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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
In deze case is er gezocht naar verdieping over specifieke social media. Zo is er gekeken naar het 
verdienmodel van deze media maar ook naar de mogelijkheden voor een organisatie. Facebook, 
LinkedIn en Foursquare zullen de revue passeren. In hoofdstuk 2 is het stuk over LinkedIn te vinden, 
later in Hoofdstuk 3 wordt Facebook behandeld. Vervolgens is er in hoofdstuk 4 aandacht besteed 
aan Foursquare. Tot slot vindt u in hoofdstuk 5 de bronnenlijst.  
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Hoofdstuk 2: Linkedin 
 

Tamara Castelijns 

 
Hoe LinkedIn haar boterham verdient 
 
Een professionele, maar mooie profielfoto, pakkende teksten die de loopbaan beschrijven en een 
opsomming van kwaliteiten. In een paar klikken is het allemaal zo gepiept. Wat de meeste mensen 
echter niet weten, laat staan ooit gezien hebben is de wereld achter de gratis profielen. Want hoe 
verdient LinkedIn eigenlijk aan haar netwerk?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten we eerst eens teruggaan naar het jaar 2003. De lancering van een nieuw zakelijk platform, 
LinkedIn. Waar de groei langzaam op gang komt, trekt het idee toch investeerders en een aantal jaar 
later is het aantal gebruikers explosief gestegen.  De missie van LinkedIn is simpel: wereldwijde 
professionals met elkaar verbinden om hen productiever en succesvoller te maken (LinkedIn, 2015). 
En ondanks dat er op dit moment als 175 miljoen professionals te vinden zijn op het platform, zegt 
LinkedIn dat hun doelgroep hier wel het driedubbele van is. Omdat zij het netwerk toegankelijk 
willen maken en houden voor iedereen, kunnen we concluderen dat een groot deel van het gebruik 
hiervan gratis zal blijven.  
 
Maar hoe verdient LinkedIn dan haar boterham?  
Een netwerk zoals LinkedIn wordt alleen zo groot als men er ook geld aan kan verdienen. Hiervoor 
zijn dan ook drie pijlers opgesteld: Premium Subscriptions, Talent Solutions en Marketing Solutions.  
 

Talent Solutions 
Dit is de grootste inkomstenbron voor LinkedIn. Waar elke ‘gewone’ gebruiker banen en 
bedrijfspagina’s kan zien, is Talent Solutions alleen zichtbaar voor bedrijven die hiervoor betalen. 
Bedrijven en recruiters kunnen hierbij alle informatie van een bepaald persoon inzien zonder dat zij dit 
weten, maar ook markeren en in een bepaald dossier stoppen. Zo kunnen recruiters makkelijk zoeken 
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in het immens grote netwerk van LinkedIn en bijhouden wie zij overwegen om te benaderen of aan te 
nemen. 
 
Een waardevolle functie voor bedrijven, waar dan ook flink voor wordt betaald: een gemiddeld account 
begint bij ongeveer 7000 euro en gaat alleen maar omhoog als er meer mensen gebruik van maken. 
Onnodig te zeggen dat het een hele goede service moet zijn als er zoveel duiten betaald worden.  
 

Marketing Solutions 
Op de tweede plaats staat Marketing Solutions. Hierbij kunnen adverteerders relevante content aan 
de gewenste doelgroep laten zien. Denk hierbij aan sponsored updates, sponsored InMail, 
advertenties, maar ook de lead accelerator. Hierbij worden advertenties aangepast op de doelgroep 
zodat deze aansluiten en relevant zijn. Door middel van het woord ‘sponsored’ achter een update 
kunnen gebruikers zien dat het om een betaalde update gaat.  
 
LinkedIn Ads is enorm specifiek bij het selecteren van wie je wil bereiken. Door de hoeveelheid 
informatie kunnen bedrijven segmenteren op locatie, bedrijfsgrootte, functie en nog veel meer. Dit 
zorgt er tegelijk wel voor dat hoe kleiner de doelgroep is, hoe duurder de kosten worden per klik.  
 
Voor een groter budget (meer dan 25.000 euro per kwartaal) is Marketing Solutions de beste 
oplossing. Voor een budget minder dan dat kan gebruik gemaakt worden van een Campaign 
Manager platform om zo zelf Sponsored Updates en advertenties te plaatsen.  
 
Door middel van een veilingsysteem kunnen campagnes ingezet worden op basis van Cost Per Mille  
of Cost Per Click. Hierbij kan ingesteld worden welk bedrag het bedrijf maximaal per click wil betalen 
(bijvoorbeeld 3 euro), met daarbij een maximaal budget per dag. Bij Cost Per Mille wordt betaald 
voor elke 1000 keer dat de advertentie te zien is. Dit is dus een goede oplossing als het meer gaat om 
het aantal views dan het aantal clicks.   
 
Wel moeten bedrijven zich aan bepaalde regels houden: zo mogen er bijvoorbeeld geen advertenties 
voor datingwebsites geplaatst worden.  
 

Premium Subscriptions 
De overige inkomsten komen uit de Premium Subscriptions. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 
Freemium verdienmodel. Dit houdt in dat de basisversie gratis wordt aangeboden, maar toegang tot 
de verbeterde of echte versie tegen betaling wordt gegeven. 
 
Dit is vooral bedoeld voor gebruikers die een baan zoeken, verkopers en talentvolle professionals, 
maar ook de ‘gewone’ professional die meer uit LinkedIn wil halen. Premium accounts zijn opgedeeld 
in vier verschillende soorten, om optimaal aan te sluiten bij de wensen van de gebruiker. Met Job 
Seeker kan een droombaan gezocht worden, Sales Navigator geeft mogelijkheden om toegang te 
krijgen op tot salesprofessionals afgestemde functies, Recruiter Lite helpt bij het vinden en 
aannemen van talent en Business Plus is bedoeld om het netwerk uit te breiden en te optimaliseren 
(LinkedIn, 2015). 
 
Een account kost tussen de 22 en 90 euro per maand, afhankelijk van welke extra functies je wil 
hebben.  
 
De toekomst 
Een belangrijke troef van LinkedIn is dat zij de niet-betalende gebruikers enorm belangrijk vinden. 
Naar mijn mening is dit een zeer grote kans voor de toekomst. Bedrijven zoals Facebook, Twitter en 
Youtube laten steeds meer reclame zien wat zorgt voor een advertentie-moeheid bij de gebruiker. 
Door hier terughoudend in te blijven zal LinkedIn een groot voordeel hebben ten opzichte van 
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andere social media-kanalen. Mensen willen alleen relevante content zien, niet moeten zoeken 
tussen de ene na de andere reclameboodschap. Met haar drie peilers laat LinkedIn zien dat je ook op 
andere manieren geld binnen kan halen. En door de interface steeds te verbeteren, zal het aantal 
betalende gebruikers nog steeds blijven stijgen in de toekomst!  
 
 

Hoofdstuk 3: Facebook 
 
Said Ammeziane  
 

De historie van het platform en de huidige strategie 
 
In 2004 is Facebook van start gegaan met Mark Zuckerberg als uitvinder. Facebook is een medium 
waar gebruikers hun persoonlijke interesses kunnen delen met anderen. Facebook was destijds 
bedoeld voor studenten van Harvard Universiteit maar later bleek al snel dat dit concept voor heel 
de wereld gebruikt kon worden. Er zijn momenteel meer dan 1 miljard gebruikers, er worden 
ongeveer 250 miljoen foto’s geüpload. Op het medium kunnen gebruikers aangegeven waar ze mee 
bezig zijn, waar ze aan denken of wat ze willen of gaan doen. Daarnaast is het ook mogelijk om met 
elkaar te communiceren via publieke of privé berichten. Het doel van Facebook is dat gebruikers van 
het platform een sociaal netwerk kunnen opbouwen en onderhouden waar Facebook zelf ook wat 
aan heeft. De grote kracht van Facebook is de manier waarop het medium bezoekers weet te binden. 
De gemiddelde gebruiker spendeert ongeveer 15 uur en 33 minuten per maand op Facebook.  
 

Het verdienmodel moet duidelijk worden 
 
Het medium maakt momenteel gebruik van een advertentiemodel om geld te verdienen. De 
inkomstenbron is in principe de gebruiker. Hoe meer gebruikers het medium gebruiker hoe duurder 
het wordt voor bedrijven om te adverteren. Het medium verdient ongeveer €3,75 per gebruiker per 
jaar. Per maand gebruiken ongeveer 1,19 miljard mensen het medium. In het derde kwartaal van 
2014 boekte Facebook een winst van mee dan 600 miljoen. 
 

Het grote geld komt binnen vanuit lokale advertenties (self-serve Facebook advertising). Lokale 
bedrijven en gebruikers kunnen zelf een campagne opzetten waar ze voor zelf betalen. Dit bespaart 
een hoop tijd en moeite voor Facebook zelf waardoor ze makkelijk geld kunnen verdienen.  Via deze 
manier van adverteren is het mogelijk voor bedrijven om hun doelgroep duidelijk in kaart te brengen 
en te bepalen. Zo kan de adverteerder precies aangeven wie hij wel of niet zijn advertentie wil tonen. 
Doelgroepen worden zo specifiek mogelijk in kaart gebracht. Zo kan er gefilterd worden op basis van 
sekse, leeftijd etc. Met dit gericht adverteren verdiende Facebook in 2010 bijna een half miljard euro.  
 

Engagement Ads 
Facebook kent naast gericht adverteren voor lokale bedrijven ook een andere manier van 
adverteren. Het is voor grotere bedrijven mogelijk om het grote publiek te bereiken via advertentie 
op Facebook. Zo zijn er advertenties op de homepagina van Facebook geplaatst waar de gebruiker 
interactie mee kan hebben. Engagement ads zijn ‘sociale advertenties’ die geliked worden door 
gebruikers op het medium. Als gebruiker kan je ook zien hoeveel mensen de desbetreffende 
advertentie liken.  
 
Naast deze belangrijke twee inkomsten kent Facebook ook een andere inkomsten bron. Zo verdient 
het bedrijf ook geld voor advertenties die naast bepaalde zoekopdrachten worden getoond. 
Microsoft betaalt hier jaarlijks miljoenen voor en tot slot kent het bedrijf ook inkomsten uit virtual 
goods en gift shops. Spelletjes en virtuele cadeautjes leveren jaarlijks vele miljoenen op. 
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Contact tussen Facebook en zakelijke klanten  
Facebook maakt gebruik van contact formulieren. Zo is er voor elke probleem een contact formulier:  
 

 Help, mijn Facebook pagina is verdwenen 

 Help, mijn Facebook groep of evenement is verdwenen 

 Ik heb problemen met Facebook groepsuitnodigingen of -berichten 

 Ik heb problemen met het uploaden van foto’s op Facebook 

 Facebook schending of inbreuk rechten rapporteren  
 

Het is niet mogelijk om telefonische contact op te nemen met het bedrijf omdat dit in praktijk niet 
haalbaar is en niet te realiseren valt met zoveel miljoenen gebruikers. 
 

Waar zie je nog kansen voor het bedrijf? 
Facebook heeft sinds kort een nieuwe koop- en verkoopfunctie toegevoegd op Facebook. Zo kan het 
medium concurreren met andere bedrijven zoals Marktplaats. Facebook heeft momenteel miljoenen 
groepen maar de koopgroepen zijn op het moment het meest populair. De nieuwe functie die 
toegepast wordt zal het gebruik van deze groep vergemakkelijken. Over een paar maanden zal 
Facebook de nieuwe functie uitrollen over Android, IOS en desktop.  
 
  

http://www.corinnekeijzer.nl/2014/04/13/facebook-contact-zoeken-contactformulieren-voor-het-zakelijke-profiel/#formulier01
http://www.corinnekeijzer.nl/2014/04/13/facebook-contact-zoeken-contactformulieren-voor-het-zakelijke-profiel/#formulier02
http://www.corinnekeijzer.nl/2014/04/13/facebook-contact-zoeken-contactformulieren-voor-het-zakelijke-profiel/#formulier03
http://www.corinnekeijzer.nl/2014/04/13/facebook-contact-zoeken-contactformulieren-voor-het-zakelijke-profiel/#formulier04
http://www.corinnekeijzer.nl/2014/04/13/facebook-contact-zoeken-contactformulieren-voor-het-zakelijke-profiel/#formulier05
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Hoofdstuk 4: Foursquare 
 
Martijn van Dinther 

 
Foursquare is een online platform waarmee er virtueel op een bepaalde locatie ingecheckt kan 
worden en dit kan delen met vrienden. Foursquare is een mogelijkheid om succesvol Location Based 
Marketing (LBM toe te passen). Deze locatie-update is ook weer met een druk op de knop te delen via 
Facebook of Twitter zodat ook vrienden zonder Foursquare op de hoogte zijn van de locatie updates.  
 

 
 
 
Lange tijd heeft Foursquare gerwerkt zonder verdienmodel, maar begin 2013 was de tijd rijp volgens 
productmanager Noah Weiss.1 De samenwerking die Foursquare  al twee jaar had met American 
Express was bedoeld voor marketingdoeleinden en daar werd nog niets aan verdiend.  
 
Via diverse wegen heeft Foursquare nu een verdienmodel, zo heeft het een samenwerking met Visa 
en Mastercard. Gebruikers van de Foursquare app kunnen hun creditcard koppelen aan het account. 
Door deze koppeling kunnen gebruikers korting krijgen wanneer zij ergens inchecken, Foursquare 
verdient hieraan op commissiebasis (affiliate). Verder verdient Foursquare geld met het verkopen 
van check-in informatie aan grote ontwikkelaars zoals Twitter en Pinterest. Daarnaast verdienen zij 
aan de geplaatste advertenties door bedrijven, deze verdiensten zijn performance based. 
 

