
Participatie cultuur in online media

Deel I

Commercialisering door online participatie

Deel II

De veranderende grens tussen producent en consument

Deel III

OHRA Member-get-Member rapport

Master Thesis door:
N.Monopoli

Universiteit Utrecht 2010
0014494

Universiteit Utrecht Master Nieuwe Media & Digitale Cultuur
Docentbegeleider: Imar de Vries



Geschreven voor: 

Wil Monopoli-De Groot

Met dank aan:

Jeroen Kleingeld, Kaj van Zenderen, Jante Volger, Zeger Bakker, Remco Doensen en Truike de 

Rooij. Voor al het nakijken, beoordelen en ondersteunen. Imar de Vries voor het jarenlange 

vertrouwen.

2



Algemene inhoudsopgave

Deel I, eindthesis

Commercialisering door online participatie

De opslag, analyse en gebruik van privacygevoelige informatie door op het internet opererende 

bedrijven.

Pagina 4 - 42 

Deel II, stagethesis

De veranderende grens tussen producent en consument

Participatie van OHRA klanten in het Member-get-Member project.

Pagina 43 - 81 

Deel III, stagerapport

OHRA Member-get-Member rapport

Evaluatie Memeber-get-Member stageproject bij OHRA Autoverzekeringen 

Pagina 82 -  139

3



Deel I

Commercialisering door online participatie
De opslag, analyse en gebruik van privacygevoelige informatie door op het internet 

opererende bedrijven

Master Thesis door:

N.Monopoli

Universiteit Utrecht 2010

0014494

Universiteit Utrecht Master Nieuwe Media & Digitale Cultuur

Docentbegeleider: Imar de Vries

4



Inhoudsopgave

1. Inleiding 06

1.1 Introductie 06

1.2 Onderzoek 09

2. Participatie Cultuur 10

2.1 Naar een definitie van participatie cultuur 10

2.2 Participatie in verschillende media 12

2.3 Individuele media in collectieve netwerken 13

3. Commercialisering van digitale media 17

3.1 Het digitale veld(t) 17

3.2 Machtsverschuiving binnen digitale media 18

3.3 De analyseerbare online datastructuur 21

4. Privacy 23

4.1 Privacy opvattingen 23

4.2 Bescherming van privacy in Europa en Nederland 25

5. Privacy in de praktijk 27

5.1 OHRA Member-get-Member project 27

5.2 Google is overal 31

6. Slot 35

6.1 Conclusie 35

6.2 Vervolgonderzoek 38

Literatuurlijst 39

5



1. Inleiding

1.1 Introductie

'In a democracy, privacy is a basic political right that cannot be sold out in the 

marketplace'(Reidenberg, 2000)

Deze uitspraak van Joel R. Reidenberg voor de Subcommissie inzake Rechtbanken en 

Intellectuele Eigendommen in de Verenigde Staten vat het belang van het beschermen van 

privacygevoelige informatie in democratische westerse landen duidelijk samen. Reidenberg 

benadrukte tijdens de hoorzitting het belang van rechten en wetgeving met betrekking tot 

individuen en hun privacygegevens in digitale media.

Media worden steeds multimedialer, interactiever en virtueler (De Mul, 1997) Hierbij gaat 

het om online media zoals online sociale netwerken, online zoekmachines en 

persoonsgebonden internetportalen zoals iGoogle en MSN.com 1.

Het gebruik van deze online media is in de afgelopen jaren sterk toegenomen en is een 

steeds belangrijkere rol gaan spelen in ons dagelijks leven. Het verandert bijvoorbeeld de 

manier waarop mensen met elkaar communiceren. Het Sociaal Cultuur Planbureau heeft, in de 

periode van 1985 tot 2005 een afname van “lijfelijke contacten” geconstateerd ten gunste van 

virtuele sociale contacten met behulp van e-mail, instant messaging (denk aan MSN Messenger 

of Skype2) en sociale netwerksites (SCP, 2008, p.368) zoals Hyves en Facebook.

Voor commerciële bedrijven die deze media aanbieden, biedt dit veel mogelijkheden voor 

het opslaan en gebruiken van privacygevoelige informatie van de gebruikers, bijvoorbeeld voor 

commerciële doeleinden.

 Om gebruik te kunnen maken van sociale netwerksites zijn gebruikers vaak verplicht om 

een account aan te maken en persoonlijke gegevens in te vullen zoals, naam, e-mailadres, 

leeftijd, woonplaats, muziekvoorkeuren en hobby’s. Aan de hand van deze gegevens en de 

informatie-uitwisseling tussen gebruikers kunnen de gebruikers in een bepaald profiel worden 

geplaatst door de bedrijven die de netwerksites aanbieden en beheren. Dit profiel fungeert 

vervolgens als basis voor het tonen van relevante gepersonifieerde en context gerelateerde 

advertenties. Om dit te bewerkstelligen is het voor deze bedrijven noodzakelijk 

gebruikersgegevens en de onderlinge communicatie van gebruikers op te slaan en te 

analyseren. De ruimte waarin gebruikersgegevens gekoppeld worden aan een commerciële 

datastructuur wordt door Robert Luke de 'habit@online' genoemd (2002). Een opmerkelijk 

detail hierbij is dat het de gebruikers zelf zijn die hun eigen online identiteit aanhouden en 

steeds bijwerken zodat het profiel automatisch geoptimaliseerd wordt voor uiteindelijke 

1 Een internetportaal wordt vaak gebruikt als een gepersonifieerde webpagina die toegang biedt tot geselecteerde 
informatie over een bepaald onderwerp en dienst doet als toegangspoort naar andere websites. Voorbeelden 
daarvan zijn iGoogle (http://www.google.nl/ig) en MSN.com (http://nl.msn.com/?rd=1) (toegang 31-05-10)

2    Www.messenger.msn.nl en www.skype.com (toegang 11-05-10)
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commerciële doeleinden.

Nederlanders maken steeds meer gebruik van online media zoals blijkt uit het Sociaal 

Cultureel Rapport (SCP, 2008) en voeren steeds meer persoonlijke informatie in die 

geanalyseerd kan worden. De online participatie kunnen online gesprekken, foto's en 

beoordelingen zijn, maar ook persoonsgebonden voorkeuren op een internetportaal als iGoogle 

waarbij alleen die informatie wordt getoond die de gebruiker wil zien. Denk aan 

nieuwsberichten van websites die door de gebruiker geselecteerd zijn of het weer in eigen 

stad. Mediabedrijven profiteren van de inhoud die individuele gebruikers online creëren door 

inhoud gerelateerde producten of advertenties te tonen.

Bedrijven proberen op hun beurt het gebruik en de participatie in online media te 

bevorderen door technologische aanpassingen door te voeren die het gebruik van deze media 

vereenvoudigen. 

Onder de noemer 'gemak dient de mens' proberen internetbedrijven de gebruiker over te 

halen zich in te schrijven voor bepaalde diensten en deze te personifiëren. Voor de gebruikers 

betekent dit dat ze snel en gemakkelijk de informatie van hun voorkeur te zien krijgen. Voor 

de internetbedrijven betekent dit dat ze steeds meer informatie krijgen van hun gebruikers en 

deze kunnen inzetten voor commerciële doeleinden. De informatie-uitwisseling tussen 

consumenten en de analyse hiervan door producenten creëert een zogenoemd collaboratief 

proces waar de marketeer een consument helpt met kopen en waar een consument de 

marketeer helpt met verkopen (Jenkins, 2002).

Als de gebruiker eenmaal in de 'habit@online' is en heeft ingestemd met de algemene 

voorwaarden van het betreffende bedrijf kunnen deze bedrijven kleine aanpassingen maken in 

de programmatuur van hun diensten en nieuwe diensten aanbieden waardoor nog meer 

informatie kan worden onttrokken aan de gebruikers.

Voorbeelden hiervan zien we bij internetbedrijven als Google en Facebook bij de introductie 

van nieuwe diensten zoals Google Buzz 3.

Een ander voorbeeld is het test project Member-get-Member waarnaar ik tijdens mijn stage 

bij OHRA verzekeringen onderzoek heb gedaan. Uit dat project bleek dat het niet eenvoudig is 

klanten te laten participeren in online projecten. Het klantenbestand van OHRA en de daarbij 

horende klantgegevens werden gebruikt om reclame te maken voor OHRA binnen het eigen 

sociale netwerk van deze klanten. 

