Expert internetbeveiliging
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De kick van het kopen

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.

I
k zie veel websites starten waar 
het met name gaat om exclusie-
ve discounts, terwijl de grote web-
shops alleen maar machtiger wor-
den. 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.

Kleintjes
Kleine bedrijven hebben dankzij 
het internet meer mogelijkheden 
om hun publiek te bereiken. Ze wor-
den opgenomen in allerlei groepsi-
tes waar ze hun producten kunnen 
verkopen. Eigenlijk zijn het hobby-
isten die dankzij de betere distribu-
tiekanalen voortdurend commerci-
ëler worden. Op zich kleine winkel-
tjes die zich in een grote portal ver-
zamelen. Ze hoeven niet meer op de 
lokale braderie te staan. Designers 
die geen geld hebben om een collec-
tie te maken, kunnen bovendien via 
het internet hun fi nanciering rege-
len door zichzelf te verkopen. Kopers 
die geïnteresseerd zijn in de collectie 
kunnen meefi nancieren door van te-
voren in te tekenen.

Virtueel?
Virtueel shoppen: je staat als het wa-
re 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 web-
shops je maten opgeven en de kleur 
van je huid en haar en zo zien hoe een 
kledingstuk er in jouw geval onge-
veer uitziet. Er is wel een aantal par-
tijen mee bezig, maar de grote mer-
ken passen zich nog niet altijd even 
makkelijk aan: zij calculeren een per-
centage retourzendingen gewoon in. 
Passen aan de hand van een virtueel 
model drukt het aantal retourzen-
dingen. Ik denk dat de kans dat je iets 
leuks vindt veel groter wordt. Het is 
jammer dat veel grootwinkelbedrij-
ven het nut ervan nog niet allemaal 
inzien. Het zijn kleine startups die be-
zig zijn met allerlei robots of bijzon-
dere 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 waar-
bij je snel iets van verschillende kan-
ten kan bekijken als je iets hebt uitge-
zocht en daar wordt dan ‘vanzelf’ iets 
bij getoond.

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

dat ik iets aan mijn zus in het bui-
tenland wil laten zien. Dan moet je 
wel makkelijk iets online kunnen 
uitkiezen, eenvoudig laten zien 
hoe het op jou staat en het is no-
dig dat je simpel in die zelfde appli-
catie een verbinding kunt maken 
met een ander. Anders is het eff ect 
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 nieu-
we trui of spijkerbroek nodig heb-
ben. 80 procent van de spullen op 
internet wordt door vrouwen ge-
kocht 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.

“Passen aan de 
hand van een vir-
tueel model drukt 
het aantal retour-
zendingen. Ik 
denk dat de kans 
dat je iets leuks 
vindt veel groter 
wordt.”

VIRTUEEL SHOPPEN

Waarom is het belangrijk 
om te innoveren in online 
shoppen?
“Wij hebben onze site aangevuld 
met driedimensionale beelden om 
vrouwen zo eff ectief mogelijk een 
eigen creatie te laten scheppen. De 
belevingswereld zo veel mogelijk 
omzetten in het digitale.”

Wat geeft dat voor voorde-
len?
“Andere aanbieders calculeren 
een retourpercentage in. We wi-
len proberen dat te beperken door 
vrouwen de mogelijkheid te bie-
den zichzelf te identifi ceren met 
een virtueel model in de paskamer. 
Modellen hebben op een plaatje al-
tijd maatje 36, maar de werkelijk-
heid is vaak anders. Die werkelijk-
heid proberen we te vangen.”

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 stu-
ren naar vriendinnen om te vragen 
wat zij er van vinden. Zo kun je een 
community opbouwen.”

Bedrijfsmatige voordelen?
“Internationaal uitrollen gaat mak-
kelijk. Als ik naar Scandinavië wil, 
heb ik geen lokale agenten nodig. Ik 
kan aan de detaillisten op een afge-
zonderd deel van de site bijvoorbeeld 
al de nieuwe collectie laten zien.”

Frans 
Zantman
Eigenaar van een 
online damesmode-
winkel.

VRAAG & ANTWOORD

The NextWomen heeft met 
Sprout een businessplan wedstrĳ d 
georganiseerd waar startende be-
drĳ ven mooie prĳ zen kunnen winnen. 

WEDSTRIJD

!
Meer info op:
www.sprout.nl

www.thenextwomen.nl

Simone Brummelhuis
Commissaris van restaurantsite Iens en 
vrouw achter The Next Women
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Personal branding: 
wees eerlĳ k en jezelf

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

NIEUWS

KIJK NAAR WAT 
BIJ JE PAST

2
TIP

“Online netwerken en personal 
branding gaan tegenwoordig hand 
in hand. Je kunt jezelf op het inter-
net presenteren als een merk. Met 
behulp van allerlei online netwer-
ken 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 be-
tekenen.” Dagelijkse kost voor Sigrid 
van der Hoeven: ze adviseert onder-
nemers hoe ze social media kunnen 
gebruiken om hun bedrijf en zichzelf 
op de kaart te zetten. “Je kunt je profi -
leren zoals je wilt en daarmee kun je 

bereiken wat je wilt bereiken. Belang-
rijk is om te weten wát je wilt.” Zelf-
onderzoek in het begin is erg belang-
rijk. Net als bij ‘gewone’ branding zijn 
missie, visie en doelstelling ook in de 
persoonlijke versie drie pijlers. 

