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1. Zoekmachines, zoals Google 

• 80% van alle internet bezoeken begint met een zoekopdracht. 

• 67% van het online zoekgedrag wordt gedreven door offline 

communicatie. 

• 68% van alle internetters maakt kennis met een merk via zoekmachines. 

 

 

 

2. Social media 

• Zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, Hyves, YouTube 

• 72% van alle mensen maakt actief gebruik van 1 of meerdere netwerken 

3. Blogs, meer dan 200m met vaak zeer goede informatie 

• Je bezoeker leest niet meer standaard artikelen, maar schrijft zich in voor 

RSS feeds van goede blogs. 

 

 

4 miljard mensen zoeken informatie 

 

Stem on- en offline communicatie op elkaar af! 



Wat kochten mijn vrienden? 



Deel aankopen voor je betaalt 

• eerst je vrienden vragen of ze het mooi vinden, dan 

pas kopen. 



Persoonlijke aanbevelingen 

• Via linkedin kan je een persoon aanbevelen 

• Via linkedin en facebook bedrijven aanbevelen 

• Met Zoover kun je vakantie beoordelen 

• !! Hiermee krijgt de klant ook macht  

 



OPEN 

COMMUNICEREN 



Mobiele apparaten managen het 

gezinsleven 

– Agenda’s kinderen: Zwemles, hockey, tennis, ballet. 

– Boodschappenlijst 

– Recepten en kookvoorbeelden 

– Huiswerk: ik zie dat je de taken van vandaag nog niet hebt 
gedaan. 

– Sociale netwerken  

– Betalingen aan de bank 

– Opmaat aanbiedingen van adverteerders in je eigen sociale 
domein 

– Samen spellen doen 

– Messaging 

– Foto en video sharing en video chat 

– Etc.…. 

 



Alles wordt mobiel.  

Maar.. We ruilen privacy in voor apps en 

toegang 



Op afstand verwarming thuis 

aanzetten 



Medicatie en zorg 

Pillendoosjes geven een alarm als de patient zijn 

dosering niet tijdig neemt. Daarna volgt een alarm 

melding bij de dienstdoende hulpverleners.  



Barcode en QR 





Alles is gratis? 

• Muziek downloaden? maar dan wel reclame 

• Bushokjes JCDecaux?  

• Metro/Spits kranten? 

• Gillette scheerhouder? Verdienen op mesjes 

• Printers? Verdienen op cartridges 

• Probeerversies? Na gebruik volgt koop 

• ‘Light’ versie van diensten? Betalen voor extra’s 

Conclusie: Businessmodellen veranderen.  



1. De juiste communicatie: weten wat je klant zoekt 

 

2. Op de juiste plaats: weten waar hij zit 

 

3. Met de juiste link: weten waardoor hij doorklikt 

 

4. Naar de best converterende landingspagina: weten wat 

hem tot kopen doet besluiten 
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Familiebedrijven Katwijk e.o. selectie 

Maar ook:     

Ouwehand Bouw      Schuitemaker 

Van Rhijn Bouw hotel     Noordzee 

De Leeuw  van Maanen 

Meyvogel  KBM 

Technivo  Oostingh 

De Mooij  Botermans    etc 

Sinds 1748 

Sinds 1956 

Sinds 1958 

Sinds 1949 



Rijnsburgse ‘gezegde’ 

Als je een autootje heb dat niet te veel kost 

Een vrachie kan laden voor niet te duur. 

Een wijkie weet te vinden waar niemand komt 

Een zuinig wijffie heb die niet te veel spendeert 

De belasting je niet weet te vinden 

Ken je er de eerste 25 jaar nog niks van zeggen. 

 