De online participatie cultuur, technologische vooruitgang en de opkomst van de 'prosumer'; 

de onafhankelijke, zelfbewuste individueel opererende consument (Toffler, 1980) zorgen voor 

een vervaging tussen de grens van consumenten en producenten. Deze vervaging biedt voor 

beide partijen mogelijkheden voor het benutten van het medialandschap. Met aan de ene kant 

meer vrijheid, democratie en toepassingen voor individuele gebruikers en aan de andere kant 

3 Google Buzz is een sociale netwerkdienst binnen het e-mail programma van Google Gmail 
(http://www.google.com/buzz?hl=nl) (toegang 31-05-10)
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de mogelijkheid voor bedrijven om gebruikersgegevens op te slaan, te analyseren en voor 

commerciële doeleinden te gebruiken.
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1.2 Onderzoek

Mijn ervaringen tijdens mijn beroepspraktijk stage bij OHRA Verzekeringen en de uitkomst 

van het onderzoek naar aanleiding van het Member-get-Member project aldaar vormen de 

aanleiding voor dit onderzoek. Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat niet elke klant 

tevreden was met de manier waarop OHRA met hun persoonlijke gegevens om ging om nieuwe 

klanten te werven 4. Bij het project werden bestaande klanten ingezet om nieuwe klanten te 

werven via hun eigen sociale netwerk. Dit ging door middel van een aantal e-mails en een 

speciaal opgerichte website. Dit wekte mijn belangstelling omdat participatie van bestaande 

klanten werd aangemoedigd voor een uiteindelijk commercieel doel namelijk meer klanten 

voor OHRA. De vraag is of dit een wenselijke manier van klantenwerving is en of bestaande 

klanten zitten te wachten op commercieel gebruik van hun online sociale netwerk? 

Naast mijn ervaringen bij OHRA constateer ik een toename in het bewustzijn over (online) 

privacy en de manier waarop internetbedrijven omgaan met privacygevoelige informatie van 

hun gebruikers. Krantenkoppen als 'Google is overal' (De Pers, 11-02-10), 'De strijd tegen 

(Google) Streetview' (De Pers, 15-03-10), 'Bewustzijn over privacy groeit' (Metro, 02-04-10) 

en 'Google biecht privacyblunder op' (Volkskrant, 15-05-10 5)hebben allemaal betrekking op 

toenemende zorgen over de opslag en analyse van online persoonsgegevens en privacy 

wetgeving. 

Het gebruik en de opslag van privacygevoelige online informatie door bedrijven is een 

actueel onderwerp en past in het huidige discours betreffende de digitalisering van onze 

samenleving en cultuur (De Mul, 1997). De digitalisering van de samenleving vraagt namelijk 

om nieuwe inzichten en diepgaand onderzoek in de manier waarop nieuwe media worden 

ingezet.

Ik wil de hiervoor genoemde ontwikkelingen over de toename in het gebruik van online 

sociale netwerken en de opslag, analyse en het gebruik van privacygevoelige informatie 

afkomstig van deze netwerken voor commerciële doeleinden met elkaar verbinden en nader 

onderzoeken. De hoofdvraag zal zijn of op het internet opererende bedrijven als Google en 

OHRA hiermee de privacy van hun gebruikers en klanten schenden.

Daarnaast zal er dieper worden ingegaan op de volgende vragen: of de vervaging van de 

grens tussen consument en producent tot commercialisering van online sociale netwerken 

leidt? Worden door het opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens voor verwerven van 

advertentieinkomsten de vrijheid en de democratische potenties van het internet in gevaar 

gebracht? 

De definities en omschrijvingen van de begrippen participatie cultuur, privacygevoelige 

informatie en commercialisering van online sociale netwerken vragen enerzijds om een 

4 Onderzoeksrapport Member-get-Member is te raadplegen in deel III van deze bundel.
5 Online te vinden op (http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1379432.ece/Google_biecht_privacyblunder_op) 

(toegang 31-05-10)
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theoretische verdieping en anderzijds om een vertaling naar de concrete praktijk van Google 

en OHRA.

Het doel van dit onderzoek is het verbinden van de begrippen participatie cultuur, privacy en 

commercialisering (van het internet) via de ontwikkelingen bij Google en OHRA. Het onderzoek 

verduidelijkt de manier waarop gebruikers van online sociale netwerken in toenemende mate 

worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zet deze ontwikkeling af tegen Europese 

privacyregels en gebruiksovereenkomsten van online sociale netwerken. 

Er is gekozen voor Google omdat dit momenteel één van de grootste bedrijven is die 

wereldwijd een online sociale netwerkdienst beheert. Google heeft door middel van het 

invoeren van de netwerkdienst Buzz in Gmail in één klap meer dan 150 miljoen gebruikers met 

de dienst in aanraking gebracht. Precieze cijfers van het gebruik van Buzz zijn op het moment 

van schrijven nog niet beschikbaar en worden door Google ook niet vrijgegeven. Wel spreekt 

Google al van tientallen miljoenen gebruikers die de dienst Buzz hebben bekeken in de eerste 

twee dagen na de lancering6. 

Belangrijke beperkingen in dit onderzoek liggen besloten in de houding van Google. Niet alle 

cijfers omtrent gebruikers worden vrijgegeven door dit bedrijf alsmede de manier waarop 

gebruikersgegevens worden gekoppeld aan advertenties. Hierdoor is het niet altijd duidelijk 

wat er precies achter de schermen gebeurt en in hoeverre de privacy van de gebruikers in het 

geding komt. Verder is het onderzoek naar aanleiding van het Member-get-Member project 

kleinschalig. Van de 2000 ge-e-mailde klanten opende 1039 de project e-mail en slechts 5 

mensen namen uiteindelijk deel aan de actie. 

In hoofdstuk 2 zal er gekeken worden naar participatie cultuur in het algemeen, hoe 

gebruikers online kunnen participeren en hoe collectieve online participatie commercieel wordt 

benut door internetbedrijven. In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar naar het digitale veld van 

elektronische media, de machtsverschuivingen daarin en de manier waarop internetgebruikers 

worden aangemoedigd tot participatie in online media. In het daarop volgende hoofdstuk 4 zal 

privacy regelgeving en het bewustzijn daarover in Nederland worden behandeld. In hoofdstuk 

5 wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk door te focussen op OHRA verzekeringen en 

Google en de manier waarop deze bedrijven omgaan met privacygevoelige informatie. In 

hoofdstuk 6 zal ik mijn onderzoeksvragen beantwoorden en aanbevelingen doen voor verder 

onderzoek.

6 Informatie van officiële Google Blog (http://gmailblog.blogspot.com/2010/02/millions-of-buzz-users-and-
improvements.html) (toegang 14-05-10)
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2. Participatie cultuur 

In dit hoofdstuk zal er eerst worden gekeken naar de definities van participatie cultuur 

(paragraaf 2.1). Dit is nodig om een inzicht te krijgen in de manier waarop participatie in 

westerse culturen plaatsvindt binnen nieuwe media. Vervolgens wordt er gekeken hoe 

gebruikers kunnen participeren in verschillende media zoals online sociale netwerken, televisie 

en games (paragraaf 2.2). Tenslotte wordt er gekeken hoe individuele productie van media op 

collectieve online netwerken fungeert als commerciële bron voor marktonderzoek en als 

advertentie middel (paragraaf 2.3)

2.1 Naar een definitie van participatie cultuur

Om een inzicht te krijgen in de wijze waarop consumenten steeds meer persoonlijke 

informatie verschaffen aan internetbedrijven is het belangrijk te kijken naar de definitie van 

participatie cultuur. Verschillende digitale media zoals online sociale netwerken, blogs en 

internetportalen nodigen gebruikers uit deel te nemen in de vorming en creatie van media. 

Digitale televisie en computergames nodigen daarnaast de gebruiker ook steeds vaker uit tot 

participatie.

Participatie cultuur is een cultuur waarin individuen niet als consumenten, maar ook als 

producenten te werk gaan. De term wordt meestal toegepast voor de productie of de creatie 

van een bepaald type van gepubliceerde media door individuele gebruikers van digitale media 

zoals foto's, video's, blogs of muziek. De laatste tien à vijftien jaar hebben ontwikkelingen in 

digitale technologieën ervoor gezorgd dat particulieren snel en eenvoudig digitale media 

kunnen publiceren op het internet. Deze nieuwe cultuur op het internet wordt vaak aangeduid 

als Web 2.0. Web 2.0 stelt mensen in staat om gemakkelijker samen te werken; snel nieuws te 

verspreiden en genereren, ideeën en creativiteit te delen en eenvoudig in contact komen met 

mensen die dezelfde doelen en belangen nastreven.