Foursquare voor uw bedrijf 
 
Voor gebruikers is Foursquare door een toegevoegd spelelement erg leuk, maar wat kan je er mee 
als organisatie? Volgens Foursquare zelf bestaan er twee typen organisaties die gebruik kunnen 
maken van Foursquare: 
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- Merken of bedrijven met een fysieke locatie (restaurants) 
- Organisaties zonder fysieke locatie (film release) 

 
Voor fysieke locaties kan Foursquare gelden als een mooi Location Based Marketing medium voor 
klantenbinding. De eerste stap voor een organisatie is het claimen van deze locatie. Daarna kan het 
beginnen.  Een organisatie kan van tevoren instellen wat er gebeurt als een gebruiker incheckt. Met 
deze specials kunnen klanten of gasten dus extra verrast worden. Zo kan er bijvoorbeeld een 
cadeautje gegeven worden aan klanten die voor het eerst inchecken op de betreffende locatie. 
Specials kunnen gericht zijn op het aantrekken van nieuwe klanten maar ook op het behouden van 
klanten. Zo kan er via Foursquare dus rekening gehouden worden  met de strategie van de 
organisatie. Hieronder zijn de verschillende specials weergegeven. 
 
Specials gericht op nieuwe klanten: 
 

- Friends special 
Bij de Friends special is het mogelijk om met meer bevriende gebruikers in te checken 
bijvoorbeeld: Check in met vijf vrienden en ontvang een gratis portie bitterballen. Dit 
stimuleert om met meer mensen in te checken.  
 

- Swarm special 
Bij swarm specials wordt een minimaal aantal aanwezige foursquare gebruikers in gesteld. 
Bijvoorbeeld: Als er vijftien Foursquare gebruikers aanwezig zijn een rondje van de zaak. 
 
 

- Flash special 
Flash specials zijn gericht op één actie en kennen een limiet. Bijvoorbeeld: de eerste check-in 
van de dag ontvang een gratis kopje koffie. 
 

- Newbie special 
Na het aanmelden bij Foursquare kan een gebruiker bij zijn eerste check-in een beloning 
ontvangen. Bijvoorbeeld: Ontvang 5 euro korting bij uw eerste check-in. 
 

- Check-in special 
Bij deze special zijn kan de eigenaar van de locatie zelf de voorwaarden bepalen. 
Bijvoorbeeld: elke Foursquare gebruiker die incheckt op woensdag ontvangt een gratis stuk 
gebak. 

 
Specials gericht op bestaande klanten: 
 

- Mayor special: 
De mayor is de gebruiker die op de locatie het meest heeft ingecheckt de afgelopen zestig 
dagen. De mayor kan beloond worden door bijvoorbeeld een eigen parkeerplaats.  

 
- Loyalty special: 

De loyalty special wordt avak gebruikt als een soort stempelkaart. Deze is bedoelt voor 
regelmatig terugkerende Foursquare gebruikers. Bijvoorbeeld: Na 5 check-ins een gratis 
broodje. 

 
Voor organisaties zonder fysieke locatie klinkt het wat onlogisch om gebruik te maken van location 
based marketing en dus Foursquare, toch kan Foursquare voor deze organisaties ook een erg handig 
instrument zijn. 
Zo kan er door deze organisaties een tijdelijke check-in pagina worden gemaakt. Deze pagina’s 
worden door Foursquare tips genoemd. 
 
Foursquare biedt de mogelijkheid om in de statistieken een betreffende locatie te bekijken en te 
analyseren, zo kan het aantal check-ins bijvoorbeeld worden bijgehouden maar ook het tijdstip van 
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inchecken. Naast deze gegevens over de gebruikers kan het aantal gedeelde check-ins via Facebook 
of Twitter worden bijgehouden. 

Adverteren 
 
Ook kan er via Foursquare door bedrijven geadverteerd worden door middel van promoted updates. 
Promoted updates zijn zichtbaar wanneer gebruikers op de explore tab kijken. Deze module geeft 
aanbevelingen voor plaatsen op basis van eerdere check-ins en vanzelfsprekend de locatie van de 
gebruiker. 
Om van deze promoted updates gebruik te kunnen maken zijn er budgetten van minimaal $50 in de 
maand, per actie dient er minimaal $1 te worden besteed. Het is dus duurder dan Facebook maar er 
kan dan ook erg gericht worden geadverteerd. Omdat Foursquare  de vertrouwensband met zijn 
gebruikers niet wil schaden is het strikt verboden om te verwijzen naar persoonlijke karakteristieken 
van gebruikers zoals leeftijd of geslacht. Ook mag er niet voor alle producten worden geadverteerd, 
zo zijn alcoholische producten, drugs, rookwaren, gok producten, medicijnen, software en wapens 
verboden.  
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Inleiding 
 
Op de vraag wat een startup precies is, valt geen eenduidig antwoord te geven. Echter zijn er wel een 
paar globale punten waar een startup aan moet voldoen. Zo is het een innovatief idee en moet de 
uitwerking van het idee zakelijk haalbaar zijn. De startup heeft niet te veel medewerkers en er is nog 
geen sprake van een miljoenenomzet, de onderneming moet nog groeien. Daarnaast bestaat het 
bedrijf maximaal drie jaar (RTL nieuws, 2015).   
 
In dit rapport wordt de startup Helpling onderzocht. Door middel van een interne en externe analyse 
zal een conclusie worden gevormd over de mogelijkheden van het bedrijf in de toekomst. Zal het 
bedrijf over vijf jaar nog bestaan?  
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Interne analyse 
 
Bij de supermarkt hangt het mededelingenbord er vol mee: briefjes waarop een ‘betrouwbare en 
nauwkeurige schoonmaakhulp’ wordt aangeboden. Vaak is het maar gokken of dit werkelijk zo is, en 
het alternatief van een duur schoonmaakbedrijf is ook niet erg aantrekkelijk.  
 
Uit onderzoek (Panteia, 2014) blijkt dat jaarlijks meer dan 700.000 Nederlandse huishoudens iemand 
inhuren om het huis schoon te maken. 98% hiervan (Helpling, 2015) wordt zwart betaald. Rocket 
Internet zag hier een markt in en bedacht Helpling: een online platform om de schoonmaakmarkt 
makkelijk toegankelijk te maken. Denk aan Uber en AirBNB, maar dan voor schoonmaakdiensten! Van 
business idee tot de lancering duurde slechts 80 dagen, precies één dag later was het eerste huis in 
Berlijn al schoongemaakt. Op 28 mei 2014 werd de website gelanceerd in Amsterdam en inmiddels is 
Helpling actief in zeven landen, met meer landen op komst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
De missie van Helpling is als volgt:  
 
“Wij zijn ervan overtuigd dat het boeken van een ervaren en betrouwbare schoonmaakhulp net zoveel 
tijd en moeite moet kosten als het bestellen van een pizza. Daarom hebben we een platform ontwikkeld 
waar de klant binnen 60 seconden professionele schoonmaakhulp kan boeken. Onze missie is om 
klanten meer tijd te geven voor de fijnere dingen in het leven.” (Helpling, 2014).  
 

De oprichters 
Helpling is niet het eerste succesvolle platform dat oprichters Benedikt Franke en Philip Huffman 
bedachten. Met Rocket Internet startten zij al eerder de succesvolle e-commerce ondernemingen 
Zalando, HelloFresh en Groupon. (Emerce, 2014) Op dit moment werken 140 professionals mee aan 
Helpling vanuit het kantoor in Berlijn. Benedikt Franke (marketing en financiën) en Philip Huffman 
(product en operations) leiden dit team. Benedikt Franke studeerde af aan de Universiteit van 
Bayreuth en het ESCP Londen werkte hij bij Boston Consultancy Group. Daarna werkte hij als COO van 
MyCityDeals en hoofd HR voor Rocket Internet. Philip Huffman ondersteunde verschillende start-up 
oprichters als investeerder maar werkte ook als Hoofd Verkoop bij Gimigames en Hoofd Product bij 
Stylehaul. Samen richtten zij in 2010 de Latin American Media Group op.  
 

Bron foto: Driessen, C. (NRCQ, 4 november 2014) 
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Helpling is – zoals veel startups – ontstaan uit eigen 
behoefte. Toen Benedikt Franke en Philip Huffman 
verhuisden naar Berlijn en een schoonmaker nodig 
hadden, konden ze moeilijk een schoonmaker vinden 
waarvan ze wisten dat die betrouwbaar was. Een 
nieuw idee was geboren: een review based platform 
waar goedkoop betrouwbare particuliere schoon-
makers gevonden kunnen worden. Dit betekent dat de 
schoonmakers op basis van reviews hoger gerankt 
worden. Als iemand veel positieve recensies heeft 
ontvangen, komt diegene automatisch meer bovenaan 
te staan en krijgt meer werk.  

Hoe werkt het?  
De missie van Helpling is om net zo snel een 
schoonmaakhulp te kunnen boeken als dat je een pizza 
zou bestellen. Zij claimen dus dat je binnen 60 
seconden de beste schoonmaakhulp in de buurt kan 
vinden. Hiervoor wordt in de app gebruik gemaakt van 
het populaire location based marketing. Dit wordt steeds vaker gebruikt en houdt in dat klanten een 
schoonmaker kunnen vinden op basis van waar zij zich op dat moment bevinden. De beschikbare 
schoonmakers in de buurt komen dan omhoog op de app.  
 
Op de site kunnen heel eenvoudig alle wensen ingevuld worden. Afhankelijk van hoe groot het huis is 
en of er extra taken gedaan moeten worden wordt de prijs berekend. Dit kan al vanaf €13,90 per uur. 
Wel moet een hulp voor minimaal twee uur geboekt worden, de minimale kosten komen dan dus neer 
op €27,80.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bron foto: Helpling, 2014. 
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Tijdens de volgende stap wordt het schoonmaak adres ingevuld. Hier wordt ook het account 
aangemaakt, waarin later alle informatie van vorige schoonmaken opgeslagen wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De derde stap laat de klant kiezen of de hulp eenmalig, wekelijks of iedere twee weken ingezet wordt. 
Als er gekozen wordt voor een vaste hulp is dit goedkoper. In de kalender kan een beschikbare datum 
en tijd gekozen worden. Ook vraagt Helpling hoe de hulp binnenkomt. Hierbij kan gekozen worden 
voor ‘Ik ben thuis’, ‘Ik laat de sleutel achter’ of ‘Anders’.  
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De laatste stap betreft de betaling. De betaalopties zijn credit card, automatisch incasso, Paypal of 
iDeal. Helpling plaatst hierbij de opmerking dat de betaling pas 72 uur na de schoonmaak afgeschreven 
wordt, zodat de klant zich zonder risico kan laten overtuigen van de kwaliteit van Helpling. Hier komt 
de uitstekende klantenservice en transparantie van Helpling al goed naar voren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bron afbeeldingen: Helpling, 2015. 
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Kwaliteit 
Om betrouwbaar te zijn en de beste matches op te kunnen leveren, screent Helpling alle schoon-
maakhulpen voordat zij ingezet worden in een regio. Door middel van een toelatingsprocedure checkt 
Helpling de kwaliteiten van een potentiële nieuwe hulp, waarna een schoonmaaktest moet laten 
blijken of zij ook de benodigde kennis in huis hebben. Op dit moment zorgt dat ervoor dat meer dan 
50% van de aanmeldingen niet toegelaten wordt tot het platform. (Helpling, 2014) Dit laat zien dat 
Helpling een goede hulp erg serieus neemt. Daarnaast spreekt elke schoonmaakhulp vloeiend 
Nederlands.  
Achteraf kan een beoordeling en review gegeven worden aan de prestaties van de schoonmaakhulp. 
Na de schoonmaak krijgt de klant een e-mail met een link waarin op drie punten sterren gegeven 
kunnen worden: stiptheid, vriendelijkheid en schoonmaak. Helpling is review based: op basis van meer 
en betere klantreviews worden de beste matches gemaakt en krijgt de schoonmaakhulp automatisch 
meer opdrachten. 
 

Markt  
De markt wordt afgebakend volgens het Abell & Hammond model. Zoals in onderstaand model te zien 
is, bestaan de afnemersgroepen van Helpling uit families met kinderen, stellen en alleenstaanden die 
werken.  
Op dit moment maakt Helpling gebruik van één afnemerstechnologie, namelijk het schoonmaken van 
de woning. Hierbij horen de functies eenvoudig, betrouwbaar, vrije tijd en ontzorgen. 
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Doelgroep 
Helpling beschrijft de doelgroep zelf als vrij breed: families met kinderen, stellen en alleenstaanden 
die veel werken. Ongeveer 70% van de mensen die boeken zijn vrouw. Daarnaast heeft 87% van de 
klanten nog nooit een schoonmaker gehad (Nederlands MediaNieuws, 2015), wat zorgt voor een 
compleet nieuwe markt die aangeboord kan worden.  
 

Wat maakt Helpling uniek? 
Zoals eerder benoemd werkt Helpling via eenzelfde 
soort model als Uber en AirBNB: disruptive 
innovation. Hierbij wordt een operationele business 
heel anders aangepakt (Frankwatching, 2013). De 
bestaande business modellen worden aan de kant 
gezet en vervangen door nieuwe technieken, 
waarmee compleet andere markten aangeboord 
worden.  
 
Helpling is een service zoals deze nog niet in 
Nederland aangeboden wordt. Bij andere bedrijven 
moeten vaak hoge bemiddelingsbedragen betaald 
worden en zit men aan een abonnement vast. 
Helpling geeft ook de keuze om éénmalig een 
schoonmaker in te huren. Daarnaast wordt het geld 
pas 72 uur na de schoonmaak afgeschreven en zit de klant niet aan een abonnement gebonden.  
Professionele schoonmaakbedrijven vragen vaak een vrij hoog bedrag per uur en zijn vooral gericht op 
kantoren. De vraag vanuit de consument is hierdoor zeer laag, maar door een abonnementsvrije dienst 
aan te bieden tegen een schappelijk tarief wordt deze markt aangeboord door Helpling. De enige 
concurrent in Nederland is de zwarte markt. Doordat Helpling een complete service levert met 
screening, klantenservice, een verzekering en gemak én daarbij een niet te hoge prijs vraagt is dit zeer 
interessant voor de particuliere klant.  
 
