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Voorwoord

W

aar wetten het gebruik van klantendata steeds meer gaan beperken, gaan zij
het leven van online marketeers ook ongemakkelijker maken.
Hoe kunnen klanten nog begrepen en gebonden worden?
Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe middelen.
Van mijn activiteiten met virtual communities heb ik als online marketeer veel
opgestoken. Een succesvolle community als online marketing instrument vereist een
bepaalde aanpak, iets wat voor marketeers niet altijd makkelijk is, omdat zij gewend
zijn zelf het voortouw te nemen, veel te zenden (push), vaak ook ongeduldig zijn en
traditionele methoden inzetten in de online wereld.
Communities als online marketing instrument kunnen zorgen voor aandacht,
binding, beleving, imago en natuurlijk daardoor ook voor meer omzet, maar vragen
daarvoor een eigen aanpak. Het wordt steeds duidelijker dat communities in de
online wereld een onmisbaar marketing instrument worden.
Vanuit mijn kennis en opgedane praktijkervaring probeer ik in dit boekje weer te
geven wat er bij komt kijken als je een community op wilt zetten en wilt inzetten als
krachtig online marketing instrument.
In de online marketing community “AH!cademy” kun je trouwens contact leggen met
vakgenoten, gratis cursussen volgen en daar nog meer kennis opdoen.
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1.
Wordt dit ook jouw toekomst?

N

et toen ik in 2000 veel succes had met verschillende communities stortte de
online wereld in. Beurskoersen gingen onderuit en er heerste deels paniek, maar
deels ook opluchting. Veel ceo’s van mijn klanten, vooral grote bedrijven, reageerden
met een diepe zucht: “gelukkig, internet hoeft dus toch niet!”
Die ceo’s konden er niet verder naast zitten! Wel duurde het een paar jaar voor de
internetmarkt zijn ontwikkeling en groei weer oppakte, maar vandaag de dag kun je
je een wereld zonder internet toch niet meer voorstellen!
Er is geen bedrijf meer dat het zich kan permitteren de online wereld te negeren en
de online marketing mogelijkheden niet te gebruiken. De vraag is daarbij: maar hoe
dan?
Het hebben van een website of zelfs een webshop is niet genoeg om de klanten
in de online wereld te vinden dan wel te binden. Ook online zijn meer activiteiten
nodig om de bedrijfsdoelen te realiseren.
Online marketing is een specialisme geworden dat vanuit een andere hoek moet
worden aangevlogen dan de traditionele marketing.

Tegelijkertijd verandert de digitalisering niet alleen de werkwijze van veel bedrijven,
het verandert onze samenleving fundamenteel.
In steeds meer huizen zijn digitale middelen beschikbaar die de noodzaak om het
huis uit te gaan voor aankopen of activiteiten steeds kleiner maken.
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Zoals voor films kijken of boeken lezen, boodschappen worden thuisbezorgd, de
sociale media leggen contacten met bekenden en onbekenden, gamen doe je
thuis, financiële transacties vinden online plaats, retailers sluiten zich aan op de
platformen van een paar grote techbedrijven, medische consulten kunnen op
afstand plaatsvinden, thuiswerken wint aan populariteit, voor een vakantie hoef je
niet meer naar een reisbureau, wat kan er eigenlijk nog niet online?
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor bedrijven? Daarbij weten we dat de
grote techbedrijven ons leven steeds meer gaan bepalen op basis van de enorme
hoeveelheid data die ze van ons hebben.
Het is daarbij nog maar de vraag of overheden voldoende kunnen doen om de
posities van consumenten en (kleine) bedrijven in de online wereld te beschermen.
De digitalisering zorgt inmiddels voor grote veranderingen in de samenleving. Zijn
bedrijven zelf voldoende in staat met die veranderingen mee te gaan? Wat gaan die
betekenen voor hun vindbaarheid, hun onderscheidend vermogen, de binding met
hun klanten, kortom voor hun business model en vooral voor hun online marketing
aanpak?
Welke mogelijkheden hebben marketeers om om te gaan met die veranderingen? Ik
heb weinig twijfel over het feit dat communities daarbij een cruciale rol gaan spelen
als zeer effectief online marketing instrument. Het is nu tijd voor handelen. Hoe
langer daarmee gewacht wordt, hoe minder kansen er nog overblijven en hoe meer
het gaat kosten om later alsnog aan te haken bij deze ontwikkelingen.

Marketeers moeten open staan voor verandering
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2.
15 stellingen over online marketing

T

oen ik in 2000 gevraagd werd vanuit mijn ervaringen met communties daar een
boek over te schrijven, dat uitkwam onder de titel “Virtuele gemeenschappen –
de killer app voor online marketing”, schreef ik 15 stellingen op die toen van belang
waren voor online marketing. Nu ik ze ruim 20 jaar later weer lees, zie ik dat ze nog
altijd geldingswaarde hebben. Dit zijn ze:
1.

Markten bestaan uit menselijke wezens, niet uit demografische segmenten.

2.

Gemeenschappen worden belangrijker dan doelgroepen.

3.

Interactieve markten organiseren zichzelf sneller dan de bedrijven die aan deze
markten leveren.

4.

 et internet maakt communicatie tussen mensen mogelijk op een manier die
H
niet bestond in de tijd van de massamedia.

5.

 ensen die in interactieve markten actief zijn, hebben ervaren dat ze van
M
elkaar veel betere ondersteuning en informatie krijgen dan van leveranciers.

6.

 edrijven die denken dat online markten dezelfde markten zijn als die, die naar
B
hun advertenties keken, houden zichzelf behoorlijk voor de gek.

7.

 e toonzetting van bedrijven is niet meer van deze tijd; brochuretaal is
D
onpersoonlijk en is niet de taal van de mensen die men ermee wil bereiken; om
een relatie op te bouwen is het spreken van dezelfde taal onontbeerlijk.

8.

In interactieve markten kunnen klanten ter plekke van leverancier veranderen.

De redding voor online marketeers

7

9.

 edrijven die niet snel de taal van hun klanten leren spreken, zullen het contact
B
met hun klanten snel verliezen.

10. Markten willen wel degelijk met bedrijven communiceren.
11. C
 onsumenten willen door bedrijven net zo serieus genomen worden als deze
de journalist van het Financieel Dagblad nemen.
12. C
 onsumenten vinden interactieve markten en de contacten op het internet
interessanter dan beurzen, reclamespotjes en bedrijvensites.
13. Interactieve markten kunnen meer expertise mobiliseren dan bedrijven dat
kunnen en ook nog sneller.
14. O
 m te overleven zullen bedrijven midden in de gemeenschappen moeten staan
en actief mee moeten doen met de conversaties.
15. E r zijn weinig geheimen meer. Interactieve markten weten vaak meer van de
producten dan de producenten zelf.
Bij de vraag wat dit dan voor bedrijven betekent, zullen bedrijven om te beginnen
moeten leren vanuit de klant te kijken en te denken. Dit is tegelijk een absolute
voorwaarde voor een succesvolle community!
Hoe bindt je klanten online? Door als bedrijf de klant naar je toe proberen te
trekken of door ervoor te zorgen dat je klanten erbij willen horen? Daarover gaat
dit boek.

Niets is zo moeilijk als het afleren van oude gewoontes.
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3.
Online lijkt de klant geen koning meer,
maar slachtoffer

A

lles wat iemand online doet, laat data achter. Dat is waar de grote techbedrijven,
zoals Amazon, Apple, Google, Microsoft, maar ook Bol.com, op uit zijn. Hoe
meer data hoe beter! Daarop richten ze hun systemen in, met datacentra, algoritmes
en kunstmatige intelligentie.
Wat weten ze eigenlijk niet van hun klanten dan wel de consument. De grote vraag
daarbij zou niet moeten zijn: hoe kunnen ze toch al die data verzamelen, maar juist
wat kunnen en gaan ze ermee doen.
Maar bovenal, wat betekent het bezit van al die data voor de gemiddelde persoon?
Wat doet het met zijn “privacy”? Kennen internetgebruikers nog wel privacy? Hoe
gaan overheden reageren op de online veranderingen in het begrip “privacy”? Welke
beperkingen worden mogelijk opgelegd als het gaat om het gebruik van data?
Dat brengt ons bij de vraag: wat kunnen marketeers nog met die data? Moeten zij
ze (duur) inkopen bij de techgiganten of zijn er nog andere wegen via welke zij met
voldoende kennis hun klanten dan wel doelgroep kunnen bereiken?
En dat allemaal, terwijl de klanten online kwistig met hun data blijven strooien. In
een wereld die grotendeels draait om data, zullen marketeers zich moeten afvragen
wat die op data gebaseerde wereld met de klanten gaat doen!