Volgens Jenkins (2006a) spreken we van participatie cultuur als participatie mogelijk is met 

relatief lage barrières voor artistieke expressie en maatschappelijke betrokkenheid en het 

delen van eigen creaties met anderen ondersteund en aangemoedigd wordt. Verder moet er 

sprake zijn van een soort van informeel mentorschap waarbij wat bekend is bij de meest 

ervarenen doorgegeven wordt aan nieuwkomers. Leden van die cultuur geloven dat hun 

bijdrage telt. Ten slotte moeten leden een zekere mate van sociale binding met elkaar voelen 

(waar ze tenminste geïnteresseerd zijn in wat anderen denken van hun creaties)(2006a, p.3).

Naast de definitie van Jenkins kunnen we stellen dat er sprake is van participatie als niet 

alleen de eigen creaties gedeeld worden, maar ook bestaande media aangepast en veranderd 

kan worden. Mark Deuze (2005, p.7-8) stelt dat er drie factoren meewegen wanneer je 

spreekt van participatie cultuur bij consumenten. Betrokkenheid van individuen vindt namelijk 
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plaats door participatie, remediatie en bricolage. Participatie staat net als bij Jenkins op de 

eerste plaats. Individuen worden actief door hun mening te geven op fora, blogs en sociale 

netwerken. Daarnaast zal een individu naast het aannemen van informatie diezelfde informatie 

aanpassen, veranderen en anders doorgeven in een mix van oude en nieuwe media. Dit ziet 

Deuze als remediatie. Ten slotte kan een individu informatie zodanig aanpassen aan zijn eigen 

ideeën dat informatie gegeven door professionals totaal anders doorgegeven wordt. De 

vorming van deze nieuwe realiteit en nieuwe informatie noemt hij bricolage.

2.2 Participatie in verschillende media

We zien een toename van participatie op online sociale netwerken. Zoals al eerder 

aangegeven blijkt uit het Sociaal Cultureel Rapport (Schnabel et al, 2008) dat mensen steeds 

meer gebruik maken van deze netwerken. Uit de cijfers van Facebook kunnen we eveneens 

zien dat er een toename zichtbaar is in het gebruik van dit online netwerk.Op dergelijke 

netwerken participeren gebruikers in de vorming van media door met elkaar te communiceren 

via onder andere digitale tekst, muziek en video's. Ook kunnen elkaars commentaren 

beoordeeld worden of kunnen er reacties geplaatst worden bij allerlei inhoud.

Andere vormen van participatie zien we terug in een netwerk als Youtube, waar zowel eigen 

als bestaande video's zoals muziekclips en filmfragmenten worden gedeeld. Op Youtube, dat 

inmiddels in het bezit van Google is gekomen, worden aan de hand van de gedeelde video's 

inhoud gerelateerde advertenties getoond. Ego Müller (2010, p. 56) beargumenteert dat de 

aankoop van Youtube door Google van 1,85 miljard aantoont dat de nieuwe online economie 

Youtube ziet als een belangrijke en waardevolle website. De website kan naast het gebruik van 

individuele en professionele partijen zoals Universal Music Group en Sony BMG7 gebruikt 

worden voor het tonen van gepersonifieerde advertenties. 

Gebruikers slaan namelijk video's in hun eigen account op en delen dit met anderen. 

Hierdoor worden bepaalde persoonlijke voorkeuren bij Youtube en Google bekend. Aan de hand 

van deze persoonlijke voorkeuren worden relevante advertenties getoond. Net als bij 

traditionele commerciële televisie wordt er voor gezorgd dat er een publiek is waaraan 

advertenties getoond kunnen worden. Hoe meer publiek, hoe meer een dergelijke advertentie 

plek waard is, hoe meer Google er aan verdient. Door mensen te laten participeren in het 

video netwerk door zelf video's te kunnen plaatsen, commentaar te kunnen leveren op video's 

en dit te delen met je vrienden groeit het gebruik en de participatie en krijg je dus meer 

verkeer op Youtube's pagina's. Op videosites, zoals Youtube, wordt uiteindelijk door het 

individuele gebruik bekend wat je individuele online activiteiten zijn, wat je culturele 

voorkeuren zijn en met wie je dit allemaal deelt, aldus Müller (2010). 

7 Uit tabel 4.1 in Youtube. Digital media en society series (Burgess & Green, 2009, p.59) blijkt dat Universal en Sony 
in februari 2008 de lijst aanvoeren van meest bekeken kanalen van Youtube 
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Met de komst van digitale televisie is er steeds meer decentralisatie, diversificatie en 

adaptatie aan de behoefte van de consument gekomen (Castells, 2010, p.368). Bij 

decentralisatie moet je denken aan een televisiezender in een bepaald land die wel opereert 

onder de hoede van een groot mondiaal mediaconglomeraat, maar zelf de inhoud voor dat land 

bepaalt. Bij diversificatie moet je denken aan de verschillende doelgroep gerelateerde zenders 

zoals een sportzender of een vrouwenzender. Adaptatie vindt ten slotte plaats op het niveau 

van consumenten keuze. Wat je kijkt, wanneer en via welk medium. De decentralisatie, 

diversificatie en adaptatie aan de doelgroep van televisieprogramma's zowel off- en online 

geeft zenders en televisiemakers steeds meer gedetailleerde informatie over specifieke 

groepen en hun gebruik van digitale televisie. Hoewel de consument keuzevrijheid krijgt, past 

hij binnen een gerichte marketingformule en kan hij door het gebruik van digitale televisie 

gemakkelijker geanalyseerd worden.

Vanuit de computergame industrie is eveneens te zien dat de gamer op drie manieren kan 

participeren. Participatie binnen computergames gebeurt binnen drie domeinen, namelijk: 

interpretatie, reconfiguratie en constructie (Raessens 2005). Hierbij gaat het om de manier 

waarop een gamer de game interpreteert vanuit zijn eigen individuele culturele positie, of hij 

met de al aanwezige software binnen de game bijvoorbeeld zijn avatar of spel reconfigureert of 

aanpast en of een gamer misschien zelfs een game construeert of zodanig aanpast dat het 

sterk afwijkt van het origineel.

2.3 Individuele media in collectieve netwerken

Digitale media zorgen er voor dat de grens tussen consumenten en producenten vervaagt. 

Daar waar eerst een duidelijke grens was zien we steeds meer de consument de rol van 

producent aannemen. Deze door Alvin Toffler genaamde 'prosumers' worden beschreven in het 

boek 'The Third Wave' (1980). Daarin zien we een postindustriële maatschappij die zich 

kenmerkt door culturele diversiteit, informatietechnologie, snelle adaptatie aan veranderingen, 

open source technologie (vrije uitwisseling van informatie en software) en individualisering. De 

term 'prosumer' is overigens een samensmelting van de Engelse woorden 'producer' 

(producent) en 'consumer' (consument). De 'prosumer' wordt gezien als een onafhankelijke, 

zelfbewuste individueel opererende consument.

Deze individualisering zien we terug in de productie van online media. Voornamelijk op 

online sociale netwerken en blogs is er een toename zichtbaar van de productie van media 

door individuele gebruikers. Dit komt mede door de toename van het gebruik van online 

sociale media (SCP, 2008), maar ook door nieuwe technologieën die dit proces 

vereenvoudigen. Gebruikers hoeven geen volwaardige ICT-ers te zijn om media online te 

kunnen publiceren. In het verleden zagen we dat voornamelijk media-instituten als Tv-zenders, 

kranten en uitgevers bepaalden wat de consument te zien of te lezen kreeg. Van boven af 'top-
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down' werd bepaald welke inhoud consumenten voorgeschoteld kregen. 

Digitale technologieën zorgen voor individuele mogelijkheden voor het delen van media 

online. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het delen van foto's, video's en productbeoordelingen op 

online sociale netwerken zoals Flickr, Youtube of Facebook. Van beneden af 'bottom-up' wordt 

media online gezet door individuele gebruikers. Henry Jenkins beargumenteert dat het deze 

tweedeling 'top-down' versus 'bottom-up' steeds complexer wordt (2006b, p.243). Meer en 

meer individuen participeren in de productie van media en voegen deze toe op een breed scala 

van online sociale netwerken. Deze netwerken worden vervolgens door sommige bedrijven 

gebruikt voor het tonen van inhoud gerelateerde advertenties. Door de techniek voor het delen 

van informatie eenvoudig te maken hopen bedrijven individuele gebruikers aan te sporen meer 

inhoud te leveren. De informatie-uitwisseling tussen consumenten onderling en de informatie 

die producenten hieraan onttrekken creëren een zogenoemd collaboratief proces waar de 

marketeer een consument helpt met kopen en het produceren van media en waar een 

consument de marketeer helpt met verkopen.