Uit klantreviews blijkt ook dat Helpling een zeer goede klantenservice heeft. Service en kwaliteit staan 
centraal en zij doen er alles aan dit ook te kunnen waarborgen. Het team achter Helpling bestaat dan 
ook uit experts op het gebied van online communicatie en marketing met jarenlange ervaring. Het 
grootste deel van de klanten heeft nog nooit een schoonmaker gehad, er wordt dus een totaal nieuwe 
markt aangeboord en extra werk gecreëerd. 
 
“(…) En daaruit bleek hoe mega klantvriendelijk Helpling was. Ze noteerden mijn ontevredenheid en de 
punten die ik op te merken had, en kreeg een nieuwe schoonmaak als goedmaker. Ze pronken op hun 
site dan ook met een “tevredenheidsgarantie”, en dat bleek bij deze terecht. De nieuwe 
schoonmaakster bleek perfect te zijn.” – Marte van Liere (Moderne Hippies, 2015) 
 
Een laatste factor is het grote aantal investeerders waardoor een flink kapitaal ingezet kan worden om 
verandering in de markt te brengen. Dit zorgt voor een snelle en enorme groei van Helpling.  
 
  

Bron afbeelding: Frankwatching, 2013. 
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Lean startup methode 
Een startup methode is een managementmethode voor startende ondernemers met een idee die dit 
snel willen uitbouwen naar een bedrijf. Dit wordt ook wel eens slank ondernemen genoemd. Het is 
een nieuwe methode om innovatieve producten of bedrijven snel succesvol te maken. De methode is 
hard op weg om de nieuwe innovatieve filosofie te worden door heel de wereld. Deze manier van 
ondernemen is in 2001 in het leven geroepen door een ex-student genaamd Eric Ries van de 
universiteit YALE in Amerika. Ries behaalt zijn bachelor of Science in 2001 waar hij de opleiding 
Computer Science volgde. Het is allemaal begonnen bij een online database waar men CV´s op kon 
plaatsen. Ries deed dit met wat klasgenoten en studiegenoten. Na het afstuderen ging hij werken voor 
een bedrijf genaamd There.com waar Ries als software engineer werkte. Later heeft Eric Ries samen 
met zijn vriend Will Harvey IMVU opgericht. Dit was een sociaal netwerk waar met avatars 
(geanimeerde persoonlijke coach) gewerkt werd. In dit stadium kwam Reis erachter dat veel 
ontwikkelaars een te compleet product maakt dat voldeed aan de wensen van de ontwikkelaar zelf. 
Hierdoor werd de gehele doelgroep uit het oog verloren en werd er alleen gekeken naar de wensen 
van de ontwikkelaar. Tevens is Eric er achter gekomen dat marktonderzoek niet de manier is om je 
doelgroep in kaart te brengen. Hierdoor is de lean startup methode in het leven geroepen. 
 
Tegenwoordig wordt deze methode vaker gebruikt door heel de wereld. In 94 steden in 17 landen 
worden er netwerkbijenkomsten georganiseerd die gaan over de lean startup methode. Lean startup 
kent vijf principes die hier onder worden uitgelegd.  
 
Enterpreneurs are everywhere 
Startups en ondernemers zijn er genoeg. De definitie van een startup is een menselijk instituut dat 
ontworpen is om nieuwe producten en diensten onder onzekere condities te verwezenlijken.  
 
Entrepreneurship is management 
Een startup is een instituut en geen product. Hierdoor heeft een startup een speciaal nieuw type 
management nodig die ontworpen is om te gaan met extreme onzekerheden.  
 
Validated learning  
Startups zijn er niet alleen maar om spullen te maken, te bedenken, geld te verdien etc. Het gaat 
erom om een duurzame business op te bouwen. 
 
Build-measure-learn 
Het voornaamste doel van een startup is om ideeën om te zetten naar producten. Daarnaast moeten 
de klanten ook goed gemeten worden.  
 
Innovation Accounting 
Om innovaties en ondernemers af te kunnen rekenen moet er gekeken worden naar het saaiere deel 
van ondernemen. Een voorbeeld hiervan is hoe kan je voortgang meten. 
 
De startup  kent 3 fase’s in het proces. Visie , sturen en accelereren.  
 
Visie; Fase 1 
 
1. Start: 
Bij een start up moet er als eerst gekeken worden naar de fundering. Je kan jezelf de vraag stellen of 
je je startup zelf wil realiseren of andere mensen nodig hebt.  
 
2. Definities 
Om een start up te starten is het belangrijk om te weten wat de definitie van entrepreneur en een start 
up is.  
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Een entrepreneur is iemand met een idee en deze ook ten uitvoering brengt in de praktijk. Jong, oud, 
ervaring of geen ervaring zijn geen factoren waar rekening mee gehouden hoeft te worden. 
Een startup is een menselijk instituut om nieuwe producten en diensten te ontwerpen onder extreem 
onzekere omstandigheden. Volgens Ries is alles wat buiten deze definitie valt geen startup. 
 
3. Leren 
Er moet geleerd en gefocust worden vanuit doelen en milestones. 
 
4. Experiment 
Nadat het idee in kaart is gebracht is het tijd om je idee te experimenteren. Zo kan er alvast gekeken 
worden naar je doelgroep. 
 
Sturen; Fase 2 
 
Je eerste doel is nu bereikt. Je hebt een niche markt te pakken maar maakt er nog winst mee.  
 
5. De sprong 
Nu moet het gebeuren. Men moet nu in staat zijn om een volledig product te lanceren. Er zullen voor 
voorstanders zijn maar ook heel veel mensen met kritiek. Er moet een strategie worden ontwikkeld 
waar de startup zeker wat aan heeft.  
 
6. Test 
Alles functies moeten getest worden. Dit zou het liefst in een zo vroeg stadium moeten gebeuren. 
Gebeurt dit niet dan kan het zo zijn dat het in een later stadium veel geld gaat kosten en zal de 
doelgroep er niet op wachten.  
 
 
7. Meten 
Meten is weten. Meet je doelgroep nauwkeurig. 
8. Draaien of volharden 
Zodra het product klaar is dan zal de markt de rest moeten doen. De ondernemers moet de keuze 
maken of hij gaat draaien (grote veranderingen) of volharden (laten zoals het is).  
 
 
Versnellen; Fase 3 
 
9. Batch 
Bij de lean up is het gebruikelijk om in kleine batches te produceren. Dit ontneemt het risico dat er 
onnodig te veel wordt geproduceerd terwijl het vaak overbodig is. 
 
10. Groeien 
In stap 10 zegt de startup dat het tijd is om te groeien en dit in vier verschillende manier kan. Dit zijn:  
mond tot mond, gebruik van product, gefinancierde advertenties en herhalingsaankopen. 
 
11. Adapt 
Ries gaf aan dat een startup alleen door kan groeien als het een adaptable organisation is. Dit wil 
zeggen dat de organisatie rekening houdt met factoren die invloed hebben op de direct omgeving.  
Kwaliteit staat boven tijd.  
 
12. Innovate 
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In de laatste fase is de onderneming al hard groeiende. Innovatie moet dan worden gewaarborgd. In 
deze face kan het makkelijk worden geïmplementeerd worden, als een onderneming te groot wordt 
dan wordt het moeilijker.  
 

Verdienmodel 
Op basis van ruimte en tijdsduur bepaalt Helping online het tarief dat de klant aan Helping verschuldigd 
is. Op de website kunnen mensen aangeven wat ze schoon willen hebben, hoe groot de ruimte is en 
men kan van allerlei extra diensten aanvinken. Tot slot verschijnt er een prijsindicatie zodat de mensen 
weten wat ze ongeveer moeten betalen. Je geeft als eerst je wensen door, daarna geef je de klant 
zijn/haar adres door, daarna bepaal je de tijd en tot slot betaal je online de kosten en de 
schoonmaakafspraak staat gepland. Het uurtarief staat op 13,90 per uur en hier krijgt Helpling 20% 
van en het overige gaat duidelijk naar de schoonmaker. De minimale boekingsduur is twee uur. 
 

Groei van de onderneming 
Onder het mom van disruptive innovation (innovatie die gehele bedrijfstakken ontwricht) wil Helpling 
geld verdienen in de schoonmaakmarkt. In maart start het bedrijf in Duistland en in mei kwam het naar 
Nederland . Middels is Helpling actief in zeven landen met ongeveer 200 werknemers. In Nederland 
worden er dagelijks 100 huizen per dag schoongemaakt door het platform Helpling.  
 
Helpling is momenteel bezig om een toegevoegde waarde te bieden in de thuiszorg. Zo wil Helpling 
een helpende hand bieden in deze sector omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze goedkoper kunnen zijn 
dan andere thuiszorginstellingen. Dit is een aspect waar Helpling graag wil sturen. Om heel dit proces 
te realiseren zal Helpling met de overheid moeten praten. Dit gaat nog een lange tijd duren.   
 

Ambities en groei 
Helpling wil  in 2015 10 keer meer huizen schoonmaken dan voorheen. In 2015 worden er ook twee 
nieuwe categorieën toegevoegd  die een toegevoegde waarde gaan bieden aan de markt. Helpling wil 
deze categorieën nog niet vrijgeven en houdt ze nu dus geheim.  
 

Financiële ontwikkelingen 
Helpling zit momenteel in een fase waarin zij nog flink moeten investeren om zo winst te boeken. Het 
bedrijf vindt het huidige verdienmodel nog niet optimaal. Dit komt door het feit dat Helpling nog 
investeert in het concept.  
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Externe analyse 
Macro-omgevingsfactoren 
De DESTEP-analyse is een model waarmee de macro-omgeving van een markt kan worden 
geanalyseerd. In deze analyse worden achtereenvolgens de demografische, economische, sociaal-
culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren en ontwikkelingen behandeld die 
relevant zijn binnen het onderzoek. Hierbij is getracht om de meest actuele gegevens uit betrouwbare 
bronnen te vergaren en deze overzichtelijk in kaart te brengen. 
 
Demografisch 
In Nederland is er sprake van sterke vergrijzing. Het aandeel van inactieve personen (65+’ers) in de 
totale bevolking neemt dus toe. In 2013 was 16,8 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2014 is 
dit gestegen tot 17,4 procent. Verwacht wordt dat dit percentage in 2020 is gestegen tot 19,8 procent. 
Deze vergrijzing kan kansen bieden voor Helpling door de mogelijk toegenomen vraag aan 
huishoudelijk hulp. 
Volgens het CBS komen er tot 2025 jaarlijks 50.000 huishoudens bij, ook zal het aantal eenpersoons-
huishoudens sterk toenemen. in onderstaande tabel wordt de volledige toename van huishoudens 
weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economisch 
Op dit moment hebben meer mensen een baan dan in 2013. De werkloosheid is in juni 2014 
afgenomen met 16 duizend personen, waarmee het werkloosheidspercentage is uitgekomen op 8,4 
procent van de beroepsbevolking in Nederland. (CBS, 2015). Dit kan een bedreiging zijn voor Helpling. 
Doordat mensen zelf thuis zitten is de kans groot dat zij zelf het schoonmaakwerk voor de rekening 
nemen mede door de afgenomen welvaart die dit met zich meebrengt. 
Sociaal-cultureel 
Internet heeft grote veranderingen teweeg gebracht op het gebied van media. Naast communicatieve 
functies krijgt internet ook steeds meer de functie van een distributieplatform. Op het internet neemt 
de hoeveelheid data die wordt verwerkt toe, maar grote, toonaangevende websites in Nederland 
worden minder vaak bezocht dan voorheen. Per bezoek aan een site neemt de data-intensiteit dus 
toe, maar het aantal bezoeken stijgt niet meer (De Nieuwe Reporter, 2014). Helpling heeft goed op 
deze trend ingespeeld en heeft als het ware een online distributieplatform beschikbaar gemaakt.  
Technologisch 
De opkomst van smartmachines is voor Helpling iets om rekening mee te houden. Voorbeelden van 
deze smartmachines zijn de zelfrijdende auto, de ambulance drone en de robot. Met deze 
ontwikkelingen kan er mogelijk in de toekomst mogelijk veel huishoudelijk werk overgenomen worden 
door robots (Frankwatching, 2014). Er zijn nu immers ook al diverse robots die klusjes in en rondom 
het huis kunnen overnemen zoals stofzuigen, de vloer boenen en het gras maaien. 
 
 
 
 
 
 
Ecologisch 
Schoonmaakbedrijven werken meer verantwoord. Zo proberen zij voornamelijk schoonmaak-artikelen 
te gebruiken die milieuvriendelijk gemaakt zijn. Daarnaast neemt de vraag naar biologisch afbreekbare 
schoonmaakproducten toe. Een hindernis voor het gebruik van deze artikelen is dat personeel getraind 

Bron afbeelding: CBS, 2013. 

Bron afbeelding: Robots.nu 
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moet zijn om met deze producten te kunnen werken, en dat is een hele investering voor veel 
schoonmaakbedrijven.  
Politiek-juridisch 
"Nederland verandert, de zorg verandert mee". Met dit motto bereidde de rijksoverheid Nederlanders 
voor op de veranderingen in de zorg vanaf 2015. Voor huishoudelijke hulp betekent dit dat de 
gemeente verantwoordelijk is geworden voor het ondersteunen bij het dagelijks leven. De gemeente 
bepaalt dan ook  of men recht heeft op vergoeding. Vergoeding hiervoor vindt plaats door de wet 
maatschappelijke ondersteuning. Door deze veranderingen in de wet moeten meer hulpbehoevenden 
vanuit huis kunnen worden geholpen in plaats van verhuizen naar een zorgin-stelling.  
Persoonsgebonden budget 
Ook de aanvraag van het persoonsgebonden budget is sterk veranderd. Waar in 2014 de meeste 
aanvragen nog via het zorgkantoor geregeld werden is ook in dit geval de verantwoordelijkheid 
verschoven naar de gemeente of de zorgverzekeraar. Om deze reden kan de hoogte van het 
persoonsgebonden budget verschillen per gemeente of zorgverzekeraar. 
 