Echt!
Eerlijkheid en authenticiteit zijn 
waarden die zwaar wegen in perso-
nal branding. “Het is verleidelijk om 
jezelf beter voor te doen, maar uitein-
delijk werkt het alleen maar tegen je. 
Dankzij de netwerksites valt tegen-
woordig eenvoudig na te gaan of je in-
formatie klopt. Als blijkt dat je je an-
ders hebt voorgedaan dan je werke-
lijk bent, heb je een probleem. Alles is 
transparant geworden.” De transpa-
rantie geeft tegelijkertijd aan dat een 
uitgebreid profi el in de social media 
een balans behoeft waar de gebrui-
ker zich prettig bij voelt. Sommige ge-

bruikers houden werk en privé strikt 
gescheiden, anderen laten het naad-
loos in elkaar overlopen. Van der Hoe-
ven: “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 je-
zelf bloot durft te geven. In deze we-

reld gaat het meer en meer om de per-
soonlijke 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, beseff en vaak nog 
niet voldoende wat social media en 
online netwerken voor de bedrijfs-
voering kunnen betekenen. Er zijn al-
lerlei cursussen om het belang te on-
derstrepen, maar Sigrid van der Hoe-
ven 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.”

Onze economie wordt meer en meer 
een netwerkeconomie: ziedaar het 
belang van personal branding en on-
line netwerken. Hoewel het tegen-
strijdig klinkt, wordt het ‘persoon-
lijke’ contact steeds belangrijker. 
“Het gaat juist ook om een combi-

natie van online en fysiek, werkelijk 
contact”, benadrukt internetconsul-
tant 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 ande-
ren zien waar je expertise ligt en zo 
zullen ze later opnieuw een beroep 

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

ABC
Belangrijke stelregel bij het opstel-
len van een goede personal bran-
ding is letterlijk en fi guurlijk 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 be-
trouwbaarheid. Met alle verschil-
lende netwerken moet je je conse-
quent op een goede manier neerzet-
ten. Uiteindelijk moet alles klop-
pen, het beeld dat je uitstraalt moet 
online en in het werkelijke leven 
overeenstemmen en dus congruent 
zijn. En dat is de C.”

Kennis delen levert altĳ d weer iets op
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Vraag: Jezelf als merk verko-
pen, werkt dat echt? 

Antwoord: Ja, online netwer-
ken is daartoe een belangrĳ k ge-
reedschap en de tandem biedt 
ongekende mogelĳ kheden. En 
nep wordt niet getolereerd.

Het opbouwen van goede, 
waardevolle contacten 
vraagt om investering. Ken-
nis delen is een voorwaarde. 
En verder is het zo simpel 
als een abc’tje.

Meer dan de helft van Neder-
landse internetgebruikers (zo’n 54 
procent) is actief op social media 
sites. Overigens lopen de percen-
tages bĳ  verschillende bronnen 
fl ink uiteen. In vergelĳ king met an-
dere Europese landen ligt Neder-
land in ieder geval duidelĳ k voor. 
Duitsers zĳ n tamelĳ k passief.

Nederlanders zijn geen blog-
volk. In ons land wordt beduidend 
minder geblogd dan over de grens.

FEITEN

Hoe kun je je goed ‘personal 
branden’?

Verzorgd profiel

1
Het is zonde als een profi el 
niet goed of onvolledig is in-

gevuld: het kan de oorzaak zijn van 
het missen van contacten. Een pro-
fi el is je visitekaartje en datgene 
waar potentiële contacten hun 
eerste informatie vandaan halen.

Discussiëren

2
Probeer deel te nemen aan 
online discussies. Bij uitstek 

plekken om jezelf, je mening en je 
kennis te profi leren. Wees niet 
bang om je kennis te delen en te to-
nen.

Contacten maken

3
Vraag directe contacten om je 
in contact te brengen met an-

dere interessante contacten. Je di-
recte contacten hebben soms weer 
contact met mensen die voor jou 
van belang kunnen zijn. Schroom 
niet om hen te vragen je te intro-
duceren. Andersom kun je zelf als 
mediator optreden: het werkt ook 
in je eigen voordeel als je je onder-
linge contacten met elkaar in ver-
binding brengt.

Klik niet te snel

4
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 an-
ders overkomen dan bedoeld was.

Niet roddelen

5
Het is absoluut niet handig 
om over anderen te roddelen 

in social media. Vergeet niet dat 
het internet grotendeels een open 
bron is.

Anticiperen

6
Wie een bepaalde periode dis-
cussies op social media volgt, 

zal vroeg of laat iets voorbij zien 
komen dat raakt aan de eigen 
werksfeer of kennis. Een terugke-
rende vraag kan een teken zijn om 
een dienst te beginnen in de rich-
ting van het antwoord.