'Marketing in an interactive world is a collaborative process with the marketer helping the 

consumer to buy and the consumer helping the marketer to sell' (Peppers, 1999: in Jenkins, 

2002) 

De consument zet namelijk persoonlijke teksten, video's of muziek online waar omheen 

geadverteerd kan worden. De samensmelting van nieuwe en oude media op het internet 

geproduceerd door steeds meer participanten vervaagt de grens tussen consumenten en 

producent op een dergelijk wijze zo als Alvin Toffler in zijn boek 'The Third Wave' (1980) 

beargumenteert. De consument wordt steeds meer een producent van media oftewel een 

'prosumer'.

Naast de individualisering van media zien we dat de opkomst van netwerken zorgen voor 

een hoge mate van dynamiek tussen de individuele gebruikers. Door digitalisering van media 

en de hoge mate waarin ze door netwerken worden verbonden, zien we dat media in een hoge 

mate van connectiviteit belanden (Uricchio, 2010). Deze hoge connectiviteit kenmerkt zich 

door dynamische netwerken, grote omvang van contact tussen verschillende gebruikers en 

interactief en herhaaldelijk gedrag (p.139). Gedrag wat we bijvoorbeeld terug zien op online 

sociale netwerken als Hyves en Facebook. Daarbij geeft Uricchio aan dat sociale media nieuwe 

vormen van collaboratie mogelijk maken voor zowel consumenten als producenten, zoals we al 

zagen in het werk van Jenkins (2002).

Het collaboratief produceren van media wordt door Pierre Levy (1999) 'collective 

intelligence' genoemd. Collectieve intelligentie is een gedeelde of een groepsintelligentie die 

ontstaat uit de samenwerking van vele individuen. Collectieve intelligentie wordt mogelijk 

gemaakt door de opkomst van de communicatietechnologieën zoals het internet. De 

interactiviteit die het internet biedt, geeft gebruikers de mogelijkheid inhoud te genereren. Het 
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speelt in op de sociale vijver van bestaande kennis van individuele gebruikers en brengt deze 

samen op online sociale netwerken. De capaciteit van de menselijke gemeenschappen om 

samen te werken voor de creatie van digitale media vraagt om een specifiek onderzoek naar 

deze online sociale netwerken. Onze samenleving wordt meer en meer kennisafhankelijk en 

het collectieve vermogen van het internet wordt van fundamenteel belang. Het is daarom van 

groot belang om te begrijpen hoe collectieve processen werken en hoe ze digitale netwerken 

gebruikt worden door consumenten enerzijds en commercieel worden benut door de bedrijven 

die de digitale netwerken beheren en aanbieden anderzijds. 

De commercialisering van netwerken die in eerste instantie alleen door gebruikers van 

inhoud werden voorzien, zorgt er voor dat we anders moeten gaan kijken naar de verhouding 

tussen consument en producent. Het maken van een onderscheid tussen van boven af 

gecreëerde media door mediaconglomeraten versus door consumenten van onder af 

gecreëerde media ('top-down' versus 'bottom-up') is een logische, maar niet volledige 

constatering van wat er nu op het internet gaande is. Ego Müller (2010) toont aan dat deze 

enigszins geromantiseerde tweedeling waarbij consumenten steeds meer mediavrijheid 

verwerven niet altijd het hele economische, sociale en culturele proces adequaat weergeeft. Dit 

toont Müller aan de hand van enkele voorbeelden waaronder de video netwerk website 

Youtube. 

Om het voorbeeld van Youtube te kunnen uitleggen maakt Müller een onderscheid tussen 

het utopische en dystopische effect van nieuwe media op cultuur. Het utopische effect zorgt 

ervoor dat door technologische vooruitgang er een toename van participatie door individuen 

plaatsvindt en daarbij een democratisch medialandschap ontstaat. De positieve en gunstige 

effecten worden hierbij enigszins overdreven. Bij het dystopische effect van nieuwe media ligt 

de nadruk op de mogelijkheden die nieuwe media aan bedrijven biedt om winst te kunnen 

maken op de interactieve en participerende consument. De gegevens die gebruikers 

achterlaten op bijvoorbeeld online sociale netwerken kunnen door bedrijven gebruikt worden 

om inhoud gerelateerde advertenties te tonen.

In het voorbeeld van Youtube spreekt Müller van 'formatted spaces of participation' (2010, 

p.59) omdat gebruikers weliswaar de mogelijkheid krijgen om zelf video's toe te voegen aan 

Youtube, maar ze eigenlijk meer worden uitgenodigd de clips te bekijken, becommentariëren 

en te delen. Meer mensen houden zich daarmee bezig dan dat ze eigen gemaakte video's 

uploaden. En Müller is niet de enige die er zo over denkt:

'...in Youtube, content creation is probably far less significant than the uses of that 

content within various social network settings.' (Burgess & Green, 2009, p. 58).

Met andere woorden schuilt er achter de utopische democratische uitstraling van Youtube 

een commercieel dystopisch gecontroleerd netwerk. Het raamwerk waarin op Youtube 
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geparticipeerd kan worden, wordt bepaald door de interface en de regels die daaraan 

verbonden zijn. De 'formatted spaces of participation' (Müller, 2010) zou je dan ook kunnen 

zien als voorgedefinieerde ruimtes waarbij participatie mogelijk is, die uiteindelijk bedoeld zijn 

om adverteerders van persoonsgebonden gebruikersinformatie te voorzien. Wel zegt Müller dat 

deze 'formatted spaces of participation' naast economische, ook technologische, sociale en 

culturele krachten en conventies voor analyse zichtbaar maken (p.60).

In het latere werk van Jenkins (2009) zien we dat ook hij inziet dat participatie cultuur niet 

altijd het democratische utopische effect teweeg brengt. 

'Youtube's utopian possibilities must be read against the dystopian realities of a world 

where people have uneven access to the means of participation and where many are 

discouraged from even trying' (Jenkins, 2009, p. 124)

Naast het feit dat Youtube, computers en het internet niet voor iedereen toegankelijk zijn, 

zien we dat Youtube individuele productie weliswaar toelaat, maar ervoor zorgt dat eigenlijk 

alleen mainstream inhoud en populaire kanalen de overhand krijgen. Ook Jenkins ziet in dat 

het utopische democratische doel van participatie cultuur en de droom van diversiteit 

ondersneeuwt in de commerciële uitbuiting van populaire sociale netwerken. 

Het utopische doel dat iedere gebruiker inhoud toevoegt komt niet uit omdat veel 

gebruikers gewoon geamuseerd willen worden met wat anderen online zetten. Uiteraard 

behouden ze wel de keus alsnog inhoud toe te voegen. Er ontstaat een tweedeling die we in 

het werk van Castells (2000) kunnen zien. Hij beargumenteert dat het internet ruimte geeft 

voor twee populaties: de mensen die interactie leveren en de mensen die interactie bekijken: 

'...the multimedia world will be populated by two essentially distinct populations: the 

interacting and the interacted' (p.371). Dat komt er op neer dat er een groep ontstaat die zelf 

zijn mediakanalen kiest en deze op eigen wijze gebruikt en een groep die wordt voorzien van 

veel keuzes, maar in een met restricties opgelegd netwerk zoals bijvoorbeeld dat van Youtube.

Mirko Schäfer (2010) constateert op zijn beurt dat gebruikersactiviteiten benut worden voor 

het verbeteren van informatiesystemen en het genereren van inhoud met als doel de 

commerciële beschikbaar gestelde inhoud van bijvoorbeeld muziekmaatschappijen verder te 

distribueren of een business model te bouwen rond culturele individuele productie. Niet alleen 

op Youtube, maar ook op andere sociale netwerken worden gebruikers gezien als bron voor 

marktonderzoek en als advertentie doelwit:

'Large user numbers providing valuable personal data through the interfaces of platforms 

such as social network sites (e.g. Facebook, MySpace, Orkut, Hyves, and LinkedIn), giving 

ratings through media sites such as YouTube, and affecting search results in Yahoo through 

the provision of metadata to Flickr once again posits the audience as a source for market 

research and target for advertising.' (Schäfer, 2010, p. 155)
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3 Commercialisering van digitale media

In dit hoofdstuk zal er eerst worden gekeken naar het digitale veld waarin gebruikers van 

online media zich bevinden (paragraaf 3.1). Vervolgens wordt er gekeken welke 

machtsverschuivingen er hebben plaatsgevonden binnen digitale media en wie de controle 

heeft over online media (paragraaf 3.2). Ten slotte kijken we naar de manier waarop bedrijven 

gebruikers aanmoedigen meer gegevens in te voeren en hoe deze gegevens gebruikt worden 

om een commerciële datastructuur te creëren (paragraaf 3.3).