Oude wijsheden

Een marketeer heeft ooit wel ergens geleerd: de klant is koning! Een klant die
zich koning voelt, is een trouwe klant en trouwe klanten zijn goud waard! En ook,
het werven van nieuwe klanten kost meer dan het behouden van bestaande.
Daarvoor worden van allerhande middelen ingezet, zoals: klantenkaarten, extra
kortingen, speciale beloningen, zegeltjes of spaarpunten, maatwerk aanbiedingen,
enzovoort. Het liefst zouden marketeers die klanten op individuele kenmerken willen
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aanspreken. Het credo luidt: hoe meer gegevens, des te beter! Maar die gegevens
zinvol gebruiken, werd al snel erg kostbaar.
En hoe gaat dat nu in de online wereld, waar alles draait om data, data en nog eens
data?

De klant wordt ingekapseld

Dat is dan ook de reden dat ieder bedrijf met een website zich geroepen voelt om
data van zijn bezoekers vast te leggen, ook al is onduidelijk wat ze daarmee kunnen.
Maar, de klant of bezoeker wordt er wel mee lastig gevallen. Denk maar eens aan
al die cookie-berichten die de toegang tot websites niet alleen hinderlijk verstoren,
maar de bezoeker hiermee pushen om ze te accepteren, zodat het oorspronkelijke
idee van het beschermen van de burger juist contraproductief is gaan werken.
Met al die gegevens worden klantprofielen gebouwd. Vooral de techgiganten
verkeren daarbij in een positie om gegevens vanuit een verscheidenheid aan
websites en online gedrag te verzamelen. Daarmee hebben zij de macht een
consument te kunnen karakteriseren en te bepalen welke behoeftes die heeft,
althans, dat denken ze! De consument is zich nauwelijks nog bewust van hoe er
hierdoor over hem gedacht en uiteindelijk voor hem beslist wordt. Wat blijft er nog
over van zijn eigen vrije wil en vrije keuzes? Zijn wereld wordt steeds kleiner en de
kans is groot dat hij onbewust in een bubbel terecht komt.

Het privacy-begrip moet op de helling.

Waar data bedoeld waren om meer maatwerk mogelijk te maken, daar is een handel
in data ontstaan waarvan iedere partij gebruik kan maken. Data zijn zoveel waard
geworden, dat de klant nu slachtoffer van zijn eigen gegevens wordt. Dat gaat zover
dat een begrip als “filterbubbel”, het op basis van voorhanden gegevens plaatsen
van een consument in een bepaalde groep, een belangrijke trend aan het worden
is. Hoe meer data, hoe beter dat zou moeten lukken. Het daaruit voortvloeiende
belang van data en het verzamelen ervan, leiden inmiddels tot tegen-acties onder
het mom van “privacy”! Dat er bij overheden een impulsieve reactie is ontstaan om
die ontwikkelingen tegen te gaan, is ergens te begrijpen, dus ook dat iedereen het
ineens heeft over zijn “privacy”, de vermeende bescherming van zijn eigen “ik”. Maar
De redding voor online marketeers

10

kan dat ooit lukken? Persoonsgegevens worden langs zoveel wegen en op zoveel
manieren, bewust dan wel onbewust, door acties via laptop, tablet, mobieltje of
de eigen auto, door consumenten zelf verspreid, dat het proberen te voorkomen
van verspreiding van gegevens een zinloze en achterhaalde aanpak is. Het gaat zelfs
zover dat consumenten bereid zijn hun privacy op te geven en hun gegevens zowel
gratis, voor een cadeautje of uit nieuwsgierigheid, als betaald, steeds vaker in de
vorm van abonnementen, beschikbaar te stellen! Er is inmiddels online meer over
ieder mens bekend, dan hij zich van zichzelf weet te herinneren.

De mens is meer dan een dataset

Nu alles lijkt te draaien om “data” wordt een andere vraag belangrijk, namelijk op
welke manier met die data wordt omgegaan, hoe die data door partijen ingezet
worden. Want een verkeerd of te gemakkelijk gebruik van die data kan al snel
leiden tot zeer ongewenste toestanden, waarbij misbruik, manipulatie of “bubbels”
een erg grote rol kunnen gaan spelen. Met digitale technieken, zoals kunstmatige
intelligentie en algoritmes, kunnen met die data snel profielen gebouwd worden.
Maar, de mens is meer dan een dataset. Een mens kent nog andere eigenschappen,
zoals: intelligentie, creativiteit, smaak, emotie, gevoel, subjectiviteit, eigen wil, en
dergelijke, waar met dat profiel bouwen nogal eens aan voorbij gegaan wordt. En
deze aspecten staan ook niet vast, die zijn moeilijk voorspelbaar, die veranderen,
vaak door beïnvloeding, maar van wie? Daarom is het typeren van een klant
alleen op basis van (statische) data veel te beperkt en gevaarlijk. Toch is dat wat
er bij online marketing nu (te) vaak gebeurt, en niet alleen bij marketing! Die data
resulteren in een te eenzijdig en te beperkt “profiel” van de klant, dat vervolgens
verkeerd gebruikt kan en gaat worden.

Slachtoffer van eigen gegevens

Door dergelijke ontwikkelingen in de online marketing wereld is de klant echt
geen koning meer, maar wordt hij slachtoffer van zijn eigen gegevens. Zolang
techgiganten als met name Google, Apple, Microsoft, Facebook of Amazon vanuit de
beschikbare data voor steeds meer doeleinden (beperkte en statische) profielen van
consumenten blijven inzetten, zullen zij steeds meer invloed op hen krijgen. Maar
ook naarmate dergelijke methoden breder ingezet gaan worden, zal het plaatsen
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van consumenten in specifieke bubbels alleen nog maar toenemen. Zo wordt de
consument gevangen in een door een bedrijf voor hem gedefinieerde bubbel en
gaat hij er vaak ook nog voor betalen, zoals middels zogenaamd aanlokkelijke
abonnementen.
Een ander fenomeen is het begrip “gratis”. In ruil voor je persoons-gegevens krijg je
bepaalde diensten of producten zonder betaling aangeboden. Maar, dat “gratis” kon
achteraf wel eens erg duur blijken!
Het gevolg is dat de consument niet meer los kan komen van de eigenaar van zijn
data en er levenslang gebruik kan blijven worden gemaakt van zijn (achterhaalde?)
gegevens. Hij kan bij zijn online activiteiten vanuit die beschikbare data op
uiteenlopende manieren “lastig gevallen” blijven worden door berichten en
bovendien ook nog louter selectieve informatie aangeboden krijgen. De consument
dreigt steeds vaker gedwongen afhankelijk te worden van informatie die hij zo
aangeboden krijgt. Zijn zicht op de wereld kan hierdoor erg beperkt en vertekend
worden.

Een andere aanpak nodig

De kans is groot dat online marketing gevaarlijk doorschiet, dat aanbieders zich
teveel laten leiden door beschikbare data. Dat gevaar ontstaat doordat impliciete
“aannames” op basis van profielen kunnen leiden tot manipulatie, al dan niet
bedoeld. Consumenten kunnen hierbij het zicht op de “wereld” (het overige aanbod)
verliezen.
Dit roept helaas de belangrijke vraag op welke aanpak gaat winnen: de vrije wil van
de consument of de bubbeldwang? De tijd zal het uitwijzen en veel zal afhangen
van de bewustwording van consumenten en van een andere kijk op privacy door de
overheden.
Ik kan niet tot een andere conclusie komen dan dat consumenten online slachtoffer
worden van hun eigen gegevens en daarmee van een handjevol techgiganten.
Als overheden niet passend ingrijpen, en juist het gebruik van die data niet aan
voorwaarden verbinden, staan de eigen vrije wil, interesses en behoeftes van de
consument op het spel! Dan worden ze afhankelijk van techbedrijven en hoe die hun
leven bepalen!
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Online marketing lijkt zo verstrikt te raken in een overdaad aan data en hoe ze
klanten daarmee kunnen bewerken, maar ook manipuleren. Alleen grijpt de
wetgever nu in. Waar op dit moment de vreselijk klantonvriendelijke cookie-wet
een eerste poging was, wordt deze vanaf 2024 aangevuld met een andere Europese
wet, die nog veel verder gaat. Wat dit voor marketeers gaat betekenen is nog niet
duidelijk, maar dat dit invloed op hun mogelijkheden gaat hebben, is onvermijdelijk.
Hoe dan ook, een marketeer heeft sowieso meer nodig dan alleen maar een set met
klantgegevens! Misschien is het (weer) tijd om aan de online mogelijkheden van
klantenbinding te gaan denken!

Een klantprofiel moet ook dynamisch zijn,
gebaseerd op gedrag.
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4.
Data-wetten en privacy

H

et valt niet langer te negeren: we leven in een data-gedreven wereld waarin ons
leven wordt bepaald door data. Ook marketeers beschikken over steeds meer
data van hun klanten, maar wat kunnen en vooral wat mogen ze ermee? En zijn het
niet juist die data die techbedrijven helpen om steeds afhankelijker van hen worden?
Het is niet zo vreemd dat de overheid nu in actie komt, maar is dat wel de oplossing?

