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Er zijn heel weinig sectoren die in de voorbije maanden niet overhoop gegooid 
werden door het coronavirus. Maar sommigen toch meer dan anderen. Daartoe 
behoort ook de detailverkoop, die geëxperimenteerd heeft met compleet nieu-
we manieren om online te communiceren, targeting en data-analyse.
Op het gebied van de programmatic advertising wordt het ontleden van de ver-
zamelde data, om zo de leefwereld van de klanten te begrijpen, stilaan de norm 
van “slimme” bedrijven. Maar een onderzoek van het bureau PwC targeting en 
data-analyse in werkelijkheid naar de tussenpersonen in de sector gaat.
Na onderzoek van een groot aantal programmatic advertising advertenties, 
die de gebruikers bij hun hele online parcours moeten volgen, wijst de studie 
op een gebrek aan transparantie bij een markt die op 100 miljard Britse pond 
geschat wordt!
Een heuse atoombom, die alle beloften doet ontploffen van een technologie 
waarvan beweerd werd dat die echt helemaal traceerbaar en transparant zou 
zijn.
Volgens PwC “ontvangen de uitgevers slechts de helft van het geld dat de gro-
te merken zoals Unilever en Nestlé uitgeven voor hun digitale advertenties”.
Het onderzoek, dat de kosten blootlegt die de technologiebedrijven en scha-
duwachtige tussenbedrijven incasseren, is het eerste dat zich ernstig buigt 
over de interne werking van een markt van 2 miljard Britse pond op het Ver-
enigd Koninkrijk, en ongeveer 100 miljard pond wereldwijd.

De onderzoekers hebben niet alleen vastgesteld dat de helft van de uitgaven 
van een merk voor digitale marketing opgeslorpt werd vooraleer zij de uitgever 
bereikten, maar ontdekten ook dat bijna een derde van deze kosten voor het 
plaatsen van advertenties helemaal niet traceerbaar zijn.
Hierbij dient wel gezegd te worden dat de grote adverteerders en uitgevers al 
lang vroegen om dit onderzoek. Zij beklaagden zich immers regelmatig dat zij 
benadeeld werden door de vele dienstverleners die in deze geautomatiseerde 
reclame tussenkomen.
Aan het onderzoek deden een vijftiental merken mee, waaronder Disney, Uni-
lever en Nestlé, naast tech bedrijven zoals Google Display & Video 360 en Ad 
Manager, Amazon Advertising en Rubicon Project.
Volgens Phil Smith, CEO van ISBA, de professionele organisatie van Britse ad-
verteerders die aan de oorsprong ligt van dit explosief bericht, “is de markt 
vrijwel hermetisch afgesloten”. En de erosie van de waardeketen van de im-
pressies zou zelfs eerder groeien zodra men tracht die af te breken.
Nog opmerkelijker is dat 15% van de niet-traceerbare uitgaven als “onthut-
send” genoemd worden door de promoteren van het onderzoek, die aandrin-
gen op de behoefte om de sector transparanter te maken.
De cijfers spreken voor zich: van de in totaal 267 miljoen online geplaatste ad-
vertenties kon slechts 31 miljoen in volledige context geplaatst worden.
Conclusie: van elke Britse pond die door een adverteerder uitgegeven wordt, 
gaat ongeveer de helft naar een uitgever, ongeveer 16% naar een advertentie-
platform, 11% naar andere technologiebedrijven en 7% naar agentschappen. 
Gemiddeld is 15% onvindbaar, een cijfer dat zelfs 83% bereikt in bepaalde spe-
cifi eke gevallen. Een discrepantie die verklaard wordt door onzichtbare kosten, 
doorverkoop tussen leveranciers van advertentietechnologie en bepaalde uit-
wisselingstransacties.
Het onderzoek van PwC mag dan al de digitale advertentiemarkt aan het wan-
kelen brengen, maar Jon Mew, CEO van IAB UK; nuanceert de bevindingen. 
Hij wijst erop dat programmatic advertising een “complex” domein blijft dat 
afhankelijk is van “vele techbedrijven om te kunnen werken”.
Aan u om uw conclusies te trekken.
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25-26-27 AUGUSTUS

GENIET VAN DE ZOMER OM JE 
VAARDIGHEDEN TE VERSTERKEN

Ik vond het zeer interessant, goede lesgever ook. De locatie is zeker OK. 
De opleiding heeft zonder twijfel aan mijn verwachtingen voldaan: veel inspiratie 
opgedaan, aantal heel handige, praktische tips gekregen Ik ben blij dat ik erbij was, 
tevreden dat ik zaken heb bijgeleerd, goesting gekregen om er zelf meer mee te doen. 

Peter - Acticom

Wij heten u welkom op 25, 26 en 27 augustus 2020 voor de Summer School!  

Dit nieuwe programma is gebaseerd op de expertise van 6 gespecialiseerde legevers. Het dekt uitgebreide onde-
rwerpen, zoals publiciteit op de sociale netwerken, e-reputatie, marketing automation en het uitstippelen van een 
digitale strategie. Deze drie intensieve dagen zullen zowel uw kennis aanscherpen als de resultaten van uw be-
drijf een boost geven! Kies de dag die u interesseert, en neem deel aan twee opleidingen voor de prijs van één 
(€490€ + btw). Of profiteer tot 30 juli van ons early bird aanbod: 6 OPLEIDINGEN VOOR SLECHTS €990 + btw !

De veiligheid en gezondheid van onze deelnemers komt op de 
eerste plaats. Daarom volgen we natuurlijk de richtlijnen van 
de overheid. Als gevolg hiervan wordt de toegang tot de Sum-
mer School beperkt en het principe ‘first-come, first-served’ 
wordt gehanteerd!

Vragen ? Neem contact op met Camille Mokeddem

https://www.digitalmasterclass.be 

3 DAGEN INTENSIEVE DIGITALE OPLEIDINGEN

TRIBES LOUISE (LOUISALAAN 279) 
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index adverteerders
Adjust 14 I Clicktrust 30 I D-AIM 28 I Dentsu Aegis Network 34 I Emakina C2 I Knewledge 27
Outbrain 32 I StoryMe C3

edito  3.  

epeople  7. 

fastfacts  10.  

barometer  12.

profi le  14.

Hoe breek je de codes van het digitale 

agentschap met Adjust? 

dossiers  
16. Covid-19 : wat zijn de gevolgen 
voor de Belgische digitale sector?         

De economische impact van de Co-
vid-19-gezondheidscrisis was erg snel 
en bruut voor de Belgische economie 
als geheel. Alle sectoren werden op 
een of andere ma- nier getroffen met 
een daling van de verkoop, of zelfs de 
volledige stopzetting van de activitei-
ten van de merken die de e-commerce 
verwaarloosden, en dan vooral de 
kleinste ondernemingen die niet vol-
doende cashfl ow hadden om een cri-
sis het hoofd te bieden. Tegelijkertijd 
ontstonden er echter nieuwe zakelijke 
mogelijkheden en veranderingen in 
de communicatiestrategieën. Een 
analyse. 

22. Hoe vernieuwt e-commerce in 
tijden van crisis       

E-commerce bleef in België recent nog 
wat achter, maar het is een belang-
rijke economische pijler geworden 
tijdens de Covid-19-crisis. Dankzij deze 
‘onverwachte meevaller’ kon de online 
verkoopsector mee profi teren en een 
grote overwinning binnenhalen. De on-
gekende omvang van de pandemie heeft 
het koopgedrag van de consumenten en 
de organisatie van de bedrijven immers 
fundamenteel veranderd. In recordtijd 
zijn er veel uitdagingen ontstaan op alle 
gebieden van de toeleverings- keten 
als gevolg van de explosie van thuisle-
veringen, personeelstekort en nieuwe 
consumentenverwachtingen. Bedrijven 
hebben snel moeten leren omgaan met 
deze nieuwe realiteit. Verschillende 
e-commercedeskundigen maken de 
balans op van de nieuwe oplossingen 
die zijn ontstaan en de uitdagingen die 
in het verschiet liggen. Verder delen ze 
hun voorspellingen voor de economische 
wereld na Covid-19. Een analyse van 
een sector in volle mutatie. 

36. AI centraal bij de transformatie van 
bedrijven: maar is die artifi ciële intelli-
gentie (nog) beperkt?  
Naast het coronavirus is artifi ciële 
intelligentie een van de grote trending 
thema’s. Iedereen werd al geconfron-
teerd met concrete applicaties en vele 
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bedrijven bevestigen dat zij er een be-
roep op doen. Maar gaat het daarbij wel 
altijd om echt intelligente toepassingen? 
Veronique Van Vlasselaer, Customer 
Advisor Decision Science bij SAS, gaat 
met kennis van zaken dieper in op wat 
dit vage concept voor gewone mensen 
betekent en op wat men vandaag al kan 
doen dankzij AI. Een analyse.  

focus 
21  Reset
30  Ad fraud verminderen is een   
 no-brainer optimalisatie 
31  De groei van RAAK 
32  Outbrain: het native tegengewicht  
 voor Google en Facebook 
40  Een Programmatic Summit in 
 100% interactief formaat! 

publireportage  
34.  The Brand Recovery Series 

case 
28. AI kondigt het einde aan van 
 ‘marketingcampagnes’ en laat toe 
 om rekening te houden met de 
 eigenheid van elke consument 

services 
41.  Telenet, Be Connect, ...
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SYLVIE IRZI VERLAAT IPG 
MEDIABRANDS
Na negen jaar bij IPG Mediabrands 
zal Sylvie Irzi aan het einde van het 
eerste semester 2020 haar functie 
als CEO Belux neerleggen. In overleg 
met Julius Minnaar, de CEO van IPG 
Mediabrands Benelux sinds 1 april, zal 
ze nog een paar maanden de bureaus 
van de groep blijven begeleiden voor 
een aantal projecten in verband met 
technologie en automation, maar ook 
voor rekening van bepaalde klanten.
“Ik ben bijzonder trots op het werk dat 
al onze teams verzet hebben de afge-
lopen tien jaar”, zegt ze.  Ze verklaart 
dat ze al geruime tijd de ambitie koes-
tert een internationale functie op te 
nemen: “Het is het juiste moment om 
me aan deze zoektocht te wijden, liefst 
binnen een internationale, technolo-
gisch georiënteerde structuur, omdat 
technologie me altijd al geboeid heeft, 
zeker als ze ten dienste staat van de 
mens en de verbetering van zowel ons 
dagelijks leven als onze samenleving.”

CLICKTRUST RSTERKT TEAM
Sinds eind maart kwamen twee nieu-
we talenten met ervaring aan boord 
bij het Brusselse CLICKTRUST.  Fabian 
Van de Wiele, CEO van Clicktrust: “Al 
snel tijdens de lockdown zagen we dat 
we net dan onze bestaande klanten 
extra moesten ondersteunen. Nu de 
lockdown gedaan is zien we ook dat 
er heel wat zaken in beweging komen. 
Met de vakantieperiode in aantocht 
was het cruciaal om het aanwerven 
zeker niet te vertragen.” Zodoende 
kwamen Thomas De Coster met 5 
jaar ervaring bij Dentsu Aegis in Adops 
en Dounia Albichari met twee jaar 
ervaring bij Pernod Ricard tijdens de 
maand mei en juni aan boord. Beiden 
gaan aan de slag als digital performan-
ce analyst waar ze hun reeds opge-
bouwde expertise en ervaring verder 
toepassen en uitbreiden.

MEDIAPLUS EN MEDIASCALE: 
NIEUWE STRUCTUUR EN LEIDING
De toekomstige uitdagingen in de 
communicatiesector in het algemeen 
en de mediasector in het bijzonder 

avontuur te stappen. En omdat bij 
Air alles rond ‘friendship’ draait, stelt 
het bureau hen voor met de lijn die je 
meestal pas aan het einde van een CV 
vindt. Hier komen sommigen:
Nabil Aniss (strategist): “Ik ben geob-
sedeerd door Pierre Bourdieu.”
Hanane Lazhar (account): “Ik ben nog-
al extravert van karakter (al zeg ik het 
zelf) waardoor ik goed kan opschieten 
met vrienden, collega’s en klanten.”
Anastasia Bousson (account): “Ik ben 
gepassioneerd door “het beste geklede 
openluchtgekkenhuis ter wereld” (aka 
de mode, volgens Loïc Prigent) en de 
geschiedenis ervan.”

EMAKINA STRIKT CHARLIE LEON
Emakina verwelkomt senior sociaal ex-
pert Charlie Leon in zijn digitale marke-
tingteam in Brussel. In het digitale mar-
ketingteam werkt ze als social media 
director met internationale accounts. 
Samen bepalen ze de objectieven om 
hun naamsbekendheid, engagement 
en conversie te verhogen, internatio-
nale sociale mediastrategieën vast te 
leggen en te waar te maken.

Charlie Leon heeft 9 jaar ervaring in 
sociale media voor grote merken, 
binnen EMEA en wereldwijd. In elke rol 
combineerde ze publieksplanning en 
-analyse met test- en leerstrategieën 
en creëerde ze digitale boodschappen 
voor verschillende platformen. In haar 
vorige functie als paid social media 
director bij m/SIX London leidde ze 
wereldwijde accounts zoals EA Games, 
Toyota en Bridgestone en hielp ze 
bij de lancering van hun New Yorkse 
SoMe-team. Daarvoor beheerde ze 
al de betaalde media voor Arkadin 
Cloud Communications en bedacht ze 
in Melbourne strategieën en plannen 
voor sociale media van de klanten 
van OMD Fuse Asia Pacifi c. Ze was 
ook social media & content executive 
bij het wereldwijde boekingsplatform 
Hostelworld en werkte als content- en 
community-manager én B2B-marke-
teer voor agentschappen in Londen en 
Bordeaux.

epeople
nopen Serviceplan Grep ertoe om zijn 
agency-structuur te herzien.In het licht 
van al die ontwikkelingen lijkt het logisch 
om Mediascale en Mediaplus binnen 
de groep dichter bij elkaar te brengen, 
en op deze manier het volledig me-
dia-aanbod te professionaliseren en te 
vervolledigen. 
Het lijkt dan meer dan logisch om van-
daag de leiding van zowel Mediascale en 
Mediaplus in de handen te laten van Re-
gis Watrisse en Enzo Ricciulli, respec-
tievelijk in de groep sind 2012 en 2014 
en als partners van Mediascale sinds de 
zomer van 2016. Beiden worden onze 
partners voor Mediascale en Mediaplus 
met onmiddellijke ingang. 
Beide partners zullen worden bijgestaan 
in het verder ontwikkelen van de Servi-
ceplan-mediapropositie, door Damien 
Nicolas (ex-Group M, ex-Zenith/Publi-
cis Media), Delphine Goor (ex-OMD), 
Olivier Renson (ex-Actiris) en Alice Lee
(Mediascale).
Damien Nicolas zal de digitale transfor-
matie van onze media-offering verder 
realiseren en zal in zijn transversale 
functie media connecteren met de 
andere digitale disciplines in het House 
of Communication. Delphine Goor 
wordt verantwoordelijk voor alle offl ine 
mediakanalen en zal hier zorgen voor 
een innovatieve wind. Olivier Renson zal 
alle digitale kanalen, social paid, Google 
Search en klassieke digitale deals verder 
uitbouwen. Alice Lee wordt na 3 jaar 
ervaring bij Mediascale, verantwoorde-
lijke voor het volledige programmatic- 
product binnen de Serviceplan Group in 
België. 
Enzo Ricciulli zal als partner het volledige 
BI-gamma verder ontwikkelen en zorgen 
voor de internationalisering van het Me-
diascale-aanbod binnen de groep. Regis 
Watrisse zal met zijn lange ervaring als 
performance marketeer een belangrijke 
rol spelen als consultant bij onze key-ac-
counts binnen onze media-offering in 
België.

DE AIR-FAMILIE TELT TIEN 
NIEUWE VRIENDEN
Tegen de huidige trend in verwelkomt 
Air maar liefst tien nieuwe collega’s 
en vrienden om samen in dit nieuwe 
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20Something
werkt aan een comeback zonder Serviceplan

20Something, het agentschap gespecialiseerd in youth mar-
keting, verlaat Serviceplan na 2 jaar bij de Duitse groep en 
gaat zelfstandig verder ontwikkelen. Het agentschap, dat 10 
jaar geleden werd opgericht door Jérôme Jaumotte en Benoît 
Vancauwenberghe, maakt zich klaar voor een comeback aan de 
hand van een positionering die aangepast is aan de wereld van 
de jongeren van vandaag. Binnen Serviceplan wordt de functie 
van Executive Creative Director, die door Benoît Vancauwen-
berghe werd ingevuld, overgenomen door Sophie De Plecker 
(o.a. ex-Isobar en Léo Burnett). Sophie, die een background 
heeft in zowel creatieve als media-agentschappen, neemt de 
verantwoordelijkheid om alle agentschappen binnen de House 
of Communication een creatieve cultuur aan te leren.
Plan.Net, het digitale bureau dat door Jérôme Jaumotte werd 
beheerd, blijft in handen van de operationele teams. Met ‘Poc-
ket Rocket’ heeft het agentschap een nieuw aanbod dat lokale 
en internationale teams, consultants en digitale experts met el-
kaar verbindt. De twee agentschappen blijven echter met elkaar 
verbonden en beroep doen op elkaars specifi eke vaardigheden.

Als bedrijfsleiders één les 
moeten trekken uit deze 
coronacrisis, dan toch dat 
ondernemingen met een 
digitale strategie duidelijk 
beter gewapend zijn om te 
overleven en zelfs te groei-
en. Hun beslissing om in 
digitaal te investeren, maakt 
van hen vandaag Digitale 
Kampioenen. Om dit te be-
wijzen, interviewde FeWeb 
- de beroepsorganisatie van 
de digitale sector - onderne-
mers uit verschillende secto-
ren over hun digitaal succes 
tijdens de laatste maanden. 
Het platform DigitalChamps.
be brengt hun verhaal en 
geeft extra inspiratie via 
een cases gallery. Onder-
nemers die hun digitale 
strategie op orde hadden 
vóór het uitbreken van de 
corona crisis, plooiden vlot 
terug op hun webshop en 
online communicatie. Zowel 
grote als kleine bedrijven 

benutten hun digitale kennis 
en ervaring om hun omzet te 
beschermen of zelfs te doen 
toenemen.  
De komende maanden blij-
ven onzeker: durven klanten 
naar de winkel komen? Gaan 
klanten aankopen of inves-
teringen uitstellen door een 
gebrek aan contact met de 
verkoper? Wat met een nieu-
we lockdown in het najaar? 
Digitaal mature bedrijven 
behouden of verhogen 
hun digitale investeringen 
om hun voorsprong om te 
zetten in groei. Zij zijn de 
Digitale Kampioenen. Voor 
de andere bedrijven is het 
nog niet te laat om te starten 
met die digitale strategie en 
digitale transformatie. Om 
hen te inspireren verzamelde 
FeWeb op de website Digital-
Champs.be getuigenissen en 
cases, een starters toolbox 
en een digitale bedrijven-
zoeker. 

Digitale Kampioenen maken 
het verschil

KBC schakelt versnelling hoger in digi-
tale transformatie en klantenbeleving Een hybride Digital First!
KBC heeft de laatste jaren 
reeds enorme stappen gezet in 
de digitale transformatie van 
zijn activiteiten, zowel intern als 
in de manier waarop het bedrijf 
zijn klanten bedient en fl exibel 
inspeelt op hun snel wijzigen-
de noden en verwachtingen. 
Tijdens de lockdown als gevolg 
van de coronapandemie werd 
duidelijk dat steeds meer klan-
ten in toenemende mate voor 
digitale toepassingen kiezen en 
hun verwachtingen ten aanzien 
van die digitale toepassingen 
steeds hoger liggen.
Johan Thijs, CEO van KBC 
Groep, vat de boodschap als 
volgt samen: “In het licht van 
de snel wijzigende verwach-
tingen van klanten, hebben 
we eind 2019 de strategie van 
onze groep “More of the same, 
but differently” tegen het licht 
gehouden en bepaald waar 
we de komende jaren willen 
op focussen. Met “Differently: 
the Next Level” gaan we op 
de ingeslagen weg verder, 
maar schakelen we  nog een 
versnelling hoger. KBC stelt 
als bank-verzekeraar de klant 
centraal en zal met de invulling 
van deze nieuwe strategie  de 

dienstverlening en klanten-
beleving naar een nog hoger 
niveau tillen. Als uitgangspunt 
blijven we investeren in onze 
digitale toepassingen én onze 
traditionele fysieke bank- en 
verzekeringskantoren. Met de 
ondersteuning van Artifi ciële 
Intelligentie en data-analyse 
kunnen we oplossingsge-
dreven  werken om op die 
manier onze klanten proactief 
te ontzorgen. De klant die dat 
wenst, kan voortaan standaard 
rekenen op zijn persoonlijke, 
volledig digitale assistente, 
Kate. Met Kate zet KBC een 
enorme stap voorwaarts in 
de dienstverlening aan haar 
klanten waarbij ontzorging van 
de klant het Leitmotiv wordt.  
Al deze stappen zullen onze 
groep in een versneld tempo 
doen evolueren naar een 
data-gedreven en oplos-
singsgerichte digital-fi rst 
bank-verzekeraar. KBC zal 
hierbij gefocust blijven op 
duurzame en rendabele groei 
waardoor het vanuit een 
autonome positie voluit zijn rol 
in de samenleving en de lokale 
economie ten behoeve van 
alle stakeholders zal kunnen 

blijven vervullen en zijn positie 
bij de meest performante en 
meest vertrouwde fi nanciële 
instellingen in Europa hand-
haven.”

Editie 2020 van Digital First zal grondige wijzigingen ondergaan 
als gevolg van Covid-10. Het wordt een hybride editie: tegelijk 
fysiek én digitaal. Het evenement bevestigt opnieuw dat het 
de toekomst van de sector vorm wil geven en de dorst naar 
verbinding wil lessen na zovele maanden vertraging. Om de 
deelnemers een gans nieuwe ervaring te bieden, zal Digital First 
een mix van fysieke en online sessies brengen. Fysiek zullen 
ongeveer een 100 personen verwelkomd kunnen worden, maar 
door het uitzenden van de conferenties zal het aantal toe-
schouwers veel hoger liggen. En er worden meer dan honderd 
lezingen online uitgezonden. Meer dan ooit zal Digital First het 
belangrijkste digitale evenement van België zijn! 



Digitale Kampioenen maken 
het verschil

Een hybride Digital First!
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Nooit hebben we een dergelijke crisis meegemaakt en dat 
is zeker een reden tot bezorgdheid. Maar het toont ook onze 
veerkracht en aanpassingsvermogen, alsook de snelheid 
waarmee we in onzekere tijden kunnen schakelen. In korte tijd 
worden er nu ideeën en projecten uit de grond gestampt die 
normaal weken of maanden duren!

Deze talrijke hulpacties, opgestart door particulieren en bedrij-
ven, verdienen het om in de schijnwerpers te worden gezet.  
Het platform Startup Vie heeft besloten de aandacht te vestigen 
op Belgische startups die concrete en gratis oplossingen bie-
den om gezinnen, zelfstandigen en grotere bedrijven, zieken-
huizen en scholen te helpen bij het overwinnen van covid-19.
COOP IT EASY, een coöperatie van informaticaspecialisten die 
IT-managagementtools en diensten aanbiedt, helpt nu andere 
coöperatieven met het opzetten van een webshop om hun 
inkomstenbronnen te diversifi ëren. Ook het agentschap Cher-
rypulp wil zijn expertise op het gebied van e-commerce delen 
zodat handelaars snel en tegen lage kostprijs hun producten 
nog kunnen verkopen via het internet.