Selecteren

7
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 zake-
lijke 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 profi leren? Wees op 
verschillende social media in ieder 
geval consequent in je profi lering.

TIPS

7
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Ellen van der Meer
Online shopper

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 winke-
len. Via het internet gaat het ge-
woon veel sneller. Je ziet veel en 
het aanbod is groot.”

Kun je alles vinden?
“Volgens mij hebben ze niet alles 
online, maar ik kan altijd alles vin-
den wat ik hebben wil.”

Hoe zou de service  
van webwinkels kunnen  
verbeteren volgens jou?
“Het is nu vaak onduidelijk wan-
neer iets opgestuurd wordt. En om-
dat ik overdag meestal niet thuis 
ben, is het prettig om zelf te kun-
nen 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.”

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 daar-
door besteed je ook meer dan je ge-
woonlijk zou doen.”

Hoe ga je om met de  
veiligheid?
“Ik betaal nooit via een automati-
sche incasso of een online betaal-
methode. Daar heb ik gewoon niet 
zo’n goed gevoel bij. Doe mij maar 
een ouderwetse acceptgiro. Dat 
doe ik standaard. Qua portemon-
nee 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.”

Wat mis je qua webshops?
“De grote winkelketens zijn nu 
ook online. Volgens mij is het aan-
bod daarmee redelijk compleet. De 
collecties zouden op zich wel uit-
gebreider kunnen.”

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 sjoe-
mel 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 ma-
ten, maar het is toch niet echt. Het is 
altijd het beste als je het zelf past en 
het materiaal zelf kan voelen.”

Vivian Ewbank kĳkt graag 
even in haar online winkeltje

Vijf jaar geleden startte Vivian Ew-
bank zelf een webwinkel met haar 
eigen zwangerschapskledinglijn, Su-
permom. “Eigenlijk gestart als een 
geintje”, erkent ze nu. “Achteraf was 
het toen heel kneuterig en onhan-
dig. Maar het maakte me wel duide-
lijk dat het effect van een webshop 
enorm kan zijn als je er enige publi-
citeit aan geeft door te adverteren 
en persberichten te sturen naar ver-
schillende bladen. Toen ging het lek-
ker 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 wer-
king van een goede shop. “In het be-
gin had ik er helemaal geen kaas van 
gegeten.” Al doende leert men. 

Spanning
Tegenwoordig begeeft Vivian zich 
liever aan de andere kant van de vir-
tuele 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 voorname-
lijk kleding en boeken. Het is gemak-
kelijk 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 win-
kel te passen. Online koop ik liever 
dingen die ‘safe’ zijn. Volgens mij zijn 
er weinig dingen die je niet meer on-
line kunt kopen.”

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 da-
gen kunnen mensen zich gaan afvra-
gen 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 on-
line te winkelen. Natuurlijk kun je dat 
verbeteren. Zorg voor een betrouwba-
re uitstraling. Ik vind het zelf belang-
rijk dat een webshop overzichtelijk is. 
Hoe rustiger hoe beter. Sommige web-

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, zo-
dat klanten je snel kunnen vinden. 
Zelf werd Vivian in haar tijd als win-
kelier verrast door de snelheid waar-
mee 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 bran-
che waren er zo veel winkels met alle-
maal 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 win-
kel bezoeken, dat is ook gewoon erg 
leuk.”

“Ik vind het zelf 
belangrĳk dat een 
webshop over-
zichtelĳk is. Hoe 
rustiger hoe beter.”
Vivian Ewbank
Ex-presentatrice
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Vraag: Heeft winkelen op het 
internet toekomst? En hoe ziet 
die toekomst er dan uit? 

Antwoord: Er zĳn genoeg 
mensen die voordelen zien in 
webwinkelen. Al wordt het meer 
en meer een ‘echte’ business.

FEITEN

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.

10 procent van de wereld-
bevolking shopt wel eens on-
line. Duitsers en Britten zĳn er het 
meest actief in. De meest populai-
re producten zĳn boeken, dvd’s/vi-
deo’s, spellen en vliegtuigtickets.

84 procent van de Nederlan-
ders oriënteert zich online voor 
aankopen, ook als het product uit-
eindelĳk niet via het internet ge-
kocht wordt. Ongeveer tweederde 

van de tickets, reizen en verzeke-
ringsproducten wordt in Nederland 
online gekocht. Kleding en schoe-
nen wordt slechts in 19 procent van 
de gevallen online aangeschaft.

Een lagere prijs en het gemak 
om vanuit de huiskamer te bestel-
len zĳn voor Nederlanders de be-
langrĳkste redenen om online te 
kopen.

De switch naar offline kopen 
wordt vooral gemaakt in de geval-
len dat een consument een pro-
duct wil zien, voelen of passen. Of 
als een fysieke winkel een mooie 
aanbieding heeft.
BRON: O.A. THUISWINKEL.ORG

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
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