3.1 Het digitale veld(t)

'As we rely more and more on computers, mobile phones, television and other 

electronic media for information, consumption, and human interaction, fewer of our 

activities and smaller parts of our identities are tied to, or shaped by, specific locales or 

fixed roles.' (Meyrowitz, 2003, p.96) 

Doorat we steeds meer afhankelijk zijn van computers, mobiele telefoons, televisie en 

andere elektronische media voor informatie, consumptie en menselijke communicatie, minder 

van onze activiteiten en kleinere gedeeltes van onze identiteit verbonden zijn of gevormd 

worden door specifieke locaties of vaste rollen. Door technologische vooruitgang en het 

gebruik van online media op verschillende tijdstippen voor verschillende doeleinden wordt het 

steeds onduidelijker voor welk doel consumenten online media gebruiken. Werk en privé lopen 

steeds meer in elkaar over. Een telefoontje op je werk van het thuisfront of iets persoonlijk op 

internet bestellen vanaf je werk zijn alledaagse voorbeelden die een grensvervaging laten zien 

van verschillende sociale situaties uit het dagelijkse leven (werk en privé). 

Meyrowitz stelt dat door deze grensvervaging het voor consumenten steeds moeilijker wordt 

om een overzicht te behouden in alle opties die we tegenwoordig hebben in het 'digital veldt'. 

Hij ziet het digitale veld als alle elektronische media waarin we ons tegenwoordig gemakkelijk 

en snel kunnen bewegen zonder fysieke beperkingen en waarbij de sociale, culturele, politieke 

en economische grenzen vervagen en zelfs verdwijnen. 

Wanneer een gebruiker zich begeeft in dit digitale veld moet de gebruiker overigens zelf 

attent zijn op de manier waarop het nieuwe technologieën gebruikt zodat de sterke 

democratische voordelen benut kunnen worden (Meyrowitz, 2003, p.102). Je kunt als 

individuele gebruiker er niet automatisch vanuit gaan dat de digitale media die je gebruikt 

automatisch jou de gewenste resultaten geeft. Hiermee kunnen we Meyrowitz enigszins in 

hetzelfde domein plaatsen van utopische en dystopische effecten van nieuwe media zoals we 

eerder zagen bij Jenkins (2009) en Müller (2010). Utopisch omdat de gebruiker eenvoudig 

toegang kan krijgen tot een steeds groter aanbod van informatie en deze op universeel niveau 

kan delen met gelijkgestemden. Dystopisch omdat het aanbod van informatie steeds vaker 
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wordt gecontroleerd door regeringen en bedrijven die baat hebben bij de controle van de 

getoonde informatie. Er is zoveel informatie dat de massa niet verder komt dan de mainstream 

beschikbaar gestelde informatie. De toename van bronnen kan ervoor zorgen dat je het 

overzicht verliest. Bedrijven springen hierop in door een overzicht te bieden aan de hand van 

de door de gebruiker geleverde persoonsgebonden informatie. 

De grensvervaging van verschillende sociale situaties zoals we zien bij Meyrowitz (2003) 

kan in lijn getrokken worden met de vervaging van de grens tussen consument en producent. 

De toegenomen media mogelijkheden in verschillende sociale situaties creëren ruimte voor 

internetbedrijven om structuur aan te brengen. Functionaliteiten van bijvoorbeeld Google en 

Facebook moeten het voor gebruikers eenvoudiger maken om zich in het 'digitale veldt' te 

kunnen oriënteren. Het aanbod van gespecialiseerde sociale netwerken wordt dan ook steeds 

groter. Zo heb je Facebook voor je vrienden, Youtube voor video's en LinkedIn voor je zakelijke 

contacten. Daarin kunnen gebruikers eenvoudig filters aanbrengen in de informatie die ze 

willen zien en laten zien. Het aanbieden van dergelijke filters maakt het voor bedrijven 

eenvoudiger om te zien wat je voorkeuren en interesses zijn.

In een steeds verder gespecificeerd netwerk kan eenvoudig orde worden geschept. De orde 

die deze bedrijven scheppen en het gebruikersgemak die ze beloven werkt in het voordeel van 

deze bedrijven. Door de gebruiker zijn voorkeuren te vragen en te analyseren wordt ten slotte 

een commerciële datastructuur mogelijk gemaakt. Hoe meer je van je gebruikers weet hoe 

meer toegespitste reclame je op het netwerk kunt tonen. De datastructuur zorgt uiteindelijk 

voor meer advertentieinkomsten voor de bedrijven die online sociale netwerken aanbieden. 

Zodoende ontstaat een communicatief netwerk bijgehouden door de gebruikers gebaseerd op 

eigendom van gebruikersgegevens en winst.

Zodoende zien we dat Toffler's 'prosumer' (1980) wordt gezien als een onafhankelijke, 

zelfbewuste individueel opererende consument, maar het is diezelfde consument die langzaam 

maar zeker in voorgedefinieerde ruimtes van participatie (Müller, 2010) steeds vaker 

commercieel wordt benut door internetbedrijven.

3.2 Machtsverschuiving binnen digitale media

Om een beter begrip te krijgen van hoe de situatie heeft kunnen ontstaan waarbij 

gebruikers van online netwerken worden ingezet voor commerciële doelen kunnen we kijken 

naar het werk van Douglas Rushkoff (1997, 1999, 2010). In zijn werk gaat het er onder 

andere om dat de inhoud van een verhaal de 'What' kunt overbrengen via een bepaalde 

technologie, de 'How' (2010, p.174). Daarbij heeft degene die de technologie (the how) in 

handen heeft de meeste invloed op de inhoud (the what). Het beheersen van die technologie 

kan zowel door individuele gebruikers of grote media bedrijven zijn. Rushkoff laat zien dat door 

de opkomst van bijvoorbeeld games en het internet een machtsverschuiving heeft 

plaatsgevonden tussen traditionele massamedia zoals televisie en radio enerzijds en 
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individuele media zoals internet en games anderzijds. Op het internet en in games wordt 

namelijk niet altijd meer van boven af bepaald wat we te zien krijgen, maar maken gebruikers 

eigen games en publiceren eigen artikelen online.

Dit is vergelijkbaar met het steeds complexer wordende medialandschap van Jenkins (2006) 

waarbij 'top-down' traditionele media het medialandschap dicteerden en 'bottom-up' de 

individuele gebruiker steeds vaker het heft in eigen handen neemt en zelf media maakt en 

publiceert (zie paragraaf 2.3).

Rushkoff beargumenteerd in zijn boek 'Coercion: Why We Listen to What “They” Say' dat 

naast alle individuele vrijheden die het internet ons heeft gebracht we niet altijd even vrij zijn 

als we denken en allemaal onze 'theys' hebben. Daarmee bedoelt hij dat wij allen onze eigen 

bazen en autoriteiten hebben die we toestaan bepaalde zaken in onze levens en toekomst te 

bepalen (1999, p.1). Zo bepalen regeringen welk beleid er gevoerd wordt om ons veilig te 

laten voelen en zekerheid te geven. Zo is het in Nederland verplicht geworden een vingerscan 

uit te laten voeren als je een nieuw paspoort wilt en komt er mogelijk een elektronisch 

patiëntendossier waarin alle data van patiënten wordt bewaard. Hierbij fungeert de staat als 

'they' omdat deze bepaalt hoe onze privégegevens opgeslagen en verwerkt moeten worden en 

wordt geprobeerd de veiligheid van Nederlandse burgers te vergroten. En ander voorbeeld is 

de internetcensuur die China voor bepaalde sites en inhoud hanteert of de manier waarop 

sommige landen Facebook voor bepaalde periodes verbieden (Pakistan en Bangladesh8). 

In eerste instantie leken de ontwikkelingen die zich voordeden op het internet uitermate 

positief aldus Rushkoff. Mensen hadden een medium voor handen gekregen waarmee vrijelijk, 

wereldwijd met elkaar gecommuniceerd kon worden in plaats van media te gebruiken die 

volstond met advertenties. Naarmate het internet groeide, het aan populariteit won en meer 

en meer mensen beseften wat de mogelijkheden van het internet waren, laat Rushkoff zien dat 

mediaconglomeraten in paniek raakten van de interactieve netwerken op het internet en de 

continue feedback van gebruikers daarop. Het monopolie van mediaconglomeraten over het 

medialandschap brokkelde hierdoor af. Midden jaren negentig van de vorige eeuw had het 

internet al meer dan tien procent van de tijd afgepakt die we daarvoor gebruikten om 

bijvoorbeeld televisie te kijken. En dit groeide met de maand. Met de opkomst van de fax, de 

videorecorder, modems en mobiele telefoons werd het medialandschap en de functie van 

massamedia veranderd. Media waren een chaotische plaats geworden: 'The media is a chaotic 

place' (1999, p.205).