L’Agence Digitale Solidaire wil organisaties die een solidair bur-
gerinitiatief opzetten om de coronacrisis het hoofd te bieden 
gratis helpen met hun digitale promotie.
Akkanto, een onafhankelijk communicatiebureau in Brussel, 
opende een virtuele helpdesk waar je terecht kan voor advies 
met betrekking tot je concrete communicatie-uitdagingen 
tijdens de Covid-19-periode. Je krijgt, gratis en vrijblijvend 
strategisch en hands-on advies.
Ook Invisible Puppy (NL), een digitaal marketingagentschap, 
lanceert “ondernemers voor ondernemers”. Bedoeling is elkaar 
te helpen om de coronacrisis beter door te komen. Daartoe 
organiseert het 2x/week een gratis conference call van 1,5 uur 
waarin marketing managers aan elkaar uitleggen wat zij doen 
om de coronacrisis te bestrijden.

Het platform voor het reserveren van logies kondigt aan 
dat het afscheid neemt van een 1.900 personeelsleden door 
toedoen van de pandemie.
Airbnb, dat het hard te verduren kreeg door de pandemie en 
de lockdown-maatregelen, kondigde in mei het ontslag aan 
van ongeveer 25% van zijn 7.500 personeelsleden wereldwijd. 
“Wij maken momenteel de pijnlijkste crisis van ons bestaan 
mee”, zo verklaarde Brian Chesky, medeoprichter voor het 
platform voor het boeken van logies.
Airbnb “werd hard getroffen” door de epidemie, die over de 
hele wereld het reizen stilgelegd heeft, met prognoses voor 
inkomsten die dit jaar “minder dan de helft” zouden zijn dan 
wat in 2019 gegenereerd werd, zo voegde hij eraan toe in een 
boodschap aan de personeelsleden. Om die gevolgen van 
de crisis te remediëren heeft het bedrijf al 2 miljard dollar 
(1,8 miljard euro) opgehaald en zijn kosten in alle sectoren 
verminderd, zo bevestigt M. Chesky.
Maar het platform wordt geconfronteerd met twee “har-
de realiteiten: wij weten niet wanneer er terug gereisd zal 
worden, en wanneer dat moment daar is, zal het anders zijn”, 
zo verklaarde hij om deze bijna 1 900 ontslagen te rechtvaar 
digen. Hij kondigde ook een pauze aan bij de investeringen 
van de groep in de afdeling transport en in Airbnb Studios, 
en een vermindering bij de investeringen in verschillende 
projecten om hotels en luxe-eigendommen op te nemen in 
zijn aanbod.
Volgens Brian Chesky zal deze “hernieuwde focus” van de 
commerciële strategie Aribnb toelaten om terug te keren tot 
“zijn wortels en de basis” van het bedrijf, terwijl de klanten 
“opties zullen willen die dichterbij huis liggen, veiliger en 
goedkoper zijn”, wanneer de lockdown-maatregelen, die we-
reldwijd miljarden mensen treffen, opgeheven worden.

De Gentse specialist in online CRM gaat samenwerken 
met de Belgische softwareontwikkelaar EMAsphere om de 
analyse van de cijfers van bedrijven te vereenvoudigen. Een 
nieuwe samenwerking die de gebruikers moet toelaten om 
CRM-data rechtstreeks vanuit Teamlader te importeren.
De samenwerking van de twee Belgische IT-bedrijven beant-
woordt aan een behoefte aan kennis: de bedrijfsleiders toe-
laten om een beter overzicht te krijgen van de cijfers van hun 
organisatie. De twee spelers waren namelijk overtuigd dat 
een duidelijker zicht op de cijfers van het bedrijf een vereiste 
geworden is in deze onzekere economische tijden.
Concreet kunnen de gebruikers van EMAsphere dankzij deze 
nieuwe samenwerking CRM- en factuurgegevens recht-
streeks importeren vanuit Teamleader. Informatie die dan zal 
dienen om dashboards en gedetailleerde rapporten op te 
stellen voor de verantwoordelijken, zodat zij de cashfl ow van 
hun bedrijf beter kunnen controleren.
“Onze samenwerking beantwoordt aan een vraag van onze 
klanten, die over rijkere, meer kwalitatieve informatie willen 
beschikken over de prestaties van hun bedrijf. Het was dan 
ook logisch om een partnerschap aan te gaan met EMA-
sphere, dat oplossingen op maat bedenkt voor de kmo en 
de bedrijfsleiders ervan praktische tools biedt om de groei 
van hun bedrijf te ondersteunen”, aldus Pieter Reel, Product 
Manager bij Teamleader.

Steeds meer bedrijven sluiten zich aan bij de campagne 
#StopHateforProfi t. Dit doen ze door de hele maand juli 
geen advertentieruimte in te kopen bij Facebook en Insta-
gram.

Het protest is gericht op het onvermogen van Facebook om 
de verspreiding van onjuiste informatie en nepnieuws op 
het platform te stoppen. Volgens The Hollywood Reporter 
hebben onlangs de studio Magnolia Pictures, ijsmaker Ben 
& Jerry’s en sportmerk Eddie Bauer zich bij het initiatief 
aangesloten.

De Stop Hate for Profi t-campagne is een initiatief van ver-
schillende Amerikaanse activistische organisaties. Die noe-
men bijvoorbeeld het aanmerken van Breitbart (een website 
met extreemrechtse banden) als vertrouwde nieuwsbron 
een groot probleem. Ook zou Facebook berichten met 
oproepen tot geweld richting vreedzame demonstranten 
toegestaan hebben. 
Onder andere de Anti-Defamation League, de NAACP, 
Sleeping Giants en Free Press doen er aan mee. Ook kle-
dingmerken Patagonia en The North Face hadden eerder al 
gezegd mee te doen met de boycot.
De kritiek van de organisaties richt zich met name op nep-
nieuws, racistische content en posts van president Trump 
die door veel mensen gevaarlijk worden gevonden. Die laat-
ste zou bijvoorbeeld meerdere malen hebben aangezet tot 
geweld. Mark Zuckerberg, CEO van Facebook, houdt vol dat 
Facebook niet zal ingrijpen. In een interview met Fox News 
zei hij: “Ik vind dat Facebook geen scheidsrechter van de 
waarheid moet zijn als het gaat over wat mensen allemaal 
online zeggen. Dat is niet wat privébedrijven horen te doen.”

Positieve initiatieven in tijden 
van corona

Airbnb ontslaat een kwart van zijn 
personeel wereldwijd

Steeds meer bedrijven boycotten 
Facebook

Teamleader en EMAsphere bundelen 
hun krachten
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bij hun digitale transformatie.
Sinds enkele jaren bieden wij 
een scala aan geavanceerde 
digitale diensten aan, zowel 
op het gebied van marketing-
automatisering als op sociale 
netwerken. We bieden onze 
klanten onze op maat ge-
maakte rapportage- en ana-
lyse-oplossingen die in het 
bijzonder CRM-gegevens aan 
analytische gegevens kunnen 
koppelen. Dit platform stelt 
ons in staat om de doelgroe-
pen waar we ons op richten 
beter te kennen, zodat we 
ze op de beste manier en op 
het juiste moment meer pre-
cieze inhoud kunnen bieden, 
zonder de creatieve dimensie 
los te moeten koppelen van 
de media. Onze tool stelt ons 
dus in staat om de stromen 
en dus ook de budgetten van 
onze klanten te optimalise-
ren. Op deze manier biedt hij 

Hoe breek je de 
codes van het digitale 
agentschap? 
Gezondheidscrisis, pandemie, 
coronavirus ... Deze woorden 
liggen al maanden op ieders 
lippen en hebben voor vele 
discussies gezorgd. Ondertus-
sen is de digitale sector niet 
in slaap gevallen, integendeel. 
Agentschappen schakelden 
over op telewerk om hun 
klanten te blijven bedienen, 
te beginnen met Adjust, een 
bureau met een dozijn eer-
sterangs experts die worden 
geleid door drie partners met 
complementaire talenten op 
het gebied van conversatie-
marketing.
Hun ambitie? De codes van 
het klassieke digitale marke-
tingbureau doorbreken door 
strategie, creatie en data-ana-
lyse te koppelen om op maat 
gemaakte oplossingen per 
zaak voor te stellen, en dit 
met omnichannel in het voor-
uitzicht om de coherentie van 
de digitale campagnes op de 
verkooppunten te verzekeren. 
Een woordje uitleg sa-
men met Stéphane Joiris, 
Creative Partner bij Adjust, 
en Jean-Christophe Gabriel, 
Partner Digital Strategist. 

Wat is de impact van de 
huidige crisis op bedrijven 
in België en dus op uw 
klanten? 
SJ: De impact verschilt sterk 
van sector tot sector. De 
crisis treft logischerwijs alle 
bedrijven en ondernemingen 
waarbij het directe contact 
tussen mensen werd afgebro-
ken, met een domino-effect 
dat de hele toeleveringske-
ten beïnvloedt. Sommige 
van onze klanten zijn meer 
getroffen dan andere, maar 
we doen ons uiterste best om 
hen aangepaste oplossingen 
te bieden die hen in staat 
stellen om zo snel mogelijk 
terug te kunnen slaan. Deze 
periode wordt dan ook ge-
kenmerkt door een relatie die 
ik zou omschrijven als een 
“win-win” relatie. 
De CRM-automatisering die 

voor Moulinex is uitgevoerd, 
zowel via e-mailing als via 
sociale netwerken, illustreert 
duidelijk de uitdaging voor 
merken om te allen tijde een 
direct gesprek met de consu-
ment te voeren. Het doel van 
de Moederdag-campagne was 
om een bepaalde doelgroep 
uit te nodigen om zich te 
registreren op de website. In 
ruil voor hun contactgegevens 
kregen internetgebruikers 
een geschenk in de vorm van 
een commerciële korting. 
Twee vliegen in een klap, 
want het doelpubliek zal in 
de toekomst meer geperso-
naliseerde communicatie 
ontvangen aangezien we nu 
weten wat de consumenten 
hebben gekocht, wanneer 
ze hun aankopen hebben 
gedaan en waarop ze hebben 
gereageerd.
Dit gezegd zijnde weten we 
natuurlijk niet hoe de onder-
neming zich de komende 
maanden zal ontwikkelen en 
wat de gevolgen op middel-
lange en lange termijn zullen 
zijn.

U wil de codes van het 
klassieke digitale marke-
tingbureau doorbreken 
door strategie, creatie en 
analyse te combineren en 
tegelijkertijd uw klanten 
oplossingen op maat aan 
te bieden door ze geval 
per geval te bekijken. Kunt 
u deze vermeende “atypi-
sche” positionering verder 
uitleggen?
SJ: Wij begeleiden onze 
klanten bij hun verschillende 
evoluties en meer algemeen 

een grote transparantie voor 
de klant gedurende de hele 
campagne. 
Door het aanbieden van een 
strategische, creatieve en 
mediadienst in combinatie 
met een diepgaande analyse 
onderscheiden we ons van 
andere bureaus die zich 
soms richten op creatie of 
reporting, zonder deze twee 
dimensies noodzakelijkerwijs 
op één lijn te stellen.

Jean-Christophe Gabriel, 
Partner Digital Strategist: 
Ik wil hier nog aan toevoegen 
dat CRM zeker in opkomst 
is bij adverteerders, waarbij 
automatisering een integraal 
onderdeel is. Klassieke digi-
tale media-aandachtstech-
nieken (sociale netwerken, 
Search, Display) worden in 
deze zin gebruikt. Door een 
doelgroep te bestrijken op 
basis van de belangen van 
de consumenten, hun leeftijd 
of hun geslacht, kan men 
zich “grofweg” richten op 
toekomstige consumenten 
die zeer snel zullen worden 
uitgenodigd om hun contact-
gegevens achter te laten. De 
daad van het kopen blijft het 
einddoel, maar de klant beter 
kennen maakt het moge-
lijk om de verkoop te laten 
stijgen en de profielen met 
meer precisie vast te stellen 
dan met targetingtechnieken 
gericht op interesse.

Ziet u een radicale verande-
ring in de merkstrategieën 
sinds het begin van de 
crisis? Of een heroriëntatie 
van de budgetten van klan-
ten op bepaalde gebieden? 
JCG: Het is nog te vroeg 
om dat te zeggen. Terwijl 
adverteerders echter onlangs 
nog een relatief groot deel 
van hun media-uitgaven aan 
“traditionele” media, zoals 
tv of papier, toewezen, is dit 
vandaag de dag niet meer het 
geval. Een belangrijk deel van 
onze klanten heeft besloten 

DE DAAD VAN HET 
KOPEN BLIJFT HET 
EINDDOEL, MAAR 
DE KLANT BETER 
KENNEN MAAKT 
HET MOGELIJK 
OM DE VERKOOP 
TE LATEN STIJGEN 
EN DE PROFIE-
LEN MET MEER 
PRECISIE VAST TE 
STELLEN DAN MET 
TARGETINGTECH-
NIEKEN GERICHT 
OP INTERESSE 

Jean-Christophe Gabriel
Partner Digital Strategist

.

.
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Stéphane Joiris
Creative Partner

WE BIEDEN 
ADVERTEERDERS 
DE KANS OM DE 
DOELGROEPEN 
BETER TE KEN-
NEN EN OP HET 
JUISTE MOMENT 
MEER PRECIEZE 
INHOUD TE 
BIEDEN. ZONDER 
DE CREATIEVE 
DIMENSIE LOS TE 
KOPPELEN VAN 
DE MEDIA 

om de digitale uitgaven te 
verhogen en tegelijkertijd 
de budgetten van de minder 
beheersbare media zoals tv 
of print te verlagen. A fortiori 
de grootste.
Hetzelfde geldt voor de 
radio, die tot voor kort een 
complementair medium was 
ten opzichte van de digitale 
omroep, maar die nu een 
van de traditionele kanalen is 
waarin onze klanten minder 
investeren, vooral gezien de 
moeilijkheid om precieze 
luistercijfers te verkrijgen. Het 
is dan ook redelijk om aan 
te nemen dat de reclame-in-
vesteringen in de traditionele 
media sinds het begin van 
de pandemie aanzienlijk zijn 
gedaald. 

Heeft u veranderingen in 
het beheer van UX-georiën-
teerde projecten opge-
merkt?
JCG: De crisisperiode heeft 
ertoe geleid dat onze klanten 
ons meer speelruimte hebben 
gegeven bij het aannemen 
van projecten. Het was 
met andere woorden veel 
gemakkelijker om projecten 
voor site-ontwikkeling en 
andere activeringscampagnes 
geaccepteerd te krijgen dan 
in normale tijden, wanneer 
er in het algemeen meer en 
meer vervelende validatie-
stappen zijn.

Hoe kunnen merken laten 
zien dat ze empathie heb-
ben ten opzichte van hun 
klanten tijdens de crisis? 
SJ: Merken hebben een 
belangrijke rol, ze moeten 
er ook zijn om te kunnen 
geruststellen. We hebben 
een overvloed aan aanbiedin-
gen van steun uit bepaalde 
sectoren gezien, zoals de te-
lecommunicatiesector. Ik ben 

zo naïef om te denken dat 
merken over het algemeen 
niet hebben geprofiteerd 
van de situatie. In ieder geval 
wordt al te opportunistisch 
gedrag vrij snel door de klan-
ten opgemerkt en uiteindelijk 
bestraft.

Het doel van communicatie 
in tijden van crisis is vooral 
het tonen van een bepaalde 
merkaanwezigheid en het 
onderhouden van het contact 
met de doelgroep. Vergeet 
niet dat het uiteindelijke 
doel van een merk is om de 
waarde ervan aan te tonen. 
Vanaf het moment dat je de 
stap zet om het hele jaar 
door te communiceren om zo 
in contact te blijven met de 
consument, is het dom om 
midden in een crisis met alles 
te stoppen.

Zijn uw klanten meer 
bereid te investeren in 
nieuwe technologieën om 
de online ervaring van hun 
klanten te verbeteren? 
SJ: Wij werken samen met 
onze klanten om de digitale 
beleving op alle contactpun-
ten met de consument te 
optimaliseren. Dit gebeurt 
met vallen en opstaan, met 
diverse aanpassingen en 
AB-testing, zowel ter plaatse 
als in een sociale omgeving. 
Het uiteindelijke doel is het 
bereiken van de beste ROI 
voor de klant.

JCG: Investeringen in der-
gelijke projecten liggen niet 
aan de basis van het denken, 
want het gaat er eerder om 
de cijfers onder controle 
te houden, of in sommige 
gevallen zelfs de schade te 
beperken. Dergelijke dis-
cussies lopen echter wel en 
zullen pas in de tweede helft 
van het jaar vorm krijgen en 
in de plannen voor volgend 
jaar worden opgenomen.

Hoe evolueren de digitale 
budgetten in deze crisispe-
riode? Neemt u aanzienlijke 
schommelingen waar in be-
paalde marcomsegmenten?
JCG: In het begin van de crisis 
waren sommige adverteer-
ders eerder voorzichtig en 
verlaagden ze hun budgetten. 
Ze besloten echter al snel 
om ze te behouden, of zelfs 
te verhogen voor een aantal 
van hen. Naast hun flexibi-
liteit maken digitale media 
een real-time controle van de 
resultaten mogelijk, waardoor 
het agentschap en dus ook de 
adverteerders hun focus ge-
makkelijk kunnen verleggen.

Wat is de invloed van 
het huidige economische 
klimaat op het gebruik 
van AI en hoe marketeers 
gebruikmaken van automa-
tiseringstools?
JCG: AI is een uitgebreid 
onderwerp. De GAFA gebrui-
ken het al “lang” om hun 
algoritmen te verbeteren. Aan 
de kant van de adverteerder 
hebben marketingmana-
gers er belang bij om AI te 
integreren in een wereldwijde 
reflectie en niet alleen binnen 
de marcomafdeling, door het 
bijvoorbeeld te koppelen aan 
“machine learning”. Want 
naast het versnellen van 
gegevensverwerkingsproces-
sen kan de technologie vele 
vervelende en foutgevoelige 
taken vervangen. Daarnaast 
maakt automatisering het 
mogelijk om de informa-
tiestroom naar de consument 
aan te passen. Merken die 
nog niet van plan zijn te 
investeren in automatisering 
of AI moeten daar in 2021 
verder over nadenken.

Heeft u advies voor e-com-
merce bedrijven om de 
klantervaring te verbete-
ren, de conversie en de 
verkoop te verhogen in 
deze moeilijke tijden?
SJ: Er zijn nu zoveel online 
aanbiedingen ... die trouwens 
nog zijn uitgebreid tijdens de 
pandemie. Vanaf dat moment 
is “story telling” voor het 
moment van de aankoop 
essentieel geworden. Net 
als in een “echte” winkel is 
elk detail met betrekking 
tot UX belangrijk vanaf 
het moment dat je op de 
website van het merk komt. 
Je kan ervoor kiezen om een 
kortingscoupon of een leuke 
promotieactie aan te bieden, 
zolang het maar makkelijk is 
om er gebruik van te maken, 
want als het een heel gedoe 
is om deze te gebruiken dan 
zal de internetgebruiker snel 
de website van de concurrent 
gaan bekijken!

JCG: A/B-testing verdient de 
voorkeur. Hoewel deze tech-
niek klassiek is in de media 
wordt hij vaak verwaarloosd 
in de “corporate” media van 
merken. Als het logisch lijkt 
om drie reclameboodschap-
pen aan een doelpubliek voor 
te stellen, dan moet je daar 
ook voor zorgen wanneer 
ze op een landingspagina 
terechtkomen. We gebruiken 
deze technieken regelmatig 
om de bezoeker te laten 
beslissen over de beste versie 
van een landingspagina. 

Testen worden meestal uit-
gevoerd op kleine variaties in 
plaats van grote, en zijn vaak 
bedoeld om de conversieper-
centages tussen verschillende 
versies te vergelijken.

Wat zijn volgens u de 
belangrijkste obstakels die 
de digitale transformatie 
van uw klanten in de weg 
staan of die hen ervan 
weerhouden om hun online 
business te blijven moder-
niseren? 
JCG: Het hangt allemaal af 
van de grootte van de adver-
teerder en zijn bedrijfsmodel. 
De business-to-retailsector 
zal bijvoorbeeld afhankelijk 
zijn van zijn distributienet-
werk. Het gaat er dus om de 
waarde van het merk aan 
te toten en tegelijkertijd de 
distributie niet te waarbor-
gen, wat de zaken soms 
complexer kan maken. De 
uitdaging voor merken is om 
te zorgen voor een regelmatig 
gesprek met de doelgroep 
door het terrein voor te 
bereiden op de verkoop, zo 
niet rechtstreeks via resellers 
die de echte waarde van het 
merk kunnen verdedigen. 

Zou u zeggen dat de huidi-
ge situatie een obstakel of 
een kans is voor de verdere 
digitale transformatie van 
uw klanten? 
SJ: De komende maanden 
zullen we zien in welke rich-
ting de budgetaanpassingen 
van onze klanten zullen gaan. 
Maar we werken er hard aan 
om ervoor te zorgen dat de 
huidige situatie hun transfor-
matie niet in de weg staat.
Ik merk ook op dat het 
digitale oppervlak enigszins 
is gestegen als gevolg van de 
belangstelling van de consu-
ment voor online diensten 
tijdens de pandemie. Het 
niveau van de digitale vraag is 
dus zowel bij de consument 
als bij onze klanten gestegen.

JCG: Ik zie dit als een kans in 
de crisis. Adverteerders die 
nog steeds aarzelden om geld 
uit te geven aan digitale kana-
len doen dit nu niet meer. We 
zouden deze positieve trend 
al in september aanstaande 
moeten zien. Laten we niet 
vergeten dat een merk, om 
zijn volledige waarde te 
bewijzen, vandaag de dag alle 
bestaande digitale technieken 
moet gebruiken. CRM maakt 
daar integraal deel van uit, 
dankzij de beheersing van de 
consumentendata. 
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Covid-19    
wat zijn de gevolgen voor de Belgische 
digitale sector?

We moeten ons erbij neer-
leggen: de gevolgen van de 
Covid-19-crisis zullen lang 
nazinderen en het gedrag van 
de werknemers en de organi-
satie van de bedrijven blijvend 
beïnvloeden. 
Volgens de prognoses van BNP 
Paribas Fortis van afgelopen 
mei zal de Belgische economie 
in 2020 naar verwachting in 
een recessie van 11% zitten. 
Maar hoe zit het met de digi-
tale sector in het bijzonder? 
Alles wijst erop dat de belang-
rijkste motor van de economie 
ook een moeilijk herstel zal 
kennen. 
Uit een studie van de ACC 
(Association of Communica-
tion Companies) onder haar 
135 leden in België blijkt 
dat meer dan 80% van de 
communicatiebureaus hun 
activiteiten tijdens de eerste 
zes weken van de door de 
overheid opgelegde afzonde-
ring hebben zien verminderen. 
Bij sommige van hen bedroeg 
de daling zelfs meer dan 75%. 
“Een op de vijf agentschappen 
zal gegarandeerd het jaar in 
het rood eindigen. Toch hangt 
de impact sterk af van het type 
agentschap en vooral van het 
feit of het al dan niet over een 
digitaal DNA beschikt.” 
“De prijs die we moeten 
betalen voor onze agent-
schappen zal enorm zijn door 
de gigantische daling van de 
omzet”, zegt Johan Vandepoel, 
CEO van het CCA.
“Hoewel de evenementensec-
tor het zwaarst werd getrof-
fen, dalen ook de inkomsten 
uit print en digital in 2020 
sterk”, bevestigt Olivier Moch, 
vicevoorzitter van de Union 
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De economische impact van de Covid-19-gezondheidscrisis was erg snel en bruut 
voor de Belgische economie als geheel. Alle sectoren werden op een of andere ma-
nier getroffen met een daling van de verkoop, of zelfs de volledige stopzetting van 
de activiteiten van de merken die de e-commerce verwaarloosden, en dan vooral de 
kleinste ondernemingen die niet voldoende cashflow hadden om een crisis het hoofd 
te bieden. Tegelijkertijd ontstonden er echter nieuwe zakelijke mogelijkheden en 
veranderingen in de communicatiestrategieën. Een analyse.