Het begon met “privacy”

Als er eens nuchter naar het begrip “privacy” gekeken wordt, dan is het de vraag
wie er nu eigenlijk wie beschermt als het om persoonsgegevens gaat. Die gegevens
worden langs tal van online activiteiten en langs ongrijpbare wegen verspreid en ook
verzameld. Hoe dat kan?
Denk maar eens aan de data die worden gegenereerd en naar bedrijven worden
verzonden en door hen worden verzameld en bewaard door wat mensen, zowel
bewust als onbewust, zelf allemaal online doen.
De conclusie kan niet anders zijn dan:

De mens is door zijn online gedrag zelf de
grootste vijand van zijn eigen privacy!
Desalniettemin is het gevolg wel, dat er van alles met zijn persoons- en andere
gegevens kan gebeuren. Niet alleen gaat het om het gebruik ervan, maar ook
misbruik ligt daarbij op de loer. Het is dan ook niet zo vreemd dat de overheid,
vooral vanuit Europa, met wetten hier paal en perk aan probeert te stellen. Het
begrip “privacy” wordt inmiddels te pas en te onpas helaas regelmatig aangevoerd
als excuus waarom zaken niet mogen of niet kunnen.
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Dat treft ook de bedrijven en vooral de marketeers, als zij die gegevens willen
gebruiken om klanten, al dan niet selectief, willen bereiken. In eerste instantie kwam
daar de cookie-wet, een klant-onvriendelijke manier om zogenaamd de privacy te
beschermen. In de praktijk werkte dat helaas vaak averechts.
Nu komen er vanuit de EU per 2024 nieuwe wetten die zich ook, en terecht, richten
op het gebruik van die data en niet alleen op het verzamelen ervan.
Dat de overheid oorspronkelijk wellicht oprecht de intentie had om burgers te
beschermen tegen misbruik van persoonsgegevens, mag zo zijn, maar doordat
zij hier invulling aan gaf op basis van een achterhaald en wereldvreemd beeld
van wat zich in de online samenleving afspeelt, is het resultaat dat die regels nu
contraproductief werken. In de praktijk beschermt het de burgers nauwelijks, maar
wel criminelen en fraudeurs. Bovendien worden burgers, bedrijven en verenigingen
onnodig belast met veel bureaucratie en ongemak.
Nu de online wereld zo belangrijk wordt, blijken deze privacywetten steeds vaker
een hindernis voor zowel consumenten als marketeers. Natuurlijk zijn er nog
steeds mensen en instanties die zich inzetten voor wat zij de privacy van de burgers
noemen. Alleen moeten deze mensen zich eens afvragen of het middel in veel
gevallen niet erger is dan de kwaal. Zij lijken weinig te begrijpen van het gedrag van
de burgers in met name de online wereld. En wat doen zij zelf? Zoeken zij nooit
online iets via Google, hebben zij geen smartphone, bestellen ze nooit iets online,
pinnen zij nooit in de winkel, rijden zij geen eigen auto, maken zij nooit geld online
geld over, vullen zij hun belastingformulier nooit online in, kortom, gebruiken zij
nooit online functies waarbij zij eigen gegevens invoeren? Doen zij dat wél, dan
moeten ze begrijpen dat ze hiermee uit eigen beweging hun gegevens vrijwillig
de online wereld insturen en geen controle meer hebben over welke gegevens
waar terecht komen. Zo vergaat het de meeste burgers. Bewust dan wel onbewust
strooien zij met hun gegevens. De aandacht die op deze manier aan privacy gegeven
wordt is veel te generiek en is ook doorgeschoten. Op veel gebieden hebben we
daar last van, zoals bij het uitwisselen van medische gegevens tussen medici, het
gebruik van gegevens van criminelen door verschillende opsporingsdiensten of het
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delen van informatie rond uitkeringen door meerdere overheidsdiensten.
Het gevolg is onder andere dat ook marketeers gegevens niet mogen gebruiken
om hun (beoogde) klanten te bereiken zonder dat die daar eerst toestemming voor
hebben gegeven.
Het probleem is dan ook niet het verzamelen en bewaren van informatie, want zeker
in de online wereld is dat ondanks de privacywetten toch niet tegen te houden, maar
juist het gebruik van die gegevens. Wie gebruikt ze waarvoor?

Weer nieuwe beperkingen

Vanaf 2024 komen er vanuit de EU twee uitgebreide nieuwe wetten: de Digital
Services Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA). Deze bieden een regelgevend
kader voor met name online bedrijven en richten zich met name op het gebruik van
beschikbare data. Wat dit in de kern gaat betekenen, is dat de gebruikers expliciet
toestemming moeten geven waarvoor hun gegevens mogen worden gebruikt.
Dat kan in theorie een stap in de goede richting zijn, alleen is het nog de vraag
hoe die wetten, waarop zware financiële sancties van toepassing gaan worden,
straks in de praktijk ingezet gaan worden. We hebben al moeten ervaren hoe
klantonvriendelijk de cookie-wet is uitgepakt. In deze nieuwe wetten worden eisen
gesteld aan de manier waarop algoritmen en kunstmatige intelligentie worden
gebruikt bij het analyseren van data. Hun werking moet doorgrond kunnen worden,
zodat duidelijker wordt wat er met die data gebeurt. Daarmee zou wellicht meer
grip verkregen kunnen worden op het -onterecht- plaatsen van mensen in bepaalde
“bubbels” om daarmee ongewenste en onterechte manipulatie te voorkomen.
Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk wat dit gaat betekenen voor het gebruik
van klantendata door marketeers. Dit heeft in eerste instantie vooral voor de grote
techbedrijven de nodige gevolgen.
Hoe dan ook, door de hele privacywetgeving is een andere aanpak nodig om in
de online wereld nog marketing te kunnen bedrijven. Dienten-gevolge zullen
marketeers moeten nadenken over hoe ze in hun activiteiten naar consumenten en
klanten met die wetten nog om kunnen gaan.
Dat partijen, waar de klant geen relatie mee heeft, niet ongevraagd e mails mogen
De redding voor online marketeers

16

sturen, is begrijpelijk. Maar als een persoon bewust aangesloten is bij een entiteit,
club, vereniging of bedrijf, en daardoor instemt met het gebruik van zijn gegevens
voor het doel van die entiteit, dan zou dat geen belemmering meer hoeven zijn.
Dat er nu aandacht komt voor het ongevraagd of ongewenst gebruiken van data voor
doeleinden die een partij zelf bepaalt, is terecht. Dat brengt enige rust op het privacy
front. Voor veel partijen wordt het dus belangrijk om een band op te bouwen met
hun leden, klanten of aanhangers om expliciet toestemming te krijgen voor welk
doel de beschikbare gegevens gebruikt mogen worden.
De omgang met gegevens door marketeers moet anders en kan anders. Sterker nog,
als er goed wordt ingespeeld op het gedrag en de behoeftes van klanten vanuit een
bewuste relatie met hen, zullen die op basis van vertrouwen veel meer van zichzelf
prijsgeven dan alleen wat statische gegevens die een marketeer zelf kan verzamelen.
Dan kunnen marketeers met die gegevens echt aan het werk.
Met de komst van de nieuwe wetten in 2024 zullen marketeers zich in ieder geval
moeten beraden op hoe zij daarna met hun klanten kunnen blijven omgaan. Een
hele uitdaging, maar geen onmogelijke.

Op basis van een vertrouwde relatie kunnen data
zinvol gebruikt worden
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5
Het nieuwe marketing

M

et de groeiende invloed van digitale technieken draait de wereld dus steeds
meer om “DATA”! Daarbij worden algoritmes en kunstmatige intelligentie
steeds belangrijkere hulpmiddelen om informatie uit die immense hoeveelheid data
te halen. Het blijkt daarbij dat vooralsnog meer dan negentig procent van de data
ongestructureerd en ongebruikt is. Er worden blijkbaar meer data verzameld dan
waar we raad mee weten!
Intussen krijgen klanten een profiel, gebaseerd op die data. Maar, zoals eerder
beschreven, een klant is meer dan een dataset en is zeker niet statisch.
Toch kan de klant met die data bereikt en beïnvloed worden. Dat kan voor een
marketeer voordelen hebben, maar voor de klant zelf kan dat ook tot ongewenste en
ongemakkelijke typeringen leiden.