Als we kijken naar het eerder besproken voorbeeld van Youtube en de manier waarop 

gebruikersgegevens ingezet worden om inhoud gerelateerde advertenties te tonen, zijn de 

grote mediabedrijven echter weer aan de winnende hand wat betreft de controle op media. 

Google controleert de 'How' en dus de technologie waarmee de 'What', de filmpjes op Youtube, 

getoond worden. Het zijn weliswaar de gebruikers die kiezen voor bepaalde filmpjes en soms 

8  ‘Ook Bangladesh verbiedt gebruik Facebook’ (Nu.nl, 30-05-10) (http://www.nu.nl/internet/2258154/bangladesh-
blokkeert-facebook.html) (toegang 31-05-10)
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inhoud uploaden, maar wel in de door Google voorgedefinieerde beschikbaar gemaakte ruimte 

('formatted spaces of participation', Müller, 2010). 

De commercialisering en de controle van nieuwe media zoals het internet lijkt hetzelfde pad 

te bewandelen van eerdere media zoals de televisie en radio. De internationale traditionele 

media van kranten, televisie, uitgeverijen, film en radio is uiteindelijk in handen gekomen van 

slechts enkele mediaconglomeraten 9. Conglomeraten die meerdere uiteenlopende 

internationale divisies bezitten. Met de aankoop van Youtube door Google voor 1,85 miljard 

lijkt hetzelfde consolidatieproces op het internet plaats te vinden.

'The internet would serve as an inestimably powerful new weapon for direct 

marketing' (Rushkoff, 1999, p.259)

Rushkoff geeft hiermee aan dat het internet steeds meer wordt gezien als een belangrijke 

marketing tool. De controle van het internet komt ook steeds meer in handen van grote 

mediabedrijven die niet altijd gebruikersbelangen behartigen. Net als bij televisie en radio 

vinden bedrijven altijd weer een manier om gebruikers te manipuleren. Zoals Rushkoff het zelf 

stelt is de wereld een slagveld geworden van subtiele overreding door middel van 

automatische gepersonifieerde marketing.

9 De negen grootste mediaconglomeraten CBS Corporation, Disney, Vivendi SA, Viacom, Time Warner, Sony, News 
Corporation, General Electric en Bertelsmann, bezitten samen rond de 90% van de internationale mediamarkt. Bron: 
Wikipedia.com (toegang 25-05-10). 
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3.3 De analyseerbare online datastructuur

Een groot verschil met eerdere media zoals televisie en radio is de toename individueel 

gecreëerde inhoud. Zoals eerder gezegd participeren steeds meer individuen door het plaatsen 

van teksten, muziek, video's en commentaren. In collaboratieve online sociale netwerken zijn 

het de gebruikers die de inhoud leveren en verbanden leggen op basis van bijvoorbeeld 

cultuur, interesses, achtergrond of leeftijd.

Het 'digital veldt' (Meyrowitz, 2003) waarin alle elektronische media zich bevindt, wordt 

door individuele gebruikers gerangschikt, geordend en voorzien van meer inhoud. Door online 

netwerken te gebruiken en gebruik te maken van voorkeuren, filters en sociale verbindingen 

aan te gaan met medegebruikers ontstaan hierdoor analyseerbare datastructuren. 

Robert Luke (2002) laat zien dat mensen zelfs worden aangemoedigd online techniek te 

gebruiken. Je kunt denken aan online bankieren en verzekeren. Voor aanbieders van deze 

diensten is dit veel minder arbeidsintensief en dus goedkoper. Het internet ziet Luke als een 

belangrijke plaats om te leren omgaan met ICT-diensten en online identiteit. Het gebruik van 

online diensten biedt daarnaast de mogelijkheid gebruikerspatronen te monitoren en sociale 

verbanden te leggen. Naast de leeromgeving die het internet biedt, is het internet te gebruiken 

voor het tonen van onze online wandelpaden en ervaringen. Alles wat gebruikers in 

elektronische omgevingen zoals mobiele telefoons en het internet doen, noemt hij de online 

habitat of de 'habit@online'.

'The habit@online is the social space where users learn about ICT and online 

identity. It is also a representation of our browsing patterns and experiences' (p.63)

Luke ziet de 'habit@online' als de ruimte waarin we leren omgaan met het ‘online zijn’ en dit 

als extensie zien van onze fysieke wereld. De online habitat is daarbij de ruimte waarin een 

continu proces van verbintenis plaatsvindt met digitale technologieën en waar 

gebruikersgewoontes sociaal geconstrueerd, geanalyseerd en doorgegeven worden door 

middel van aangeleerd gedrag. Luke beargumenteert dat de manier waarop bedrijven onze 

activiteiten in kaart brengen en onze digitale gewoontes vastleggen, gebruikt worden om 

bepaalde advertenties te tonen en surfgedrag te sturen naar eerder bezochte websites en 

webportalen. 

Webportalen (zoals iGoogle of Youtube) brengen een structuur aan op het internet door 

opties aan te bieden uit een keuzemenu waaruit de gebruikers kunnen kiezen. Hoewel de 

keuzes individueel zijn, worden de aangeboden keuzes opgemaakt aan de hand van de keuzes 

van velen. De meest populaire opties komen uiteindelijk in het keuzemenu. Waarmee je weer 

terug komt op de 'formatted spaces of participation' van Müller (2010).
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De onzichtbare verzameling van gebruikersgegevens van internetbedrijven in de 

'habit@online' werkt als een panoptisch mechanisme10 die in dienst staat van commercie en 

consumptie door gebruikers. De consument wordt in de 'habit@online' gelokt door de belofte 

gemakkelijke en eenvoudige technologie te mogen gebruiken (Luke, p. 72). Uiteindelijk zijn 

het de gebruikers zelf die hun online identiteit bijhouden en zijn het de online bedrijven die de 

macht krijgen over persoonlijke informatie.

Luke concludeert door te waarschuwen dat gebruikers zich bewust moeten worden dat de 

manier waarop zij online leven indirect aan hen wordt verkocht door middel van individuele 

inhoudgerelateerde advertenties en aanbiedingen. De meeste gebruikers hebben het gevoel 

iets democratisch en individueel te hebben, maar in feite word je een analyseerbare 

consument die zich op een commerciële datastructuur begeeft.

Leni Baruh (2007) waarschuwt eveneens voor de mogelijkheden die online datastructuren, 

zoals online sociale netwerken, bieden om individuele media consumptie en gebruik vast te 

leggen, te analyseren en te delen. Hij beargumenteert dat in veel gevallen de gebruiker geen 

idee heeft wanneer gebruikersinformatie wordt opgeslagen, wie dit doet, wie toegang hiertoe 

heeft en wie bepaalt wat geoorloofd gedrag is binnen netwerken: '...the data subject does not 

know when data is collected; who collects the data; who has access to the data; and who (or 

what) distinguishes acceptable behavior from risky behavior' (p.205).

Baruh stelt dat het belangrijk is te kijken hoe individuele gebruikers de controle over hun 

persoonlijke gegevens kunnen terugwinnen nadat het in een online datastructuur is terecht 

gekomen. Want zolang gebruikersgegevens worden opgeslagen zullen er altijd partijen zijn die 

toegang hebben tot deze informatie. Als individu heb je namelijk weinig macht om tegen de 

beslissingen van bijvoorbeeld Google en Facebook in te gaan en riskeer je verbannen te 

worden van het gebruik van hun systemen.

 

10  Hier refereert Baruh naar het panoptisch model van Micheal Foucault waarbij een bepaald architectonisch model 
van een gevangenis het mogelijk maakt gedrag van individuen te volgen zonder dat ze dit door hebben. De manier 
waarop tegenwoordig op een subtiele manier ons online gedrag wordt gemonitoord vaak zonder dat we dit door 
hebben, kan worden gezien als een modern panoptisch mechanisme.
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4 Privacy

In dit hoofdstuk zal er eerst worden gekeken naar verschillen in opvatting betreffende 

privacy regelgeving en het bewustzijn daarover in Nederland (paragraaf 4.1). Vervolgens zal er 

gekeken worden wat er momenteel wordt gedaan om je privacy te beschermen (paragraaf 

4.2).

4.1 Privacy opvattingen

'Naarmate de netwerken hun tentakels verder uitbreiden naar de privésfeer, met 

groeiende aantallen permanente verbindingen van privé pc's via kabels met het 

internet, groeit ondertussen de verstrengeling van de vraag- met de aanbodzijde van 

die markt: iedere afnemer wordt in toenemende mate ook een potentiële aanbieder van 

informatie'(Weel, 2000).