Professionnelle des Métiers de 
la Communication (UPCM).

Volgens de enquête die de 
verenigingen van professionele 
communicatiespecialisten 
onder hun leden hebben 
gehouden heeft bijna de helft 
van de dienstverleners hun 
activiteit geheel of gedeeltelijk 
moeten stopzetten. 
“De impact van de crisis, met 
faillissementen en ontslagen, 
zal leiden tot een post-covid 
sociale catastrofe”, waar-
schuwt Olivier Moch. 

Wat echter meteen opvalt 
zijn de grote verschillen in de 
te betalen kosten per type 
bureau. Waar aanbieders van 
evenementendiensten het 
grootste verlies hebben moe-
ten incasseren (bijna allemaal 
75% of meer), is de situatie 
voor digitale- en content-
marketingbureaus gunstiger. 
Zware verliezen zijn er niet 
echt en een handvol merken 
zijn er zelfs op vooruitgegaan 
tijdens de lockdown.
“Zoals veel mensen hebben 
we ons teamwerk en onze 
klantenrelaties aangepast”, 
zegt Stéphane Joiris, Creative 
Partner bij Adjust, een bureau 
dat gespecialiseerd is in digital 
conversations en dat een van 
de dienstverleners is die het 
geluk heeft gehad om tijdens 
de eerste maanden van de 
crisis niet al te veel negatieve 
gevolgen te voelen.
“Sommige van onze klanten 
zijn meer getroffen dan an-
dere, zoals die in de non-food 
retailsector”, zegt de expert. 
“Maar we doen ons uiterste 
best om hen oplossingen te 

bieden en tegelijkertijd voor 
een win-win business te 
zorgen.
Hetzelfde geldt voor het 
Antwerpse digitale bureau 

Internet Architects, waar eige-
naar David De Block erkent dat 
er een terugval is bij bepaalde 
klanten in de transportsector, 
zoals Brussels Airport.
“We verwachten dat de omzet 
in het tweede kwartaal van 
2020 met ongeveer 20% zal 
dalen. De vertraging van het 
verkoopproces zou bovendien 
een ernstige impact kunnen 
hebben op het derde fiscale 
kwartaal, ongeacht de evolutie 
van de crisis”. 
De impact op de activitei-
ten van de agentschappen 
hangt dus eerder af van de 
economische sector van hun 
klanten. David De Block geeft 
zijn analyse: “Beslissingen bij 
de projecten in de overheids-
sector lopen vertraging op, 
maar het werk gaat door. De 

De scale-ups 
die het vertrouwen behouden

Zeven van de tien technologische scale-ups blijven erop ver-
trouwen dat de crisis zal worden overwonnen, zo blijkt uit een 
onderzoek van het onderzoeksbureau Deloitte. Zo denkt 83% 
van de 70 ondervraagde bedrijven die de impact van Covid-19 
op hun organisatie evalueren dat ze erin zullen slagen de crisis 
te doorstaan en er zelfs sterker uit te komen en hun groei voort 
te zetten of zelfs te versnellen. Maar de impact van de crisis op 
de scale-ups mag niet worden onderschat. Meer dan 80% geeft 
aan dat hun grootste zorg ligt in de vertraging of het ontbreken 
van nieuwe contracten, wat hen ertoe brengt hun groeiprogno-
ses te herzien. De impact van de pandemie op de groeiplannen 
verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf: bedrijven in de gezond-
heidszorg worden het minst getroffen, terwijl bedrijven in de 
mobiliteitssector het zwaarst worden getroffen.
Van alle ondervraagde bedrijven is 38% vooral bezorgd over de 
cashflow of de financiën. 

VOOR SOMMIGE 
BUREAUS ZAL 
DE TECHNISCHE 
WERKLOOSHEID 
VAN WERKNE-
MERS WAAR-
SCHIJNLIJK 
“LEIDEN TOT 
ONTSLAGEN OM 
HET BEDRIJF TE 
REDDEN

Olivier Moch
Union Professionnelle 
des Métiers de la Com-
munication 
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nog maandenlang beperkt zijn 
in hun activiteiten”.

BUREAUS DIE ZICH 
REORGANISEREN ROND 
TELEWERKEN

Nog nooit werd er op zo’n 
grote schaal aan telewerk 
gedaan. 
Vanaf het begin van de crisis 
(13 maart) werd thuiswerken 
de norm. De aanwezigheid 
binnen de bedrijven werd 
in het algemeen beperkt tot 
enkele medewerkers en leden 
van het management. Met 
uitzondering van evenemen-
tenbureaus natuurlijk, waar 
telewerken van nature minder 
voor de hand ligt.

Telewerken leidt niet tot een 
systematische daling van de 
productiviteit. Hoewel de CCA 
een daling van de producti-
viteit van de helft van haar 
werknemers (48%) vaststelt, 
wordt dit percentage sterk be-
invloed door evenementenbu-
reaus. In feite ziet 33% van de 
digitale bureaus een toename 
van de productie. 17% van de 
ondervraagde geïntegreerde 
agentschappen ziet ook een 
stijging.

“Net als iedereen hebben 
we onze manier van werken 
moeten aanpassen. Maar waar 
we hebben moeten inboeten 
wat betreft sociale relaties, 
heeft telewerken ons in staat 
gesteld om veel dingen uit te 
wisselen via alle andere digi-
tale kanalen”, geeft Stéphane 
Joiris bij Adjust toe.

Met andere woorden, het ge-
bruik van digitale oplossingen 
maakt telewerken wereldwijd 
efficiënt, zowel voor de mede-
werkers als bij het contact met 
hun klanten. “We hebben snel 
een nieuwe modus vivendi 
gevonden die voor iedereen 
bevredigend was”, beves-
tigt Johan Vandepoel in de 
CCA-studie.
“De manier van werken is 
inderdaad omgegooid in vele 
agentschappen”, gaat Olivier 

grootste omzetdalingen wor-
den geboekt bij projecten die 
verband houden met klanten 
die actief zijn in de luchtvaart, 
de detailhandel en de culturele 
sector”.

UITGESTELDE EN 
GEANNULEERDE PROJECTEN 
ZIJN DE BASIS VAN VELE 
PROBLEMEN

De diensten die het meest 
werden gebruikt bij de 
bureaus tijdens de lockdown 
waren e-commerce projecten, 
contentstrategieën, sociale-
media-activiteiten en online 
evenementen. 
“De evenementen hebben een 
zware daling gezien. Andere 
diensten zijn in evenwicht, 
hoewel bij sommige aanbie-
ders de vraag is toegenomen, 
terwijl die bij andere tegelijker-
tijd is afgenomen”, legt Johan 
Vandepoel uit.
De digitale en evenementen-
bureaus hebben gedwongen 
ontslagen moeten incasseren 
of hebben besloten bepaalde 
contracten niet te verlengen. 
Dat terwijl de CCA-studie 
aantoont dat PR- en influen-
ce-agentschappen vaak een 
systeem van gedwongen 
vakantie hebben moeten 
invoeren. “Alle opties worden 
onderzocht”, zegt Johan 
Vandepoel.

De uitdagingen die de 
Covid-19-crisis met zich 
meebrengt zijn aanzienlijk en 
gebaseerd op vele onopge-
loste kwesties: onzekerheid 
over werknemers, onzekerheid 
over overheidsmaatregelen, 
klanten die hun betalingen 
uitstellen, enz. Maar het zijn 
waarschijnlijk de uitgestelde 
en geannuleerde projecten die 
de managers van de agent-
schappen de meeste zorgen 
baren. 
“Dit geldt voor alle soorten 
agentschappen”, zegt de vice-
voorzitter van het CCA. Voor 
evenementenbureaus speelt 
“de onzekerheid over het over-
heidsoptreden een grote rol. 
Want ze zullen waarschijnlijk 

Moch verder. “Maar dat is 
minder omwille van het tele-
werken dan omwille van de 
verminderde activiteit en het 
gebrek aan nieuwe opdrach-
ten”, erkent de specialist. 
En voor sommige bureaus zal 
de technische werkloosheid 
van werknemers waarschijnlijk 
“leiden tot ontslagen om het 
bedrijf te redden”. 
Deze gezondheidscrisis zal 
met andere woorden zijn 
stempel drukken op vele sec-
toren in de communicatie en 
op het functioneren van vele 
agentschappen.

Kortom, de nieuwe tele-
werkstandaard heeft een nieu-
we situatie gecreëerd die een 
blijvende indruk zal achterla-
ten op bedrijven. Dit geldt voor 
de IT-infrastructuur (toegang 
tot gegevens, netwerkpresta-

ties, internet, beveiliging, enz.) 
en de organisatie (productivi-
teit, planning, samenwerking 
tussen collega’s, klanten, 
partners, enz.).
Maar ook al lijkt telewerken 
goed te gaan, het menselijk 
contact wordt vaak echt ge-
mist, zo blijkt uit een wekelijks 
onderzoek van geneHRations. 
“Initiatieven zoals virtuele 
lunchmeetings of een dage-
lijkse snack op afstand zijn 
niet voldoende om dit tekort 
aan te vullen”, besluit Joris 
Peumans, oprichter van het 
ondernemerscollectief HR tech 
geneHRations.

COVID-19: WAT IS DE 
ECONOMISCHE IMPACT OP 
DIGITALE AGENTSCHAPPEN?

De crisis zal een financiële 
impact hebben op bedrijven 

Michele Gabriël
Director Growth Strategy en M&A bij Deloitte

Het is in tijden zoals deze dat we ons meer dan ooit bewust 
zijn van de voordelen van veerkrachtig leiderschap, een 
agiele organisatie en digitale mogelijkheden. Scale-ups 
hebben al deze kenmerken en kunnen daarom zeer snel rea-
geren op de crisis door hun waardevoorstel en bedrijfsmodel 
aan te passen.

Kristof Cox
Director Scale-Up Ecosystem bij Deloitte

Hoewel de crisis naar verwachting het groeitempo van de 
meeste scale-ups zal vertragen als gevolg van een tijdelijke 
impact op de verkoop- en marketingcycli, zien velen nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden en passen ze hun waardevoor-
stel snel aan.

Groeiverwachtingen voor 
technologiebedrijven 

Volgens Deloitte heeft de Covid-19-crisis een grote invloed 
gehad op de groeivooruitzichten van bedrijven en wordt de 
impact ervan vooral gevoeld door kleinere bedrijven. De ver-
wachte groei van technologiebedrijven met een omzet van 
minder dan 1 miljoen euro is gedaald van 98% voor de crisis 
tot 49% erna. Voor bedrijven met een omzet tussen 1 en 3 
miljoen euro zijn de groeiverwachtingen gedaald van 49% 
naar 29%. Voor bedrijven met een omzet van 3 tot 50 miljoen 
euro ten slotte is de daling van de groei 10 tot 3%.
De technologische scale-ups richten zich vooral op het ver-
lagen van de bedrijfskosten (51%), het invoeren van tijdelijke 
werkloosheid (41%) en het verbeteren van het werkkapitaal 
(39%). Slechts 14% van de Belgische scale-ups hebben hun 
personeel verminderd of werknemers ontslagen.

Reginald Nobels
Associate Director bij EMAsphere 

Ondernemingen nemen vaak hun tijd om de nodige stappen 
te zetten met hun digitalisering. Vandaag zijn die onder-
nemingen in het nadeel tegenover andere bedrijven. Deze 
crisis is de ideale gelegenheid om zichzelf op alle niveaus 
in vraag te stellen: de digitalisering met betrekking tot de 
klanten, het personeel en de toeleveringsketen.
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die digitale diensten aanbie-
den. Hoewel dit een meer 
“beschutte” sector is dan 
andere, erkende 26% van de 
door het CCA onderzochte 
agentschappen dat ze dit een 
tot drie maanden konden 
volhouden, en dat terwijl 21% 
nu verwacht het jaar in het 
rood te eindigen. De meest po-
sitieve feedback komt echter 
van digitale, content-, PR- en 
influencemarketingbureaus. 
“De communicatiemensen 
blijven positief, en dat is het 
belangrijkste”, zegt Johan 
Vandepoel van het ACC.

De onrust werd vooral gevoeld 
bij bedrijven die verbonden zijn 
met klanten die rechtstreeks 
door de epidemie zijn getrof-
fen (luchtvervoer, organisaties 
van internationale wedstrijden, 
luxehorloges, etc.). Adverteer-
ders die hun activiteiten vrijwel 
van de ene op de andere dag 
hebben gestaakt, zowel intern 
als met hun respectievelijke 
klanten. 
De situatie wordt echter ge-
compenseerd door klanten die 
hun bedrijf hebben zien groei-
en door de epidemie (telecom, 
media, e-commerce, financiën, 
etc.) en die hun investeringen 
in digital blijven ondersteunen, 
wat een van de pijlers van hun 
huidige strategie is geworden.

Meer in het algemeen zal het 
tekort aanzienlijk zijn voor 
bureaus die worden getroffen 
door de economische terug-
gang van hun klanten. 

Digitale bureaus hebben nu 
een essentiële rol te spelen 
met hun klanten. “Ze moeten 
de adverteerders doen inzien 
dat de gewoontes van de 
consument na de crisis zullen 
zijn veranderd”, waarschuwt 
Olivier Moch.
Deze laatste zijn namelijk 
gewend geraakt aan het online 
bestellen. Merken moeten 
daarom worden overtuigd 
van het belang van hun online 
aanwezigheid. 
Een nieuwe missie die 
voortaan deel uitmaakt van 
de commerciële strategieën 
van digitale bureaus met hun 
klanten.

COVID-19: WAT IS DE IM-
PACT OP DE STRATEGIEËN 
VAN DE ADVERTEERDERS

De digitale spelers zien een 
veelheid aan veranderingen in 
de strategie van de adver-
teerders, die wel eens zouden 
kunnen omslaan in structurele 
transformaties. 
 “Lopende projecten gaan door 
wanneer dat mogelijk is, terwijl 
nieuwe investeringen vaak 
vertraging oplopen”, zegt het 
hoofd van Internet Architects.

“Het is duidelijk”, zo vat Olivier 
Moch het samen, “dat veel 
klanten van communicatie-
bureaus hun budget hebben 
verminderd of volledig hebben 
opgeschort toen hun eigen 
activiteit werd stopgezet door 
een wijdverbreide inperking.” 
“De agentschappen hebben 

gewerkt aan de lopende 
opdrachten van vóór de crisis, 
maar hebben geen nieuwe 
opdrachten”, vervolgt de 
consultant. Het risico bestaat 
dat bij het herstel “de com-
municatiebudgetten worden 
verlaagd, omdat de prioriteit 
voor bedrijven die uit de crisis 
komen niet ligt bij het herop-
starten van de omzet, maar bij 
het weer op gang brengen van 
hun activiteiten”, analyseert 
de vicevoorzitter van de Union 
Professionnelle des Métiers de 
la Communication.

Sommige adverteerders 
hebben bezuinigd op niet-pri-
oritaire budgetten of snijden 
in pre-sales processen, terwijl 
anderen van de situatie pro-
fiteren om hun digitalisering 
te versnellen door nieuwe 
digitale producten of websites 
te lanceren, of te investeren in 
het verbeteren van gebruikers-
ervaringen, of zelfs het heront-
werpen van bepaalde techno-
logieprojecten. “Sommige van 

onze klanten hebben zelfs hun 
pageviews zien verdubbelen 
sinds de lockdown”, merkt een 
expert op.

Olivier Moch wijst op een 
interessante paradox die door 
de Covid-19-crisis is ontstaan: 
“Het heeft de consumptie van 
sociale netwerken gesti-
muleerd, maar ook die van 
traditionele media, of het nu 
om papieren of digitale media 
gaat. Maar tegelijkertijd, voegt 
de specialist toe, “zien we een 
duizelingwekkende daling van 
de reclame-investeringen”. 
En niet voor niets: 75% van de 
adverteerders heeft sinds het 
begin van de crisis letterlijk op 
hun reclamebudget bezuinigd. 
Vandaar de tegenstrijdige 
situatie zoals Olivier Moch 
die opmerkte: “Ondanks een 
aanzienlijke toename van het 
publiek in de sociale media en 
de traditionele persconsump-
tie, zijn de adverteerders voor-
zichtig geworden en verlagen 
ze hun budget drastisch”. 
Alleen al het Facebook-plat-
form vat de eigenheid van 
het gedrag van adverteerders 
in een crisis samen. “De 
spectaculaire toename van het 
verkeer op het platform wordt 
gevolgd door een historische 
daling van de reclame-inkom-
sten.”

Hetzelfde geldt voor het 
reusachtige Google, dat een 
daling van 10 tot 15 procent 
van zijn reclame-inkomsten 
moest verwerken als gevolg 
van de achteruitgang van 
het grensoverschrijdende 
toerisme. “Exploitanten in de 
toeristische sector investeren 
niet meer in digitale reclame 

Koen Vandaele
Deloitte Belgium Ecosystems & Alliances Leader

Scale-ups vallen in een categorie van bedrijven die een van 
de drijvende krachten achter het herstel van de economie 
en de werkgelegenheid zal blijven, zelfs met sterk aange-
paste groeicijfers. De meeste scale-ups staan in contact met 
hun investeerders. 47% krijgt zelfs zelfs ondersteuning en 
praktisch advies, met name op het gebied van bedrijfscon-
tinuïteit en financiering. De impact op het aantrekken van 
kapitaal blijft dus beperkt.

Tom Vallons
Directeur général van ITQ Consultancy BeLux

Zelfs in tijden van onzekerheid is het mogelijk om uw 
concurrenten te verslaan door projecten vanop afstand uit 
te voeren. Veel bedrijven hebben een positieve ervaring met 
telewerken. Door hun medewerkers te vertrouwen, hebben 
managers hen in staat gesteld productiever te worden.
Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze beter zijn voorbereid 
op de toekomst door technologieën te implementeren die in 
staat zijn om telewerk te ondersteunen en door richtsnoeren 
voor flexibele werkregels vast te stellen. 

Een op de drie bedrijven 
was niet voorbereid op de 
coronacrisis 

Een op de drie grote bedrijven in België had geen crisiscom-
municatieplan toen de epidemie uitbrak. Daardoor waren 
ze niet voldoende voorbereid om effectief te communiceren, 
zo blijkt uit een enquête die Bepublic Group bij 100 grote 
Belgische bedrijven heeft gehouden. Uit het onderzoek blijkt 
ook dat driekwart van de bedrijven na de crisis gebruik zal 
blijven maken van de aanvullende digitale hulpmiddelen die 
zij hebben gecreëerd, zoals webinars en online trainingen. 
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LOPENDE PRO-
JECTEN GAAN 
DOOR WANNEER 
DAT MOGELIJK 
IS, TERWIJL 
NIEUWE INVES-
TERINGEN VAAK 
VERTRAGING 
OPLOPEN

David De Block
Internet Architects
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Norbert Herzog
expert analyst bij GfK

We gaan een periode van “nieuwe normaliteit” in, die wordt 
gekenmerkt door een moeilijke economische omgeving 
en krappere consumentenbudgetten. Detailhandelaren en 
fabrikanten zullen zich moeten aanpassen. We verwachten 
dat digitale diensten zoals click & collect, online bestellen 
en digitale betaalsystemen een aanhoudende groei zullen 
doormaken naarmate mensen gewend raken aan de voorde-
len van deze oplossingen.

Dominique Galloy
Managing Director bij Sigma Conso

De Covid-19-crisis bevestigt het nogmaals: digital is meer 
dan ooit de toekomst, niet alleen in termen van gegevens, 
maar voor zowat alles. Bovendien zal de digitalisering alleen 
maar versnellen, gezien de onzekerheid die er heerst en het 
feit dat de zaken steeds sneller gaan. Om hierop te kunnen 
reageren, moeten bedrijven flexibel zijn en snel kunnen 
reageren.

Alex Dossche
Managing Director bij Sage Belux 

Veel bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemin-
gen, geven nog steeds blijk van een zekere terughoudend-
heid ten aanzien van digitalisering en AI. Maar deze nieuwe 
technologieën hoeven niet noodzakelijkerwijs high-end of 
“state-of-the-art” te zijn. Een chatbot is zeer eenvoudig in 
te stellen en kan automatisch de meest gestelde vragen van 
klanten beantwoorden of andere eenvoudige en terugke-
rende activiteiten uitvoeren, waardoor er tijd vrijkomt voor 
taken met een hogere toegevoegde waarde. Je wilt niet alles 
tegelijk doen. Het is beter om beetje bij beetje vooruitgang te 
boeken en tien keer 1% beter te doen, in plaats van te probe-
ren om onmiddellijk 10% te stijgen.

Bedrijven die zullen profiteren 
van het nieuwe gedrag van de 
Belgen
De zakenwereld maakt een grote omwenteling door. En in 
deze periode van onzekerheid zullen bepaalde spelers of 
sectoren sterker uit de coronacrisis komen.
Kleding, voeding, culturele producten, elektronica ... De Bel-
gische consument heeft tijdens de lockdownperiode massaal 
gebruik gemaakt van thuisbezorging, ook al betekende dit 
dat de logistieke dienstverlening onder hoge druk kwam te 
staan om gelijke tred te houden met de crisis. Met buiten-
gewone verkooppieken: thuiswerken leidde tot een stijging 
van de verkoop van monitoren (+120%), printers (+68%), 
laptops (+62%) en toetsenborden (+61%). Terwijl de webcams 
de sterkste omzetgroei kenden, met een sprong van 297%! 
E-commerce is dan ook een van de grote winnaars van de 
crisis. Deze zal in de toekomst bovendien verder toenemen, 
althans als de koopkracht van de consument het houdt.

omdat de grenzen tot nader 
order gesloten zijn”, legt Olivier 
Moch uit. 
In het algemeen heeft de 
lockdown, met honder-
den miljoenen mensen die 
gedwongen werden thuis te 
blijven, een negatieve invloed 
gehad op online reclamecam-
pagnes en, bij uitbreiding, op 
de bureaus die optraden als 
tussenpersoon tussen hun 
klanten en platforms zoals 
Google, Facebook, LinkedIn of 
Instagram.
Deze situatie zal echter niet 
eeuwig duren. Nu al ontstaan 
er nieuwe zakelijke moge-
lijkheden en worden er door 
adverteerders nieuwe strate-
gieën ontwikkeld om hierop in 
te spelen. 

GECONFRONTEERD MET DE 
CRISIS: NIEUWE KANSEN 

Als we optimistisch en voor-
uitziend blijven is het duidelijk 
dat de huidige gezondheids-
crisis op korte en middellange 
termijn zal leiden tot veel 
veranderingen in de bedrijfs-
modellen van ondernemingen, 
de organisatie van agent-
schappen en de relaties tussen 
agentschappen en klanten.
“Elke crisis is een kans om 
te vernieuwen, zich in een 
andere richting te ontwikkelen 
en zijn vak te heroverwegen”, 
herinnert Olivier Moch ons. 
De huidige gezondheidscrisis 
dwingt alle bedrijven om hun 
manier van werken aan te pas-
sen: iedereen is nu geïnteres-

seerd in videoconferencing en 
managers hebben meer ver-
trouwen in hun werknemers 
en geven hen de instrumenten 
die ze nodig hebben om beter 
vanop afstand te kunnen 
werken.” 