Toenemende afhankelijkheid

Kennis van de klant is voor marketeers een onmisbaar gegeven. Maar hoe kom je in
de online wereld aan die kennis en wat kun je ermee doen? Marketeers streven er
graag naar om binding te krijgen met hun klanten, maar hoe werkt dat online?
Klantenbinding wordt veelal gebaseerd op eerder koopgedrag in combinatie met
zoveel mogelijk gegevens van de klant. Vanuit deze gegevens worden de klant dan
aanbiedingen gedaan om hem tot aankopen te verleiden. Belangrijk is dat die klant
dan wel bereikt kan worden en liefst op het juiste moment. Maar lukt dat dan zo?
In de online wereld wordt een steeds belangrijke positie ingenomen door grote
platforms. Zij proberen de relatie met de klant te versterken door op basis van
zoveel mogelijk data een zo breed mogelijk aanbod van producten en diensten te
hebben. Daarbij zetten zij vooral abonne-menten in, waarmee de klant wordt verleid
zoveel mogelijk van het platform gebruik te maken. Dan komt hij (regelmatig) in de
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invloedssfeer van het platform en kan hij voor aanbiedingen bereikt worden.
Echter, zo’n aanpak is alleen voor de grootste techbedrijven haalbaar gezien de
hiervoor benodigde forse investering in technische hulpmiddelen en de gevolgen
van de enorme omvang van het klantenbestand en de hoeveelheid data. In de
praktijk betekent dit dat alleen de grootste platforms zich deze investeringen kunnen
permitteren, zoals Amazon of Alibaba, of ook wel in Nederland een Bol.com.
Hoe kunnen kleinere aanbieders dan nog hun klanten bereiken en een relatie met
ze opbouwen? Steeds meer kleinere bedrijven sluiten zich bij de grote platforms
aan om bereik te hebben en gezien te worden. Het gevolg is enerzijds dat zij steeds
afhankelijker worden van deze platforms, maar anderzijds het platform zo helpen om
nog machtiger te worden.
Vaak gebruiken bedrijven e-mails om hun klanten zelfstandig te bereiken. Als de
e-mailadressen al bekend zijn en de wettelijke regels het (nog) toestaan, kunnen
gepersonaliseerde aanbiedingen gedaan worden in de hoop dat de klant ze ziet
en liefst ook nog op het voor hem juiste moment. Maar, dat is nog altijd geen
klantenbinding!
Traditionele methoden in een digitaal jasje, zoals via een app aankopen vastleggen,
punten sparen en dan aanbiedingen doen, helpen maar ten dele.
Om klanten online te binden en meer van hen en hun gedrag te leren kennen en
begrijpen, is meer nodig. Bovendien is het steeds afhankelijker worden van platforms
niet erg aantrekkelijk.
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Waar online marketing om draait

Ook in de online wereld blijven de uitgangspunten voor de rol van marketing nog
steeds hetzelfde als voorheen, alleen komen er nu andere middelen ter beschikking
om daar invulling aan te geven. Ook online blijven de doelstellingen van marketing
dus:

Nieuwe klanten vinden
Bestaande klanten binden
Het gaat er nog steeds om ook de nieuwe middelen op de juiste wijze in te zetten.
Alleen, is het gedrag van de klant online nog wel hetzelfde als in de fysieke wereld?
Veel meer dan bij de traditionele marketing, hebben klanten online zelf een grotere
invloed op hoe zij door bedrijven te bereiken en te beïnvloeden zijn. Dit stelt dan
ook andere eisen aan de marketeer. Zo heeft hij rekening te houden met het online
gedrag van de gemiddelde klant, zoals:
● Hij beweegt zich snel, is vluchtig en ongeduldig.
● Hij is een slaaf van zijn gewoontes.
● Hij wordt gedreven door gemak.
● Hij vindt plezier ook belangrijk.
● Hij vergelijkt door meerdere meningen.
● Hij kan zelf snel beslissen.
Bij dit klantgedrag heeft de marketeer er een extra uitdaging bij om zo’n online klant
desondanks aan zijn bedrijf te binden!
Omdat op internet de klant zelf bepaalt op welke knop hij klikt, is luisteren naar de
klant en begrijpen wat hem beweegt daarbij belangrijker dan ooit. Een marketeer zal
zich dan ook nog meer dan voorheen moeten verdiepen in de klant!
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Nieuwe middelen

In de door data gedreven online wereld zijn de middelen om daarmee om te gaan
kostbaar en dus niet voor iedereen bereikbaar zijn. Bovendien lijkt de macht van de
grote platforms alleen maar toe te nemen.
Mede daardoor beginnen overheden eindelijk in te zien welke ongewenste
mogelijkheden en macht het bezitten van al die persoons-gegevens de platformen
kan geven en komen nu met steeds strengere wetten, vooral gericht op de “big
tech”. Deze ontwikkelingen hebben natuurlijk ook invloed op de online marketeer:
hoe kan hij online nog betaalbaar klanten vinden en binden?

Alleen met totale focus op de klant en inzicht
in zijn gedrag red je het.
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6.
Communities als oplossing

V

ooral voor marketeers van bedrijven zonder eigen platform, dus vrijwel alle
bedrijven, wordt de vraag hoe ze minder afhankelijk kunnen worden van de
grote platforms en los van hen toch een relatie met hun klanten kunnen krijgen en
houden en tegelijk voldoen aan de nieuwe- wetten.
Eigenlijk is het best logisch dat dergelijke wetten er komen, want de gegevens van
een klant worden voor veel te veel doeleinden gebruikt, of zeg maar misbruikt, en
meestal ook nog ongevraagd.
Daar zit je dan als marketeer met dat grote bestand met persoons-gegevens.
Een gouden bezit, dacht je. Maar Brussel vindt dat je die niet zomaar weer voor
jouw doeleinden mag gebruiken. De klant moet eerst expliciet akkoord gaan met
waarvoor zijn gegevens gebruikt gaan worden!
De online marketeer heeft online eigenlijk enorm veel mogelijkheden om contact
met zijn klanten te houden en inzicht te hebben in wat ze doen, maar dat gaat de
wetgever stevig inperken. Dus wat nu?

De redding is nabij.

Denk hiervoor aan het begrip “club”, of vereniging of belangengroep, of misschien
zelfs aan een klantenkring. In ieder geval aan een groep mensen met dezelfde
interesses die met elkaar van alles rond die interesse doen. Dat kan muziek zijn,
film, sport, lezen, een hype, een product of hebben ze interesse in koffie? Het aantal
interesses is legio en daar liggen dan ook de kansen voor een online marketeer.
Zo’n groepje gelijkgestemden noemen we in de online wereld een “community”.
Iemand kan uit vrije wil lid worden van zo’n community en bij het aanmelden
de “spelregels” accepteren. Als zo’n community wordt opgezet op basis van een
interesse of belang, dan heb je alle kans om een goed contact met die consumenten,
klanten en bijna-klanten, op te bouwen en hen te bereiken zonder dat een wetgever
je daarbij beperkingen oplegt. Immers, binnen de community gelden de spelregels
die een lid van een community vooraf vrijwillig en bewust heeft geaccepteerd.
De redding voor online marketeers

22

Een community biedt nieuwe kansen
Dat marketing in de online wereld een andere rol te vervullen krijgt, werd ook
ingezien door Facebook, dat daarin nieuwe kansen zag.
Zij pasten hun missie aan naar:
	“Give people the power to build community and bring the world
closer together”.
Nadat eind vorige en begin deze eeuw communities nog volop de aandacht
hadden, werden zij daarna verdrongen door de sociale media, maar nu staan zij
voor een “revival”. Hoe communities in detail voor marketing werken, is een vak
op zich en vraagt een andere instelling van de marketeer. Hij moet daarbij onder
andere het begrip “empathie” opnieuw uitvinden. De toepassing ervan voor
marketing doeleinden is een concept dat zich indertijd meer dan bewezen heeft. In
tegenstelling tot de sociale media zijn communities geen push en geen massa media.
Ze hebben een focus op een specifiek thema, terwijl de leden daarbij bepalen
wat er gebeurt. Samen zijn ze actief of passief betrokken bij het thema van de
community en leven zich daarover uit. Deelnemers aan de community kunnen hier
leren wat andere ervan vinden en welk gedrag ze vertonen. Zo is een community
een waardevolle bron van informatie en is de marketeer niet louter afhankelijk van
beschikbare statische data om daarmee leden individueel te benaderen.
Het initiatief ligt bij een lid, maar dat kan wel getriggerd worden om zelf een
bepaalde actie te ondernemen.