Waar voorheen de eigen bijdrage al van het PGB werd afgehouden is wordt deze nu direct aan de 
budgethouder in rekening gebracht. De hoogte van deze eigen bijdrage verschilt per gemeente maar 
er is wel een maximum bedrag. Door deze verschillen is de hoogte van het PGB ook per gemeente 
verschillend.  
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Geaggregeerde marktfactoren 
Om de aantrekkelijkheid van de markt te meten is het van belang om de marktomvang en -groei te 
analyseren. Daarnaast wordt er nog gekeken naar de conjunctuurgevoeligheid van de markt.  
 

Marktomvang 
Voor het bepalen van de marktomvang is er gekeken naar het aantal huishoudens, De marktomvang 
wordt dan ook vastgesteld op 7,6 miljoen huishoudens op basis van cijfers uit 2014 (CBS, 2014). Dit is 
echter erg basaal gekeken. In Nederland maken jaarlijks 714.000 huishoudens gebruik van 
schoonmaakhulp aan huis (9,4 procent). Naar schatting zijn hiermee zo'n 103 miljoen werkuren 
gemoeid. De gemiddelde uurprijs ligt op €10,50, wat de marktomvang op 1,8 miljard euro per jaar 
brengt.  
 
Marktgroei 
Zoals eerder genoemd zal de komende jaren het aantal huishoudens sterk toenemen waardoor de 
markt sterk zal groeien, jaarlijks zon 50.000 huishoudens extra. Er van uit gaande dat van deze 50.000 
huishoudens ook 9,4 procent gebruik zal maken van schoonmaakhulp aan huis zal de markt groeien 
met 0,65 procent per jaar. 
Conjunctuurgevoeligheid 
De markt waarop Helpling zich begeeft is niet conjunctuurgevoelig. Zowel in hoog als laag-conjunctuur 
zal de vraag naar huishoudelijke hulp blijven bestaan. Uit onderzoek wordt bevestigd dat er weinig 
omzet veranderingen zijn waar te nemen door conjuncturele schommelingen (Clean Totaal, 2013). 

Bedrijfstakstructuurfactoren  
Om de aantrekkelijkheid van de markt te bekijken wordt er gekeken naar interne en externe factoren. 
Er wordt gekeken naar de volgende factoren volgens het 5-Krachtenmodel van Porter: de dreiging van 
nieuwe aanbieders, de dreiging van substituutproducten, de onderhandelingsmacht van leveranciers, 
de onderhandelingsmacht van afnemers en de interne concurrentie op de markt. Echter is er in dit 
geval geen sprake van macht van leveranciers, deze is dan ook niet opgenomen.  

Dreiging van nieuwe aanbieders 
De dreiging van nieuwe aanbieders is groot, aangezien de markt niet kapitaal intensief is. Er zijn op 
online gebied nog weinig gevestigde namen in deze markt wat het voor nieuwe toetreders makkelijker 
maakt.  

Dreiging van substituutproducten 
Door de enge marktafbakening is er sprake van sterke dreiging van substituutproducten, aangezien er 
binnen de markt geen rekening is gehouden met ouderen noch met mensen die hulp krijgen vanwege 
zorgindicatie. Substituten zijn bijvoorbeeld, De thuiszorg en mantelzorg. Ook de zwarte markt is een 
belangrijk substituut, zeker met oog op de veranderde zorg sinds januari 2015, FNV voorzitter Ton 
Heerts verwacht een sterke groei in het percentage zwartwerk in de thuiszorg. 

De onderhandelingsmacht van afnemers 
De onderhandelingsmacht is in niet erg groot. zowel de hulpgevende als de hulpzoekende kunnen 
makkelijk overstappen op een andere tussenschakel om elkaar te vinden. Ook direct contact behoort 
tot de mogelijkheden. Echter is hun macht niet geconcentreerd waardoor de macht sterk afneemt. 
Daarnaast zijn er weinig alternatieven beschikbaar.  

Interne concurrentie 
De intensiteit van de concurrentie tussen bestaande aanbieders op een markt wordt beïnvloedt door 
een aantal onderliggende interne factoren. De marktvorm is een erg belangrijke graadmeter. 
Aangezien de markt waarop Helpling zich begeeft volledige mededinging als marktvorm heeft zijn er 
erg veel aanbieders en weinig productdifferentiatie. Hierdoor wordt de onderlinge concurrentie hoger. 
Voor Helpling is dit erg gunstig, het kan orde brengen in de chaos die de vele aanbieders met zich mee 
brengen. Afnemers kunnen op deze manier rustig zoeken. 
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Conclusie marktaantrekkelijkheid 
De marktaantrekkelijkheid wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel. Er is gekeken of deze 
marktfactoren vanuit het oogpunt van Helpling aantrekkelijk zijn. Uiteindelijk is er een eindscore aan 
gekoppeld, op schaal van 1 (totaal niet aantrekkelijk) tot 5 (zeer aantrekkelijk). 
 

Factor weging Beoordeling Score Gewogen 
score 

Marktomvang 0,1 Klein 4 0,4 
Marktgroei 0,1 Lichte groei 3 0,3 
Conjunctuurgevoeligheid 0,1 klein 5 0,5 
Dreiging van nieuwe 
toetreders 

0,1 Matig aanwezig 5 
0,5 

Onderhandelingsmacht 
van afnemers 

0,2 Sterk 2 
0,4 

Intensiteit van de 
concurrentie 

0,2 Hevig 4 
0,8 

Dreiging van substituut-
producten 

0,2 Zeer sterk 1 
0,2 

Totaal: 1 Gemiddelde 
score: 

 
3,1 

 
Aan de hand van bovenstaande tabel is bepaald dat het de markt aantrekkelijk is, maar dat er zeker 
een aantal beren op de weg zijn zoals de sterke dreiging van substituten en de grote onder-
handelingsmacht van afnemers. 

Concurrentenanalyse 
 
Er wordt tijdens de concurrenten analyse gekeken naar de diverse concurrentieniveaus. Per niveau 
wordt een voorbeeld gegeven. Er wordt gekeken naar de doelgroep van de concurrenten en waarom 
zij wel al dan niet voor Helpling zouden kiezen. 

Directe concurrent 
Tijdens de bedrijfstakanalyse is er uitsluitend gekeken naar de Nederlandse markt. Tijdens de 
concurrentieanalyse gebeurt dat niet om dat op productvormniveau in Nederland geen concurrentie 
is en  een er een aantal grote spelers elders in de wereld zijn die niet mogen worden vergeten. Deze 
bedrijven zijn  namelijk als inspiratiebron gebruikt door de oprichters van Helpling. 
 
Homejoy 
Homejoy is een bedrijf dat een schoonmaker voor iedereen toegankelijk wil maken en niet alleen voor 
rijken. Ze zijn actief in meer dan 30 steden in de Verenigde Staten. In 2013 investeerde Google 38 
miljoen dollar in het bedrijf, sindsdien zijn zij ook actief in Duitsland. De reden om naar Homejoy te 
gaan en niet naar Helpling is volgens ons puur om de beschikbaarheid van schoonmakers in de regio, 
die kan hoger zijn bij Helpling of Homejoy. Voor de rest komen veel facetten erg overeen. 
Marketingcommunicatie kan in deze dus erg belangrijk worden voor Helpling. 
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Indirecte concurrenten 
In Nederland zijn er wel veel aanbieders van een alternatief voor Helpling. In veel gevallen wordt 
Helpling overgeslagen en gaan schoonmakers direct (zwart) bij mensen thuis aan de slag zonder een 
tussenkomst van een andere organisatie. Ook schoonmaakbedrijven die bij particulieren schoonmaken 
vormen indirecte concurrentie voor Helpling.  
 
Frissvoorthuis.nl 
Friss voor thuis is een goed voorbeeld van indirecte concurrentie van Helpling, mede door alle 
schoonmaakklussen onder één dak aan te bieden. Een schoonmaakklus is altijd handig online te 
reserveren en ook de bijbehorende prijzen zijn vrijwel altijd van tevoren bekend. Grote voordeel is dat 
Friss voor thuis zelf schoonmaakpersoneel in dienst heeft en dus niet afhankelijk is van aanmeldingen 
van zelfstandige schoonmakers.  
 
 
 
 
 
 
 
  Bron afbeelding: Frissvoorthuis.nl 

Bron afbeelding: Robots.nu 
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Mobile en duurzaamheid 
 
In deze paragraaf zal de rol van mobile en duurzaamheid voor Helpling en de markt worden bekeken. 
De duurzaamheid wordt geanalyseerd aan de hand van People, Planet en Profit factoren. 
 
Helpling is een online platform. Mobile wordt hier mee ook erg belangrijk omdat steeds meer verkeer 
mobiel plaatsvindt (MKB servicedesk, 2015). Helpling draagt naar buiten uit dat het boeken van een 
schoonmaakhulp slechts in 60 seconden moet kunnen. Om dit doel te kunnen bereiken hebben ze ook 
een app ontwikkeld zodat er ook snel via een Smartphone schoonmaakhulp kan worden geboekt. 
 
Op de onderstaande afbeelding is het opstartscherm van de app te zien, in dezelfde stijl als de website. 
Een hulp boeken is erg simpel. Door middel van location based service kan een hulp in de buurt gezocht 
worden,  maar er kan ook voor gekozen worden om eerst in te loggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolgens kan men kiezen uit diverse opties en verandert de prijs direct mee met de gekozen opties, 
de app loopt erg soepel. Bij het vraagteken rechtsboven is er hulp te vinden voor gebruikers die het 
toch niet helemaal snappen. Hier vindt men de veelgestelde vragen en wat achtergrond informatie. 
Ook kan men vanuit daar direct bellen met de klantenservice.  
 
De laatste stap is inloggen met een account. Moet deze nog aangemaakt worden, dan duurt het wel 
wat langer met het doorgeven van allerlei gegevens en dan zal de 60 seconden ook niet worden 
gehaald. Maar als er al eens eerder gebruik is gemaakt van Helpling dan is de app zeker een toevoeging 
en al helemaal met het oog op het boeken van een schoonmaker in 60 seconden. Dat moet zeker 
lukken! 

People, Planet, Profit 
De drie maatstaven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn People, Planet en Profit. Deze 
gelden vanzelfsprekend ook voor de schoonmaakbranche. 59 procent van de schoonmaak-bedrijven 
geeft aan dat voor hen de MVO vooral gericht is op de mens. Dit klinkt logisch omdat schoonmaakwer 
door mensen wordt uitgevoerd. Dit betekent niet dat dit voor schoonmaakbedrijven direct het 
belangrijkste onderdeel van de MVO strategie moet zijn.  Zo laat onderstaande tabel zien dat 
opdrachtgevers dit anders zien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron afbeeldingen : Helpling, 2015. 

Bron afbeelding: Duurzaam-ondernemen.nl 
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Bovenstaande tabel geeft aan dat voor de opdrachtgever het milieu de belangrijkste factor is en dit 
geldt ook voor de leveranciers van schoonmaakartikelen (Duurzaam Ondernemen, 2015). Helpling zou 
hiermee wat kunnen doen, zo zou het schoonmakers trainingen en cursussen kunnen aanbieden met 
als doel het verantwoord gebruik van schoonmaakartikelen. Zo kan het iets bijdragen aan het milieu.  
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Conclusie 
 
Uit het onderzoek naar Helpling zijn een aantal sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen naar voren 
gekomen. Deze zijn hieronder weergegeven in een SWOT-analyse.  
 

Sterktes Zwaktes 
- Helpling is de eerste die de schoonmaakmarkt 
makkelijk toegankelijk te maken voor 
particulieren 
- Helpling is makkelijk in het gebruik  
- Online betalen; niet meer naar de 
pinautomaat en gepast geld in huis moeten 
hebben  
- Sterke klantenservice 
 

- Helpling kan niet ingehuurd worden door 
bedrijven vanwege wetsrestricties  
 
 

Kansen Bedreigingen 
- Groot aanbod onbenutte segmenten  
- Bredere service aanbieden (bijvoorbeeld 
tuinieren, oppassen etc.)  
- Toenemende aantal ouderen dat vanuit huis 
moet worden geholpen in plaats van verhuizen 
naar een zorginstelling 
 

- Omdat Helpling de eerste op de markt is met 
deze service, zijn nieuwkomers een bedreiging 
- Toenemende werkloosheid die ervoor zorgt 
dat mensen geen hulp kunnen inhuren of zelf 
gaan schoonmaken 
- Toekomstbeeld van robots die huishoudelijk 
werk overnemen 

 

Uitbreidingsmogelijkheden 
Helpling heet niet voor niets zo: doordat de naam zeer breed opgevat kan worden, kunnen de diensten 
makkelijk uitgebreid worden. Denk hierbij aan tuinieren, oppas, klussen in huis of huiswerkhulp. Naast 
uitbreiding van technologieën kunnen ook de afnemersgroepen uitgebreid worden. Zo vallen ouderen 
met zorgindicatie en bedrijven nu nog buiten de markt. 
 
Hierboven is al genoemd hoe men met het aanboren van nieuwe markten en andere doelgroepen 
meer zou kunnen verdienen. Ook in de huidige markt liggen er kansen voor het maken van omzetgroei 
door het toepassen van andere verdienmodellen. Een mogelijkheid is het toelaten van advertenties 
van schoonmakers en hier een profielenpagina aan koppelen. Via deze weg kunnen ze geld verdienen 
door het verkopen van advertentieruimte.  
 