Bij Factivity, een bureau dat 
gespecialiseerd is in influence 
marketing, tempert Rafael 
Timarche de veranderingen 
in de sector: “Deze gezond-
heidscrisis zou geen grote 
organisatorische gevolgen 
moeten hebben voor digitale 
bedrijven, aangezien de mees-
te operationele taken al lang 
van op afstand hadden kunnen 
worden uitgevoerd.”
Bovendien is het team van zijn 
agentschap al jaren gewend 
aan telewerken. “We zijn 
gewend om gelijktijdig aan de-
zelfde documenten te werken 
dankzij meerdere communica-
tiesystemen.” 

Deze situatie, zegt Raphael Ti-
marche, kan leiden tot nieuwe 
mogelijkheden voor klanten. 
“De permanente beschikbaar-
heid van de online teams leidt 
tot meer transparantie met 
adverteerders, dankzij het de-
len van notities, schema’s en 
andere budgetopvolging.“

Dat gezegd zijnde, moeten 
er nu nieuwe groeihefbomen 
voor de agentschappen wor-
den gevonden. 
“De investeringen die de digi-
tale bedrijven de komende 12 
maanden zullen doen, zullen 

gericht zijn op kritieke gebie-
den die een directe impact 
hebben op hun bedrijf.”

Er zijn altijd goede redenen 
om in tijden van crisis de 
communicatieprojecten voort 
te zetten. “Het is essentieel 
om te zorgen voor een goed 
beheer van de reputatie van 
merken”, benadrukt Rafael 
Timarche. “Bedrijven die on-
baatzuchtigheid tonen tijdens 
de lockdown zullen daar na 
de crisis de vruchten van 
plukken.” 
“Bovendien”, vervolgt de 
specialist, “moeten merken 
die klaar willen zijn voor 
het post-Covid-tijdperk hun 
communicatie in deze kalmere 
tijden voorbereiden.” 

De huidige crisis is een echte 
springplank voor de online 
verkoop van producten en 
diensten! 
“Communicatiebureaus zullen 
dus een essentiële rol spelen 
in deze evolutie door hun 

klanten advies en performante 
instrumenten aan te reiken.” 

Daarnaast zal ook de klantrela-
tie ingrijpend veranderen door 
het steeds digitaler worden. 
“Videoconferenties stellen 
ons in staat kostbare tijd en 
reiskosten te besparen”, be-
nadrukt de vicevoorzitter van 
de Union Professionnelle des 
Métiers de la Communication.
David De Block besluit: “Deze 
crisis bewijst eens te meer dat 
de digitale en gebruikerserva-
ring heel belangrijk zijn. Digital 
helpt veel organisaties om hun 
activiteiten verder te blijven 
zetten. Terwijl de gebruikerser-
varing garant staat voor meer 
business met klanten en meer 
efficiëntie voor uw medewer-
kers en partners.” Het is nu al 
duidelijk dat de markt dit feit 
zal erkennen.

d o s s i e r  c o v i d
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sionele interacties ondertus-
sen meestal via het net. Zelfs 
de managers van sportzalen 
vormen zich om tot YouTu-
be-trainers. 

Ook cultuur ontsprong de 
dans niet: voor grote evene-
menten wordt de menigte 
uitgenodigd om online samen 
te komen. DJ’s vangen de 
sluiting van clubs op door 
avondfeesten te organiseren 
op Facebook Live of Twitch. 
En nu concertzalen gesloten 
zijn, vallen sommige artiesten 
op door frisse creatieve 
digitale initiatieven. Zo hield 
de Amerikaanse rapper Travis 
Scott een virtueel concert in 
Fortnite, een van de popu-
lairste online games van het 
moment. Dichter bij huis bun-
delden elf organisaties hun 
krachten om samen vanuit 
het Flageygebouw in Brussel 
het eerste streaming-jazzfes-
tival te organiseren, waarvan 
je kon genieten vanuit het 
comfort van je zetel thuis.

DE NIEUWE NORMALITEIT 
DOOR HET DIGITALE

Ook bij Emakina begrijpen we 
het belang van deze nieuwe 
uitdagingen voor bedrijven, 
die tot nu toe bestand leken 
tegen de digitale evolutie. We 
hebben voor hen oplossingen 
ontworpen waardoor ze hun 
activiteit zo natuurlijk moge-
lijk kunnen verderzetten. 
Zo ontwikkelden we een 

Reset
In België - dat moeten we 
wel toegeven - was de 
situatie voor het virus niet 
optimaal. 
Niet alleen bleef de invoe-
ring van e-commerce op zijn 
zachtst gezegd achter, maar 
wat erger was, bedrijven le-
ken niet echt gehaast om dit 
aan te pakken. Die statische 
houding kan je eenvoudig 
verklaren. Met zijn kleine 
oppervlakte en zijn hoge 
dichtheid aan inwoners en 
winkels heeft België duidelijk 
niet dezelfde online winkel-
behoeften als pakweg Texas. 
Je hebt hier geen Cessna 
nodig om van je ranch naar 
het stadscentrum te vliegen, 
waardoor de aantrekkings-
kracht van e-commerce 
misschien wat vager bleef.

HET KLEINE VIRUS DAT 
ONZE GEWOONTES 
OVERHOOP GOOIT

Door de pandemie, de slui-
ting van de meeste openbare 
plaatsen en de noodzakelijke 
strenge afstandsmaatregelen 
werden zelfs onze meest 
schuchtere landgenoten 
verleid door de lokroep van 
de online verkoop. Kleine 
winkeliers die gedwongen 
waren om hun zaak te 
sluiten, openden in allerijl 
een Shopify-site. Restaurants 
met lege tafels gooiden zich 
op afhaalmaaltijden, inclusief 
zaken met sterren, die tot 
dan toe met minachting 

keken naar deze praktijk. En 
zelfs de bedrijven die het 
meest terughoudend stonden 
tegenover telewerk volgden 
de beweging naar Slack, 
Teams of Zoom, met vaak 
uitstekende resultaten voor 
hun productiviteit. Contact-
loze betalingssystemen zoals 
Google Pay, Apple Pay, Sam-
sung Pay of Fitbit Pay werden 
snel de norm, nu contant geld 
werd gezien als een gevaarlijk 
betaalmiddel.

SARS-CoV-2 heeft onze 
samenleving echt wel het 
digitale tijdperk ingeduwd, 
zowel in ons persoonlijk leven 
als in ons werk. Conferenties 
die vroeger duizenden deel-
nemers ontvingen worden nu 
via videostreaming gehou-
den, “LAN-parties” zijn nu 
“WAN-parties”, en wereldwijd 
lopen onze sociale en profes-

innovatieve “personal 
shopping”-service voor een 
klant in de modewereld: via 
videoconferentie toont een 
verkoper de beschikbare 
producten in de (gesloten) 
winkel aan de klant, die ze 
meteen op afstand kan kie-
zen en bestellen. 

Ook voor een ander bedrijf 
vonden we een oplossing 
met videoconferentie. 
“Coaches” werden uitgerust 
met een camera, aangepaste 
verlichting en een lichtbak. 
Via een op maat gemaakte 
toepassing begeleiden ze nu 
bezoekers optimaal vanop af-
stand. Telkens is het doel om 
met digitale tools een nieuwe 
normaliteit te bereiken in de 
interacties.

Het is duidelijk dat het gebruik 
van digitale technologie door 
de pandemie vermenigvuldigt, 
in onze interacties met familie 
en vrienden, maar ook in de 
samenwerking met onze col-
lega’s en klanten. De virtuele 
wereld heeft het overgenomen 
van de enigszins ontregelde 
echte wereld. Daardoor ont-
staan er nieuwe gewoontes, 
die waarschijnlijk niet snel 
zullen verdwijnen. En dat is 
een goede zaak! Zo zal deze 
gezondheidscrisis niet enkel 
negatieve gevolgen hebben 
gehad.

Brice Le Blévennec, 
CEO Emakina

ONS DOEL IS 
OM MET DIGI-
TALE TOOLS 
EEN NIEUWE 
NORMALITEIT TE 
BEREIKEN IN DE 
INTERACTIES

Brice Le Blévennec
Emakina

Als de Covid-19-pandemie ons iets positiefs heeft geleerd, is het dat onze maat-
schappij zich snel kan aanpassen als de omstandigheden dat vereisen. Dit geldt 
zeker op het gebied van onze werksituatie: we waren massaal gedwongen om 
onze activiteit radicaal aan te passen, bijna van de ene dag op de andere. Die com-
plete paradigmawissel kwam er zonder druk van werkgevers of vakbonden, maar 
wél door een microscopisch organisme dat haast moeiteloos een hele beschaving 
dwong om haar digitale transformatie te versnellen.
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Hoe e-commerce 
vernieuwt in tijden 
van crisis

HEERSCHAPPIJ VAN HET 
“OMNICHANNEL” MODEL ’ 

Het is een echte klassieker in 
de economische geschiede-
nis. Elke grote crisis heeft zijn 
winnaars en verliezers ... 
De Covid-19-pandemie is 
geen uitzondering op dit 
scenario. De lockdownperio-
de opgelegd door de regering 
om de pandemie van het 
recente coronavirus te 
bestrijden was ondanks alles 
een geluk voor de elektroni-
sche handel, met echter zeer 
duidelijke nuances afhankelijk 
van het bedrijf. Terwijl sommi-

E-commerce bleef in België recent nog wat achter, maar het is een belangrijke 
economische pijler geworden tijdens de Covid-19-crisis. Dankzij deze ‘onverwachte mee-
valler’ kon de online verkoopsector mee profiteren en een grote overwinning binnenha-
len. De ongekende omvang van de pandemie heeft het koopgedrag van de consumenten 
en de organisatie van de bedrijven immers fundamenteel veranderd. In recordtijd zijn er 
veel uitdagingen ontstaan op alle gebieden van de toeleveringsketen als gevolg van de 
explosie van thuisleveringen, personeelstekort en nieuwe consumentenverwachtingen. 
Bedrijven hebben snel moeten leren omgaan met deze nieuwe realiteit. Verschillende 
e-commercedeskundigen maken de balans op van de nieuwe oplossingen die zijn ont-
staan en de uitdagingen die in het verschiet liggen. Verder delen ze hun voorspellingen 
voor de economische wereld na Covid-19. Een analyse van een sector in volle mutatie.

gen gebruik hebben gemaakt 
van de mogelijkheden die 
deze ongekende situatie 
bood, hebben anderen de 
prijs betaald of zelfs het fail-
lissement moeten aanvragen. 
De cijfers van de verschillen-
de adviesbureaus in België en 
in het buitenland komen op 
vergelijkbare wijze overeen.
Zo meldde GfK eind april, na 
anderhalve maand lockdown 
van de consument, een 
enorme omzetderving voor 
fysieke winkels in vele pro-
ductsegmenten, zoals elek-
tronische en computerappa-
ratuur (-110 miljoen euro), 

DE HUIDIGE 
CRISIS VERTE-
GENWOORDIGT 
DE GROOTSTE 
DIGITALE OPLEI-
DING OOIT

Steven Van Belleghem
 

kleding (-418 miljoen euro) 
en doe-het-zelfwinkels (-190 
miljoen euro). Commerciële 
verliezen die zich bovendien 
gedurende de gehele periode 
van de winkelsluitingen heb-
ben opgestapeld.

Tegelijkertijd werd in dezelfde 
studies het tegenoverge-
stelde verschijnsel gecon-
stateerd voor de spelers die 
online hebben kunnen blijven 
werken. De handelsfederaties 
Comeos en BeCommerce 
hebben de impact van de co-
ronaviruscrisis op de veran-
deringen in de consumptiege-

woonten gemeten en hebben 
een e-commerce-boom 
voorspeld voor de komende 
maanden en jaren in België.
Op hetzelfde moment werd 
in een uitgebreid veldon-
derzoek van het Thomas 
More Instituut bij 3.000 
mensen tussen 17 en 86 jaar 
logischerwijs geconcludeerd 
dat “de producten die in de 
fysieke winkels (die tijdens 
de crisis waren gesloten) 
worden verkocht het meest 
hebben geprofiteerd van de 
onlineverkoop”. Zo hebben 
kleding, schoenen, verzor-
gingsproducten, speelgoed, 
bloemen, boeken en andere 
een groei van meer dan 20% 
van hun omzet via het inter-
net gezien! 
De reis- en andere vrijetijds-
activiteiten, die volledig tot 
stilstand zijn gekomen, stort-
ten echter letterlijk in. 
De studie wees er bovendien 
vooral op dat in alle leeftijds-
groepen en voor bijna alle 
productgroepen veel consu-
menten tijdens de crisis voor 
het eerst online kochten. De 
belangrijkste “nieuwelingen” 
in de e-commerce waren de 
60-plussers.
Zelfs levensmiddelen hebben 
hiervan geprofiteerd, met een 
stijging van meer dan 20% 
in de onlineverkoop, omdat 
veel consumenten terecht 
of ten onrechte vreesden 

d o s s i e r  e - c o m m e r c e

Marketeers niet genoeg 
voorbereid op post-Covid-19
Volgens een recente studie van The House of Marketing zou 1 
op de 3 marketeers niet betrokken zijn bij de voorbereiding van 
het tijdperk na Covid-19. Erger nog, 43% van de marketeers is 
niet in staat om deze crisis om te zetten in een kans door een 
gebrek aan middelen wat betreft hun teams en digitale capaci-
teiten. De marketinggemeenschap heeft duidelijk behoefte aan 
snelle en effectieve oplossingen om deze crisis te doorstaan. 
Als reactie op deze realiteit biedt The House of Marketing een 
reeks Acceleration Sprints-trainingen aan die gericht zijn op 
het leveren van tastbare resultaten en snelle impact. Volledig 
externe sessies, terwijl de experts in nauw contact blijven met 
het marketingteam van de klant.
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dat ze tijdens het winkelen 
in de supermarkten met het 
coronavirus besmet zouden 
kunnen raken. 
Deze studies tonen ook de 
relevantie van het omni-
channelmodel voor lokale 
winkelketens aan. Wat deze 
verschillende enquêtes 
vooral benadrukken is de 
relatie tussen de online shop 
en de aanwezigheid van een 
netwerk van fysieke winkels. 
Niet minder dan 44% van de 
consumenten geeft immers 
toe dat ze meer online kopen 
op sites van winkels met een 
fysieke aanwezigheid in Bel-
gië, “alsof het Belgische en 
lokale aspect een geruststel-
lender effect heeft dan een 
pure player”.

HET GROTE KEERPUNT: 
TROUWERE CONSUMENTEN 

De studie van Thomas More 
markeert dan ook een keer-
punt in de verkoopsector. 
Meer dan de helft van de 
ondervraagden geeft toe dat 
ze hun manier van winkelen 
definitief hebben veranderd: 
55% van de mensen tussen 
31 en 40 jaar zegt bereid te 
zijn om in de toekomst meer 
of veel meer te kopen op 
e-commercesites, tegenover 
minder dan 10% die het te-
genovergestelde zeggen. 
Het spreekt voor zich dat de 

“lockdown” na de gezond-
heidscrisis het koopgedrag 
van de Belgen ingrijpend 
heeft veranderd. Zelfs in een 
tijd waarin fysieke winkels 
opnieuw worden geopend, 
lijken consumenten hun 
consumptiegewoonten te 
hebben aangepast door zich 
meer te richten op online 
winkelen. 
We ontdekken ook via de 
verschillende studies die 
tijdens de pandemie werden 
uitgevoerd dat de Belgen hun 
vrije tijd thuis benutten om 
nieuwe online vaardigheden 
te verwerven. Eén op vier 
mensen (26%) is begonnen 
met online bankieren, bijna 
20% van de Belgen heeft 
besloten om te leren koken 
dankzij tutorials op het inter-
net en 14% is zelfs begonnen 
met online cursussen om een 
nieuwe taal te leren.
“In tijden van crisis zien we 
heel vaak een terugkeer naar 
de essentie”, zegt Alexan-
dra Balikdjian, dokter in de 
consumentenpsychologie. 
“Doordat we werden gecon-
fronteerd met de kwetsbaar-
heid van het leven, hebben 
we ons opnieuw op onszelf 
gericht en hebben we nieuwe 
vaardigheden ontwikkeld. We 
geven ons geld uit aan dingen 
die ons plezier geven en die 
bijdragen aan deze golf van 
welzijn”, zegt de expert.

De angst voor online fraude 
is echter niet verdwenen, 
integendeel. Bijna alle Belgen 
(83%) blijven voorzichtig wat 
betreft de aard en locatie van 
hun online aankopen; meer 
dan de helft (51%) vreest 
het slachtoffer te worden 
van fraude of oplichterij. De 
gevolgen van deze voorzich-
tigheid: 74% van de consu-
menten geeft er de voorkeur 
aan om trouw te blijven aan 
de handelaren die ze kennen, 
77% leest de meningen van 
andere klanten alvorens 
een aankoop te doen en 
17% neemt contact op met 
de handelaar alvorens een 
aankoop te doen.
“We passen ons allemaal aan 
een nieuwe levensstijl aan en 
logischerwijs gaan we meer 
online winkelen, niet alleen 
voor essentiële zaken, maar 
ook voor virtuele ervaringen 
zoals films en zelfs voor 
fitness”, zegt Mark Barnett, 
Manager van Mastercard 
Europe. Hij concludeert: “Van-
daag de dag hebben mensen 
meer dan ooit toegang nodig 
tot de digitale economie, wat 
de winkelervaring voor ieder-
een eenvoudiger, soepeler en 
veiliger moet maken.”

ONVERWACHTE MEEVAL-
LER EN LOKALE HANDEL

E-commerce bleef in België 
recent nog wat achter en 
zou dus op langere termijn 
moeten profiteren van deze 
“onverwachte meevaller” die 
wordt veroorzaakt door de 
coronavirusepidemie. 
E-commerce is echter niet 
de enige winnaar als het gaat 
om het veranderen van de 
gewoontes van het winke-
lend publiek. Op langere 
termijn zouden buurtwinkels 
het ook goed moeten doen. 
Driekwart van de ondervraag-
den geeft toe dat ze deze 
in de toekomst meer zullen 
bezoeken. 
“De Belgen hebben van de 
lockdown geprofiteerd om 
steeds vaker in lokale voe-
dingswinkels te winkelen”, 
legt Charlotte De Montpellier, 
econoom bij ING, uit. 
We moeten de trends in de 
tijd echter nog bevestigen, 
want zoals bij elke studie is 
het een temperatuurmeting 
op een bepaald moment. 
Daarom zal het de komende 
maanden nodig zijn om de 
nieuwe opkomende trends in 
de loop van de tijd nauwlet-
tender te volgen.

Een ander logisch gevolg van 
de oproep van de autoriteiten 

om over te stappen van con-
tante betalingen naar elek-
tronische betalingen heeft 
geleid tot een sterke daling 
van het aantal opnames in 
contanten (-65%), evenals 
van de opgenomen bedragen 
(-54%), zo merkt ING Bank op.
“Het is mogelijk dat de verho-
ging een beetje kunstmatig is 
voor de voedingswinkels. We 
denken echter nog steeds dat 
er een verhoogde voorkeur is 
voor buurtwinkels, waardoor 
we lange afstanden kunnen 
vermijden.”
Kleine bedrijven leken tijdens 
de pandemie vaker te wor-
den bezocht, maar de online 
etalage van de grote groepen 
was ook een grote hit aan-
gezien de Belgen 85% meer 
hebben besteed bij de grote 
e-commercebedrijven dan 
een jaar geleden. Dit resul-
taat moet echter worden ge-
nuanceerd, aangezien online 
aankoopgegevens technisch 
moeilijk te analyseren zijn.

E-COMMERCE NA 
COVID-19: KLANTERVARING 
OP DE EERSTE PLAATS!

Het is nu een gegeven dat 
de Covid-19-pandemie 
een onuitwisbare stempel 
zal drukken op de manier 
waarop we online winkelen. 
In het slechtste geval, en 
waarschijnlijk ook in het 
beste geval.
De beste bondgenoten van 
de online verkoop voor de 
komende periode zullen de 
klantervaring en de zoek-
tocht naar gegevens zijn, 
besprenkeld met nieuwe 
technologieën ontworpen om 
die ervaring te verbeteren 
met praktische hulpmiddelen 
die de in-store ervaring op 
zijn minst gedeeltelijk kunnen 
vervangen. Te beginnen met 
artificiële intelligentie, die 
steeds relevanter wordt, of 
virtual reality.
Wim Walraevens, directeur 
Digital Strategy & Experience 
van TBWA België, analyseert 
deze nieuwe trend. “De toe-
komst van digitale dienstver-
leners vereist extra expertise 
om de merkbeleving op te 
bouwen.” De expert in digi-
tale strategie, architectuur 
en concept is onvermurw-
baar: “Merken willen meer 
consistentie. Agentschappen 
kunnen hen helpen met een 
geïntegreerd aanbod dat zich 
richt op de merkbeleving op 
basis van solide strategische 
en creatieve ideeën.”
Alles tussen de consument 
en het bedrijf moet bijdragen 
aan een betere merkbeleving. 

d o s s i e r  e - c o m m e r c e

Augmented reality, 
de toekomst van e-commerce 
Hoe makkelijker het voor online shoppers is om een product in 
context te zien, hoe makkelijker het voor de handelaar wordt 
om het met vertrouwen te verkopen. Augmented reality zal 
een belangrijke rol spelen in de toekomst van de verkoop door 
de manier waarop mensen testen, zichzelf vertegenwoordigen 
of producten online uitproberen te veranderen. Vooral omdat 
het democratischer wordt met de komst van tools zoals Size.
link, waarmee verkopers gratis gebruik kunnen maken van de 
technologie. Het potentieel van AR is zo groot dat sommige 
merken zoals Rebecca Minkoff en Bumbleride in staat zijn om 
hun conversie te verbeteren met maximaal 250% met behulp 
van 3D-modellen op het Shopify platform.

Een crisis die alles verandert!
Terwijl de Belgen in 2019 nog gemiddeld zo’n 1.363 euro 
online uitgaven (BeCommerce Market Monitor), heeft de 
huidige crisis ongekende veranderingen in het consumen-
tengedrag teweeggebracht, waardoor bedrijven gedwongen 
werden om bijzonder creatief te zijn om te blijven verkopen 
en hun commerciële toekomst veilig te stellen. Deskundigen 
zijn het erover eens dat e-commerce heeft geholpen om de 
schade te beperken door de Belgische economie goedschiks 
of kwaadschiks draaiende te houden. 
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“Interactie en communica-
tie met klanten evolueren 
en consumenten hebben 
steeds hogere verwachtingen 
van producten, diensten en 
communicatie”, voegt de 
specialist eraan toe. “Merken 
hebben met andere woorden 
een geïntegreerde ervaring 
nodig. Het is daarom essen-
tieel dat de agentschappen 
een mentaliteit ontwikkelen 
die deze ervaring omarmt bij 
het strategische denken van 
de adverteerders en bij de 
activiteiten van de agent-
schappen.”