Adverteren wordt participeren

Het leven van de online marketeer gaat er anders uitzien. Hij zal zich moeten
aanpassen aan nieuwe verworvenheden, zoals:
● Ongevraagd een klant benaderen wordt erg moeilijk
● Het gebruik van persoonsgegevens wordt sterk ingedamd
● Het selectief toesturen van informatie wordt steeds lastiger
● Klant wenst minder ongevraagd e-mail te ontvangen
● Klant oriënteert zich steeds vaker zelf op internet
● Er geldt een onpraktische maar dwingende interpretatie van “privacy”
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Het gevolg is dat het realiseren van aandacht voor het bedrijf een steeds groter
beroep doet op de creativiteit van de marketeer en om nieuwe methoden vraagt.
Voor het bekende “zenden” van informatie is nauwelijks nog ruimte. Omdat het
initiatief vaker bij de klant ligt, zal meer ingespeeld moeten worden op het gedrag
van de klant. Het erbij betrekken van de klant is gewenst. Vanuit dat gegeven zal dan
geprobeerd moeten worden om binding te creëren. Dat is niet alleen nodig vanwege
nieuwe wetten, het is gewoon ook veel effectiever.
Een community kan online marketeers dus uit de brand helpen! Maar dan komen zij
ongetwijfeld met de volgende vragen: Wat is dat dan en wat kan ik ermee?

Dit biedt een community

Een community is het instrument om online een groepsgevoel tussen leden met een
gemeenschappelijke interesse te creëren. Hierbij zijn de leden niet anoniem! Door
de sociale controle binnen de groep, die in de opzet van een community mogelijk is,
kunnen leden zich makkelijker vrij en spontaan gedragen en laten ze hun ware aard
en interesses sneller zien.
Een community is bij uitstek het online middel dat het creëren van een
gedragsprofiel van de leden kan faciliteren.
Afhankelijk van wat er met een community wordt beoogd, wat de aard van
het bedrijf is en op welke manier het een relatie met zijn klanten wil, is de ene
community-vorm meer geschikt dan de andere. In de markt is (te) vaak sprake
van een community of van community-software, terwijl het soms gaat om een
interactieve website en niet veel meer.
Er kunnen grote verschillen van toepassing zijn betreffende wat een bedrijf met een
community wil bereiken en welke relatie het met zijn klanten (de leden) wil of kan
hebben. Er kunnen grote verschillen spelen, zoals:
● Emotie versus ratio
● Nut versus passie
● Een korte interesse versus een langdurige
Het is in ieder geval zo, dat de doelgroep interesse heeft in het thema op een manier
die invulling geeft aan wat het bedrijf met de community beoogt en wel zodanig dat
de klanten geïnteresseerd zijn om zich in het thema uit te leven.
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Verschillende varianten

Het bedrijf moet wel een duidelijk beeld hebben bij wat het met een community wil
bereiken. Dat bepaalt voor welke variant gekozen moet worden. Wat is de relatie die
het bedrijf met zijn klant wil realiseren? Zijn statische persoonsgegevens genoeg, of
is een gedragsprofiel gewenst?
Een leden-community zorgt voor een zekere saamhorigheid tussen de leden,
waardoor er een zekere duurzame relatie met de community ontstaat. Deze vorm is
dus heel geschikt als het bedrijf op zoek is naar duurzame klantenbinding.
Een expert-community zorgt meer voor het promoten van de kennis van de expert,
dat kan ook een bedrijf zijn, om langs die weg opdrachten binnen te halen. De relatie
met het bedrijf kan ophouden als de behoefte van het lid is vervuld en dus een
beperkte duur hebben,
Daarnaast kan een bedrijf alleen maar behoefte hebben aan respons van klanten
en wil het hen die mogelijkheid bieden met een interactieve website. Ook deze
faciliteiten worden vaak, mijns inziens onterecht, aangeboden als “communitysoftware”.
Als het niet gaat om duurzame klantenbinding, zijn nog meerdere communityvarianten denkbaar. De mogelijkheden zijn niet zwart-wit, het gaat er vooral om
vooraf een goed beeld te hebben van wat er met een community-vorm bereikt moet
worden. Dat bepaalt ook de keuze voor de software. Maar niet alleen deze keuze,
het heeft ook grote invloed op hoe de community opgezet, gepromoot en beheerd
gaat worden. Allemaal factoren die vooraf goed gepland moeten worden.
Een community hoeft bovendien niet per se opgezet te worden door één bedrijf. Het
kan daarin samenwerken met andere bedrijven, die geen directe concurrenten zijn,
zolang zij maar een gemeenschappelijke interesse hebben in een doelgroep en hun
klanten interesse hebben in het thema. Let wel, het gaat er niet om wat het bedrijf
zelf van het thema vindt, maar wat zijn klanten ermee willen!

Wat is er mooier dan klanten, en niet-klanten, die zich
doelbewust zelf aan het bedrijf binden?
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7.
De keuze van het thema

D

e keuze voor een community-thema is cruciaal voor het realiseren van de
beoogde klantenbinding. Zo’n keuze begint met een goede inleving in wat de
doelgroep zoals boeit. Dat moet dan wel iets zijn dat op een of andere manier in
relatie staat tot het bedrijf of zijn producten. Het onderwerp is dus niet zozeer
het bedrijf zelf of een product, maar iets dat de doelgroep op natuurlijke wijze
aanspreekt. De leden moeten vanuit hun eigen interesse, van nut tot passie, zich
met het thema bezig willen houden.
Waar het op neerkomt is of het bedrijf een thema kent dat die gevoelens bij de
doelgroep oproept en tegelijkertijd herleidbaar is tot de scope van het bedrijf. Dat
kan iets zijn dat inspeelt op een gewenst imago of op hetgeen waar zijn producten
een invulling aan kunnen geven.
Een goede keuze van het thema is een van de moeilijkste aspecten van het inzetten
van een community, maar een goede keuze kan erg veel opleveren.

Uit eigen ervaring

Zelf had ik de ervaring dat bij het opzetten van onze eerste community, dat werd in
1997 Sportweb, er niet gebeurde wat we zochten. We keken daar eerst kritisch naar,
voor we met een volgende community wilden beginnen. We kwamen erachter dat
het gekozen thema dan wel goed was, maar de beschikbare functionaliteit er niet bij
paste.
Binnen de community werden aparte groepen opgezet voor verschillende sporten,
zoals hardlopen, schaatsen of wielrennen. Allemaal individuele sporten die door
de sporters met veel passie werden beoefend. Dat het niet liep, had enerzijds te
maken met het feit dat er nog teveel sprake was van “zenden”. Er werden door oud
topsporters ervaringen geplaatst en trainingsschema’s, voedingsadviezen, techniek
adviezen en dergelijke gegeven. Echter, die content werd geplaatst door personen
die daarna niet zelf actief deel uitmaakten van de community omdat ze zelf niet
op input van andere leden zaten te wachten. Die andere leden werden hierdoor
onvoldoende gestimuleerd zelf hun ervaringen met hen te delen. Zo ontstond er
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weinig leven in de brouwerij, was er weinig binding en onderlinge contacten bleven
uit. Ik zou dit nu een “expert-community” noemen. De interesse van de leden
kwam vooral voort uit “nut” en was nogal rationeel. Het werd een kwestie van veel
“zenden” en dat maakte de leden zelf nogal passief. Ze namen de adviezen van de
experts tot zich en brachten maar heel beperkt eigen ervaringen in, misschien ook
wel bang dat hun mening niet voldoende aansloot bij de kennis van de experts.
Zodra ze het gevoel hadden dat ze hier verder weinig meer zouden opsteken,
werden ze heel passief of verlieten de community.
Met deze lessen in het achterhoofd, werd vervolgens Smulweb gerealiseerd. Daarin
was ten minste één essentiële functionaliteit toegevoegd, waardoor het heel
snel een enorm succes werd. De les die we hadden getrokken was dan wel dat de
keuze van het thema op zich belangrijk was, maar niet alleenzaligmakend. Door de
implementatie van de eigen dynamische profielpagina van een lid, werd duidelijk dat
hij daarmee door eigen inzet een profiel kon opbouwen wat hem niet alleen voor
anderen herkenbaar maakte, maar ook status gaf. Zijn persoon werd gevormd door
wat hij van het thema wist en ermee deed. We leerden dat dit leidde tot een hoge
mate van binding met het thema, en dus erg geschikt was voor bedrijven om tot
klantenbinding te komen.
De leden, actief of passief, bleven gebruik maken van Smulweb; er was sprake van
een duurzame relatie.

Het juiste thema vinden

Die zoektocht is niet alleen belangrijk, maar ook lastig. Er spelen verschillende
factoren mee in dit traject. Voorop moet blijven staan dat daarbij altijd vanuit de
doelgroep gedacht moet worden.
Er spelen verschillende aspecten een rol. Zo is het belangrijk te weten of van de
doelgroep verwacht mag worden dat ze een actieve houding rond het thema zullen
hebben, of niet. Er is wat dat betreft wel een verschil tussen hoe vrouwen daarmee
omgaan en mannen. Is het thema erg specialistisch of kunnen veel leden zich hierin
uitleven.
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Maar, als het thema bekend is, dan moet ook nog de beschikbare functionaliteit de
ledenbehoeftes ondersteunen.
Vanuit het bedrijf is het belangrijk dat het doel dat ze met de community beogen
ook haalbaar is. Dat kan variëren van het voor de leden zijn van een kennisbron tot
het realiseren van langdurige binding.
Hoe kan de relatie van een lid met het thema een meerwaarde bieden aan het
bedrijf?
Het vinden van het juiste thema kan soms een inspannend proces zijn, maar pas als
het gekozen thema goed beargumenteerd kan worden, heeft het zin een volgende
stap te zetten.