Niet alleen deze ruimte kan extra omzet genereren, ook kan er voor sommige opties in het profiel van 
de schoonmaker geld worden gevraagd of zelfs abonnementsgeld worden gevraagd.  
 
Zoals het er nu uitziet zal Helpling over vijf jaar zeker nog bestaan. Door de interesse van investeerders 
maar ook afnemers groeit Helpling en kan het nog verder uit gaan breiden.  
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Inleiding 
 
In dit rapport kijken we naar de Duitse markt en de impact die globalisering op online marketing heeft 
in dit land. Landgrenzen vervagen, maar toch zijn er nog duidelijk verschillen te zien tussen landen en 
werelddelen.  
Achtereenvolgens worden de culturele dimensies in Duitsland besproken, wat globalisering inhoudt, 
hoe verschillende websites in het land eruit zien en wat de usability daarvan is. Daarna wordt het social 
media landschap besproken en de trends in Duitsland. Na de beste methodes om te adverteren over 
de grens geven we onze inzichten ten aanzien van de aantrekkelijkheid van het land om zaken mee te 
doen.   
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Culturele dimensies  
Geert Hofstede heeft ooit een model uitgebracht dat bedoeld is om culturele verschillen in landen  
beter in kaart te brengen.  Het model komt van de Nederlandse psycholoog Geert Hofstede af.  Het 
model kent vijf dimensies.  
 
Individualisme vs. collectivisme 
Machtsafstand 
Masculiniteit vs. femininiteit  
Onzekerheidsvermijding  
Lange termijn vs. korte termijn 

Individualisme vs. Collectivisme  
Een land wordt als een individualistisch land gezien als men er vanuit kan gaan dat elke persoon in dat 
land in staat is om voor zichzelf en voor zijn familie te zorgen. Als er sprake is van een samenleving die 
men als een groep ziet dan is er sprake van collectivisme. De groep is in dit geval belangrijk dan heel 
de groep bij elkaar. Voor individualisme staat Duitsland op 67 en Nederland op 80 punten. Duitsland 
is meer collectivistisch dan Nederland en dus ook  minder individualistisch dan Nederland. De groep in 
Duitsland is belangrijker  dan een enkel persoon.  

Machtsafstand  
Duitsland heeft een score van 35 op de machtsafstand in het land. Dit betekent dat de machtsafstand 
niet groot is. Dit komt door het feit dat de Duitsers er niet van houden als de macht ongelijk verdeeld 
wordt. In Nederland staan we op 38 punten als het op de machtsafstand aankomt.  

Masculiniteit vs. feminiteit  
De masculiniteit bekijkt  de vrouwen en mannenrollen  in een land. In hoeverre zijn deze van elkaar 
gescheiden? Als de rollen van de mannen en vrouwen duidelijk zijn gescheiden dan is er sprake van 
een masculiene samenleving. Als er nauwelijks verschil is tussen de mannen en vrouwen rollen dan is 
er spraken van een feminiene samenleving. Duitsland heeft een duidelijk grote masculiene 
samenleving dan Nederland. Duitsland staat op 65 punten en Nederland staat op 14 punten.  We 
kunnen concluderen dat Duitsland ten opzichte van Nederland meer verschillen kent in de mannen en 
vrouwenrollen.  

Onzekerheidsvermijding 
Voor onzekerheidsvermijding staan de Duitsers op 65 punten en de Nederlanders op 52. Dit houdt in 
dat ze in Duitsland niet graag in onzekerheid werkt maar meer gestructureerd en gecontroleerd. In 
Nederland hebben de Nederlanders niet veel behoefte aan voorspelbaarheid.  

Lange termijn vs. korte termijn 
Lange termijn denken geeft de mate aan waarin inwoners van een bepaald land op lange termijn 
denken. Duitsland trekt meer naar het korte termijn denken. Duitsland scoort hier niet hoog op lange 
termijn denken. Zo staat het land momenteel op 31 punten als het op lange termijn denken aan komt. 
In Nederland is dit 43. 
 
 
 
 
 
 
  

http://3.bp.blogspot.com/-6gFP6KYZMI0/T-SkFcFaZsI/AAAAAAAAABA/wxEPuwXgGn0/s1600/Culturen+index+1.bmp
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Conclusie Duitsland 
Over het algemeen zijn de normen en waarden in duistland een stuk strenger dan hier in Nederland.  
Nederlanders hebben vaak een vooroordeel klaar staan als het over een Duitser gaat. Zo zijn de meeste 
duisters arrogant, drinken ze veel bier, zijn ze netter gekleed etc.  
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Globalisering 
Het woord omvat drie woorden die verwerkt zijn in een woord. In globalisering komen de woorden 
globaal, mondiaal en wereldwijd naar voren.  
 
Wat houdt het in? 
Globalisering is een proces waarbij economische activiteiten een internationaal karakter krijgen. 
Ontwikkelingen op het gebied van communicatie en transport spelen hier een grote rol. Het is een 
proces waar internationale bedrijven op zoek zijn naar de gunstigste productie omstandigheden en 
nieuwe markten waar de bedrijven hun producten of diensten af kunnen zetten. Een voorbeeld 
hiervan is het uitbesteden van bepaalde activiteiten naar lageloonlanden.  
 
Hoe ziet het eruit? 
Bij globalisering word er vaak gebruik gemaakt van de gunstigste productie factoren om zo goedkoop 
en effectief mogelijk te produceren. We kunnen denken aan grote bedrijven die arbeid verplaatsen 
naar landen waar de kosten lager zijn dan in het thuisland van het bedrijf.  
 
Globalisering kent ook een ander manier van optreden. Een voorbeeld hiervan is de zwakke milieu 
wetgeving in bepaalde landen. Door geavanceerde communicatie technologieën, verbeterde 
infrastructuur en handelsbarrières die weg worden gehaald is het mogelijk om als bedrijf makkelijk te 
verhuizen naar een goedkoop land om producten te produceren.  
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Websites in Duitsland 
 
Bijna 85 procent van de Duitsers koopt niet op buitenlandse webshops. Daarnaast is een minder 
betrouwbaar ogende website een van de belangrijkste afhaakredenen van de Duitse internetters. Het 
is in je voordeel wanneer u een webshop realiseert met een geloofwaardige Duitse uitstraling. Maar 
hoe ziet deze Duitse uitstraling er dan uit? En waar moet je nog meer op letten? 

Look & Feel 
De Duitsers zijn erg gevoelig kijkend naar taal, staan er spellingfouten op de website dan haakt de 
Duitse bezoeker al snel af. Spellingfouten worden ervaren als onbetrouwbaar en dus verlies je op deze 
manier klanten. Ook is het hanteren van de juiste betaal methodes erg belangrijk. In Nederland wordt 
er bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van iDeal, deze bestaat niet in Duitsland en mocht je deze dus 
op je Duitse website hebben staan, word je al snel gezien als onbetrouwbaar.  

Formele schrijfstijl 
Duitsers zijn formeler dan wij Nederlanders. Daarom is het belangrijk dat alle teksten (website zelf, 
algemene voorwaarden, e-mails etc.) formeel zijn en dat de klant altijd met 'u' wordt aangesproken. 
Ook nemen Duitsers graag meteen telefonisch contact op, hier is makkelijk op  in te spelen door het 
telefoon nummer prominent te plaatsen. Let er wel op dat het een Duits telefoonnummer is want 
anders vinden Duitsers het niet betrouwbaar! Hieronder is de Duitse versie van Zalando te zien, daar 
zie je ook meteen in de eerste regel gelijk het gratis telefoonnummer. Bij de Nederlandse versie is dit 
niet zo.  
 

 
(Bron: zalando.de) 
 

Wetgeving 
In Duitsland hebben consumenten meer rechten dan  in Nederland, goed om te weten bij het 
vermarkten van je onderneming naar het buitenland. Dit zijn de belangrijkste regels op een rijtje: 

- Vanuit een ander land verkopen in Duitsland mag, maar je moet een in Duitsland gevestigd, 
Duitstalig klantencontact bieden. 

- Sinds 1 augustus 2012 is een 'waarschuwing'-knop verplicht voor online aankopen waaraan 
kosten verbonden zijn. 

- De klant moet een orderbevestiging ontvangen die de koopovereenkomst en de algemene 
voorwaarden bevat. 

http://www.tvcn.nl/nl/map/duitsland/
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- In de orderbevestiging moet bovendien worden vermeld dat de klant het recht heeft om de 
bestelling binnen 30 dagen na aankoop te annuleren en dat de klant het recht heeft het 
product binnen 14 dagen na levering te retourneren zonder opgaaf van redenen. 

- Online bestellingen moeten technisch gezien te corrigeren zijn. 

Zoekverkeer 
Niet alleen hebben Duitse websites een andere look & feel dan in Nederland, ook gaan Duitsers anders 
op zoek. De verschillen zijn niet groot maar Duitsers zoeken bijvoorbeeld net met een andere 
zoekwoordcombinatie. Het is dus wel zaak hier op te letten zodat niet al het budget wordt verspeelt 
aan nutteloze zoekwoorden.  
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Adverteren over de grens 
Het zoekgedrag en de Look & Feel van het bedrijf zijn dus anders. Ook de met adverteren moet hiermee 
rekening worden gehouden met de P van promotie. Er moet een optimale Duitse 
zoekwoordenstrategie worden uitgewerkt om in de natuurlijke zoekresultaten goed vindbaar te 
worden. 
Binnen het betaald zoekverkeer zullen alleen AdWords-campagnes met effectieve Duitse 
advertentieteksten goed scoren. ook zijn de Duitse regionale verschillen belangrijk en kan op 
verschillende manieren op de 16 deelstaten worden ingespeeld. Net als in Nederland wordt er in 
Duitsland ook veel gebruik gemaakt van keurmerken en vergelijkingssites. 

Keurmerken 
Het klinkt waarschijnlijk erg bekend, maar de Duitsers houden van degelijkheid en betrouwbaarheid. 
Daarom is het in Duitsland ook verstandig om je website te voorzien van een of meerdere keurmerken. 
in Duitsland zijn dat de volgende: 
Trusted Shops 
TüV s@fer shopping 
BVH-Gütesiegel 
EHI Geprüfter Online-Shop 
Internet privacy standards  

Vergelijkingssites 
Net als in Nederland zijn er in Duitsland ook diverse vergelijkingssites. Dit zijn echter wel weer andere 
dan in Nederland, Voor Duitsland zijn dit de grote vergelijkers: 
Idealo 
Ciao 
Shopping 

Conclusie 
De Duitse markt lijkt erg op die van Nederland als het gaat om Look & Feel, zoekgedrag van Duitsers 
en de adverteermogelijkheden. Wel zijn er een paar kleine dingen die in Duitsland net even anders 
lopen. Dit maakt echter wel het verschil bij het opzetten van een succesvolle strategie voor de Duitse 
markt. 
  

http://www.trustedshops.de/
http://www.safer-shoppinh.de/
http://www.versandhandel.org/bvh/leistungen/guetesiegel
http://www.shopinfo.net/
http://www.datenschutz-cert.de/
http://www.idealo.de/
http://www.ciao.de/
http://www.shopping.de/


45 
 

Social media landschap 
 
Om zaken te doen in Duitsland is het belangrijk om te weten wat daar speelt en hoe het social media 
gebruik van Duitsers is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een reden van het mindere gebruik van social media kan zijn dat Duitsers niet zo goed Engels kunnen. 
Waar wij als Nederlanders zeer actief zijn op Facebook, zullen inwoners van Duitsland hier veel minder 
mee kunnen omdat ze minder goed zijn in Engels en veel dingen niet zullen begrijpen.  
 
Communiceren in Duitsland zal iets anders gaan dan in Nederland. Zo zijn ze in ons buurland veel meer 
gewend om formeel te zijn, waar wij meteen tutoyeren. Wij zijn flexibel en denken op korte termijn. 
Duitsers plannen, analyseren, gaan door tot het helemaal goed is. De directheid van Nederlanders 
moet in Duitsland iets afzwakken, zij zijn voorzichtiger en willen geen risico’s nemen. Dit is van directe 
invloed op marketing en communicatie in Duitsland: boodschappen moeten heel anders overgebracht 
worden.  
 
In Duitsland maakt men gebruik van een aantal bekende sociale media zoals Facebook en Twitter, maar 
er zijn ook platforms die enkel in dit land gebruikt worden. Ook hier komt naar voren dat Duitsers het 
graag lokaal houden. Hieronder een overzicht. 

Facebook 
Facebook is het meest gebruikte platform in Duitsland. 72% van de Duitsers heeft een account, 
waarvan ongeveer 45% regelmatig gebruikmaakt van het platform (We Are Social, 2014).  
Er zijn een aantal verschillen tussen Nederlandse en Duitse Facebook-gebruikers. Zo zijn 
Facebookpagina’s in Duitsland erg belangrijk om interactie tussen de consument en het merk te 
krijgen. In Nederland is dit ook zo, maar wij richten ons ook veel meer op onderlinge interactie tussen 
consumenten.  
Duitse gebruikers vinden het fijn om dringende vragen op een fanpagina te kunnen plaatsen en dan 
ook snel en persoonlijk antwoord te krijgen. Nederlanders doen dit ook wel, maar bij écht dringende 
zaken zullen wij sneller de telefoon pakken en de klantenservice bellen.  
 
Nederlanders veel internationaler gericht zijn, zullen lokale merken het beter doen in Duitsland. Deze 
gebruikers voelen zich meer verbonden door bijvoorbeeld informatie te krijgen over events in de 
buurt. Ook hier kan meespelen dat Duitsers over het algemeen niet zo goed zijn in Engels: kijk maar 
naar alle films en series die nagesynchroniseerd worden. Het is dus logisch dat de lokale bedrijven het 
beter doen.  
 