HET LEVEREN VAN DE 
JUISTE DIENSTEN IN DE 
HYPERDIGITALISEERDE 
WERELD VAN HET 
POST-CORONA-TIJDPERK

“De huidige crisis vertegen-
woordigt de grootste digitale 
opleiding ooit”, erkent Steven 
Van Belleghem, opinieleider 
op het gebied van klantre-
latietransformatie. “Mensen 
willen overal gebruiksvrien-
delijke digitale hulpmiddelen 
en goede digitale dienstverle-
ning krijgen: thuis, in hun vrije 
tijd, op het werk, maar ook in 
hun contacten met bijvoor-
beeld de lokale overheid. De 
burger verwacht dezelfde 
kwaliteit van dienstverlening 
als van de online shop waar 
hij zijn keukenrobot koopt”, 
zegt Jurgen Koster, algemeen 
directeur van TOPdesk België. 
De crisis heeft eindelijk een 
digitale kloof in het bedrijfs-
leven blootgelegd. “Aan de 
ene kant zijn er bedrijven die 
goed digitaal waren voorbe-
reid en al veel hadden ge-
daan op het gebied van trans-
formatie. Aan de andere kant 
zijn er mensen die verrast 
waren. Voor deze laatsten zal 
het moeilijk zijn om het plot-
selinge verlies van een deel 
van de omzet en hun lagere 
zichtbaarheid voor de klanten 
te veranderen.”
Of het nu gaat om de manier 
waarop we werken, con-
tact houden met vrienden 
en familie of onze vrije tijd 
doorbrengen, de barrières die 
zijn opgeworpen door digitale 
technologieën verdwijnen 
snel en zullen nooit meer 
terugkomen”, zegt de expert. 
“Zelfs voor bedrijven, onge-
acht de sector en de omvang, 
wordt digitale gebruiksvrien-
delijkheid vandaag de dag 
de basis van elke business. 
Kijk maar naar de online 
handelsplatformen: zij zijn de 
grote winnaars in deze crisis. 
Hoewel veel consumenten de 
lokale handel willen onder-

steunen gaat het meeste 
geld nog steeds naar de grote 
bedrijven omdat zij vaak de 
beste digitale gebruikerserva-
ring bieden.”

DE FOUT VAN MINIMALE 
ERVARING

Maar het bieden van een 
minimale online gebruikers-
ervaring betekent niet nood-
zakelijkerwijs dat klanten 
zich in de toekomst auto-
matisch tot uw bedrijf zullen 
wenden. “Het moet gezien 
worden als een wereldwijde 
hygiëneregel”, zegt Steven 
Van Belleghem. “Gebruikers 
zullen het normaal vinden dat 
u een goede digitale ervaring 
levert, en als u daar niet in 
slaagt heeft u problemen. 
Sommige klanten zullen 
waarschijnlijk bij u blijven uit 
sympathie, maar de meeste 
zullen u laten vallen. Dit geldt 
voor e-commerce, marketing, 
klantenservice en interne 
communicatie. Uw digitale 
infrastructuur zal op al deze 
gebieden feilloos moeten zijn.

FOCUS OP HET 
EMOTIONELE!

Hoe kunnen bedrijven zich 
nu en in de toekomst dan 
onderscheiden van de con-
currentie? Door het creëren 
van ‘emotioneel comfort’, 
antwoordt Steven Van Belleg-
hem. Wanneer bedrijven alles 
hebben wat ze nodig hebben 
om hun producten en dien-
sten digitaal aan te bieden, 
kunnen ze zich richten op de 
problemen van hun klanten 
en deze proactief proberen 
op te lossen. Dat is wat we 
noemen emotionele troost.
Steven Van Belleghem legt 
uit: “Veel bedrijven zijn mo-
menteel actief in survival-mo-
dus en zijn vooral gericht 
op snelle oplossingen, zoals 
bijvoorbeeld kortingen om 
zoveel mogelijk producten 
te verkopen. Tegelijkertijd 
worden mensen nu gecon-
fronteerd met extra zorgen 
over hun gezondheid, banen 
en financiën; zaken waar 
bedrijven nu rekening mee 
moeten houden. Het is dan 
ook essentieel dat u zich 
afvraagt “wat de consument 
na de crisis van uw bedrijf zal 
denken. En in welke bewoor-
dingen u er met hen over 
moet praten.” Het is daarom 
essentieel om uw klanten te 
betrekken bij uw gedachte-
gang, adviseert de expert in 
digitale transformatie. “Denk 
aan een speelgoedfabrikant 
die online educatieve spelle-

tjes aanbiedt om ouders te 
helpen bij het thuisonderwijs. 
Of een bank die haar klanten 
proactief opbelt om hun 
financiële situatie te bespre-
ken. Zo bouwt u uw reputatie 
op, bouwt u vertrouwen op 
en wordt u partner voor het 
leven, nu en na de crisis.

DE SAMENWERKING MET 
KLANTEN VERDIEPEN 
EN INVESTEREN IN DE 
GESCHIEDENIS VAN HET 
MERK

“Digital first”, of beter gezegd 
“customer first”, wordt nog 
te vaak afgewezen, zegt Wim 
Walraevens. “De coronacrisis 
heeft ons gedwongen om cre-
atieve oplossingen te vinden. 
In die zin hoopt de baas van 
TBWA België“dat we onmid-
dellijk een hoge toegevoegde 
waarde kunnen bieden aan 
de klanten om meetbaar 
succes te behalen, terwijl we 
nadenken over de basis van 
een langetermijn- en altijd 
actieve strategie, evenals een 
duurzame digitale strategie 
om een ecosysteem voor de 
klanten op te bouwen.”
Deze nieuwe manier om 
commerciële projecten met 
adverteerders te benaderen 

De reuzen van de e-commerce: 
de grote winnaars

De spelers die betrokken zijn bij de online verkoop hebben het 
tijdens de crisis bijzonder goed gedaan. En dat is nog zacht 
uitgedrukt als we verwijzen naar de investeringsmaatschappij 
MKM Partners die een studie publiceerde over een dertigtal 
beursgenoteerde bedrijven, zoals de verkoopplatformen Ama-
zon, eBay en Alibaba. Of Netflix, Facebook of bedrijven waarvan 
de kernactiviteit bestaat uit het faciliteren van telewerken zoals 
Slack en Zoom, of zelfs het leveren van maaltijden zoals Grub-
Hub of Blue Apron.
Na verder nazicht komt de Boston Consulting studie tot de 
conclusie dat Amazon de duidelijke winnaar is in alle catego-
rieën. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet van de 
Amerikaanse reus met 26%! Een groei in een gecompliceerde 
context gepaard met minder positieve effecten: Amazon mag 
dan in maart en april vorig jaar de aanwerving van 175.000 men-
sen hebben aangekondigd, maar deze nieuwe banen wogen 
aanzienlijk op de kosten van het bedrijf, wat een effect had op 
het bedrijfsresultaat, dat licht daalde.

Alexandra Steel 
Senior Consulting Manager bij 
The House of Marketing

Tegen 2025 zal 20% van de verkoop van luxegoederen 
online plaatsvinden. Cruciaal voor de luxesector is de 
exclusieve klantervaring die al aanwezig is in hun verkoop-
punten. Er bestaan creatieve oplossingen om dit gevoel 
van exclusiviteit, dat de essentie ervan is, opnieuw te 
definiëren, zoals een thuislevering door een privéchauffeur 
of VR/AR. Terwijl het horlogemerk Omega in april 2020 zijn 
e-Shop voor Europese consumenten lanceerde, heeft ook 
Dior onlangs een virtuele ervaring op basis van virtuele 
realiteit gelanceerd.

DE GEBRUIKER-
SERVARING IS 
NAUW VERBON-
DEN MET HET 
BESTAAN VAN 
ELK INDIVIDU. 
HET IS DAAROM 
ESSENTIEEL OM 
ZICH TE RICHTEN 
OP MENSELIJKE 
CONNECTIES.

Paige O’Neil
SiteCore

d o s s i e r  e - c o m m e r c e



summer 2020  inside digimedia I 25 

impliceert een nauwere 
samenwerking met merken. 
“Partnerschappen met onze 
klanten, gebaseerd op een 
sterke strategie, houden de 
kracht in om ze om te zetten 
in “populaire creatieve” idee-
en en ze efficiënt te produ-
ceren”, legt de baas van het 
agentschap uit.
“Het gaat er dus niet om 
hetzelfde te doen, maar om 
meer te doen in een trans-
versale aanpak”, vat Wim 
Walraevens samen.
Op digitaal niveau “vinden 
we dat klanten over het al-
gemeen een beroep doen op 
technische partners om zich 
structureel aan te passen aan 
de elementen in hun digitale 
omgeving.” We willen klanten 
helpen door een consistente 
merkbeleving te creëren met 
een focus op merkgeschie-
denis, dienstverlening en 
consumentenbeleving.

HET BELANG VAN HET 
MAKEN VAN MENSELIJKE 
VERBINDINGEN 

De gebruikerservaring is 
nauw verbonden met het 
bestaan van elk individu. Het 
is daarom “essentieel om 
zich te richten op menselijke 
connecties”, aldus Paige 
O’Neil, SiteCore Chief Marke-
ting Manager. 
Dit is een belangrijk element 
in de betrokkenheid van 
de klant. “Omdat klanten 
allemaal mensen zijn”, gaat 
de specialiste verder. Merken 
die dit begrijpen en hun com-
municatie daarop aanpassen 
zullen niet alleen de huidige 
crisis met betere klantrelaties 
doorstaan, maar ook “duurza-
me langetermijnrelaties met 
deze klanten opbouwen”, 
zegt Paige O’Neil, Chief Mar-
keting Manager bij SiteCore.
De specialist betreurt dan 

ook dat sommige bedrijven 
in tijden van crisis op hun 
reclame-uitgaven bezuinigen 
om de kosten te verlagen. 
“Er is integendeel behoefte 
aan meer aandacht voor 
gepersonaliseerde inhoud 
via websites, applicaties en 
direct marketing gericht op 
doelgroepen die al geïnteres-
seerd zijn in de producten en 
diensten van een organi-
satie. De mogelijkheid om 
gebruik te maken van wat je 
weet over een klant en je te 
identificeren met de huidige 
omstandigheden is misschien 
nog nooit zo kritisch geweest 
als nu”, vat de marketing 
expert van SiteCore samen. 

AI EN AUTOMATISERING 
ALS REDDING VOOR DE 
ONLINE HANDEL

Het valt niet te ontkennen 
dat artificiële intelligentie 
nu een belangrijke rol speelt 
in de gebruikerservaring en 
marketing door het genere-
ren van voorspellingen over 
wat klanten waarschijnlijk 
zullen willen, wanneer de 
potentiële vraag zal ontstaan 
en welke kanalen ze het 
meest waarschijnlijk zullen 
gebruiken. “Toegang tot deze 
informatie is belangrijker dan 
ooit, vanwege de verandering 
in het gedrag van de klant 
als gevolg van de pandemie”, 
zegt O’Neil.

En met reden: de informatie 
die door middel van artificiële 
intelligentie wordt verkregen 
geeft marketeers meer details 
over wat klanten zoeken op 
hun sites en applicaties, zodat 
ze meer relevante content 
kunnen leveren en dat sneller 
kunnen doen.

Voor marketeers is de tijd ge-
komen om “te begrijpen dat 
het simpelweg hebben van AI 
en machinale leermogelijkhe-
den geen garantie is voor een 
betere klantervaring”, zegt ze. 
Om significante verbeterin-
gen te zien, “moeten merken 
eerst vaststellen wat de pro-
blemen bij de klantervaring 
zijn die ze willen oplossen en 
identificeren welke gege-
vensreeksen ze nodig hebben 
om de specifieke knelpunten 
die klanten tegenkomen te 
verwijderen”, zegt de Sitecore 
expert.
Geautomatiseerde tools “ver-
sterken de rol van marketeers 
door hen in staat te stellen 
klanten op hun apparaten te 
bereiken op een meer dyna-
mische en granulaire manier 
dan ooit tevoren.”

INSPELEN OP EMPATHIE 
LOONT 

Op het moment van schrijven 
hebben marketeers geen 
andere keuze dan te blijven 
werken in de context van 
de pandemie. “Of men zich 
nu richt op consumenten of 
B2B-klanten, men heeft nog 
steeds te maken met mensen 
die op verschillende manie-
ren worden geraakt, ook 
persoonlijk”, en daarover zijn 
marketeers het eens. Voor 
elke merkinhoud of directe 
communicatie is het daarom 
belangrijk om zich in te leven 
in hun berichten, gevoelig te 
zijn voor hun behoeften en 
hen te laten zien hoe je hen 
kunt helpen in hun huidige 
situatie”, waarschuwt Paige 
O’Neill. 
Daarom is het op dit moment 
bijzonder belangrijk dat “mar-
keteers boodschappen geven 
die niet opportunistisch of 
ongevoelig zijn voor de moei-
lijkheden waar mensen mee 
te maken hebben.
In een wereld waar de eisen 
en wensen van klanten bo-
vendien letterlijk van de ene 
op de andere dag verande-
ren, “hebben merken er ook 
belang bij om veel wend-
baarder te zijn in de manier 
waarop ze hen benaderen en 
behandelen, niet alleen nu 
maar ook na de pandemie”, 
gaat de specialiste verder.
Bedrijven moeten medeleven 

tonen en er voor hun klanten 
zijn wanneer ze zich aanpas-
sen aan de nieuwe norm. Zo 
heeft Lloyds Bank in het Ver-
enigd Koninkrijk besloten om 
duizenden tablets en digitale 
vaardigheidstrainingen aan te 
bieden aan 70-plussers zon-
der internettoegang, zodat 
zij in contact kunnen blijven. 
“Een dergelijk initiatief om 
klanten te helpen en te 
versterken is een voorbeeld 
van hoe merken duurzame 
ondersteuning kunnen bieden 
die klanten zullen waarde-
ren en voor lange tijd zullen 
onthouden.”

VERHOGEN VAN CONVER-
SIES EN VERKOPEN IN 
TIJDEN VAN CRISIS

Zoals we hebben gezien, 
heeft de pandemie de digitale 
en multichannel vraag naar 
zowel fysieke als online 
bedrijven doen toenemen. 
Het is echter de ontmoeting 
met de consument, waar die 
zich ook bevindt, die de on-
derscheidende factor zal zijn 
voor marketeers naarmate 
het parcours van de klant 
complexer wordt. 
“Het aanbieden van inhoud 
die relevant, handig en 
plezierig is creëert een meer 
menselijke connectie, en het 
toevoegen van die emotione-
le connectie aan de merker-
varing maakt de associatie 
moeilijker te doorbreken”, 
zegt O’Neil. 
Bedrijven zoals restaurants, 
kruidenierswinkels en apo-
theken die gebruik hebben 
gemaakt van e-commerce 
zullen efficiënter kunnen 
werken en hun klanten beter 
kunnen bedienen. “Merken 
kunnen effectiever met 
klanten omgaan door ervoor 
te zorgen dat ze klantinfor-
matie gebruiken om inhoud 
te leveren die voldoet aan 
hun huidige behoeften”, zegt 
de expert. 
E-commercebedrijven die 
met onmiddellijke tevreden-
heid moeten omgaan zoals 
doe-het-zelfwinkels, moeten 

Een nieuw platform om uw 
webshop te starten 
TBWA lanceert op vraag van bpost “elkezaakonline.be”, een 
100% Belgisch platform waarmee ondernemers in een mum 
van tijd hun eigen webshop kunnen creëren. De oplossing werd 
gecreëerd in samenwerking met Shopitag en omvat alle aspec-
ten van e-commerce: de webshop, online betaling, snelle en 
betrouwbare levering door bpost, reclame op sociale netwerken 
en natuurlijk technische ondersteuning.

INTERACTIE EN 
COMMUNICATIE 
MET KLANTEN 
EVOLUEREN EN 
CONSUMEN-
TEN HEBBEN 
STEEDS HOGERE 
VERWACHTINGEN 
VAN PRODUCTEN, 
DIENSTEN EN 
COMMUNICATIE. 
MERKEN HEBBEN 
MET ANDERE 
WOORDEN EEN 
GEÏNTEGREERDE 
ERVARING NODIG

Wim Walraevens
TBWA Belgium 

VANDAAG DE 
DAG HEBBEN 
MENSEN MEER 
DAN OOIT 
TOEGANG TOT 
DE DIGITALE 
ECONOMIE, 
WAT DE WIN-
KELERVARING 
VOOR IEDEREEN 
EENVOUDIGER, 
SOEPELER EN 
VEILIGER MOET 
MAKEN.

Mark Barnett
Mastercard Europe 
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Sofi e Geeroms
Managing Director van BeCommerce

In 2019 brak e-commerce alle records in België: consumenten 
gaven 11,46 miljard euro online uit, 900 miljoen euro meer dan 
in 2018 (+8% ten opzichte van 2018: BeCommerce Market Mo-
nitor). Net voor de pandemie was e-commerce meer dan ooit de 
groeimotor van de detailhandel in België: ongeveer 50% van de 
groei is te danken aan de online verkoop. 

Welke toekomst voor de 
wereldhandel?
Een nieuw rapport “A New Era: Global Trade in 2020 and 
beyond” van The Economist Intelligence Unit richt zich op de 
belangrijkste factoren die de wereldhandel volgend jaar zullen 
stimuleren. De bevindingen, gebaseerd op diepte-interviews 
met internationale handelsdeskundigen in maart, zijn doorspekt 
met pessimisme, behalve voor de bedrijven die zich zullen kun-
nen aanpassen aan bekende structurele veranderingen, zoals de 
onzekerheid in de toeleveringsketen.

promoten hoe ze consu-
menten buiten kantooruren 
kunnen helpen en hoe ze de 
waarde, het gemak en de 
unieke ervaring die ze hun 
klanten kunnen bieden in 
het comfort van hun eigen 
huis kunnen illustreren. “Het 
doel is niet alleen om uw on-
middellijke waarde te tonen, 
maar ook om een relatie op 
te bouwen die na de crisis zal 
voortduren.”
De huidige situatie, zo zegt 
de marketingmanager van 
SiteCore, “moet merken die 
klaar zijn voor deze uitdaging 
een kans geven om nieuwe 
dingen te testen en klanten 
te laten zien wat ze kunnen 
bieden.”

EEN PANDEMIE OM ER 
WEER BETER BOVENOP TE 
KOMEN

Nooit is de zinsnede 
“noodzaak is de moeder van 
de uitvinding” zo relevant 
geweest als vandaag de dag, 
aangezien de pandemie een 
radicale verschuiving heeft 
veroorzaakt in de behoefte 
aan digitale transformatie om 
omnichannel op te leggen en 
de werknemers met de klan-
ten te verbinden. “Het heeft 
een snelle evolutie van de in-
frastructuur en de processen 
geforceerd aangezien bijna 
alles, van voedselbestellingen 
tot zakelijke bijeenkomsten 
en entertainment, online is”, 
zegt SiteCore.
Uit een recente studie van 
Econsultancy blijkt dat 91% 
van de Britse marketeers en 
87% van de Noord-Ameri-
kaanse marketeers midden 
in de epidemie een toename 
van het gebruik van online 
diensten door de consument 
verwachten. Met andere 
woorden, “nu is het tijd om 
de digitale transformatie-in-
spanningen van uw bedrijf 
voor te zijn, want de vraag 
zal alleen maar toenemen”, 
adviseert Paige O’Neil. “Als 
het eenmaal wat rustiger is, 
kunnen we de resultaten van 
deze geweldige digitalisering-
servaring meenemen en deze 
lessen toepassen, in de hoop 
er sterker uit te voorschijn 
te komen, zowel vanuit een 
klantrelatie als vanuit een 
digitaal perspectief.”

DEZE MERKEN LIETEN 
ZICH TIJDENS DE PANDE-
MIE OPMERKEN

De bedrijven die zich tijdens 
de gezondheidscrisis hebben 
weten te onderscheiden 
zijn de bedrijven die gebruik 

hebben kunnen maken van 
hun wereldwijde capaciteiten 
om hun klanten beter van 
dienst te kunnen zijn. “De 
Nieuw-Zeelandse kruide-
niersketen FoodStuffs had al 
de mogelijkheid om online 
te bestellen voor leveringen 
en afhalingen, maar deze 
mogelijkheid bleek tijdens de 
crisis uiterst nuttig”, legt de 
specialist van SiteCore uit. Zij 
heeft daarbij uitstekend werk 
verricht door deze diensten 
te promoten ter ondersteu-
ning van de sociale afstand 
en ter vermindering van het 
voetgangersverkeer in de 
winkels, en door klanten 
te helpen die zichzelf in 
quarantaine hebben moeten 
plaatsen.
Vanuit het oogpunt van lei-
derschap was Marc Benioff, 
CEO van Salesforce, naar 
de mening van de SiteCore 

specialist een geweldig rol-
model voor bedrijven die de 
crisis hebben doorstaan. “Zijn 
toezegging om gedurende 
90 dagen geen werknemers 
te ontslaan en om andere 
technologiebedrijven aan te 
moedigen hetzelfde te doen, 
was een goed voorbeeld en 
we hebben het snel overge-
nomen bij SiteCore”, besluit 
Paige O’Neill.

DE E-SHOP IN VRAAG 
GESTELD: CYBERSECURITY 
EN CRIMINALITEIT 

Nico Bosschaert, Channel 
Manager bij Barracuda BeLux, 
vat de e-commerce-rush die 
zich voor zijn ogen afspeelde 
samen. “Bedrijven die nog 
geen online shop hadden 
moesten vertrouwen op wat 
er op de markt beschikbaar 
was om hun bedrijf zo snel 
mogelijk op gang te brengen. 
De meeste van hen wisten er 
niet genoeg van en vertrouw-
den soms alleen op het ui-
terlijk van een webapplicatie, 
of de snelheid waarmee een 
bestelling werd geplaatst.” 
Zonder essentiële vragen 
te stellen over de beveili-
ging van deze omgevingen, 
waar ze zich bevinden of 
hoe gemakkelijk het is om 
applicaties te hacken. En 
zonder zelfs maar voorzorgs-
maatregelen te nemen zodat 
productgegevens, voorraden, 
prijzen of zelfs klantgegevens 
eenvoudigweg niet gestolen 
kunnen worden. “Er is nog 

een lange weg te gaan”, 
merkt de expert op. “Pas als 
bedrijven hun zaken weer 
op de rails krijgen zullen 
partners en leveranciers 
steeds meer aandacht gaan 
besteden aan deze veilig-
heidskwesties.”

“In werkelijkheid”, benadrukt 
Nico Bosschaert, “zijn de 
meeste bedrijven zich niet 
bewust van de beveiligings-
technologieën die vandaag 
de dag bestaan. Cybercrimi-
nelen volgen de trends en 
bekijken waar de meeste 
mensen hun gevoelige gege-
vens gaan deponeren. “Bots”, 
“scrapers” of “DDoS”-aan-
vallen, waarbij veel externe 
(gehackte) computers zich 
richten op één enkele web-
service en te veel verkeer 
genereren, zijn slechts enkele 
voorbeelden die de specialist 
waarneemt bij het hacken 
van e-commerce-platforms. 
“Bedrijven denken dat ze 
goed beschermd zijn, maar 
de realiteit is vaak anders. 
Tot op zekere hoogte zal de 
applicatieprovider of infra-
structuurhost zorgen voor de 
veiligheid, maar wat online 
retailers vaak niet weten is 
dat zij zorg moeten dragen 
voor de informatie die in 
webapplicaties wordt verza-
meld”, legt de expert uit. 
Want zodra een online shop 
wordt gecompromitteerd 
door een aanval, gegevens 
worden gelekt of gebruikers 
worden gehackt, zal dit een 
absolute impact hebben op 
de business, betreurt Nico 
Bosschaert. “Want, laten we 
eerlijk zijn, gebruikers gebrui-
ken nog te vaak (dezelfde) 
wachtwoorden voor veel 
verschillende platformen. 
Hackers kunnen dus beslag 
leggen op social media-ac-
counts en identiteitsdiefstal 
plegen. Ze kunnen ook ie-
mands Microsoft365-account 
kapen en het gebruiken voor 
phishing en social enginee-
ring om het bedrijf waarvoor 
ze werken aan te vallen”, 
gaat de expert verder. 
Kortom, e-merchants blijken 
vaak het eerste radertje in de 
hackmachine te zijn, en daar 
moeten ze zich van bewust 
zijn.
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HET IS BELANG-
RIJK DAT MAR-
KETEERS GEEN 
BOODSCHAPPEN 
GEVEN DIE OP-
PORTUNISTISCH 
ZIJN OF ONGE-
VOELIG VOOR 
DE MOEILIJKHE-
DEN WAAR DE 
MENSEN MEE TE 
MAKEN HEBBEN

Paige O’Neil
SiteCore
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c a s e

AI kondigt het einde aan 
van ‘marketingcampagnes’ 
en laat toe om rekening te houden 
met de eigenheid van elke 
consument  

De Covid-19-crisis markeert 
een keerpunt in onze eco-
nomieën: het wijdverbreide 
gebruik van telewerken en 
opkomende innovaties heeft 
het tempo van de technolo-
gische revolutie wereldwijd 
versneld. Artificiële intelli-
gentie is nu meer toegan-
kelijk en in opkomst als een 
belangrijke hefboom in de 
transformatie van bedrijven. 
Een analyse samen met 
Albert Derasse, onbetwiste 
AI-expert bij D-AIM België. 