Met het bovenstaande voorspelde Adriaan van Weel enigszins wat in de vorige hoofdstukken 

te lezen was. De netwerken kunnen we zien als de online sociale netwerken waarin individuele 

gebruikers steeds meer participeren door digitale media toe te voegen. Het gebruik van deze 

netwerken biedt de aanbieders van deze netwerken mogelijkheden tot commercieel gebruik 

van de toegevoegde persoonlijke informatie van gebruikers. Zo wordt iedere afnemer van 

informatie op netwerken zelf ook weer informatie. De vraag is hier wanneer toegevoegde 

informatie privacy gevoelig wordt?

De privacy van mensen is cultuur gebonden en verschilt ook erg per land. Wat in het ene 

land onder privacygevoelige informatie valt, is in een andere land informatie die verplicht 

opgegeven moet worden. In de meeste Westerse democratische landen is recht van privacy 

een basisrecht. Er kunnen echter tussen Westerse democratieën al grote verschillen zitten. 

Charles Ess (2009) geeft bijvoorbeeld aan dat er verschillen zijn tussen de wetten van de 

Europese Unie en de wetten van de Verenigde Staten over de opslag van privacygevoelige 

informatie. Hij geeft daarbij aan dat Europese burgers vaak de keuze krijgen bedrijven of 

instanties toestemming te verlenen voor de opslag, verwerking en distributie van informatie 

door middel van een 'opt-in'. In de V.S. is dit echter tegenovergesteld en verleen je 

automatisch toestemming, tenzij je hier achteraf bezwaar op maakt door middel van een 'op-

out' (p.55-56).

Ess geeft verder aan dat het per land verschilt wat privacygevoelig is. Als gehandeld wordt 

volgens  de richtlijnen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Artikel 8, 

9, 10) 11 en de richtlijnen betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming 

11 Handvest van de grondrechten van de Europese unie (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf) 
(toegang 31-05-10)
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van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie 12 dan is het verboden 

om data te verwerken die aantoont wat je raciale of etnische achtergrond is, religieuze of 

filosofische gedachten zijn, of je lid bent van een vakbond en informatie omtrent je gezondheid 

of sexleven (Ess, 2009, p.59). Nu is dit het geval in Europa, maar internetbedrijven bieden hun 

diensten internationaal aan.

Ik wil hier verder niet te veel ingaan op de juridische aspecten en wetgeving omtrent de 

opslag en verwerking van privacygevoelige informatie, maar ik wil wel aantonen dat het nogal 

per land kan verschillen. Wanneer gebruikers van internationale sociale netwerken zoals 

Youtube of Facebook privacy gegevens invullen, is het niet altijd duidelijk waar het eigendom 

van de ingevoerde informatie komt te liggen en binnen welke wetgeving het valt.

Het bewustzijn over privacy is wel aan het groeien in Nederland (Metro “Bewustzijn over 

privacy groeit” 02-04-10). Er verschijnen steeds meer artikelen in kranten over privacy en uit 

de reacties van lezers van Metro blijkt dat er zelfs een ergernissen top drie te maken valt op 

het gebied van privacy. Met op: 

1: Het opslaan van medische gegevens in het Elektronisch Patiënten Dossier. 

2: Het bewaren van reisgegevens via de OV-chipkaart

3: Het opslaan van gegevens over het telefoon- en internetverkeer

Hier kun je de bezorgdheid over het opslaan van vingerafdrukken in een landelijke database 

voor nieuwe paspoorten in Nederland nog aan toe voegen. Zo zijn de Staat en sommige 

Gemeenten al aangeklaagd omdat ze niet de garantie kunnen geven dat de vingerafdrukken 

veilig worden opgeslagen (De Pers “Vingerafdruk niet veilig bij gemeente”, 31-03-10). Het lijkt 

dat de Nederlandse bevolking bewuster wordt van hun privacy in elektronische documenten. 

En bewustwording is nodig omdat het op steeds meer fronten moeilijk wordt om je privacy te 

beschermen.

Als je kijkt naar de ontwikkelingen in de mobiele communicatie is te zien dat privacy in het 

geding komt. De netwerken en programma's van Google en Facebook worden bijvoorbeeld 

door steeds meer gebruikers via mobiele apparaten geraadpleegd en van persoonlijke 

informatie voorzien. De Vries (2010) laat in zijn werk 'The Vanishing point of mobile 

communication' onder andere zien dat het op deze manier voor bedrijven mogelijk wordt om 

nog meer persoonlijke informatie te analyseren. Daarmee komen we in de buurt van totaal 

observatie op ons digitaal gebruik van media. Deze totale observatie wordt vergemakkelijkt 

doordat medegebruikers elkaar het gevoel kunnen gegeven dat je te allen tijde beschikbaar 

moet zijn voor je sociale netwerk. De Vries stelt dat gebruikers bewust moeten worden van de 

consequenties van constante aanwezigheid, veranderende sociale verbindingen en de productie 

12 RICHTLIJN 2002/58/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 juli 2002 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:201:0037:0047:NL:PDF) (toegang 31-05-10 )
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van persoonlijke informatie door mobiele communicatie. Deze lijn kan doorgetrokken worden 

naar communicatie op het internet omdat veel internettoepassingen tegenwoordig mobiel 

bereikbaar zijn. Gebruikers geven dus naast het gebruik van internet op computers nu nog 

meer informatie vrij door het gebruik van mobiele telefoons waardoor de grip op onze privacy 

steeds moeilijker te houden is.

'Unless we come to grips with the profound consequences inherent in the proliferation of 

mobile communication, we will fail to adequately address concerns of privacy, accountability, 

and safety in the connected society.'(De Vries, 2010, p.91)

Er moet echter niet vergeten worden dat de opslag en verwerking van privacygevoelige 

informatie niet alleen negatieve effecten heeft. Zaak is wel om dit scherp in de gaten te 

houden. Waaldijk (2010) laat zien dat internetgebruikers iets terug krijgen voor het vrijgeven 

van privacy en het opmaken van gebruikersprofielen. De mogelijkheid gratis online 

programma's te gebruiken en toegang te hebben tot heel veel informatie heeft als prijs dat je 

als internetter wordt bekeken. Waaldijk geeft echter aan dat steeds meer gebruikers door 

hebben dat ze in online omgevingen worden bekeken en vergelijkt dit met het bekijken van 

vreemde volkeren om wereldtentoonstellingen. Daarbij hadden de tentoongestelde mensen 

uiteraard door dat ze bekeken werden en konden terug kijken naar het starende publiek. Zo 

hebben steeds meer mensen op het internet door dat de informatie die ze achterlaten wordt 

opgeslagen en kunnen ze gemakkelijk wisselen tussen een consumerende internetter waar 

informatie aan wordt onttrokken of een internetter die juist zelf informatie onttrekt aan het 

web.

4.2 Bescherming van privacy in Europa en Nederland

Om een indruk te krijgen van wat er in de Europese Unie en Nederland wordt gedaan ter 

bescherming van privacy gegevens kan er worden gekeken naar enkele passages uit Europese 

wetgeving en richtlijnen die zijn opgezet ter bescherming persoonlijke data. 

Als we kijken in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en dan in het 

bijzonder Artikel 8 zien we dat het volgende is opgenomen in het handvest:

1. Eenieder heeft recht op bescherming van de hem betreffende persoonsgegevens.

2. Deze gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en met 

toestemming van de betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde grondslag 

waarin de wet voorziet. Eenieder heeft recht op toegang tot de over hem verzamelde gegevens 

en op rectificatie daarvan.

3. Een onafhankelijke autoriteit ziet toe op de naleving van deze regels.
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Verder zijn er door de Europese Unie richtlijnen opgesteld en is de Artikel 29 Data 

protection Working Party 13opgericht als toezichthouder. De taken die de Data Protection 

Working Party heeft, zijn het toezicht houden op de handhaving van Europese wetten omtrent 

privacy, advies hierover geven aan alle lidstaten, aanbevelingen doen aan Europese burgers en 

instituties betreffende verwerking en bescherming van persoonsgegevens14.  Tot deze 

werkgroep hoort ook het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens.

Verder is te zien dat er naast Europese wetgeving Nederlandse initiatieven zijn die het 

beschermen van je persoonlijke gegevens als taak op zich nemen. Op Nederlandveilig.nl 15 zien 

we bijvoorbeeld hoe de Nederlandse regering zijn burgers attent maakt op het veilig gebruiken 

van internet en hoe je je persoonlijke gegevens beter kunt beschermen. Het attenderen 

gebeurd door middel van een website en reclame op televisie. Daarnaast wordt het initiatief 

gesteund door tal regeringsinstanties en het bedrijfsleven.