Een thema brengt passie waar een bedrijf of product
dat niet kunnen.
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8
De content in een community

N

iet alleen welke content er in een community geplaatst wordt is bepalend voor
het succes, maar zeker ook door wie die content wordt geplaatst! Het is juist
deze combinatie die de waarde ervan bepaalt.
Dat is dus verschillend per type community. In een leden-community zal de content
stapsgewijs zich ontwikkelen naarmate meer leden actief worden. In het begin is
het vaak een kip-en-ei situatie en die heeft tijd nodig. Vanuit hun kennis, ervaring,
expertise en motivatie kunnen leden van elkaar gaan profiteren. Bovendien bepaalt
de content die een lid inbrengt uiteindelijk ook zijn status binnen de community. Bij
dit alles geldt wel, dat de content moet passen binnen de scope van het thema om
focus te houden.
Er zijn verschillende vormen en bronnen denkbaar die de content gaan bepalen.
Voor een leden-community kan hieraan gedacht worden:
● Artikelen van leden op basis van hun expertise en ervaringen.
● Video’s of podcasts van de leden en van discussies tussen leden.
● Voorbeelden van succes stories en van cases uit de praktijk. Deze kunnen
inspireren en ervaringen van andere leden losmaken.
● Er kunnen relevante vragen gesteld worden, waarop de antwoorden voor
meerdere leden interessant kunnen zijn.
● Er kunnen, door de beheerder of ook door leden, “voordeeltjes” geboden
worden, zoals gratis boeken of toegang tot evenementen.
● Er kunnen door leden linkjes geplaatst worden naar artikelen buiten de
community die relevant zijn in relatie tot het thema van de community.
● Er kunnen polls georganiseerd worden of zelfs “marktonderzoeken”
plaatsvinden.
● Een lid kan een cursus over een interessant thema geven, in woord en/of beeld.
● Het plaatsen van een overzicht van relevante evenementen, misschien zelfs met
een extra voordeeltje voor leden.
● Bedrijven kunnen in een community als lid, maar wel herkenbaar als bedrijf,
deelnemen en ook (niet-commerciële) content plaatsen.
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In alle gevallen is het belangrijk dat leden kunnen reageren op iedere vorm van
content. Daarbij moeten de vragen en ook de reacties daarop voor alle leden
zichtbaar zijn.
De verschillende content hoort voor leden makkelijk te vinden te zijn en bewaard te
blijven. In een expert-community is de rol en de status van de expert maatgevend.
De content die hij plaatst, en waarmee hij het voortouw neemt, zal aan de
verwachtingen van de leden moeten voldoen.

Rol voor commercie

Al is er geen plaats voor “platte” reclame, zoals advertenties, door relevante en
aantrekkelijke content te plaatsen kan de aandacht voor wat bepaalde bedrijven te
bieden hebben alsnog resulteren in contact tussen leden dat weer kan uitmonden
in opdrachten c.q. omzet. Een bedrijf participeert als lid, maar is wel als zodanig
herkenbaar. Het kan informatie plaatsen die eventueel in relatie staat tot hun
aanbod, maar relevant en zinvol is voor leden, bijvoorbeeld als leuke achtergrond of
bijzondere “weetjes”.
Platte reclame zou de community vertroebelen en de leden wegjagen.
Op de profielpagina van een bedrijf moeten zijn eigen bijdragen verzameld kunnen
worden. Het bedrijf kan zichzelf op die pagina ook profileren met tekst en beeld.
Door aantrekkelijke bijdrages te leveren, kan het zo werken aan zijn imago!

Beloon leden die uit passie hun kennis en ervaring
willen delen met aandacht, erkenning en status.
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9.
Leden werven en promotie

B

ij (leden-)communities is er doorgaans sprake van een organische groei. De
ontwikkeling qua ledental gaat stap-voor-stap. Daarbij is het ook van belang dat
de leden zelf meehelpen bij het werven van leden. Een virtuele mond-tot-mond
reclame spreekt potentiële leden meer aan dan advertenties of iets vergelijkbaars.
Het is vooral een kwestie van interesse in het thema en het vertrouwen dat je daar
wijzer van wordt. Wie kan dat beter promoten dan een ander lid!
Daarbij speelt natuurlijk ook mee dat de community bij de doelgroep enige
bekendheid geniet. Dat kan leden ook weer stimuleren om zelf te gaan promoten
en te werven. Het streelt natuurlijk hun ego als ze kunnen zeggen dat ze al lid zijn
van die (bekende) community. Door bij de promotie content te gebruiken uit de
community zelf, maakt het verhaal alleen maar sterker.
Bij de promotie is een belangrijke taak weggelegd voor de beheerder zelf, naast dat
hij leden kan stimuleren om te werven. Hij kan daarvoor van verschillende acties
gebruik maken, zoals onder andere:
● Uitgeven van persberichten.
● Consistent aanwezig zijn in de sociale media.
● Gebruiken van content van leden uit de community in externe uitingen.
● Met content inspelen op actualiteit (via diverse media).
● Benaderen klanten van het bedrijf (en die van eventuele partners).
● Zoeken van bekende personen en hen inzetten als ambassadeur.
● Gebruik van e-mails c.q. nieuwsbrieven (voor zover de adressen daarvoor
gebruikt kunnen en mogen worden).
● De community presenteren op bekende evenementen waar de doelgroep komt.
● De community promoten in (alle) uitingen van het bedrijf.
● Zorg voor effectieve zoektermen voor de community in Google (ook door ze in
de community te verwerken).
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Bij een expert-community gaat de expert, veelal als beheerder, ook voor promotie
van hemzelf. Door zichzelf autoriteit toe te dichten, promoot hij de community ook.
Door zijn kennis goed te verkopen, trekt hij nieuwe leden. Hij kan nog aan enkele
aanvullende promotie acties denken, zoals:
● Geven van interviews rond zijn expertise en daarin aandacht voor community.
● Als keynotespreker op bijeenkomsten.
● Publiceren van artikelen rond expertise.
● Eigen expertstatus gebruiken om community te promoten.
● Gebruik vakbladen om artikelen te publiceren en ook door daar over de
community te schrijven.
Bij al deze acties is het van belang dat de expert steeds verwijst naar de community.

Leden ondersteunen

De beheerder kan leden ook met middelen ondersteunen bij het promoten en
werven. Hij kan ervoor zorgen dat ze daarbij gebruik kunnen maken van enkele
middelen die voor hen beschikbaar gemaakt worden. Denk aan:
● Het helpen maken van podcasts of video’s over het thema en die zowel in de
community geplaatst kunnen worden als op externe media.
● Ondersteuning bij het organiseren van webinars, door leden verder zelf
ingevuld.
● Het beschikbaar stellen van teksten en banners ter promotie (zoals via eigen
pagina’s in sociale media en eigen website).
En natuurlijk ook door een lijst met tips voor mogelijke activiteiten.
Daarnaast kunnen leden ook eigen ideeën en ervaringen inbrengen.

Gebruik leden en content uit de community om de
waarde ervan extern te promoten
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10.
Community software

O

m een community te bouwen, kan al dan niet gebruik gemaakt worden van
bestaande middelen.

Facebook groepen

Dit is een functionaliteit die gratis gebruikt kan worden. Het is relatief eenvoudig om
met de voorhanden functies een groep op te zetten.
De geboden functionaliteit voldoet echter niet aan de faciliteiten die je voor een
succesvolle (leden-)community nodig hebt.
De geboden faciliteiten hebben enkele kenmerken, die de inzet voor de beoogde
communities kunnen beperken.
● Er is niet alleen iemand nodig die het voortouw neemt maar ook zelf een
actieve rol moet spelen. In de praktijk betekent dit dat de beheerder zelf actief
moet participeren, wat kan uitmonden in een té dominante positie binnen de
community en veel “zenden”. Eerder geschikt voor een expert-community.
● Om als lid mee te doen heb je een eigen Facebook-pagina nodig. Niet iedereen
staat te springen om binnen Facebook aanwezig te zijn en onder “controle” van
Facebook te staan.
● Je kunt alleen leden uitnodigen om in de groep mee te doen die binnen
Facebook met jou bevriend zijn.
● Facebook bepaalt wat er gebeurt en kan zowel de data van de leden als de
reclame bepalen. Dit gebeurt niet altijd even transparant. Daarbij kun je je
afvragen of Facebook niet ook (mede)bezitter van jouw klant wordt!
● Een lid heeft geen eigen profielpagina die uitsluitend is afgestemd op het thema
van de groep.
● Voor het promoten van de groep ben je afhankelijk van en beperkt tot
Facebook.
● Als er vragen of problemen zijn, is Facebook erg moeilijk bereikbaar.
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Voor kleine bedrijven of zzp’ers kan zo’n Facebook-groep een aantrekkelijke
mogelijkheid zijn om toch een community-achtige faciliteit op poten te zetten.
Verder bieden ze wel een zekere basis om een expert-community op te zetten.
Vooral het feit dat het gratis is, maakt het voor bepaalde partijen aantrekkelijk om
de beperkingen voor lief te nemen. Degene die hiermee een community opzet, moet
zich wel van deze beperkingen bewust zijn en vooral van het feit dat het alleen in te
zetten is voor gebruikers van Facebook.