Ook vinden Duitse gebruikers het fijn om input te hebben en te weten dat een merk daar ook echt iets 
mee doet en dat hun mening belangrijk is. Hier komt weer dat persoonlijke en lokale naar voren. Het 
zou dus een kans kunnen zijn voor Nederlandse marketeers om Duitse fans te betrekken in het proces 
om de Duitse markt op te komen. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het feit dat Duitse 
fans misschien wat argwanend zijn tegenover een bedrijf uit het buitenland. Het is dus een goed idee 

Bron afbeelding: We Are Social, 2014. 
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om in het Duits te communiceren en misschien iemand te betrekken bij een Facebookcampagne die 
de Duitsers kennen, om het wat dichterbij te laten komen.  
 
  

Bron afbeelding: dw.de, 2014. 
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Twitter 
Duitsers zijn erg aan hun privacy gehecht. Een platform als Twitter is daarom ook niet zo populair, 
omdat iedereen dit kan lezen. Eind 2013 had Duitsland dan ook maar 4 miljoen Twitter accounts, 
vergeleken met 3,5 miljoen accounts in het kleine Nederland. Echter bleek na het WK voetbal in Brazilië 
dat Twitter iets aan populariteit won in Duitsland. Nederlandse humor bleek aan te slaan, de vele 
bewerkte foto’s en grappen werden geretweet. Duitse grappen werden echter niet veel gemaakt.  
In Duitsland gebruiken bedrijven het kanaal vrijwel alleen om te zenden: interactie is er nauwelijks. 
Wellicht is het voor Nederlandse marketeers juist goed om de interactie aan te gaan, vooral nadat 
tijdens het WK voetbal bleek dat dit en de Nederlandse humor aanslaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xing 
Waar in de rest van de wereld LinkedIn het meest gangbare zakelijke netwerk is, heeft Duitsland Xing. 
Dit platform heeft meer dan 11 miljoen leden, waarvan er 5,3 miljoen uit Duitsland komen. De rest 
komt uit andere Duitstalige landen zoals Zwitserland en Oostenrijk.  
Net als bij LinkedIn kan men zich op Xing profileren aan de hand van een persoonlijke pagina. Het 
verschil is dat bij Xing meer mogelijkheden zijn om het profiel aan persoonlijke wensen aan te passen. 
De pagina blijft er echter wel professioneel uitzien. Ook bij Xing is het normale gebruik gratis, maar 
kost een premium account geld (het freemium verdienmodel).  
Het grootste verschil met LinkedIn is de gebruiker van Xing. Waar LinkedIn voor het grootste deel 
bestaat uit hogeropgeleiden, is dit bij Xing maar 43%.  
Bedrijven die in de Duitse markt opereren zullen dit platform zeker niet moeten vergeten. Waar 
Nederlanders voor vacatures en bedrijfsinformatie snel naar LinkedIn zullen gaan, is dit in Duitsland 
Xing. Het is dus verstandig om je als Nederlandse marketeer ook in Xing te verdiepen.  
  

Bron afbeelding: Twitter.de 
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Wer-kennt-wen 
Een ander social media platform dat veel gebruikt wordt in Duitsland, is Wer-kennt-wen (in het 
Nederlands wie kent wie). Vooral mannen en vrouwen tussen de 20-49 jaar maken gebruik van dit 
platform. Dit is een soort Facebook maar dan in het Duits. Wer-kennt-wen zou dus een geschikt 
platform zijn om op te adverteren in de Duitse markt.  

Stay Friends  
Ook dit netwerk is puur op Duitsland gericht. Het is gericht op oude contacten van gebruikers in 
stand houden. Denk aan klasgenoten, vrienden of buren van vroeger. Er wordt flink gebruik gemaakt 
van deze website en ook dit is dus een manier om te adverteren in Duitsland.  

Conclusie 
Duitsers zijn wat huiverig naar buitenlandse merken toe. Ze vinden het fijn om lokaal en in hun eigen 
taal te blijven communiceren. Marketeers moeten hier dus op inspelen door alles in het Duits te doen 
en een betrouwbare indruk te geven. Tutoyeer de klanten niet te snel, hier zijn ze in Duitsland niet zo 
van gediend.  
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Trendonderzoek 
 
Door middel van een DESTEP-analyse worden de relevante trends in Duitsland op het gebied van online 
marketing uiteengezet. Hierbij worden achtereenvolgens de demografische, sociaal-cultureel, 
technologisch en politieke factoren besproken. 

Demografische factoren  
Duitsland heeft ongeveer 80,5 miljoen inwoners. Sinds 2003 neemt de bevolking enigszins af: de groep 
50-59 jarigen neemt het meest in aantal toe (MarketScan Duitsland, 2014).  
In 2013 groeide de Duitse economie met 0,4%, in tegenstelling tot andere Europese landen die juist 
krompen. De verwachting is dat de Duitse economie de komende jaren blijft doorgroeien (EuroStat, 
2014).  
 
Duitsland is een land dat vooruitstrevend is en vaak voorloopt ten opzichte van andere landen.  
Ook qua interverbinding loopt het land voor op de rest van Europa. 84% van de populatie heeft een 
internetverbinding, vergeleken met bijvoorbeeld 58% in Italië en 83% in Frankrijk (We Are Social, 
2014). Vergeleken met Nederland, waar 90% van de bevolking beschikt over een internetverbinding, 
behoort Duitsland tot de Europese subtop. Internet wordt dan ook meer gebruikt door de 
Nederlanders. 
Als we kijken naar social media loopt Duitsland hier ook achter. Het gemiddeld aantal uren dat Duitsers 
per dag spenderen aan social media ligt ver onder het gemiddelde van de wereld (zie bijlage). Toch 
maakt 74% van de bevolking gebruik van social media, al is dat dus ‘maar’ gemiddeld 1 uur en 25 
minuten per dag.  

Sociaal-culturele factoren   
Duitsers zijn erg gesteld op hun privacy. Alles wat te maken heeft met het online zetten van hun 
privéleven zullen zij argwanend bekijken. Er zijn ook wetten in Duitsland die het moeilijk maken voor 
websites om privégegevens te krijgen. Zo is Duitsland bijna het enige land waar de nieuwe 
Facebookvoorwaarden niet van toepassing zijn. Echter vertoont dit de laatste jaren wat scheurtjes: 
steeds meer Duitsers gebruiken social media.  

Technologische factoren 
De Duitse consument gaat steeds meer online kopen. Daarom komt er vraag naar bepaalde 
betaalmethoden. Hierbij is het belangrijk om de juiste mix aan verschillende betaalmethoden aan te 
bieden.  De drie belangrijkste methoden om aan te bieden zijn betalen op factuur, PayPal en E-payment 
methoden zoals Sofortüberweisung en Giropay.  
 
Ook neemt het gebruik van Smartphones in Duitsland toe. Het eerste contactmoment (zero moment 
of truth) gaat vaak via Smartphone of tablet. Een niet goed geoptimaliseerde site kan een bezoeker 
afschrikken: zorg er dus voor dat een website goed leesbaar is via telefoon en tablet om ervoor te 
zorgen dat klanten ook naar de desktopsite gaan.  

Politieke factoren 
Duitsers zijn erg gesteld op privacy. Met het toenemende aantal social media kanalen wordt soms 
vergeten dat in de Duitse wet een strikte gegevensbescherming bevat. Daarnaast moet elke website 
een ‘Impressum’ bevatten: een colofon dat aangeeft wie eigenaar van de website en het bedrijf is en 
dat deze aansprakelijk is voor alles wat met de webshop en op de website gebeurt.  
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Bron afbeelding: Duitsemark.nl, z.d. 
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Aantrekkelijkheid van Duitsland 
 
We merken dat er in Duitsland anders wordt omgegaan met social media ten opzichte van Nederland. 
Dit heeft met meerdere aspecten te maken. Een van deze aspecten zijn dat ze in Duitsland eerder hun 
eigen taal willen blijven spreken. De meeste social platforms zijn in het Engels. De Duitsers hechten 
veel waarde aan hun eigen taal en cultuur en willen hier niet van afwijken. Alle tv zenders worden in 
het Duits uitgezonden. Dit geeft aan hoeveel waarde er wordt gehecht aan de Duitse taal.  
 
Daarnaast is het ook van essentieel belang om de benadering van een Duitse klant goed in kaart te 
brengen. In Nederland zijn we geneigd om snel te tutoyeren. In Duitsland houden ze hier niet van. 
 
De economie Duitsland is een van de sterkste economieën in Europa. Dit is goede reden om zaken te 
doen met dit land. De meeste Duitsers zijn professioneel ingesteld en meestal bereid om zaken te doen 
met de westerse buurlanden. Wat we niet over het hoofd mogen zien zijn de tradities van het Duitse 
buurland. Het is van essentieel belang om deze eigenaardigheden te begrijpen.  
 
Nog een reden waarom er zaken kan worden gedaan met Duitsland is het feit dat het voorlopers zijn 
op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er wordt veel waarde gehecht aan het milieu. Tevens 
is Duitsland de marktleider is op het gebied van het produceren van windenergie. Neem de idealen 
mee in je achterhoofd bij elke businessdeal.  
 
De internetverbindingen in Duitsland zijn up to date. Zo behoort Duitsland in de top 5 als het aankomt 
op de meeste internetverbindingen in het land. Nederland staat relatief hoger dan Duitsland. Als we 
ons richten op social media dan zien we dat Duistland toch nog ver achter loopt ten opzichte van 
Nederland. Alsnog zit de gemiddelde Duitser 1,25 uur op een social media platform.  
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1. Hoofddoel: Analyse m.b.t. strategie 
Hoe kan een winkel met zowel een fysieke winkel als een webshop hun strategie op ieder kanaal 
afstemmen? (clicks and bricks) 
Gezien de grootte van KC Tennis zal de doelgroep, welke buiten de logische tennis/sport 
specificaties, vooral gebaseerd is op het geografisch aspect, niet veel (moeten) verschillen tussen het 
online en offline kanaal. De strategie van beide zal moeten leiden naar hetzelfde doel, meer afzet 
genereren, maar de manier hoe deze het beste hiertoe aanvullen kan verschillen. Door middel van 
(bijvoorbeeld) een enquête onder consumenten kan worden onderzocht op het online kanaal juist 
informatief of functioneel dient te zijn, en welke kernwaarden hierin juist naar voren moeten komen. 
Bekende beïnvloedende factoren hierin zijn voornamelijk van psychologisch aard, het vertrouwen 
online is minder dan offline, KC Tennis doet het hierin goed door met bekende partners te werken en 
de klant door middel van reviews en keurmerken te garanderen van veiligheid.  
Het online kanaal vult dus aan op het offline kanaal, en dit is (doorgaans) terug te zien in de grootte 
van het assortiment. Door gebrek aan winkelruimte kan hier onmogelijk het volledige assortiment 
uitgezet worden, iets dat online dus aangevuld kan worden om de consument zo goed mogelijk te 
kunnen voorzien. Als laatste punt kan social media een nuttig medium zijn om zowel het offline 
kanaal als de website aan te vullen. KC Tennis gebruikt hierin reeds Facebook, door middel van 
bijvoorbeeld speciale acties kan hier echter meer uitgehaald worden en het bereik geoptimaliseerd 
worden. 

1.1 Verschillen doelgroep online en offline 
Voor veel bedrijven en organisaties zijn er wezenlijke verschillen te zien tussen de online- en 
offlinedoelgroep. Voor (een bedrijf als) KC Tennis echter, komen deze sterk overeen. Dit heeft te 
maken met een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn de grootte van het bedrijf, en hoe deze 
staat ten opzichte van de concurrentie. Met slechts een vestiging, in Oss, zal KC Tennis zich namelijk 
(vooralsnog) enkel moeten focussen op de omgeving van Oss, aangezien vooral de naamsbekendheid 
onvoldoende is om een rol van betekenis te spelen buiten deze omgeving. Op dit gebied zullen de 
meer gevestigde sportwinkels simpelweg teveel concurrerend voordeel hebben ten opzichte van KC 
Tennis. (Bijvoorbeeld ketens als InterSport en Aktiesport, of meer gevestigde online namen als 
Tennisplanet) Enkel binnen de omgeving Oss zullen er voor KC Tennis dus goede kansen liggen. Hierin 
moet dus niet (veel) gedifferentieerd worden ten opzichte van de offline strategie. (KC Tennis, 2014) 
Buiten het geografische aspect van de doelgroep is het gedrag tussen de diverse online gebruikers 
nuttig om te onderzoeken. Zijn mensen juist op zoek naar meer informatie (kenniszoekers) over 
bepaalde producten, het assortiment of de fysieke winkel (contactinformatie, openingstijden etc.), of 
hebben ze juist de intentie online aankopen te doen (functionelen). Indien hier, bijvoorbeeld door 
middel van een enquête onder de “gewone” doelgroep, een duidelijke scheiding in te zien is, kan 
ervoor gekozen worden de online marketing hier beter op toe te spitsen. (Biemans, 2015) 

1.2 Verschillen tussen online en offline strategie 
In basis hangt de online en offline strategie samen, alleen de manier waarop beide ingezet worden 
om het uiteindelijke doel te bereiken verschilt. Zodra duidelijk is waar de specifieke doelgroepen van 
KC Tennis behoefte aan hebben (zowel particulier als verenigingen e.d.) met betrekking tot het 
online medium van (voornamelijk) de website, kan een verschil gemaakt worden in de strategie. 
Mocht bijvoorbeeld duidelijk worden dat een groot deel van de doelgroep het online medium vooral 
gebruikt om informatie op te zoeken, om vervolgens mogelijk een aankoop te doen in de fysieke 
winkel, kan er bijvoorbeeld gekozen worden de aanvullende informatie op de website meer naar 
boven te verschuiven en het ‘koop-gedeelte’ minder op de voorgrond te brengen. Daarnaast kan de 
nieuwsbrief dan veel meer naar voren gebracht worden. Andersom als juist naar voren komt dat de 
website vooral interessant bevonden wordt om online aankopen te doen, kan juist meer naar voren 
gekomen laten worden dat verzending vanaf €50,- gratis is, en dat er zeer snel geleverd kan worden 
(in plaats van enkel de kleine letters in de header). Er valt in ieder geval veel te halen in de indeling 
van de website, waar specifieke zaken beter naar voren gehaald kunnen en dienen te worden.  
Bij concurrent Intersport is ook een duidelijke verschil te zien tussen offline en online strategie met 
betrekking tot de diverse franchises. De meeste winkels zijn offline gescheiden, maar opereren 
online wel via dezelfde website.  