Artificiële intelligentie staat 
nog in haar kinderschoenen. 
Hoewel AI al jaren stevig 
verankerd is in ons dagelijkse 
digitale leven in verschillende 
vormen van aanbevelingen 
die door veel platforms (Ama-
zon, Tinder, enz.) worden ge-

bruikt, blijft de relevantie van 
de taken van AI vrij beperkt.
De technologie is nu echter 
aanzienlijk vooruitgegaan 
dankzij "deep learning". Door 
de overstap van consu-
mententoepassingen naar 
industriële hulpmiddelen luidt 
het een nieuwe fase in van 
vooruitgang op alle fronten. 
Maar wat de meeste bedrij-
ven nog te vaak Artificiële 
Intelligentie noemen, is niet 
altijd even artificieel. 

Data-driven AI is nu in staat 
om zeer complexe taken 
uit te voeren en mensen te 
helpen op uiteenlopende 
gebieden zoals wetenschap-
pelijk onderzoek, industrie 
en marketing. Zo verrijkt 
Artificiële Intelligentie de 
klantervaring en biedt ze 

gepersonaliseerde marketing 
aan op basis van de gegevens 
waarover ze beschikt om 
toekomstige gebeurtenissen 
te voorspellen. Het lijdt geen 
twijfel dat de technologie 
sterk gedemocratiseerd en 
veel toegankelijker voor 
bedrijven is geworden.
In dit opzicht biedt AI nu een 
aanzienlijk concurrentie-
voordeel voor bedrijven die 
er gebruik van maken, door 
individuele trends uit grote 
hoeveelheden gegevens te 
lichten; iets wat buiten het be-
reik van gewone mensen ligt. 
Op die manier hebben 
merken die in staat zijn om 
aan grootschalige, geperso-
naliseerde marketing te doen 
met behulp van AI om zo de 
belangen van individuele con-
sumenten beter te begrijpen, 

een overweldigend voordeel 
ten opzichte van hun concur-
renten die personalisatie en 
het bepalen van de doel-
groep voor hun boodschap-
pen verwaarlozen!
AI heeft nog steeds mense-
lijk toezicht nodig om veel 
operaties te valideren. Maar 
hoe lang nog?

Met een uitgesproken voor-
liefde voor data science en 
data-driven marketing dringt 
Albert Derasse er bij bedrij-
ven op aan om te vertrouwen 
op artificiële intelligentie, 
wat een goede aanvulling is 
op de menselijke kwalitei-
ten van hun teams die deze 
intelligentie zo ... natuurlijk 
maken. En dit om samen een 
verbeterde intelligentie op te 
bouwen.
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AI IS EEN MOOIE 
ANALYSE VAN HET 
VERLEDEN, ONT-
WORPEN OM TOE-
KOMSTIG GEDRAG 
TE VOORSPELLEN! 
VANDAAR HET 
BELANG VAN EEN 
OORDEELKUNDIGE 
EN VOORTDUREN-
DE VERFIJNING 
VAN DE SELECTIE 
VAN GEGEVENS 
DIE MERKEN 

Albert Derasse
D-AIM

U heeft onlangs op een 
nieuwszender op televisie 
gezegd dat de term "AI" te 
vaak wordt gebruikt. Wat 
zijn dan de zogenaamde 
"intelligente" technologieën 
die een echte toegevoegde 
waarde kunnen bieden aan 
bedrijven?
Albert Derasse, Managing 
Director van D-AIM België: 
De term AI moet mijns 
inziens nauw verbonden 
zijn met het concept van 
machinaal leren wat we ook 
"machine learning" noemen. 
Bedrijven hebben vandaag de 
dag transactionele, operatio-
nele, relationele en beschrij-
vende gegevens tot hun 
beschikking die ze kunnen 
gebruiken om hun marketing-
acties te verfijnen en de klant 
met al zijn bijzonderheden 

beter te bereiken. Te veel 
projecten die als "intelligent" 
worden bestempeld zijn 
in feite gebaseerd op een 
programmering die wordt 
geïnduceerd en ontkoppeld 
van elke context. Ik denk in 
het bijzonder aan de meeste 
chatbots, die gewoon robots 
zijn die worden geprogram-
meerd om typische vragen 
te beantwoorden. Er zit dus 
geen bijzondere intelligentie 
achter deze tools die zeer 
nuttig zijn om callcenters te 
ontlasten. De echte AI is de-
gene die zich zal aanpassen. 
Een intelligent systeem is dus 
een systeem dat in staat is 
om te leren op basis van de 
waargenomen resultaten. 

Wat is de status van AI 
in België? Hoe evolueren 
de prioriteiten op het 
gebied van investeringen 
van bedrijven in artificiële 
intelligentie? 
De barometer die Sortlist 
afgelopen december publi-
ceerde bevestigt de vooruit-
gang van de investeringen 
van Belgische bedrijven in AI 
voor marketingdoeleinden. 
Vandaag de dag worden alge-
mene en marketingmanagers 
zich bewust van de democra-
tisering van AI en van wat het 
concreet kan betekenen voor 
hun gebied. De technologie is 
toegankelijker geworden en 
kan hen eindelijk helpen hun 
doelstellingen te bereiken.

De effectiviteit van AI lijkt 
nu in verhouding te staan 
tot de hoeveelheid verza-
melde gegevens? 
Ja, dat klopt, hoe meer gege-
vens we beschikbaar hebben, 
hoe meer we kunnen hopen 
op gegevens die samen 
onderscheidend zijn voor het 
te verwachten gedrag. 

Men kan zeer performante 
scores krijgen als het gaat 
om het vermogen om ge-
beurtenissen te voorspellen, 
maar net zo goed veel lagere 
scores. Uiteindelijk gaat het 
erom de voorspellingen te 
vergelijken met de werkelijk-
heid: heeft de persoon zijn 
aankopen in een bepaalde 
categorie verminderd, heeft 
de persoon een bepaald 
product gekocht of niet? Het 
is deze "machine learn-
ing"-dimensie die automa-
tisch honderden potentieel 
onderscheidende criteria zal 
"beantwoorden". Een opera-
tie die een mens niet binnen 
een redelijke termijn (en dus 
binnen een redelijk budget) 

kan uitvoeren, gezien de om-
vang en de verscheidenheid 
van de verwerkte gegevens.

En de relevantie van zulke 
voorspellingen hangt af 
van de constructie van 
"voorspellende scores"?
AI in marketing is ontworpen 
om rekening te houden met 
het unieke karakter van de 
klant. Om dit te bereiken is 
het essentieel om voorspel-
lende scores in te voeren, 
met andere woorden om de 
kans dat een gebeurtenis 
zich voordoet te meten, zoals 
bijvoorbeeld de kans dat een 
klant een product koopt in de 
komende weken, of de kans 
dat dezelfde klant de winkel 
verlaat in de komende drie 
maanden, of zelfs reageert 
op een bepaalde e-mail. Deze 
voorspellende score is het 
resultaat van modellering. 
Met andere woorden, de ge-
wogen toekenning van coëffi-
ciënten aan bepaalde criteria 
op basis van hun waargeno-
men belang. Op deze manier 
is AI een mooie analyse van 
het verleden, ontworpen om 
toekomstig gedrag te voor-
spellen! Vandaar het belang 
van een oordeelkundige en 
voortdurende verfijning van 
de selectie van gegevens 
die merken legaal kunnen 
gebruiken, zoals transactie-
gegevens van klantenkaarten, 
opt-in management of, meer 
in het algemeen, de reactie 
op verschillende verzoeken 
uit het verleden. 
De sterkte van AI hangt 
vooral af van de aard van de 
beschikbare gegevens. De 
beperkingen ervan zijn dan 
ook nauw verbonden met de 
gebruikte gegevens. 
Het is mogelijk om alles 
te voorspellen zolang de 
gebeurtenis al in het verleden 
genoeg heeft plaatsgevon-
den, d.w.z. voldoende gege-
vens heeft gegenereerd om 
een basis voor een waarne-
ming te vormen.

Wat kan een machine meer 
concreet "intelligent" doen? 
Welke perceptie hebben de 
Belgen van AI in vergelij-
king met andere landen 
om ons heen? Moeten we 
ons zorgen maken over de 
opkomst van AI wat betreft 
respect voor de privacy? 
De perceptie van deze 
technologie door de Belgen 
is vrij gelijkaardig aan die van 
andere Europese burgers. 
Met de inwerkingtreding van 
de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming is er 

eindelijk meer transparantie 
in het gebruik van gegevens. 
Een consument heeft nu 
het recht om bezwaar te 
maken tegen het gebruik van 
zijn persoonlijke gegevens 
voor marketing- en "sco-
rings"-doeleinden als hij dat 
wenst. Bedrijven hebben 
deze dimensie geïntegreerd 
en daar moeten we rekening 
mee houden. 

Wat is de belangrijkste im-
pact van de huidige crisis 
op de vraag naar AI-gere-
lateerde projecten? Ziet u 
grote veranderingen in de 
investeringsstrategieën 
van uw klanten? 
Net als wij moesten onze 
klanten de plotse schok 
van de eerste weken van 
de crisis opvangen. Hoewel 
deze moeilijke situatie voor 
iedereen nog niet voorbij 
is, hebben ze dankzij deze 
verwarrende periode de 
relevantie van AI gezien, om 
zo te kunnen reageren op de 
nieuwe realiteit die ontstaat 
door nieuw consumenten-
gedrag. Darwin heeft niet 
onterecht gezegd dat "de 
soorten die overleven niet de 
sterkste zijn, noch de meest 
intelligente, maar de soorten 
die zich het beste aanpassen 
aan de verandering".
Wij stellen vast dat alle 
indicatoren wat betreft de 
kennis van hun klanten die zij 
tot nu toe hebben weten te 
bereiken niet langer gelden 
en moeten worden herover-
wogen. Hoe kunnen we ons 
voorstellen dat alles snel 
weer wordt zoals het was 
voor de crisis? De segmenta-
ties en scores die we tot nu 
toe kenden zijn achterhaald. 
Alles moet opnieuw worden 
opgebouwd, maar in een 
onstabiel gedragsuniversum.
Dit is goed nieuws, want het 
dwingt ons om drastisch te 
veranderen door ons te rich-
ten op zelflerende, artificiële 
intelligentie en de werkelijke 
waarde van de dingen.

In dit verband hebben we een 
specifiek aanbod opgezet om 
uit de crisis te geraken op ba-
sis van dagelijkse modellering 
van aankoopscores om onze 
klanten te helpen het herstel 
zo goed mogelijk te beheren 
en "massapromoties" te 
vermijden.

DE STERKTE 
VAN AI HANGT 
VOORAL AF VAN 
DE AARD VAN DE 
BESCHIKBARE 
GEGEVENS. HAAR 
BEPERKINGEN ZIJN 
DAN OOK NAUW 
VERBONDEN MET 
DE GEBRUIKTE 
GEGEVENS
Albert Derasse
D-AIM
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op third-party websites, video 
campagnes op YouTube of 
Facebook campagnes die niet 
rechtstreeks op facebook.com 
of instagram.com vertoond 
worden het meest geïmpac-
teerd zijn.

HOE AD FRAUD 
TEGENGAAN?

Hoewel ad fraud waarschijnlijk 
altijd een stap voor zal blijven, 
zullen detectie methodes 
steeds moeten blijven 
evolueren. Van geen enkele 
techniek kan echter verwacht 
worden dat het alle fraude 
zal blokkeren of detecteren. 
Hiervoor zal de kracht van 
machine learning nodig zijn 
om de snelle evolutie van ad 
fraud technieken te blijven 
bijbenen.
Bij CLICKTRUST vinden we 
vaak manueel verdachte 
placements waarop onze 
advertenties verschenen. Deze 
placements vertonen dan een 
extreem hoge doorklikratio 
(+3% in vergelijking met een 
benchmark van 0.20%-0.50%). 
Daarnaast hebben verschil-
lende van deze placements 
een identieke layout, tonen ze 
dezelfde low-quality content 
en zijn sommigen geregis-
treerd door hetzelfde bedrijf. 
Deze placements voegen wij 
dan ook toe aan een blacklist 
die wij standaard toepassen 
op alle campagnes die bij ons 
lopen. Deze blacklist bevat 
ondertussen meer dan 35000 
domeinen.
Tools en diensten zoals 

Ad fraud
verminderen is een no-brainer 
optimalisatie

Volgens dit rapport werd 
wereldwijd tot $5.8 miljard 
verlies in media budget op-
gelopen in 2019 alleen. Langs 
de andere kant werden voor 
de eerste keer meer fraude 
pogingen verhinderd dan dat 
er pogingen succesvol waren. 
Er wordt geschat dat, wanneer 
alle fraude pogingen zouden 
lukken, deze verliezen per jaar 
op zou kunnen lopen tot $14 
miljard.

WAT IS AD FRAUD?

Ad fraud is de overkoepelen-
de term voor alle activiteiten 
waarbij frauduleus online ad 
impressies of clicks gegene-
reerd worden. Op deze manier 
proberen criminelen omzet te 
genereren uit de mediabud-
getten van adverteerders. Met 
betrekking op affi liate marke-
ting kan ad fraud ook slaan op 
conversie fraude.

WAT WINNEN DE FRAU-
DEURS ERAAN?

Natuurlijk zouden fraudeurs 
geen moeite doen moest er 
geen grof geld te verdienen 
vallen aan de media budgetten 
van diverse adverteerders.
Voor elke euro die een 
adverteerder spendeert, gaat 
er namelijk een deel naar de 
eigenaar van de website die 
de ad impressie of click gene-
reert. Het is dit deel van het 
advertentiebudget waarop ad 
fraud zich richt door “invalid 
traffi c” te sturen op verschil-
lende manieren.
De meeste studies naar ad 
fraud zijn wereldwijd of gericht 
op grotere markten zoals de 
VS of China. Het is dus moeilijk 
om een goede inschatting te 
maken van hoe hard de Belgi-
sche markt geïmpacteerd is.

VERSCHILLENDE TYPES 
AD FRAUD

Er zijn een groot aantal ma-
nieren om ad fraud te plegen. 
Enkele hiervan zijn:

1. Het infecteren van toe-
stellen met virussen die het 
toestel deel uit laten maken 
van een botnetwerk dat valse 
traffi c stuurt naar websites en 
zo impressies en clicks gene-
reert.

2. Domain spoofi ng, wat 
gezien kan worden als identi-
teitsfraude binnen de digitale 
advertentiewereld. Hiermee 
doet een frauduleus domein 
zich voor als een ander (premi-
um) domein om zijn low-quali-
ty inventory te verkopen tegen 
de hogere prijzen die gepaard 
gaan met premium inventory.

3. Ad stacking gebeurt 
wanneer er verschillende 
advertenties boven elkaar 
getoond worden. De bovenste 
advertentie kan dan wel gezien 
worden maar de onderliggen-
de worden nooit echt getoond 
aan personen, hoewel de 
adverteerder wel betaalt voor 
de impressies.

4. Combinaties van alle boven-
staande.

PLATFORMEN DIE HET 
MEEST GEÏMPACTEERD ZIJN

Zoals eerder gezegd zou ad 
fraud niet gebeuren als er geen 
geld mee te verdienen was. Als 
gevolg hiervan zijn platformen 
waar een deel van het media-
budget naar de website gaat 
die de ad slot ter beschikking 
stelt, het meest geïmpacteerd. 
Hierdoor zullen platformen die 
banners of video’s serveren 

ClickCease, MOAT, Integral Ad 
Science, Doubleverify, … kun-
nen helpen bij het detecteren 
en tegengaan van ad fraud op 
een meer schaalbare manier.  
Welke tool je het best gebruikt, 
hangt af van de noden, de 
gebruikte kanalen, en de func-
tionaliteiten van deze tools.

HOE WIJ KUNNEN HELPEN

Bij CLICKTRUST beseffen we 
dat het verminderen van ad 
fraud een no-brainer optimali-
satie is. Hieronder enkele van 
onze optimalisaties waarmee 
we u kunnen helpen:

• Snelle programmatic  
audits die het percentage aan 
ad fraud aantonen ten opzich-
te van het totale budget.

• Het aanmaken van sterke 
whitelists voor toekomstige 
programmatic campagnes.

• Verschillende ad verifi ca-
tion & pre-bid tools te testen 
voor zowel programmatic als 
Google Ads campagnes.

• Campagnes op te zetten 
die specifi ek gericht zijn op het 
opsporen van bot traffi c om 
hieruit te kunnen leren over 
hun gedrag.

• Campagnes optimaliseren 
naar KPI’s die moeilijk(er) zijn 
voor bots om te genereren.
Contacteer ons om na te gaan 
hoe we u kunnen helpen geld 
uit te sparen en ad fraud te 
bestrijden.

Fabian Van de Wiele, 
Managing Director Clicktrust

“Pogingen tot fraude lopen op tot 20-35 procent van alle ad impressies doorheen het jaar”
White Ops Bot Baseline 2018-2019 Report
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De groei van 

RAAK 
een scherpe positionering 
gecombineerd met een 
geslaagd huwelijk binnen 
de Intracto Group

Hoe heeft u de coronacrisis 
beleefd?
TK: “De impact is voor RAAK 
gelukkig gering gebleven. 
We hebben tijdens de eerste 
week een CRM-communi-
catieplan uitgewerkt dat 
toepasbaar was op alle 
CRM-domeinen. Dat hebben 
we gratis aangeboden aan 
onze klanten, zodat ze kort 
op de bal konden spelen en 
hun communicatie zo helder 
en transparant mogelijk 
houden. De meeste van 
onze klanten hebben al wat 
digitale maturiteit en konden 
redelijk snel schakelen. Aan 
de andere kant genoot ik 
er trouwens van om te zien 
hoe heel kleine en lokale be-
drijfjes ook heel snel digitale 
stappen hebben gezet. De 

Er beweegt wat bij RAAK. Het 
Belgische full-service bureau 
voor inbound marketing, 
marketing automation en 
e-mailmarketing heeft sinds 
kort vier nieuwe digitale 
marketeers in dienst en trok 
de laatste weken evenveel 
nieuwe klanten aan (onder 
wie Media Markt en IDEWE). 

Zoiets valt op, zeker in deze 
onzekere coronatijden. 
Achter dat succes zijn 2 be-
langrijke redenen, meent Ma-
naging Director Tim Karpisek. 
“Van in het begin hebben we 
RAAK scherp gepositioneerd 
op inbound, data, content, 
automation,…  en door in de 
Intracto Group te stappen 
hebben we nu ook een sterk 
full-services aanbod achter 
ons staan, zodat we klanten 
echt full-service kunnen hel-
pen,” zegt hij in een gesprek 
met Inside.

Wat betekent het huwelijk 
met Intracto voor RAAK?
TK: “We zijn al lang bezig met 
strategie, data en content, 
en we hebben altijd onder-
zocht hoe we die elementen 
het best kunnen realiseren. 
Onze visie is om dat onaf-
hankelijk van technologie 
te doen, maar aangezien er 
een explosieve groei van 
marketingplatformen is, kan 
je als kleine organisatie niet 
alle kennis in huis hebben. 
De Intracto Group is een 
brede organisatie met heel 
veel digitale en marketing 
kennis. Een platform wat 

we bijvoorbeeld vroeger niet 
gebruikten, wordt wel ge-
bruikt door andere collega’s 
binnen de groep. En door die 
specieke kennis te verbinden 
naar onze klanten, hebben 
we een sterke voorsprong. Je 
kan dus zeggen dat we  een 
echt full-service bureau zijn 
geworden, en dat is iets waar 
volgens mij veel bedrijven 
behoefte aan hebben. Zo 
hoeven ze niet op zoek naar 
allerlei verschillende bureaus, 
elk met hun eigen belangen 
en specialisatie.”

Wat kunnen bedrijven nog 
verbeteren om efficiënter 
te werken?
TK: “We werken veel met 
data, technologie en con-
tent. Wat die laatste twee 
betreft, hebben veel bedrij-
ven al de nodige stappen 
gezet. Data blijft echter een 
zorgenkind. 

De gegevens zitten vaak nog 
versnipperd door de hele 
organisatie. Er zijn intussen 
talloze mogelijkheden om 
data te verzamelen, maar 
in de praktijk gebeurt het 
amper. Het proces om al die 
informatie te inventariseren 
en samen te brengen in één 
database is ook bijzonder 
tijdrovend. Zeker de traditio-
nele bedrijven hebben op dat 
vlak nog een lange weg af 
te leggen. Opmerkelijk is dat 
start-ups er minder last van 
hebben, omdat ze van bij het 
begin een degelijk dataplan 
uittekenen.”

beenhouwer uit de buurt stak 
plots ook een webshop in 
elkaar. Dat ziet er qua design 
misschien niet optimaal uit, 
maar puur voor de beleving 
van de klant is dat wel fan-
tastisch.”

Beïnvloedt Covid-19 uw 
internationale ambities?
TK: “Met RAAK willen we ons 
in eerste instantie op de Bel-
gische markt concentreren, 
maar we hebben bijvoor-
beeld ook al mee projecten 
gerealiseerd in Nederland, 
waar wij de rol als CRM 
expertise partner opnamen. 
De coronacrisis heeft Intracto 
Group wel gesterkt in de 
overtuiging dat er nood is aan 
een full-service partner, die 
een breed scala van diensten 
aanbiedt om bedrijven 
digitaal te ondersteunen. Het 
was duidelijk dat onderne-
mingen die tijdens de crisis 
digitaal op punt stonden een 
grote voorsprong hadden. Als 
Intracto Group koesteren we 
nog steeds de ambitie om te 
groeien naar andere regio’s 
zoals Duitsland en Scandina-
vië. Om praktische redenen 
hebben we even op de 
pauzeknop moeten drukken, 
maar nu de grenzen opnieuw 
opengaan, kunnen we weer 
gesprekken aanknopen met 
buitenlandse partijen. Ik ver-
wacht zelf in het najaar nog 
een flinke versnelling.”