Een software platform

Er zijn meerdere partijen die claimen software te leveren waarmee een community
gerealiseerd kan worden. Echter, meestal betreft het een type community dat niet
geschikt is om ingezet te worden op een manier zoals in dit boekje bedoeld. Ze
bieden vaak vooral interactieve faciliteiten, maar niet de mogelijkheden om een
echte community te bouwen. Bij de beoordeling op geschiktheid voor het beoogde
doel, zullen dus enkele kritische vragen gesteld moeten worden, zoals onder andere:
●
●
●
●
●
●

 rijgt ieder lid een eigen profielpagina die de rol en het gedrag van het lid in de
K
community dynamisch weergeeft?
Kan een homepage gebouwd worden die dynamisch is en bezoekers inhoudelijk
triggert om lid te worden?
Stelt de software de leden in staat zich intuïtief te gedragen?
Welke onderlinge communicatie tussen leden wordt gefaciliteerd?
Kan een zelfstandige community gebouwd worden?
Worden de gegevens in een bestand opgeslagen waar alleen de beheerder
toegang toe heeft? En blijven deze gegevens exclusief binnen de community?

Aan deze pakketten hangt meestal wel een prijskaartje. Vaak kan de software
gebruikt worden op basis van het platform waarop het aangeboden wordt. Dat is
niet verkeerd, want dan kan gebruikt gemaakt worden van gemeenschappelijke
faciliteiten, waaronder hosting. Het gebruik wordt dan verrekend als maandfee.
Afhankelijk van wat wordt beoogd, kunnen die kosten vaak al snel terugverdiend
worden. Bovendien kan met deze faciliteiten een community gebouwd worden die
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niet van een datacompany afhankelijk is en die zelfstandig voor succes op de lange
termijn kan zorgen. De leden hebben alle vrijheid om zich binnen de community te
uiten. Hun gegevens verdwijnen nu níét op de grote hoop van een datacompany.
Met dergelijke software kan de community onafhankelijk een rol spelen voor en
door de leden.
Zo’n op zichzelf staande community kan makkelijker aan de nieuwe wetgeving voor
het gebruik van persoonsgegevens voldoen.

Een eigen oplossing

Als een bedrijf het budget heeft om zelf community software te laten bouwen, dan
kunnen de functionele eisen vanuit het doel en de kenmerken van de doelgroep
optimaal worden gerealiseerd. Maar, het bouwen en onderhouden van een eigen
oplossing is nogal prijzig en dus niet voor ieder bedrijf weggelegd.

Softwarebouwers gaan nog te veel uit van de techniek
en te weinig van het gedrag van de gebruikers!
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11.
De rol van de beheerder

A

fhankelijk van het type community, heeft de beheerder een heel andere rol.
Voor een expert-community is de beheerder veelal ook degene die voor de
inhoud zorgt en zelf erg actief is in de community. Bij een leden-community is de
beheerder op de achtergrond aanwezig om toe te zien op het functioneren van de
community en laat hij de content vrijwel geheel over aan de leden. Zijn rol is vooral
gericht op het stimuleren van leden en processen. Daarnaast speelt hij een rol bij het
extern promoten van de community.

In een leden-community

Als het softwareframe er staat, moet er leven in de brouwerij komen, maar de
manier waarop dit gebeurt, heeft grote invloed op het slagen van een community.
De initiatiefnemer, of dat nu een bedrijf is, een specialist of een hobbyist, heeft een
beheerder nodig die zich om het wel en wee van de community bekommert. Het
is niet onlogisch dat de beheerder, zeker als hij enige kennis rond het community
thema heeft, zich actief wil opstellen om zowel content te plaatsen als contacten
met leden te leggen. Echter, dat zou een grote valkuil worden. Er mag nooit vergeten
worden dat een community er voor en door de leden is, en niet voor de beheerder!
Daarom is de rol van de beheerder faciliteren en niet participeren. Een gouden regel
is dat de beheerder zich afzijdig houdt van wat er in de community gebeurt. Het kan
zelfs voordelig zijn als de beheerder zelf weinig expertise heeft omtrent het thema,
dan kost het hem minder moeite om zich niet inhoudelijk met de content en de
processen in de community te bemoeien.
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Power-to-the-people

Online is de gebruiker al vaak de baas, maar in een community helemaal! Essentieel
is dat een community er is om de leden te stimuleren met elkaar en voor elkaar
van alles te doen zonder dat er “van boven af” invloed wordt uitgeoefend. Als een
beheerder zich merkbaar mengt in de processen van de community, hebben de
leden niet meer het gevoel dat zij zich vrijelijk en spontaan kunnen uiten. Dat remt
de betrokkenheid van de leden en daarmee ook de ontwikkeling van de community.
De beheerder kan, bijvoorbeeld namens het bedrijf, als waarnemer dingen juist niet
zien gebeuren die eigenlijk wel verwacht werden en voor het bedrijf van belang zijn.
Hij kan dan, op de achtergrond, een en ander proberen te stimuleren. Als leden zich
vrijelijk kunnen uiten ontstaat er een spontaan en representatief gedrag rond het
thema. Juist dit gedrag is goud waard en moet niet afgekapt of beïnvloed worden. De
beheerder moet zorgen dat processen gefaciliteerd worden. Het is zijn taak ervoor
te zorgen dat de juiste functionaliteit voor bepaalde processen beschikbaar is en de
mogelijkheden ervan aan de leden duidelijk maken. Een andere taak is het toezien
op hoe bedrijven zich in de community gedragen en het ingrijpen als ze mochten
vervallen in ongewenste commerciële acties.

Eisen aan beheerder

Samengevat betekent dit dat er enkele eisen zijn die aan een beheerder gesteld
moeten worden, zoals met name:
● Hij moet gevoel hebben voor het begrijpen en faciliteren van processen tussen
leden.
● Beschikken over een forse portie empathie.
● Aanvoelen hoe leden op een passende manier geprikkeld kunnen worden.
● Geduld kunnen opbrengen, op de achtergrond blijven en niet inhoudelijk
participeren.
● De mogelijkheden van de software begrijpen en met de leverancier wensen
kunnen doorspreken.
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In een expert-community

In zo’n community is de expert veelal ook de beheerder. Hij zorgt voor veel content,
reageert zelf ook op vragen en opmerkingen van leden en blijft de community op
gang houden met acties en content. Hij is een belangrijke participant. Hij probeert
zijn specialisme als expert in te zetten en zo meerwaarde te creëren voor de leden.

De beheerder van een leden-community faciliteert wel,
maar participeert niet.
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12.
Klaar voor online klantenbinding

E

en community is hét instrument voor het realiseren van online klantenbinding!
Het is de online plek bij uitstek waar klanten zich in alle vrijheid, vanuit hun
emotie en passie, kunnen uitleven rond hun interesse. Door vanuit interesse en
passie vrijwillig deel te nemen in de community en daarvoor expliciet de spelregels
te hebben geaccepteerd, wil een lid dat wie hij is en wat hij in de community doet,
bekend is bij alle leden. Daarmee levert een lid waardevolle inzichten op omtrent
wat hem beweegt en kan een marketeer daar zijn voordeel mee doen.
Het belangrijkste kenmerk van een leden-community is de beschikbaar-heid van de
dynamische profielpagina. Dit bepaalt de kracht van zo’n community. Hiermee wordt
de relatie met de klant gebaseerd op zijn actuele gedrag! Die pagina wordt door de
klant zelf gevuld door al zijn activiteiten binnen de community. Dat wordt een steeds
omvangrijkere investering, waarmee hij zichzelf een “gezicht” geeft, een zekere
status en een imago. Het wordt voor een lid erg moeilijk om er op enig moment uit
te stappen, dan geeft hij veel op. Ook is het niet aantrekkelijk om deze community te
verlaten en over te stappen naar een gelijksoortige, want dan moet hij van voren af
aan beginnen. Kortom, door deze profielpagina ontstaat een duurzame relatie.
Voor marketeers is dit natuurlijk van grote waarde. Er is nauwelijks een betere
manier denkbaar om klantenbinding te realiseren.
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Profielen bouwen