1.3 Beïnvloedende factoren wel / niet online kopen 
Er zijn vele verschillende factoren die iemand kunnen beïnvloeden om al dan niet online te kopen, zo 
zijn gemak en snelheid bekende positieve aspecten, en wordt het gebrek aan vertrouwen veelal als 
negatief punt gezien. (Sikkenga, 2012) KC Tennis speelt goed in op de positieve aspecten door een 
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snelle levering te garanderen, en een zeer uitgebreide website biedt het gemak dat er veel keuze is. 
In het gebruik zijn weliswaar nog verbeteringsslagen te halen. In een onderzoek van het Centraal 
Bureau Statistiek zijn de volgende redenen naar voren gekomen als voornaamste redenen om juist 
niet online te winkelen; 
(Biemans, 2015)  
Risico’s zijn dus van de bekende financiële- en functionele aard, maar ook zeker psychologische 
risico’s spelen een grote rol. Hier speelt KC Tennis goed op in door het gehanteerde review systeem, 
het webshop keurmerk, en de relatief bekende partners die het gebruik voor betaling en levering. 
Concurrent Tennistoday doet dit op een zeer vergelijkbare manier op hun website, alleen 
communiceren zij dit op een meer compacte en overzichtelijke manier door.  

1.4 Verschillen assortiment 
Het online assortiment is vrijwel altijd groter dan dat in de winkel direct beschikbaar is. Veel winkels 
bieden wel de mogelijkheid deze ‘missende’ producten ook offline te verkopen. Dit komt 
voornamelijk door de relatief hoge kosten van offline schap ruimte, het is simpelweg niet rendabel 
om alle producten offline aan te bieden. Online zitten hier praktisch geen extra kosten aan 
verbonden waardoor het juist erg aantrekkelijk is om een zo uitgebreid assortiment aan te bieden 
aan de consument. KC Tennis biedt haar klanten zelfs de mogelijkheid producten die online ook niet 
beschikbaar alsnog te verkopen door contact op te nemen met de eigenaren. Dit is een stap verder 
dan de meeste webshops/winkels gaan, wat te danken is aan de relatief overzichtelijke schaal 
waarop KC Tennis actief is. (KC Tennis, 2014) 

1.5 Inzet Social media 
De inzet van social media is tegenwoordig bijna vanzelfsprekend, maar zoals bekend is het eigenlijk 
niet zo vanzelfsprekend dat dit op een succesvolle manier gebeurd. (Wiegerinck, 2015) KC Tennis is 
actief op Facebook, met 184 likes is de achterban niet groot, maar zoals gezegd is het een enkele 
vestiging met een relatief klein bereik (vergeleken met nationale spelers als Intersport en Aktiesport). 
Ook de interactie is niet erg groot, maar opnieuw, als deze wel met de relevante doelgroep is voegt 
het wel daadwerkelijk wat toe aan de onderneming. (Facebook - KC Tennis, 2015) Er wordt ook goed 
gelinkt naar de social media via de website. (KC Tennis, 2014) Meer interactie en volgers zijn 
natuurlijk wel gewenst, daarom kan gedacht worden aan acties om meer bereik te genereren (like en 
deel acties etc.). Ter vergelijking, Tennistoday heeft 656 likes en gemiddeld meer interactie 
(Facebook - Tennis Today, 2015), net als diverse franchises van Intersport (Tilburg 549likes, 
Oisterwijk 489likes, Waalwijk 849likes). Er zijn echter geen duidelijke verschillen in de strategie waar 
te nemen tussen deze concurrenten en KC Tennis. 
  



5 
 

Bibliografie 
Biemans, A. (2015, februari 26). Hoorcollege Market Sensing. 

Facebook - KC Tennis. (2015, april 21). Opgehaald van https://www.facebook.com/pages/KC-Tennis-

shop/149833158454344 

Facebook - Tennis Today. (2015, april 21). Opgehaald van 

https://www.facebook.com/tennisdenbosch?fref=ts 

KC Tennis. (2014). Opgehaald van http://www.kctennis.nl/ 

Sikkenga, M. V. (2012). Basisboek Online Marketing. Noordhoff Uitgevers. 

Wiegerinck, M. (2015). Hoorcollege Social Media. 

 
 
  



6 
 

Case 5: Avans goes international 
  

Projectgroep 4 
Said Ammeziane 
Martijn van Dinther 
Tamara Castelijns 

15 mei 2015 
Avans Commerciële Economie 

Minor Online Marketing Strategie 
Docent: A. Biemans 



7 
 

Inhoud 
Inhoud ..................................................................................................................................................... 7 

Persona's ................................................................................................................................................. 8 

Zoekwoorden Letland.............................................................................................................................. 8 

Conclusie ........................................................................................................................................... 10 

Touchpoints ........................................................................................................................................... 11 

Social media ...................................................................................................................................... 12 

Customer journey persona’s ............................................................................................................. 14 

Cross mediaal plan ............................................................................................................................ 16 

Financieel........................................................................................................................................... 19 

Cialdini ............................................................................................................................................... 20 

Bronvermelding ................................................................................................................................. 21 

 
  



8 
 

Persona's 
 

 
 

Zoekwoorden Letland 
Hieronder is een lijst te vinden voor mogelijke zoekwoorden die Letse studenten gebruiken bij het 
zoeken naar internationale studies en met name International Business and Management Studies en 
International Financial Management. 
Engels 

Algemeen IBMS IFM 
Study in holland International business and 

management studies 
International financial management 

study in The Netherlands study international management study financial management 

Study Avans   

Avans   

Erasmus   
Avans university   

   

 

Lets 
Algemeen IBMS IFM 

Niet bekend Starptautiskās biznesa un vadības 
studijas 

Starptautisko finanšu vadība 

Pētījums Nīderlandē studēt starptautisko vadību studēt finanšu managementt 

pētījums Avans   

Avans college   

   

   

   

 

Engels 
Zoekwoorden Vindbaarheid avans (ibms ifm) 

  

study in The Netherlands Niks te vinden over Avans hogeschool met de 

bijbehorende studies op de eerste 5 pagina´s. 

Study Avans Avans wordt hier goed gevonden, echter zou Avans 

hier zelf voor een landingspage kunnen zorgen. nu 

komen letse studenten meteen op de nederlandse 

homepage uit, daar hebben ze gewoonweg niks aan. 

ik zie dat de landingspage er wel is maar die wordt 

hier niet gevonden. 

Avans Avans wordt goed gevonden. echter blijft hetzelfde 

verhaal als hierboven bestaan. Ook worden er een 

paar internationale organisaties gevonden die gericht 

zijn op internationaal studeren. dit is erg positief.  

Avans university Zie bovenstaande zoekwoorden 

International business and management studies (avans) Alle concurrenten zijn beter vindbaar, denk hierbij 

aan: 

- Amsterdam universiteit 

- Den haag universiteit 

- Rotterdam universiteit 

- Fontys 

Als we Avans erbij typen komen alleen de 

nederlandse pagina's tevoorschijn. terwijl het gaat om 

Letse studenten. 
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study international management Zie: (international business and management studies) 

study financial management Bij financial management zijn alleen de opleidingen 

en instituten uit andere landen te vinden. 

study abroad Alleen andere landen te vinden en persoonlijke 

verhalen. 

 

Lets 
Zoekwoorden Vindbaarheid avans (ibms ifm) 

Pētījums Nīderlandē Niks over studeren, enkel nieuwsberichten etc.  

pētījums Avans Geen goed zoekwoord volgens de letse zoekmachine, 

er verschijnen maar 3 resultaten die niks te maken 

hebben met dit onderwerp. 

Starptautiskās biznesa un vadības studijas (avans) De belangrijkste organisatie die hier wordt gevonden 

is Riseba, dit is een instantie die zicht bezig houd met 

internationaal studeren. misschien kan Avans hier bij 

aansluiten. het lijkt namelijk een belangrijke speler. 

Ook wordt De Letse universiteit gevonden. Na het 

erbij voegen van Avans wordt de vindbaarheid niet 

veel beter. Avans lijkt niet te bestaan in Letland. 

studēt starptautisko vadību Avans wordt hier bovenaan gevonden als een partner 

van de europese commissie. op deze site wordt met 

name europese erasmus beurs geregeld. Voor de rest 

komt avans hier niet terug.  

Starptautisko finanšu vadība (avans) Ook hier wordt de Riseba met verschillende pagina's 

weergegeven, dit getuigd dat deze organisatie 

belangrijk is voor de Letse studenten. ook worden 

een aantal Letse universiteiten genoemd. Na het 

bijvoegen van Avans word Avans nog steeds niet 

gevonden met bijbehorende studies. 

Avans college Geen relevante informatie te vinden in Google zelfs 

niet over Avans hogeschool in het algemeen.  

studēt ārzemēs Avans wordt hierbij niet direct gevonden wel wordt 

via overkoepelende organisaties gepraat over Avans 

en Avans is dus zichtbaar.  
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Conclusie 
Avans wordt slecht gevonden op bovenstaande zoekwoorden. Dit kan komen doordat studenten 
anders zoeken of omdat Avans slecht hier op heeft ingespeeld. Wel worden een aantal belangrijke 
organisaties gevonden die zich inspannen voor studeren in het buitenland. Voor Avans zou het slim 
zijn om hier contact mee op te nemen voor een mogelijke samenwerking. Ook worden concurrenten 
gewoonweg beter gevonden dan de studies van Avans. 
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Touchpoints 
 
Alle mogelijke manieren waarop Avans Hogeschool in aanraking zou kunnen komen met Sergej 
Pavlovics en Tatjana Virjasova.  (2 personas in letland) 
 
We zouden Tatjana Virjasova  het beste kunnen benaderen via de kanalen dieTatjana momenteel al 
gebruikt. De persona Tatjana woont  net buiten de stad Riga waar de meeste studenten zijn 
gevestigd. Tatjana maakt vaak gebruik van het openbaarvervoer, de fiets of leent een auto.  Tatjana 
heeft een bovengemiddeld  inkomen, want ze werkt hiernaast ook nog in een bar en word financieel 
bijgestaan door haar ouders.  Daarnaast gaat de studente regelmatig op stap met haar vrienden en is 
ze erg actueel. De krant die gelijk staat aan de telegraaf in Nederland is in Letland de Diena. Tevens is 
de student actueel op het sociale web. Draigiem is een social netwerk site in Letland. Tatjana is 
bekend met alle populaire app’s  zoals linkedin, facebook, twitter, instagram snappchat etc.  
Daarnaast bekijkt de jonge tiener vaak de programma’s MTV en allerlei andere jongeren 
programma’s.  Hoe komen we in contact met deze personas?  De tijdschriften die er erg vaak worden 
gelezen door de jongeren zijn de fashion bladen. Vogue is een blad wat vaak word gelezen onder 
deze doelgroep.  
 
Sergej Pavlovics 
De doelgroep die we in Letland willen benaderen voldoen aan de criteria waarin Sergejs pavlovics 
aan voldoet.  De  achttien jarige jongeman is een sporter die wel houd van een wedstrijd ijshockey. 
Sergejs is een zoon van een alleenstaande moeder en helpt haar vaak. Sergejs houd van reizen en 
heeft daarnaast ook nog een eigen auto. Hij studeert aan de Secondairy  school no. 6 te Letland in 
Daugavpils en werkt bij een privébank waar hij zijn geld verdiend. Sergejs is een andriod gebruiker en 
zit daarnaast ook vaak op social media(twitter). Sergejs is te bereiken European hit radio en de 
favoriete radio zender waar de meeste jongeren naar luisteren.  
 
 Via welke kanalen bereik je de potentiele geintreeseerde in Avans? 

 Social media 

 Mode tijdschriften 

 Mobiel bereikbaar 

 Radiokanalen (european hit radio) 

 Tv 

 Uitgaansleven 
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Social media 
 
De personas in Letland zijn een jonge man en meid die met de tijd meelopen en vaak gebruik maken 
van social media. 
  
Luisteren(monitoren) 
Wat word er over avans gezegd op social media sites in Letland? 
Op Draugiem.lv word veel gepraat door studenten die hun ervaringen kwijt kunnen op de social media 
websites. Zo zijn er verschillende persona’s die hun verhaal kwijt kunnen op de site. Het zal van 
essentieel belang zijn dat Avans ook actief mee zal moeten participeren om de naam Avans bekender 
te maken. Belangrijk is om te weten of er over Avans gepraat word en wat er precies word gezegd. Zo 
is draugiem.lv n Social media site waar men elkaar beter kan leren kennen. De bekende platformen die 
wij hier in Nederland hebben worden ook gebruikt in Letland. Linkedin, facebook, instagram, Adme, 
Pinterest en Snappchat zijn bekende site die vaak worden gebruikt. 
  
Reageren en participeren 
Momenteel bestaat er een Facebook pagina waar allerlei zaken worden besproken die te maken 
hebben met het studeren in Nederland. Unify Studijas Holande is de naam van de pagina waar men 
over allerlei zaken kan meepraten als het aankomt op het studeren in Nederland. Het is belangrijk om 
als school actief mee te participeren in verschillende discussies die op het platform gevoerd 
worden.  link https://www.facebook.com/unify.studijasholande?fref=ts 
  
Hoe word er op social media kanalen gereageerd op avans? 
Er word op Facebook niet echt gepraat over Avans. We zien verschillende logo’s van Avans voorbij 
komen maar er word niet echt gediscussieerd. Alle hogescholen en universiteiten staan op het 
platform. 
  