DE CORONA-
CRISIS HEEFT 
INTRACTO GROUP 
GESTERKT IN DE 
OVERTUIGING 
DAT ER NOOD 
IS AAN EEN 
PARTNER DIE EEN 
BREED SCALA 
VAN DIGITALE 
DIENSTEN AAN-
BIEDT

Tim Karpisek
Raak
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B.D.: “Het is betere advertising, betere 
technologie en het respecteert de 
klanten. Het concept is dat we de adver-
tentie integreren in de vorm, de lay-out, 
de functie en de content waaronder 
ze verschijnt. Daardoor is ze niet meer 
intrusief en verstoren we de gebruikers-
ervaring van de surfer niet. Op basis van 
de algoritmes die we hebben, creëren 
we iets wat de gebruiker kan interes-
seren en waarop hij zal klikken. Studies 

Outbrain 
Het native tegengewicht voor 
Google en Facebook

Wat heeft de overstap van Ligatus 
naar Outbrain voor jou betekend?
B.D.: “Ligatus was een Duits bedrijf met 
zowat 200 mensen over heel Europa. 
Outbrain heeft een mondiale structuur en 
meer dan 850 werknemers. We hebben 
kantoren in 19 landen maar omdat we 
44 talen coveren, zijn we de facto op veel 
meer markten aanwezig. Ook de aanpak 
is anders. Outbrain is Amerikaans, met 
Israëlische roots. 

Het was vorig jaar groot nieuws: in april 2019 nam het Amerikaanse Outbrain de 
Europese speler Ligatus over. Daarmee vloeiden de twee belangrijke specialisten 
op het vlak van native advertising en redactionele aanbevelingen samen. “Met 
die overname heeft Outbrain zijn netwerk en positie in Europa enorm versterkt,” 
zegt Ben Doumen, die daarvoor acht jaar het kantoor van Ligatus in België leidde 
en nu Managing Director Belgium van Outbrain is. Hij is dan ook perfect geplaatst 
om ons meer te vertellen over de nieuwe aanpak en het specifieke aanbod van de 
advertising feed.

Hoe groot is jullie bereik in België?
B.D.: “Op De Tijd en L’Écho na hebben we 
de volledige dagbladpers in ons netwerk, 
plus de magazinepers. Daarmee bereiken 
we 88% van de internetbevolking in België. 
We generen met ons Belgische netwerk 
meer dan 1.3 miljard pageviews per maand, 
en tot 6,5 miljoen kwalitatieve clicks.

Native advertising wint de laatste jaren 
steeds meer terrein. Hoe verklaar je dat?
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Outbrain 
Het native tegengewicht voor 
Google en Facebook

VERGELEKEN MET 
BANNERS KIJKEN 53% 
MEER CONSUMEN-
TEN ECHT NAAR EEN 
NATIVE FORMAT. DE 
AANKOOPINTENTIE 
LIGT BOVENDIEN 15% 
HOGER

Ben Doumen
Outbrain

tonen aan dat het engagement van de 
surfer bij native advertising tot 9 keer 
groter is dan bij traditionele displayfor-
maten. Vergeleken met banners kijken 
53% meer consumenten echt naar een 
native format. De aankoopintentie ligt 
bovendien 15% hoger.”

Hoe positioneert Outbrain zich 
tegenover andere digitale platfor-
men?

B.D.: “Iedereen is vertrouwd met de 
feed-ervaring, maar er zijn verschillende 
soorten. Je hebt de ‘search feed’, geba-
seerd op intentie. Je wilt iets zoeken of 
kopen. Daar zit je in de ‘walled garden’ 
van Google, want 95% van de zoekop-
drachten verlopen via Google. Daar-
naast heb je de ‘social feed’, gebaseerd 
op sharing. Het gaat om wat mensen 
met elkaar willen delen. Ook daar zit 
je in een ‘walled garden’, van sociale 
netwerken zoals Facebook, Instagram, 
Pinterest, TikTok en anderen. Adver-
teerders, van opkomende tot wereld-
wijde merken, maken gebruik van onze 
in-feed native plaatsingen en eigen 
interesse-doelgerichte mogelijkheden 
om naamsbekendheid op te bouwen, 
prestaties te verbeteren en ROAS buiten 
de walled gardens te realiseren. Wij 
helpen bedrijven om ontdekt te worden 
door de juiste mensen die inspireren tot 
ideeën en actie.

Waarom vindt Outbrain het open 
web belangrijk?
B.D.: “We willen de onafhankelijke 
kwalitatieve journalistiek steunen, die 
onder groeiende druk staat. Google 
en Facebook zuigen steeds meer geld 
weg uit de lokale markten en bij de 
lokale publishers. Uitgevers die met 
ons samenwerken, krijgen het grootste 
deel van de inkomsten die ze genereren 
onmiddellijk teruggestort. In deze tijden 
is het meer dan ooit belangrijk dat het 
publiek zich correct op de hoogte kan 
stellen. Dat kan niet met de samenzwe-
ringstheorieën en broodjeaapverhalen 
die op de sociale netwerken verspreid 
worden. Outbrain is trouwens ont-
staan als hulpmiddel voor uitgevers 
en journalisten. De oprichters van het 
bedrijf hadden het idee om een systeem 

te ontwikkelen dat bezoekers van een 
mediasite automatisch interessante 
links naar andere artikels op de site zou 
aanbieden. Door zich op algoritmes te 
baseren, konden ze precies uitmaken 
wat die specifieke surfer interessant 
zou vinden. Vandaar ook de naam: 
Outsourcing the Brain.”

Hoe hebben jullie de COVID-19-crisis 
beleefd?
B.D.: “Het was een dubbele ervaring. 
Er zijn twee kanten aan onze business. 
Aan de aanbodzijde bevinden de uitge-
vers. We hangen af van het gecreëerde 
volume om campagnes te tonen en 
geld te genereren. Aan de vraagzijde 
heb je de campagne zelf. Met de crisis 
zagen we dat de volumes aan de vraag-
zijde enorm begonnen te stijgen. De 
mensen waren op zoek naar nieuws en 
zochten die informatie bij de gekende 
nieuwsmerken, de sites van kranten en 
tijdschriften. In maart en april hebben 
we ongelooflijke pieken gezien, vooral 
over de content rond COVID-19. 

De vraagzijde heeft in België een 
stevige dreun gekregen. De meeste 
campagnes werden van de ene dag op 
de andere geannuleerd. Vergeleken met 
vorig jaar liggen de resultaten voor Q2 
25% lager, al zagen we in de tweede 
helft van juni al een zeer sterk herstel, 
met cijfers die hoger lagen dan dezelfde 
periode in 2019. Wij zijn er dan ook van 
overtuigd dat we in de tweede helft 
van het jaar dat verlies meer dan zullen 
kunnen goedmaken en dus eindigen 
met een positieve evolutie.”
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van de Covid-crisis. Door het fase per fase 
te bekijken, van lockdown tot versoepe-
ling, heeft Dentsu de interesse van menig 
Belgisch marketeer gewekt tijdens een 
reeks webinars. 
Tot slot was dit initiatief niet alleen 
een ideale gelegenheid om de interne 
compententies van het agentschap in 
de schijnwerper te zetten. Dankzij dit 
platform kon Dentsu namelijk ook enkele 
interessante interviews losweken bij 
veelgeprezen marketingpersoonlijkheden 
zoals Peter Field, Orlando Wood, Karen 
Nelson-Field or Dan Calladine. 

Voor meer informatie 
brandrecoveryseries.com

Thibaud De Meester, 
Strategic Client Lead at Cara & Tommaso 
Cresto Dina, Client lead at Cara

The Brand 
Recovery Series
Dentsu Aegis Network
helpt merken doorheen Covid-19 
te navigeren

Het spreekt voor zich dat de wereld 
de laatste maanden door unieke en 
uitdagende tijden gaat die we hopelijk niet 
meteen opnieuw moeten meemaken. 

Het is een harde les gebleken voor ons 
als mens, als maatschappij maar ook 
als bedrijf. ‘Ongezien’ is het codewoord 
geworden als we het hebben over de 
omvang en de gevolgen van deze crisis. 
Bovendien zullen we pas binnen enkele 
maanden weten of we de juiste maatre-
gelen hebben getroffen om de gevolgen 
van deze crisis aan te pakken.

Ook al is het zwaarste van de sanitaire cri-
sis ogenschijnlijk voorbij, vele instellingen 
proberen te herstellen en te begrijpen wat 
de echte impact zal zijn van het Corona-
virus op onze maatschappij, economie en 
bedrijven.

Het is in deze onzekere tijden dat Dentsu 
Aegis Network Belgium ervoor koos om 
Belgische marketeers te wapenen met 
advies door een initiatief te lanceren: The 
Brand Recovery Series. 
The Brand Recovery Series is van-
daag uitgegroeid tot een rijke blog die 
verschillende analyses, interviews en 
webinars samenbrengt die tijdens de 
afgelopen maanden zorgvuldig werden 
bericht en gestructureerd door Dentsu 
Aegis Network Belgium. 
In the Brand Recovery Series probeert 
Dentsu België een reeks strategische 
richtingen voor marketingcommunica-
tie te defi niëren en dat zowel voor het 
media- als creatief luik. Daarbij houden ze 
rekening met de specifi eke situaties van 
verschillende sectoren en hoe deze sec-
toren zouden moeten of hadden moeten 
reageren doorheen de verschillende fases 

THE BRAND RECOVERY 
SERIES IS UITGEGROEID 
TOT EEN RIJKE BLOG 
DAT VERSCHILLENDE 
ANALYSES, INTERVIEWS 
EN WEBINARS SAMEN-
BRENGT DIE TIJDENS DE 
AFGELOPEN MAANDEN 
ZORGVULDIG WERDEN 
BERICHT EN GESTRUC-
TUREERD DOOR DENTSU 
AEGIS NETWORK BEL-
GIUM    

Thibaud De Meester
Cara



The Brand 
Recovery Series
Dentsu Aegis Network
helpt merken doorheen Covid-19 
te navigeren
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AI 

centraal bij de 
transformatie van 
bedrijven: maar is die 
artificiële intelligentie 
(nog) beperkt?

We kennen al tal van inte-
ressante toepassingen van 
machine learning. De bank-
sector was een van de eer-
ste die erin investeerde. Zo 
kon zij al lang de geldigheid 
van transacties verifiëren en 
verschillende soorten fraude 
correct vaststellen. In de in-
dustrie worden data geana-
lyseerd om de kwaliteit van 
de output te voorspellen, of 
om vroeg genoeg te kunnen 
voorspellen wanneer een 

Naast het coronavirus is artificiële intelligentie een van de grote trending 
thema’s. Iedereen werd al geconfronteerd met concrete applicaties en vele 
bedrijven bevestigen dat zij er een beroep op doen. Maar gaat het daarbij wel 
altijd om echt intelligente toepassingen? Veronique Van Vlasselaer, Customer 
Advisor Decision Science bij SAS, gaat met kennis van zaken dieper in op wat dit 
vage concept voor gewone mensen betekent en op wat men vandaag al kan 
doen dankzij AI. Een analyse.

machine onderhoud nodig 
heeft. Maar over welk niveau 
van intelligentie heeft men 
het dan juist als het om 
robots gaat? Veronique Van 
Vlasselaer, Customer Advisor 
Decision Science bij SAS, 
geeft toelichting.

U beweert dat de meeste 
intelligente toepassingen 
die door de bedrijven 
gebruikt worden, niet echt 
als artificiële intelligentie 

Véronique Van Vlasselaer 
SAS

gekwalificeerd mogen wor-
den. Kan u deze stelling 
onderbouwen?
Veronique Van Vlasselaer, 
Customer Advisor Decision 
Science bij SAS: Kunstmati-
ge intelligentie is een van de 
grote thema’s vandaag. En 
veel bedrijven beweren dat 
zij het al gebruiken. Maar in 
werkelijkheid is AI een zeer 
breed concept, dat meestal 
verkeerd gebruikt wordt. 
Zozeer zelfs dat de meeste 

d o s s i e r  A I

IN TEGENSTEL-
LING TOT WAT 
U ZOU DENKEN, 
IS ARTIFICIËLE 
INTELLIGENTIE 
GEEN NIEUW 
CONCEPT
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OP TERMIJN ZAL 
HET MOGELIJK 
ZIJN OM MET 
BEHULP VAN 
DEEP LEARN-
ING ROBOTS TE 
BOUWEN DIE 
SLIMMER ZIJN 
DAN DE MENS. 
WANNEER DE 
PROCESSOR 
IN STAAT ZIJN 
ZIJN OM MEER 
INFORMATIE OP 
TE NEMEN DAN 
ONS BREIN

Véronique Van Vlasselaer 
SAS

d o s s i e r  A I

applicaties die intelligent 
genoemd worden, dat niet 
echt zijn. Intelligentie wordt 
immers altijd geassocieerd 
met menselijke mogelijkhe-
den. Om van AI te spreken, 
zou men dus menselijke in-
telligentie moeten integreren 
in een machine. Met andere 
woorden: die iets laten doen 
wat in theorie enkel mensen 
kunnen doen.

Heel concreet: wat kan 
een machine “intelligent” 
doen?
Menselijke intelligentie 
bevat drie dimensies. Om te 
beginnen het vermogen om 
elementen uit onze omgeving 
waar te nemen door te zien, 
horen, ruiken, proeven, aan 
te raken. Dit op zich maakt 
ons daarom nog niet nood-
zakelijkerwijze intelligent, 
maar de tweede dimensie die 
door de hersenen vertegen-
woordigd wordt, is in staat 
om deze waarnemingen 
te assimileren om hen een 
betekenis te geven. En het 
is uiteindelijk onze intelli-
gentie, het derde niveau, 
die ons in staat stelt de 
dingen te begrijpen om onze 
daden aan die kennis aan te 
passen. Deze drie niveaus 
moeten dus in elk digitaal 
project aanwezig zijn, wil 
dat als artificiële intelligentie 
beschouwd worden. 
Concreet wordt de menselijke 
waarneming via onze zintuigen 
vervangen door sensoren die 
in staat zijn om informatie te 
verzamelen in de vorm van 
data. Maar net zoals bij de 
mens, is het niet omdat de 
machine iets kan waarnemen 
dat zij de facto intelligent is. 
Machine learning kan als het 
“brein” beschouwd worden, 
in de zin dat het de data 
assimileert. 
Maar in een derde fase 
moet de machine de juiste 
conclusies kunnen trekken en 
de juiste beslissingen nemen 
die de processen efficiënter 
moeten maken. En het is pas 
wanneer de drie fases met 
succes tot resultaat leiden dat 
men van AI kan spreken. Waar 
de resultaten achterblijven, is 
op het gebied van zelfbewust-
zijn. De psychologen zelf zijn 
het nog altijd niet eens over 
een precieze definitie daarvan. 
Het is daarom erg moeilijk om 
dit begrip naar een machine te 
vertalen.

Een voorbeeld om dit te 
illustreren?
Het is dus niet omdat Albert 
Einstein erin slaagde om te 
zien en te begrijpen wat hij 

waarnam, dat dit van hem 
intelligent wezen maakte: 
als hij als een uitzonderlijke 
persoon beschouwd wordt, 
is het dankzij de conclusies 
die hij uit zijn waarnemingen 
trok.
In tegenstelling tot wat u zou 
denken, is AI geen nieuw 
concept. Al in de jaren 60 
publiceerde de New York 
Times een artikel over een 
kunstmatig wezen, dat in 
staat zou zijn om te lopen, 
kijken, schrijven, zich voor te 
stellen en zich zelfs bewust 
te zijn van zijn bestaan. De 
ontwikkeling ervan was 
behoorlijk moeizaam, maar 
de meeste van deze creaties 
zijn nu haalbaar met behulp 
van AI.

De efficiëntie van AI lijkt 
evenredig met de hoe-
veelheid gegevens die 
door machines verzameld 
wordt...
Het waarnemen is inderdaad 
niet genoeg om tot een echte 
intelligentie te leiden. Een 
machine die gevoed wordt 
met data moet in staat zijn 
om correcte meningen en 
conclusies te genereren. 
Machine learning impliceert 
daarom dat een systeem in 
staat moet zijn om automa-
tisch situaties te identificeren 
door analyse van data, en dat 
het voortdurend zijn oordeel 
kan verfijnen dankzij correc-
ties die de mens aanbrengt.
Het proces is niet nieuw. In 
1997 slaagde een door AI 
aangedreven computer erin 
om wereldkampioen schaken 
Garry Kasparov te verslaan. 
Dat was niet evident, want 
het spel telt miljarden 
mogelijke combinaties. Een 
machine leren om het juiste 
antwoord te geven op elke 
situatie, is een prestatie die 
ondoenbaar kan zijn in omge-
vingen waar andere factoren 
een rol spelen of waar het 
aantal mogelijke gevallen 
oneindig is.
Dat is waarom men de robot 
moet voorzien van een ma-
thematische vergelijkingstool, 
waarmee hij de meest 
geschikte situatie kan vinden 
bij een fenomenale hoeveel-
heid data.
Machine learning kan alleen 
werken wanneer men over 
een enorme hoeveelheid 
data beschikt. Op basis van 
dit model stelt de machine 
elke keer opnieuw een voor-
spelling op, telkens er nieuwe 
gegevens ingevoerd worden. 
Hoe meer er zijn, hoe nauw-
keuriger de voorspellingen 
zullen zijn.

Wat moet men verstaan 
onder ‘deep learning’? Is 
dat de toekomst van AI?
Een van de meest recente 
elementen van machine 
learning is deep learning. Het 
maakt gebruik van kunst-
matige neurale netwerken, 
geïnspireerd op het menselijk 
brein. Een dergelijk systeem 
kan ongestructureerde data 
verwerken. Elk netwerk 
bestaat uit verschillende 
niveaus, die elk specifieke 

het donker zijn onze visuele 
vermogens verminderd - 
maar dat is niet het geval bij 
een warmtebeeldcamera. 
Ons gehoor werkt enkel op 
een bepaalde frequentie, in 
tegenstelling tot een robot 
met de juiste microfoons, 
die veel hogere of lagere 
geluidsgolven kan waarne-
men. En onze huid verdraagt 
geen extreme temperaturen, 
terwijl de sensoren van een 
machine dat wel kunnen.
We kennen tal van interes-
sante toepassingen van 
machine learning, die al su-
perieur zijn aan de menselijke 
intelligentie. De banksector 
is al lang in staat om snel de 
geldigheid van een transactie 
te verifiëren of een fraude te 
herkennen. In de industrie 
worden data geanalyseerd 
om de kwaliteit van produc-
ten te voorspellen of al zeer 
vroeg te voorspellen wanneer 
een machine in onderhoud 
moet.
De zorgsector zet tegenwoor-
dig hoog in op machine learn-
ing. Ook op dit gebied zijn de 
menselijke capaciteiten be-
perkt. Iedereen kan zeggen of 
hij zich goed of slecht voelt, 
en in het tweede geval, dat 
het tijd is om naar de dokter 
te gaan. Maar dan is het vaak 
al te laat. Een hartaanval kan 
al langer geleden begonnen 
zijn, wanneer men een druk 
in de borst begon te voelen. 
Met sensoren in de vorm van 
nanorobots kan de genees-
kunde nu vitale parameters 
analyseren en waarschuwen 
wanneer er hulp nodig is. Dit 
draagt bij tot een verbetering 
van het leven van epilepsie-
patiënten, want hierdoor kan 
men sneller een dreigende 
crisis voorspellen.
Op termijn zal het mogelijk 
zijn om, met behulp van deep 
learning, robots te bouwen 
die slimmer zijn dan de mens. 
Wanneer de processor in 
staat zal zijn om meer infor-
matie te op te nemen dan 
ons brein. Wanneer wij iets 
waarnemen, dan zijn wij en-
kel in staat om ons op enkele 
facetten tegelijk te concen-
treren. Terwijl een machine 
tegelijkertijd rekening kan 
houden met veel parame-
ters. Zonder het niet eens te 
hebben over kwantumcom-
puters, zijn de voordelen van 
AI onbetwistbaar. Maar we 
zullen er wel voor moeten 
zorgen dat de machine altijd 
voor ons werkt, en niet tegen 
ons.

dingen kunnen identificeren. 
Zo zal een machine in staat 
zijn om te leren afbeeldingen 
van honden of katten van 
elkaar te onderscheiden.
Elk niveau zal zich op een 
bepaald kenmerk focussen. 
Hoe groter de input, hoe 
vaker de machine gelijk zal 
hebben. Maar ook dit soort 
leren heeft zijn grenzen. 
Waar het menselijk brein in 
staat is om waarnemingen 
te conceptualiseren, is het 
nodig - opdat een machine 
kan leren om bijvoorbeeld 
een tafel te herkennen - dat 
zij een maximaal aantal foto’s 
van tafels gevoerd wordt 
(ronde, vierkante, enz.). Maar 
zodra men de machine een 
afbeelding toont van een ta-
fel met een ongewone vorm, 
dan is het risico groot dat zij 
die niet herkent. Het is van-
wege dit tekort dat sommige 
specialisten betwijfelen dat 
deep learning wel degelijk 
de toekomst van machine 
learning is.

Zou AI al slimmer zijn dan 
de mens?
Het menselijk brein heeft ook 
zijn grenzen. Om te beginnen 
door onze waarnemingen. In 
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HOE DE  
COVID-19-CRISIS DIGITALE 
BEDRIJVEN TRANSFORMEERT

groepsinspanning die helpt hun hoge klantenservicestan-
daarden te handhaven.

Ziet u een aanzienlijke daling in sommige van uw activi-
teiten als gevolg van de gezondheidscrisis? Zo ja, op welke 
specifieke gebieden?
We zien geen daling maar een verandering in de professio-
nele business. We staan in nauw contact met onze klanten. 
We evalueren projecten en herdefiniëren prioriteiten voor 
digitalisering en e-commerce. We zijn drukker dan ooit be-
zig met het ondersteunen van onze klanten.

De digitale transformatie zorgt ook voor grote veranderin-
gen binnen bedrijven ...
We zijn getuige van een enorme versnelling in de digita-
lisering van de arbeidsverhoudingen. Salesforce is een 
event-gedreven bedrijf. We zijn met succes overgestapt 
op virtuele evenementen. We bereiken veel meer mensen. 
Mensen van over heel de wereld en mensen van hier. Zon-
der verplaatsingen en veel sneller. Het enige negatieve is 
dat we het menselijke aspect verliezen.
We versterken ook onze afdelingen. Tot nu toe hebben we 
in totaal 5,5 miljoen dollar gegeven aan organisaties in de 
frontlinies van de crisis. Met name op onze wereldmarkten 
hebben we 1,5 miljoen dollar gedoneerd om de zwaarst 
getroffen regio’s te ondersteunen, met de nadruk op een 
verzachting van de situatie en directe ondersteuning voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen. We zullen blijven kijken 
hoe we deze investering kunnen uitbreiden om de meest 
kwetsbaren te ondersteunen.

Heeft u grote veranderingen gezien in de strategieën van 
uw klanten tijdens de eerste maanden van de crisis?  Zoals 
bijvoorbeeld bezuinigingen in de budgetten voor bepaalde 
digitale projecten of activiteiten ... Of een heroriëntering 
van prioriteiten naar andere projecten.  
We zien dat de digitale transformatie niet stopt. Integen-
deel, ze wordt een prioriteit. En samenwerking wordt 
steeds belangrijker.

Wat is de impact van de crisis op uw werkorganisatie? Op 
het vlak van efficiëntie, de samenwerking tussen ploegen, 
telewerk ... Wat verandert de crisis voor de organisatie van 
uw bedrijf?
Bij Salesforce gebruiken we Chatter, een interne socialeme-

De pandemie van het coronavirus en de maatregelen die 
zijn genomen om het virus in te dammen, hebben bedrij-
ven de afgelopen maanden hard getroffen. De economische 
vooruitzichten blijven onzeker. Nochtans slagen sommige 
sectoren erin zich goed staande te houden en zien ze zelfs 
nieuwe commerciële kansen ontstaan. Maar de prioriteiten 
zijn veranderd ... Een stand van zaken met Max Swerdlow, 
nationaal leider bij Salesforce Belux.