Het opbouwen van zo’n profielpagina gaat niet altijd vanzelf. De beheerder kan het
nodige doen om de inzet van leden te stimuleren.
Daarbij kan gedacht worden aan acties als:
● Zorg dat de community leuk is, dat het entertainment gehalte voldoende
aanwezig is. Klanten willen het ook graag leuk hebben en vinden het nog altijd
erg mooi als ze aangenaam verrast worden.
● Faciliteer het gebruik van multimediale mogelijkheden, zoals video’s, foto’s of
podcasts.
● Zorg ervoor dat door hun acties actieve leden gezien worden door andere
leden, ze extra aandacht krijgen en een status voor zichzelf creëren. Dat kan
ook door hun bijdragen eventueel te gebruiken voor plaatsing in andere media.
● Maak gebruik van een nieuwsbrief. Die hoeft niet altijd inhoudelijk aan het
thema gerelateerd te zijn, hij moet vooral aantrekkelijk zijn en de moeite van
het lezen waard. Ook hier is de entertainment factor van belang. Verstuur hem
op vaste tijden, zodat de leden ernaar uit gaan kijken.
● Gebruik de betrokkenheid van de leden voor virtuele mond tot mond reclame.
Dat daagt leden uit om beargumenteerd hun visie op de community aan
anderen door te geven en zo meer leden te krijgen (en uiteindelijk klanten).
Hiervoor kunnen leden ook weer beloond worden.
● Gebruik de bijdragen van leden voor publicatie in andere media met vermelding
van de auteur. Ook dit draagt weer bij tot een zekere status en duurzame
betrokkenheid.
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Onderscheidend vermogen

Waar grote platforms zich richten op het bouwen van statische profielen op basis
van heel veel data, zijn zij aangewezen op middelen die om kunnen gaan met
de massaliteit van hun data- en klantenbestand. De charme van communities
in deze context is juist de kleinschaligheid, de persoonlijke invulling. Daarbij is
het belangrijkste kenmerk dat ze gebaseerd zijn op het gedrag rond een thema!
Daarmee is het profiel dynamisch en niet statisch. Die meerwaarde kan door het
bedrijf benut worden op een manier, waarop het zich bij de klant onderscheidt ten
opzichte van de grote partijen. Deze persoonlijke aanpak, dit maatwerk, is voor de
grote techbedrijven vrijwel niet te realiseren.

De online klantenbinding kan nu beginnen!

De vijf kerneigenschappen van een leden-community voor
duurzame klantenbinding.
1.
2.

3.

4.
5.

Leden die zich aansluiten zijn niet anoniem binnen de community.
De leden hebben een gemeenschappelijke interesse in een thema
waarover ze zich met passie uitleven en daarbij zelf de content
produceren.
Door zich vrij uit te kunnen leven, creëren leden een eigen
- dynamisch – gedragsprofiel dat voor alle leden zichtbaar is en
hun status geeft.
Door acceptatie van de spelregels zijn alle ledengegevens beschikbaar
voor iedereen in en binnen de community.
Er spelen binnen de community geen beperkingen door
(nieuwe) EU-datawetten.
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13.
Checklist voor een community aanpak

O

m te beoordelen of jouw bedrijf baat kan hebben bij een community om een
klantrelatie op te bouwen, kunnen deze punten enige hulp bieden bij het maken
van een keuze:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

 at bieden jouw producten/diensten, wat is de klantbeleving ervan, welke
W
toegevoegde waarde biedt dit aanbod de klant, welke gemeenschappelijke
interesse van jouw doelgroep is hieruit af te leiden?
Met welke regelmaat gebruiken klanten het soort producten of diensten die jij
biedt?
Om welk type klant gaat het: zakelijk of consumenten?
Op welke basis wil je een relatie realiseren: door informeren of door binden?
Gaat het je klanten hier meer om nut of om beleving?
Wil je vooral imago bouwen door kennis te delen, of is klantenbinding je doel?
Welk type community past hier voor jou het beste bij?
Hoe kun je de beoogde community onderscheidend en uniek maken?
Welke personen kun je het beste als eerste benaderen om lid te worden en de
community mede op te starten?
Ga je de community alleen realiseren of betrek je er andere bedrijven bij om
samen sterker te staan?
Hoe ga je een thema kiezen? Wordt het serieus of meer “fun”? Vraag eventueel
jouw klanten zelf naar hun beleving bij het thema dat je voor ogen hebt.
Past het beoogde thema bij het imago dat je bedrijf wil uitstralen?
Maak een lijst van activiteiten die je kunt ondernemen om de community op
gang te brengen en de actieve deelnemers te belonen. Passen deze bij jouw
doelgroep?
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●
●
●
●
●

 aak een opzet van mogelijke acties om hetgeen je in de community verwacht
M
te gebruiken voor externe promotie.
Hoe wil je de commerciële belangen van je bedrijf tot uiting laten komen
zonder dat de deelnemers dit ervaren als storende reclame?
Heb je iemand die als beheerder van de community kan fungeren?
 oe ga je de community (-ervaringen) inpassen in je totale marketing aanpak?
H
Maak een begroting van de exploitatie. Zijn de kosten onderdeel van het
marketing budget of is er een verdienmodel? Is deelname gratis voor de leden
of betaald?

Voor meer details omtrent het opzetten van een community kan ik je verwijzen naar
mijn boek “Zo bind je klanten online!”.
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Nog vragen?

E

en effectievere manier om online klantenbinding te realiseren dan met een
community, is nauwelijks denkbaar. Maar, iedere situatie is anders en een
community is niet altijd een zinvolle of haalbare oplossing. Iedere situatie stelt, net
zoals het gekozen thema, haar eigen eisen aan de gewenste online marketing aanpak
en daarvoor benodigde functiona-liteiten. Er zijn ook verschillen tussen communities
voor consumenten en voor zakelijke thema’s, en het ene thema is het andere niet.
Heb je na het lezen van dit boekje nog specifieke vragen over de mogelijkheden,
aanpak en werking van een community voor jouw doeleinden,
dan kun je daarmee binnen de community www.ahcademy.nl of eventueel
direct bij mij (rob@roboostveen.com) terecht.
Ook voor advies of een community iets voor jouw bedrijf is en welke keuze dan het
beste is, kan ik je helpen.
In mijn boek “Zo bind je klanten online” wordt op alle hier reeds genoemde
aspecten, en nog veel meer, dieper ingegaan. Kijk daarvoor op:
www.onlineklantenbinding.nl
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Zo bind je klanten online!

Ook online is het vasthouden van klanten een grote uitdaging.
De inzet van een community kan daar veel bij betekenen.
Hoe dat kan en hoe dat wordt aangepakt, wordt in dit boek
verder behandeld met veel praktische tips.
Bestellen via:
isbn:
Prijs:

www.onlineklantenbinding.nl
9789083122250
€ 23,45

Uitgegeven door Roboobooks in 2022
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Over Rob Oostveen

M

ijn hele werkzame leven was ik actief in de wereld van de digitalisering.
Begonnen als strateeg bij Philips, waar ik een rol speelde bij de opkomst van
de pc’s, werd ik later zelfstandig ondernemer. Ik was een van de eerste ondernemers
in de wereld die al in 1997 met virtual communities begon (en daarna met o.a.
Smulweb). Ik heb enkele boeken over de gevolgen van de digitalisering geschreven
en publiceer daar columns over. Fantasie en creativiteit speelden bij mijn werk altijd
een rol. Dat, in combinatie met mijn interesse in thrillers, heeft erin geresulteerd
dat ik zelf ook thrillers ben gaan schrijven. Inmiddels heb ik al twaalf psychologische
thrillers op mijn naam staan en dat ook nog eens met lovende recensies.
Vanuit mijn ervaring met de digitalisering en de invloed daarvan op de samenleving,
geef ik lezingen over dat onderwerp (in het verlengde van mijn boeken “De Digitale
Epidemie” en “2024”).
Gezien mijn expertise en praktijkervaring met communities als marketing
instrument, kan ik ook adviseren op dat vlak en lezingen geven.
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De boeken van Rob Oostveen
Virtuele gemeenschappen – de killer app
voor online marketing (2001) De ervaringen
met de eerste communities in de wereld,
waaronder Smulweb.

De digitale epidemie (2020)

De geschiedenis van de digitalisering in ons land
en hoe de samenleving daardoor beïnvloed
werd.

2024 – Nederland 40 jaar na George
Orwell’s 1984 (2021)

Wat de digitalisering met Nederland doet en
wat de overheid zou moeten doen om weer grip
op de samenleving te krijgen.
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