Initiëren/zenden 
ZYQ personal students from Latvia is een facebook pagina waar een aantal studenten uit Letland lid 
van zijn. Er worden geen discussie of polls getoond. Het is een facebook pagina dat door studenten in 
opgezet en ook door studenten beheerd word. Er word al wel veel gesproken in op social media over 
het studeren in Nederland. Alleen valt het op dat Nederlandse scholen zich niet echt richten op dit 
soort landen. Op Draugiem.lv staat geen enkel Nederlandse instelling die een onderwerp bespreekt of 
studenten probeert aan te trekken.  
 
Meten 
Aan de hand van het sociale medium is het voor avans mogelijk om te meten hoeveel en hoevaak er 
word gepraat over avans. Zo kan er gemeten worden met het aantal likes of het aantal gestarte 
discussies. Op de website van Avans zelf zelf aan ook recencies van scholieren uit andere landen. Onder 
het kopje Studieprogram op de website van Avans staat een stuk dat door een Letse student is 
geschreven.   
 
Ook op studyfinder.nl staat Avans hogeschool wel op de site mochten er internationale studenten 
opzoek zijn naar een studie in Nederland. Alles hogescholen en universiteiten staan op deze site in 
overzichtelijk naast elkaar. Ook op http://www.eduniversal-ranking.com/business-school-univ... staan 
alle universiteiten onder elkaar opgesomd en beoordeeld.   
 
B. Verschil tussen Avans en andere onderwijs concurrenten in Nederland. 
We zien dat er verschillende website bestaan waar Nederlandse onderwijsinstellingen overzichtelijk 
naast elkaar staan. Op http://www.bachelorsportal.eu/ zijn alle universiteiten en hogescholen in kaart 
gebracht. Zo kan elke student uit het buitenland inzicht krijgen in de verschillende 
studiemogelijkheden in Nederland. Het verschil tussen Avans en alle andere hogescholen zit het in de 

http://draugiem.lv/
https://www.facebook.com/unify.studijasholande?fref=ts
http://www.eduniversal-ranking.com/business-school-univ
http://www.bachelorsportal.eu/
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studieaanbod. Niet elke school kan alle programma’s aanbieden. Op basis van de keuze van de Studie 
word er een school gekozen.  
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Customer journey persona’s  
 
Hieronder is kort de customer journey van de persona’s beschreven. Hierbij is een onderscheid 
gemaakt tussen de potentiële IBMS student en de potentiële IFM student. Beide beginnen rond hun 
14e met de oriëntatiefase.  
 
Persona 1: Tatjana 
Tatjana komt uit een gezin die wat minder te besteden heeft. Zij hoort van de mogelijkheid om in het 
buitenland te studeren op school. Hier vertellen ze dat dit veel mogelijkheden biedt voor de toekomst. 
Omdat Tatjana heel ambitieus is wil ze dit gaan onderzoeken. Daarom praat ze erover met vrienden, 
haar ouders, school en daarna gaat ze zoveel mogelijk informatie opzoeken op internet. Vervolgens 
gaat ze naar een informatieavond op school, waarna ze nog onderzoek doet naar mogelijkheden om 
een scholarship te krijgen. De negatieve uitkomst hiervan kan zijn dat ze het niet doet omdat ze het 
niet kan betalen, de positieve uitkomst kan zijn dat ze zich inschrijft voor de opleiding International 
Business and Management Studies.  
 
Persona 2: Sergejs 
Sergejs komt uit een wat rijker gezin. Zijn ouders hebben zelf vroeger in het buitenland gestudeerd, hij 
krijgt dit dus al mee vanuit thuis. Vervolgens gaat hij navragen op zijn school wat de mogelijkheden 
zijn om in het buitenland te studeren. Zijn ouders hebben veel geld, hij weet dus al dat hij de opleiding 
kan betalen.  
De enkele vragen die hij nog heeft stelt hij aan de school waar hij naartoe wil. Vervolgens schrijft hij 
zich in voor de opleiding International Financial Management.  
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Daarnaast is ook een customer journey met een negatieve uitkomst opgesteld.  
 
Persona 1: Tatjana 
Tatjana komt uit een gezin die wat minder te besteden heeft. Zij hoort van de mogelijkheid om in het 
buitenland te studeren op school. Hier vertellen ze dat dit veel mogelijkheden biedt voor de toekomst. 
Omdat Tatjana heel ambitieus is wil ze dit gaan onderzoeken. Daarom praat ze erover met vrienden, 
haar ouders, school en daarna gaat ze zoveel mogelijk informatie opzoeken op internet. Als ze deze 
informatie niet kan vinden of er is niet genoeg te vinden naar haar zin, zal ze haar customer journey 
staken. Vervolgens gaat ze naar een informatieavond op school, waarna ze nog onderzoek doet naar 
mogelijkheden om een scholarship te krijgen. De negatieve uitkomst hiervan kan zijn dat ze het niet 
doet omdat ze het niet kan betalen, de positieve uitkomst kan zijn dat ze zich inschrijft voor de 
opleiding International Business and Management Studies.  
 
Persona 2: Sergejs 
Sergejs komt uit een wat rijker gezin. Zijn ouders hebben zelf vroeger in het buitenland gestudeerd, hij 
krijgt dit dus al mee vanuit thuis. Vervolgens gaat hij navragen op zijn school wat de mogelijkheden 
zijn om in het buitenland te studeren. Zijn ouders hebben veel geld, hij weet dus al dat hij de opleiding 
kan betalen. Ook hier geldt als hij niet genoeg informatie kan vinden, zal hij afhaken.  
De enkele vragen die hij nog heeft stelt hij aan de school waar hij naartoe wil. Als hij deze school niet 
kan bereiken, kan dit ook een negatieve uitkomst op de customer journey hebben.   
 
 
 
 
 
  



16 
 

Cross mediaal plan 
 
Om de personas te bereiken is er een cross mediaal plan opgezet. Omdat het bereiken van de IBMS en 
de IFM student niet heel anders is, hebben we één plan voor beide opleidingen opgesteld.  
 
Doelstelling 
Avans Hogeschool heeft een Meerjarenbeleidsplan gemaakt waarin staat waar ze voor staat en waar 
ze naartoe zou willen groeien. Deze crossmediale campagne heeft dan ook tot doel om de inkomende 
mobiliteit van buitenlandse studenten te bevorderen, en wel van de Letse scholier die een vierjarige 
opleiding International Business and Management Studies of International Financial Management gaat 
volgen. Met dit plan zullen de potentiële studenten en Avans Hogeschool dichter bij elkaar gebracht 
worden, wat uiteindelijk zal leiden tot meer instroom van Letse studenten aan deze opleiding. 
Daarnaast moet de merkbekendheid van Avans Hogeschool vergroot worden en de angst 
weggenomen om in een land te gaan studeren waarvan ze de taal niet spreken.  
 
Positionering  
De positionering die uitgevoerd wordt is de tweezijdige positionering. Hierbij worden functionele 
producteigenschappen, zoals de voordelen van het studeren in Nederland dan wel Avans Hogeschool 
en de betere arbeidskansen, verbonden met waarden van de consument. Dit houdt de ervaring die het 
studeren in het buitenland oplevert in.  
 
Propositie  
Avans Hogeschool: biedt een onvergetelijke ervaring in Nederland.  
 
Strategie 
Om Avans Hogeschool meer bekendheid te geven en ervoor te zorgen dat meer Letse scholieren zich 
in gaan schrijven voor de opleiding, is het belangrijk om een bepaalde strategie aan te houden.  

- Nederland aanprijzen als hét land waar je moet gaan studeren 
- Voordelen noemen die het aantrekkelijk maakt voor potentiële studenten om interesse te 

krijgen in studeren aan Avans Hogeschool 
- Zowel Russisch als Lets gebruiken in de communicatie: het Engels van Letse mensen is vaak 

heel slecht, vooral op de middelbare school. Door in het Engels te communiceren zal dit 
afschrikken. Daarnaast gebruiken inwoners die van oorsprong niet Lets zijn, vaak het Russisch 
als moedertaal. Om beide groepen aan te spreken, dienen zowel het Lets als het Russisch 
gebruikt te worden. 

- Duidelijk beeld creëren van het studeren in Nederland 
 
Concept 
Om het studeren in Nederland en specifiek aan Avans Hogeschool te stimuleren onder de doelgroep 
wordt een marketingcampagne ontwikkeld. Hierbij zullen Letse studenten die al in Nederland 
studeren, of gestudeerd hebben, centraal staan. Dit omdat veel Letse scholieren het maar een eng 
idee vinden om in het buitenland te studeren. Vooral de taal en het Engels spreken is een grote 
barrière. Door ervaringen uit te wisselen zullen zij vertrouwen krijgen in Avans Hogeschool en 
enthousiasme kweken voor het studeren in Nederland.  
Centraal hierbij staat: “Ik kan het, dus jij kan het ook!” Hierbij richten we ons vooral op het warm 
maken van scholieren, maar daarnaast wordt er ook informatie geven over praktische zaken rondom 
het studeren in Nederland.  
 
Inzet on- en offline marketingcommunicatieinstrumenten 
Online 

- Landingspagina  
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De basis van de campagne is een landingspagina op de website van Avans. Op dit moment is 
het nog best wel zoeken om informatie te vinden over het studeren in Nederland aan de Avans. 
Door één actiewebsite te maken, gelinkt aan de gewone website van Avans, kunnen potentiële 
studenten alle informatie op één plek vinden, gericht op hun land. Deze website kan dus de 
basis zijn om verschillende landen aan te spreken, door middel van een knop waarbij men de 
taal kan kiezen. Op deze manier wordt de site ook makkelijker vindbaar in Google. 

- Facebookpagina 
Op de internationale Facebookpagina kunnen (potentiële) studenten ervaringen uitwisselen. 
Ook worden hier links geplaatst naar de blog. 
Via Facebook zal een campagne opgestart worden. Hierbij worden gesponsorde berichten 
geplaatst vanuit de Facebookpagina, met bijvoorbeeld lijstjes waarom je in Nederland moet 
gaan studeren of de verschillen tussen een Let en een Nederlander. Omdat dit niet informatief 
is maar ook leuk om te lezen, zullen potentiële studenten hier sneller op klikken. Vervolgens 
komt na het artikel een stuk informatie over studeren aan de Avans.  

- Draugiem.lv 
Omdat de Letse bevolking niet alleen op Facebook aanwezig is maar voor een groot deel op 
Draugiem.lv, wordt hier ook op geadverteerd. Dit werkt op ongeveer dezelfde manier als 
Facebook, er kan specifiek op bepaalde doelgroepen gericht worden. Ook hier zullen we dus 
gesponsorde berichten inzetten. 

- Blog 
Op de actiewebsite is een blog te vinden. Hierop plaatsen studenten die al studeren aan de 
Avans hun ervaringen. Omdat Letse scholieren zoveel mogelijk informatie willen vinden over 
hoe het is om in het buitenland te studeren, zal deze pagina ze erg aanspreken.  

- SEO/SEA 
Door middel van SEO en SEA en het instellen van de zoekwoorden die bij ons onderzoek naar 
voren zijn gekomen, zal de actiewebsite bovenaan komen te staan als studenten zoeken naar 
bepaalde woorden.  

- Nieuwsbrief 
Op zoveel mogelijk middelbare scholen wordt een nieuwsbrief gestuurd. Hierin staan leuke 
weetjes over Nederland, maar ook ervaringen van Letse studenten die aan de Avans studeren. 
Zij raden het studeren aan. Vervolgens wordt doorverwezen naar de website en de 
Facebookpagina.  

 
Offline 

- Photobooth 
Als eyecatcher zullen op middelbare scholen op het schoolplein Photobooths geplaatst 
worden. Hier kunnen studenten op de foto met een typisch Nederlandse achtergrond, met 
attributen die Nederlands zijn. Denk hierbij aan klompen, bitterballen, molens, Delfts blauwe 
tegeltjes, kaas etc. Hier komt dan een polaroid foto uit, waarop informatie staat over de 
opleiding en een verwijzing naar de website en Facebookpagina. Op de achterkant wordt 
daarnaast beschreven waarom een scholier in Nederland zou moeten studeren.  
Omdat dit in eerste instantie meer om de fun gaat dan het informatieve, worden leerlingen 
sneller geneigd plaats te nemen in de photobooth. Vervolgens worden ze enthousiast gemaakt 
voor een studie in het buitenland.  

- Posters  
Op scholen zullen posters gehangen worden waar ook weer verwezen wordt naar het studeren 
in Nederland. Hierop staan bijvoorbeeld de vooroordelen leuk uitgebeeld, waarna ook weer 
doorverwezen wordt naar de website en Facebookpagina.  
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Financieel 
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Cialdini 
 
Sociaal bewijs 
Een van de meest krachtige beinvloedwapens is de sociale bewijskracht. Men wil nou eenmaal wat 
graag erbij horen. 'Als iedereen het doet, dan zal het wel goed zijn'. Dit geld al helemaal in onzekere 
situaties. Voor Avans kan dit overtuigingsprincipe  erg belangrijk zijn. Het kan de onzekerheid over 
studeren in het buiteland voor Letse studenten wegnemen. Goede verhalen van andere studenten die 
dit hebben gedaan kan zorgen voor meer studenten en een betere naamsbekendheid. 
 
Autoriteit 
Autoriteit is een ander belangrijk beïnvloedwapen volgens Cialdini. Een autoriteit neemt een de 
onzekerheid weg en creëert  een gevoel van vertrouwen. Voor Avans kan dit een erg belangrijke factor 
zijn. Het is dan ook verstandig voor Avans zichzelf voor te stellen als partner van een bekende 
organisatie in Letland. Op deze manier zullen Letse studenten Avans eerder vertrouwen en kiezen voor 
Avans met betrekking tot hun buitenlandse studie. 
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