Wat is de economische en commerciële impact van Covid-19 
op uw bedrijf?
Max Swerdlow, nationaal directeur Salesforce Belux: We 
blijven zaken doen, maar de prioriteiten zijn veranderd. 
We helpen onze klanten nu om terug te keren naar het nor-
male leven door ervoor te zorgen dat ze contact houden 
met hun handelspartners.
Het verkoopteam heeft zich snel moeten aanpassen om de 
activiteiten van het bedrijf te stabiliseren en voort te zetten. 
We hebben snel een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld. 
Dat was erg belangrijk omdat veel klanten ook afhanke-
lijk waren van onze ondersteuning om met hun bedrijf het 
hoofd boven water te houden. Tegenwoordig wenden ze 
zich tot ons om hulp te krijgen over hoe je best met de 
crisis omgaat.
Voor elke fase van de crisis (respons op de pandemie, 
herstel en heropening, terugkeer naar groei), richten we 
ons op drie speerpunten: gezondheid en veiligheid van de 
werknemers garanderen, onze klanten helpen omgaan met 
de crisis en onze afdelingen over de hele wereld ondersteu-
nen.
We zijn ons ervan bewust dat ons personeel zich in deze tij-
den van verandering moet bijscholen en bijleren via gratis 
trainingsprogramma’s, zoals ons Trailhead-platform.

Een platform dat wordt gebruikt door de vervoersmaat-
schappij Thalys ...
Inderdaad, een groot deel van het operationele personeel 
van Thalys stapte al snel over van voltijds naar deeltijd-
werk, terwijl tegelijkertijd honderden collega’s van het 
contactcenter moeite hadden om een groeiende achter-
stand op de aanvragen voor terugstortingen van passagiers 
weg te werken. In plaats van werknemers te ontslaan, 
probeerde Thalys hen bij te scholen zodat ze de Salesforce 
Service Cloud-oplossing onder de knie kregen om aan de 
vraag van de klant te blijven beantwoorden, een enorme 
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diatool, om nieuws en informatie te delen. In deze moeilij-
ke tijden is Chatter des te belangrijker omdat het een uniek 
platform is voor onze leidinggevenden en beveiligings-
teams om updates te delen. Het stelt onze medewerkers 
ook in staat om vragen te stellen en de antwoorden van 
het publiek te zien.
Maar we hebben ook nog andere communicatiekanalen 
buiten Chatter. We gebruiken de telekrant op onze inlog-
pagina om belangrijke advertenties te delen. We gebruiken 
de samenwerkingssoftware Quip die dagelijks wordt bijge-
werkt met de nieuwste richtlijnen en bronnen. Dat is onze 
enige bron van ‘waarheid’. Daarnaast geven onze mana-
gers elke dag een update van de laatste ontwikkelingen via 
e-mail, door de meest dringende vragen te delen via Chat-
ter. Zo’n transparante communicatie is cruciaal wanneer 
iedereen op zoek is naar actuele informatie.

Hoe zijn de omstandigheden voor de telewerkers van uw 
bedrijf?  Als u echt eerlijk bent?
Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat werken op af-
stand de samenwerking bemoeilijkt. We nemen het voor 
lief dat gesprekken "voor het koffiezetapparaat" verande-
ren in waardevolle informatie die ons helpt ons werk te 
doen. Naast het stimuleren van formele vergaderingen en 
informele "virtuele koffiepauzes", is het nuttig om socia-
le en collaboratieve tools te hebben om aan documenten 
te werken. De Quip-oplossing stelt ons in staat om snel 
samen te werken door collectief bewerken en een chat in 
documenten te introduceren, zodat iedereen kan samen-
werken, waar ze ook zijn.
Net als veel andere bedrijven zijn niet al onze medewerkers 
bezig met werk dat kan worden gedaan vanop afstand. 
Daarom blijven we onze gelegenheidsmedewerkers beta-
len terwijl de kantoren gesloten zijn. We zijn ons er ook 
van bewust dat zelfs werknemers die vanuit huis kunnen 
werken hulp nodig hebben door de sluiting van de scho-
len. We werken trouwens samen met regionale partners 
en moedigen de managers aan flexibel te zijn tegenover 
diegenen die met het probleem van de kinderopvang zit-
ten. Zulke maatregelen liggen niet in het bereik van alle 
ondernemingen. 
Maar het is belangrijk om de tijd te nemen om te luisteren. 
Werknemers die van thuis uit werken zijn zeer betrokken 
als ze weten dat hun mening belangrijk is. Daarom moet 
er een communicatiesnelheid worden vastgelegd. Door de 
verwachtingen van medewerkers up-to-date te houden, 
kan iedereen zich richten op zijn prioriteiten.
Er is dus een duidelijke verschuiving naar webinars, virtu-
ele teamvergaderingen en meer engagement.

Ziet u kansen op korte en middellange termijn in deze 
gezondheidscrisis? Als we positief moesten blijven, 
wat zal deze pandemie veranderen op het gebied van 
klant-relaties?
De Covid-19-pandemie heeft de grootste economische re-
cessie sinds de Grote Depressie veroorzaakt. We weten nog 
niet waar alle stukken van het schaakbord zullen landen, 

maar veel bedrijfsleiders voorspellen dat de pandemie een 
belangrijk keerpunt kan veroorzaken in de manier waarop 
mensen werken. Net als nieuwe veranderingen in de ma-
nier waarop werknemers, klanten en gemeenschappen nu 
de rol van bedrijven waarnemen.
Hoewel de globale of specifieke impact van door pandemie 
veroorzaakte veranderingen pas na enige tijd kan gekend 
worden (de transformatie van bedrijfsmodellen, klant- en   
werknemersrelaties, nieuwe bronnen van inkomen), kun-
nen bedrijfsleiders hun organisaties helpen om op deze 
grote veranderingen te reageren en zich aan te passen. 
De pandemie heeft de rol van CEO’s benadrukt, die ook 
de transformatie en digitalisering van het bedrijf moeten 
overzien. Ze moeten de digitalisering van hun bedrijven 
sturen. CEO’s herbepalen hun manier van zaken doen in 
deze nieuwe en steeds snellere digitale wereld en nemen 
cruciale beslissingen over de noodzakelijke transformatie 
van het bedrijf in een paar dagen in plaats van een paar 
maanden of zelfs een paar jaar.  

Wat zou hun topprioriteit moeten zijn op dit moment?
De eerste prioriteit van elk bedrijf moet zijn om te doen wat 
het kan om de wereldwijde epidemie te helpen bestrijden 
en zijn werknemers, afdelingen en klanten te ondersteunen.
Bedrijven van elke omvang vertrouwen steeds meer op di-
gitale diensten om toegang te krijgen tot informatie, dien-
sten te verlenen, online aankopen te beheren, in contact 
te blijven met hun werknemers, klanten en afdelingen, en 
hun werk met zo weinig mogelijk storingen te doen.

De pandemie heeft ook de vraag naar online diensten doen 
stijgen ... Wat is uw analyse?
De vraag naar diensten om gedigitaliseerde werkmethoden 
te vergemakkelijken blijft groeien. Daarom hebben tech-
nologiebedrijven de verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen dat hun digitale basisproducten, diensten en infra-
structuur volledig zijn uitgerust om deze verschuiving naar 
virtueel werk en leven te ondersteunen en om de uitdagin-
gen van de epidemie het hoofd te bieden.
CRM en alle aspecten met betrekking tot verkoop, dien-
sten, marketing, handel en analyse in de cloud gaan niet 
alleen over het laten draaien van de digitale economie. Het 
gaat om het verbinden van mensen en diensten om ze effi-
ciënter en veiliger te maken.
Onze CEO, Marc Benioff, is ervan overtuigd dat het ka-
pitalisme van de belanghebbenden alleen werkt als we om 
hen geven. In deze ongekende pandemie hebben we een 
zware verantwoordelijkheid om terug te geven aan onze 
belanghebbenden en afdelingen, zowel lokaal als interna-
tionaal.
Het is aan degenen onder ons in leidinggevende posities 
in technologiebedrijven om ervoor te zorgen dat innova-
ties en transformaties die zijn ontwikkeld als reactie op 
het coronavirus behouden blijven voor het langetermijn-
voordeel van klanten, bedrijven en de samenleving. Alleen 
dan kunnen we laten zien dat bedrijven daadwerkelijk een 
platform voor verandering zijn.
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lijkheden. Vooral omdat het 
mogelijk is om tijdens de hele 
duur van een campagne de 
reclame-uitgaven volledig in 
de hand te houden.
Kortom, een presentatie die 
het hele technische poten-
tieel en de flexibiliteit van 
reclamebestedingen die men 
in programmatic doet, aange-
toond heeft.

NATIVE VERSUS PRO-
GRAMMATIC ADVERTISING: 
VRIENDEN OF VIJANDEN?

Een heel legitieme vraag. 
En het is Agathe Rakowicz, 
Global Director Programmatic 
Revenue bij Outbrain, die zich 
tijdens haar sessie boog over 
de compatibiliteit die bestaat 
tussen de twee technolo-
gieën. "De programmatic en 
native advertising formaten 
hebben zich onafhankelijk 
van elkaar ontwikkeld", stelt 
de specialiste. Maar vandaag 
wordt een groeiend aantal 
advertenties met een native 
formaat op geautomatiseer-
de manier verkocht. 
De twee "vijanden" van 
gisteren zijn naar elkaar 
toegegroeid in een com-
merciële aanpak gericht 
naar producten en diensten. 
Tijdens deze sessie boorde-
vol voorbeelden heeft Agathe 
Rakowicz de deelnemers ook 
willen meenemen doorheen 
de vele sleutelconcepten en 
-data om zo een groot aantal 
verkeerde opvattingen uit de 
wereld te helpen. 
Native & programmatic: 
vrienden of vijanden? Door 
de vraag grondig te bestude-

Een Programmatic 
Summit in 100% 
interactief formaat!

De recente editie van de 
"Programmatic Summit", die 
plaats had in juni jongstleden, 
leek nog maar weinig op het 
evenement dat wij al jaren-
lang gewoon zijn. De reden: 
vanwege de Covid-19-pande-
mie werden de conferenties 
gehouden in een 100% af-
standsformaat. En het minste 
wat men zeggen kan is dat 
(bijna) alles op wieltjes liep. 
De sprekers brachten hun 
presentaties op het scherm, 
onder de aandachtige blik 
van de vele deelnemers 
die op het afgesproken uur 
inlogden op het Zoom-plat-
form. Alle tools waren via het 
klavier bij de hand om op elk 
moment te interageren met 
de sprekers en eventuele 
vragen te stellen tijdens het 
vragenuurtje.
Een ongewone digitale 
ervaring die meteen de vele 
voordelen van een telecon-
ferentie aantoonde, waarbij 
het "networking" format dat 
we tot nu toe kenden, nog 
ontbrak.

"NO FUTURE" VOOR PRO-
GRAMMATIC ADVERTI-
SING?

Presentaties waren er volop. 
Van de vele campagnes die 
met een scalpel ontleed 
werden tot meer techni-
sche onderwerpen over de 
nieuwste trends van robotic 
advertising. 
Vanaf nu is "de program-
matic-aanpak die bij alle 
verkoopkanalen toegepast 
wordt, onmisbaar geworden 
in het huidig advertentie-eco-

systeem", herinnerde Régis 
Watrisss, Managing Partner 
van Mediascale, eraan. De 
medeoprichter van het 
Europees programmeer- en 
datacentrum van de Service-
plan-groep maakte van zijn 
presentatie gebruik om zijn 
geautomatiseerde verwerking 
van media te tonen met het 
digitale, het publiek en data 
als kern.
Een aanpak die geïllustreerd 
werd aan de hand van een 
campagne die gevoerd 
werd voor het merk Weight 
Watchers. 
Het is niet meer nodig om 
zwaar in tv te investeren, wil 
u goede resultaten behalen 
voor een merk. Automati-
sering leent zich tot ultra-
gepersonaliseerde bood-
schappen op alle kanalen, en 
tot haarfijne analyses door 
datawetenschappers.
De optimalisering van aan-
kopen, die mogelijk gemaakt 
wordt door het veilingsys-
teem van DSP’s (Demand Side 
Platform), biedt trouwens 
ongelooflijke targeting-moge-

ren kon zij aantonen dat deze 
twee formats efficiënt samen 
kunnen functioneren en 
de beste oplossing kunnen 
vormen om een uitzonder-
lijke gebruikservaring aan te 
bieden en efficiënt native re-
clamecampagnes te voeren. 
Waarbij zij eraan herinnerde 
dat de gebruikers opdringe-
rige advertenties verafschu-
wen, wat wordt aangetoond 
door de dagelijkse toename 
van de Adblockers bij de 
internauten. Zij benadrukte 
ook dat het agentschap 
Outbrain een grote ervaring 
uitgebouwd heeft op het mo-
biele gebied. Een ervaring die 
zij ten dienste stelt van de 
merken, om het gebruik van 
reclame op het kleine scherm 
te optimaliseren.

COOKIES APOCALYPS!

Na Mozilla en Safari is het 
de beurt aan Chrome om 
zijn ‘privacy sandbox’ uit te 
rollen. Sinds het begin van 
het internet heeft het digitale 
zich gepositioneerd als het 
enige media dat in staat is 
om alles te meten. Maar met 
de laatste wijzigingen die bij 
de browsers ingevoerd wer-
den, dringt de vraag zich op: 
"worden wij geconfronteerd 
met een nieuwe realiteit: een 
‘no cookies’ ecosysteem?" 
Met zijn analytische inslag 
heeft Frederik Dooms, Coun-
try Lead bij Google, op deze 
nieuwe realiteit willen wijzen 
en op andere veranderin-
gen die zwaar wegen op de 
toekomst van programmatic 
advertising.

Met de Covid-19-pandemie kon het niet anders: de laatste Programmatic 
Advertising Summit werd in een lockdownmodus gehouden, in de vorm van een 
webinar. Op afstand dus, maar daarom niet minder rijk aan content. Een compleet 
nieuwe ervaring die u trouwens met velen rechtstreeks gevolgd hebt. We zoomen 
even in op op de presentaties die elkaar in snel tempo opvolgden, met explosieve 
onderwerpen zoals "Cookie apocalyps", "Welke toekomst voor de programmatic re-
clame?", en "Programmatic VS Native: vrienden of vijanden?". 

DE PROGRAM-
MATIC-AANPAK 
DIE BIJ ALLE 
VERKOOPKA-
NALEN TOEGE-
PAST WORDT, 
IS ONMISBAAR 
GEWORDEN 
IN HET HUIDIG 
ADVERTENTIE-
ECOSYSTEEM

Régis Watrisse
Mediascale
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met social distancing. We houden op een verrassende ma-

nier onze business draaiend. We brengen de buitenlucht vin-

dingrijk naar binnen. En we vullen deze zee van tijd in met 

quality time in de plaats van wasted time.

Dat technologie daarbij een cruciale rol speelt had TBWA 

al bewezen in haar eerste lockdownfilm voor Telenet. In 

april ging numero duo op antenne, een waardige opvolger 

die de mindset van de afgelopen weken op een hartver-

warmende en hoopvolle manier in beeld bracht.

Ook deze film werd volledig vanuit een lockdown bedacht 

en gedraaid. En levert het platform telenetsamenerdoor.be 

een boel extra tips & tricks op die zowel particulieren als 

ondernemers inspireren en helpen.

Dat ons leventje fameus overhoop gegooid werd door de 

lockdown, da’s op zich niet verwonderlijk. Maar kijk, Vlaan-

deren begint stilaan zijn draai te vinden. Iedereen weliswaar 

op zijn manier. Zo springen we meer dan ooit creatief om 

TELENET 

‘#FirstHug’ is een gevoelige campagne van Happiness voor 
Canon. “Het idee is ontstaan uit een noodzaak en een ge-
voel dat sterk leefde bij het bureau, bij Roxane en Pieter, bij 
Katrien Bottez en mezelf: de behoefte en noodzaak om onze 
dierbaren na zoveel tijd heel hard te knuffelen”, aldus Geof-
frey Hantson, chief creative officer van Happiness (die verwijst 
naar de lockdown en de creatieven Roxane Schneider en Pie-
ter Claeys, en CD Katrien Bottez). “We dachten dat de meeste 
mensen wellicht dezelfde behoefte deelden en dat het gewel-
dig zou zijn die eerste knuffels te vereeuwigen.”
Daarop gingen Hantson en zijn troepen op zoek naar de juiste 
mensen om hun project in de praktijk te brengen. “Soms staan 
de dingen in de sterren geschreven. Een dag nadat het idee 
geboren werd zagen we een interview met Lieve Blancquaert 
en wisten we meteen, zij is de ideale fotografe voor dit idee. 
Het was heel intuïtief. Dus heb ik Lieve gebeld en binnen de 
10 seconden was ze mee. Ze had ook zelf zo’n ongelooflijke 
nood om nog eens wat mensen innig vast te pakken. De ge-
dachte alleen al dat we die eerste omhelzingen gingen kunnen 
vastleggen bracht al tranen in de ogen. Bovendien is Lieve als 
fotografe al jaren Canon-ambassadrice, dus ook die link was 
heel snel gelegd. En ook Canon België stond meteen achter 
het idee.”
 
Daarmee was het proces in gang gezet. “Belangrijk om te 
weten is dat dit idee heel snel steeds groter werd”, vervolgt 
Hantson. “Lieve Blancquaert heeft een connectie naar de 
VRT, waarmee ze het #FirstHugs gedeeld heeft. Ook zij waren 
meteen zo enthousiast dat het ganse idee inmiddels ook een 
speciaal tv-programma wordt. Dus de hele shoot, de mensen 
die elkaar knuffelen en hun ‘backstories’ – wie ze zijn, hoe-
lang het geleden is, waarom net hun knuffel zo belangrijk is, 
enzovoort.”

HAPPINESS
‘Hou me nog eens vast’ wordt uitgezonden op 21 juni. Ster-
ren van de dag zijn een grootmoeder die al 12 weken voor 
het eerst oma is maar nog nooit haar eerste kleinkind heeft 
kunnen vasthouden. Twee broers en een zus, allemaal boven 
de 70, die elkaar al 13 weken niet meer hadden gezien of 
vastgepakt, twee beste vrienden, een mama die heel erg ziek 
geweest is en haar dochter, enzovoort. “De casting van de 
mensen werd georganiseerd samen met de VRT. Er kwam een 
oproep via radio, internet, etc.”
Om ervoor te zorgen dat het een echt eerste weerzien werd, 
zorgden de fotografe en de crew ervoor dat de mensen die 
elkaar gingen vastpakken, elkaar ook écht niet op voorhand 
konden zien – dus ze kregen een verschillend uur van aan-
komst, verschillende plek om even te wachten. Zodat die eer-
ste échte ontmoeting en die eerste échte knuffel meteen voor 
de lens was. “Ongelooflijk intens, echt. Ongelooflijk emotio-
neel. Dat eerste moment duurde ook echt telkens maar een 
30-tal seconden he… Maar dat voel je echt in die foto’s, de 
intensiteit van dat eerste moment”, besluit Hantson.
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visit.Brussels
In deze moeilijke periode voor onze sector analyseren Be Connect (part 
of Intracto Group) en visit.brussels de sleutels tot het succes van hun 
wintercampagne “be surprised, be.Brussels”, de vrucht van een eerste 
samenwerking na een concurrentiestrijd.
Deze ondernomen acties waren in het begin een uitdaging. Ondanks 
een mooie toename van het toerisme met bijna 10% per jaar, blijft de 
winter, en met name de maanden januari en februari, een uitdaging 
voor het Brusselse vrijetijdstoerisme. Hoe kunnen we de stad dan po-
sitioneren als een must-see bestemming voor een winterse citytrip, op 
gelijke voet met Parijs en Londen?
We moesten dus een idee vinden dat Brussel, samen met waar de stad 
voor staat, in de verf kon zetten: een plek waar je alles kan doen, of 
net niets moet doen, wat je ook verkiest. Want in Brussel is er voor elk 
wat wils: van Winterpret tot genieten een biertje met vrienden, en zelfs 
bijl-werpen. “Kies deze winter voor het onverwachte” werd de bood-
schap van de campagne. Een vereenvoudigde boodschap bij “be surpri-
sed, be.brussels” om in lijn te blijven met de andere communicatieacties 
van het Brussels Bureau voor Toerisme en Congressen. 
“Naast een relevant creatief voorstel om de stad Brussel in de winter te 
positioneren hadden we een partner nodig die in staat was om inhoud 
te creëren die aangepast was aan elk touchpoint en elk publiek. Deze 
beheersing van het digitale ecosysteem is volgens ons een van de 
belangrijkste factoren voor het succes van de campagne”, zegt Fio-
na Amoroso, communicaton manager bij visit.Brussels. Van één slogan 
moesten we nu een hele inhoudelijke campagne maken om drie ver-
schillende markten te bereiken: België, Frankrijk en Italië. Videocontent 
kreeg direct de voorkeur omdat dit de meest effectieve vorm van con-
tent is op het gebied van merkbekendheid.

De hele campagne voldeed aan de volgende succescriteria:
• Korte, eenvoudige en effectieve inhoud
• Video’s in 4/5 of 9/16 formaat met uitdagende overlays
• Gebruik van de interactieve functies van Instagram Stories
• Bevordering van door de gebruiker gegenereerde inhoud (UGC)

De distributiestrategie werd georganiseerd rond verschillende golven op 
basis van:
• Een sequentie van de inhoud om de campagne op te zetten (sto-
rytelling) ...
• Nauwkeurige targeting op basis van affiniteit, geografische en cultu-
rele criteria
• Verschillende tactische niveaus van remarketing, mogelijk gemaakt 
door het gebruik van video’s in de beruchte fasen

Uiteindelijk werd het een performante campagne met inhoud aange-
past aan de verschillende doelgroepen die meer dan overtuigende resul-
taten opleverde: 6,3 miljoen bereikte mensen voor een CPM van 60% 
onder de benchmark. De cijfers wat betreft betrokkenheid zijn ook het 
vernoemen waard: er werden maar liefst 1.354.262 ThruPlays gegene-
reerd en 20% van de doelgroep keek naar minstens 15 secondenvideo. 

#BigBankingChat 
Praten over geldzaken is juist nu belangrijk: uit onderzoek van 

N26, waarbij 10.000 Europese en Amerikaanse volwassenen 

werd gevraagd naar de invloed van de pandemie op hun finan-

ciën, blijkt dat geldzorgen op dit moment wereldwijd de op 

één na grootste zorg zijn, na gezondheidszorgen. 

In The Big Banking Chat nodigt N26 millennials uit om 

prangende vragen te stellen over hun financiële situatie en de 

beslissingen waar ze voor staan in deze onzekere tijden, maar 

ook ervaringen en tips te delen met anderen. Van advies over 

budgetteren en besparen in het dagelijkse leven tot investeren 

en sparen op langere termijn. Wat adviseren experts, en hoe 

doen anderen het? 

In de campagne laat N26 zien dat praten over financiën niet 

ingewikkeld en afstandelijk hoeft te zijn. In de conversaties 

op sociale media nemen financiële experts van N26 deel om 

betrouwbaar advies te geven. Daarnaast sporen internationale 

en lokale influencers hun volgers aan om deel te nemen aan 

het gesprek en hun adviezen te delen over hoe zij zelf tegen 

geldzaken aankijken. 

De campagne wordt via diverse kanalen uitgezet. Youtube 

biedt video’s van financiële experts en op TikTok en Instagram 

vind je Stories en livestreams. Op de website staat een interac-

tieve kaart met statistieken over geldzaken per land beschre-

ven en er is een blog.
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