Ten slotte zien we dat er onafhankelijke initiatieven zijn die toe zien op de handhaving van 

privacy wetten en zelfs rechtszaken aanspannen op het moment dat daar twijfel over ontstaat. 

Een voorbeeld hiervan is Privacy First16. Privacy First is een onafhankelijke stichting met als 

doel het bevorderen en behouden van het recht op privacy evenals de persoonlijke vrijheid van 

leefomgeving. Daarbij hanteert Privacy First de regels zoals opgenomen in het Handvest van 

Grondrechten van de Europese Unie.

Er kan worden vastgesteld dat er wel degelijk iets wordt gedaan ter handhaving van 

Europese wetten. We zien dat er de nodige wetgeving is betreffende het beschermen van 

privacygevoelige informatie en dat er instanties zijn die hier op toe zien. Het bewustzijn 

hierover groeit bij internetgebruikers en ook op het wetenschappelijk vlak wordt steeds meer 

gewezen op het belang van strikte regelgeving omtrent privacygevoelige informatie. Om te 

kijken of het in de praktijk de regels gerespecteerd worden moet er nader worden gekeken 

naar bedrijven die op het internet actief zijn.

13 Europese Commisie Data protection Party 
(http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/index_en.htm) (toegang 31-05-02)

14 Taken Data Protection Working Party (http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/tasks-art-
29_en.pdf) (toegang 31-05-10)
15 Website Nederland Veilig (http://www.nederlandveilig.nl/veiliginternetten/) (toegang 31-05-10)
16 Website Privacy First (http://www.privacyfirst.nl/index.php/privacy-first-uitleg-artikel-item-list-1/stichting-privacy-

first) (toegang 31-05-10)
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5 Privacy in de praktijk

5.1 OHRA en Member-get-Member project

In het stageonderzoek bij OHRA verzekeringen werd er gekeken naar de faciliterende rol 

van nieuwe media in het proces van participerende consument. Daarbij stond de vraag 

centraal hoe de grens tussen consument en producent veranderd aan de hand van de inzet van 

nieuwe media. Dit grens verleggende effect werd verklaard door in te gaan op de begrippen 

online sociale netwerken, prosumer, en participatie cultuur.

In het stageonderzoek kwam naar voren dat de interactie tussen mensen via Computer 

Mediated Communication (CMC) leidt tot nieuwe sociale werkelijkheid. Behalve real life 

contacten hebben veel mensen nu ook sociale contacten in een virtuele wereld. Daarbij is een 

sociaal netwerk een groep mensen die is verbonden worden door sociale relaties zoals 

vriendschap, collegialiteit of informatie uitwisseling. Deze relaties kunnen verschillen van 

inhoud, richting en sterkte. 

OHRA maakte gebruik van dit sociale netwerken en paste enigszins haar marketing hier op 

aan. Klanten werden gemotiveerd een verzekeringsproduct te promoten binnen hun eigen 

sociale netwerk. 

Het Member-get-Member (MgM) project wat onderdeel uit maakte van de stage bij OHRA 

bestond uit een mailing naar 2000 OHRA klanten. De klanten werden geselecteerd aan de 

hand van het aantal producten dat ze bij OHRA hadden. De klanten moesten meerdere 

producten (minimaal 3) bij OHRA hebben waaronder een autoverzekering. De autoverzekering 

moest al langer dan 2 jaar in het bezit zijn van de klant. De bestaande klanten konden nieuwe 

klanten aanbrengen waarbij zowel de bestaande als de nieuwe klant een vergoeding van €50, - 

per afgesloten autoverzekering ontving. De uitwerking van het stageonderzoek kunnen gelezen 

worden in Deel II van deze bundel 'De veranderende grens tussen producent en consument'. 

De uitvoering, resultaten en conclusies van het Member-get-Member project kunnen gelezen 

worden in Deel III 'Member-get-Member rapport'.

In het Memeber-get-Member project bij OHRA bleek onder andere dat vertrouwen een 

belangrijke rol speelde bij het inzetten van nieuwe media. De participerende bestaande klanten 

hadden namelijk al hun vertrouwen getoond in OHRA producten en voornamelijk in de 

Autoverzekering doordat ze meerdere producten al voor een langere periode in hun bezit 

hadden. Deze vertrouwensband was een belangrijke factor binnen de test.

De communicatie liep volledig via e-mail en internet zodoende kon de actie snel en 

nauwkeurig worden opgezet. Een goede analyse van de resultaten was mogelijk.

Doordat de klanten al een product hadden bij OHRA hadden ze ingestemd met de polis 

voorwaarden en de Algemene voorwaarden van OHRA. Deze zijn in de periode tussen het 
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Member-get-Member project en dit onderzoek op het volgende punt ongewijzigd gebleven. 

Daarin staat:

'De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw 

aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en om te 

voldoen aan wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige 

activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van het 

voorkomen en bestrijden van fraude, statistische analyses en om u te informeren over 

andere door ons geleverde producten en diensten.' (OHRA.nl toegang 31-05-10)

OHRA houdt zich verder volstrekt aan de regels zoals beschreven in het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie. Zo hebben klanten recht op inzage en correctie van 

opgeslagen gegevens en recht van verzet hierop.

Over het versturen van e-mails naar derden (de nieuwe klanten opgegeven door de 

bestaande klanten) werd de volgende bepaling ingevoerd in de actievoorwaarden van het MgM 

project:

'Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, 

faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie 

voor commerciële doeleinden aan derden is uitsluitend toegestaan, mits OHRA Schade-

verzekeringen N.V. kan aantonen dat de bestaande klant daarvoor voorafgaand 

toestemming heeft verleend. '

Aan de hand van deze bepaling kon OHRA een directe commerciële mailing versturen aan 

personen die werden opgegeven binnen het MgM project. Nadat de bestaande klant de 

gegevens had ingevoerd van zijn contacten en besloten had te verzenden, werd er een e-mail 

onder zijn naam verstuurd naar alle opgegeven personen. Op deze wijze gaf de bestaande 

klant toestemming om onder zijn naam een commerciële e-mail te sturen naar mogelijke 

nieuwe klanten. Hiervoor werd de volgende bepaling eveneens in de actievoorwaarden 

opgenomen:

'Door het invullen van gegevens op de MgM-website en door opdracht te geven voor 

verzending, verstuurt de bestaande klant automatisch en onder eigen naam een e-mail 

naar de opgegeven adressen.'

OHRA heeft zich wel degelijk gehouden aan alle geldende Nederlandse wetten betreffende 

promotionele campagnes voor financiële instellingen. Uit de rapportage van het Member-get-

Member project kunnen we echter opmaken dat de actie niet erg succesvol was. De deelname 

gering was (5 deelnemers van de verwachte 100). Uiteindelijk zijn aan de hand van de 

28



resultaten aanbevelingen en conclusies getrokken uit het hele project.

In het stageonderzoek 'De veranderende grens tussen producent en consument' (Deel II 

van deze bundel) kwam naar voren dat de bestaande klanten bij het wervingsproces van de 

verzekeringsmaatschappij werden betrokken. De gebruikelijke informatie over producten van 

een verzekeringsmaatschappij die normaal gesproken via folders, tv-reclames, radio of 

tussenpersonen gecommuniceerd worden, worden nu door de bestaande klanten 

doorgestuurd. De informatie werd door de bestaande klant slechts beperkt aangepast door het 

toevoegen van de eigen naam en de mogelijkheid tot toevoeging van een persoonlijke 

boodschap. De bestaande klant participeerde zodoende in het productieproces van OHRA. Het 

productieproces waar ook reclame en klantenwerving toe behoort. 

Door de vorm van participatie en verandering van informatie zou je de participerende 

bestaande klanten kunnen bestempelen als 'prosumers' (Toffler, 1980) en past hij in het 

commercialiseringproces zoals we hebben gezien in de vorige hoofdstukken. De informatie die 

klanten aan OHRA verlenen, wordt gebruikt voor een commercieel doel. Anders dan in de 

algemene voorwaarden van OHRA staat aangegeven, worden niet alleen de bestaande klanten 

commercieel benaderd, maar indirect ook potentiële nieuwe klanten. Weliswaar met 

toestemming van de bestaande klant die via zijn sociale netwerk zelf het commerciële doel op 

zich neemt door de informatie van OHRA door te sturen.

Nu worden bestaande klanten niet gelokt door middel van technologische vooruitgang en 

gebruikersgemak, maar met een financiële prikkel. Bestaande klanten zouden namelijk €50,- 

ontvangen per aangebrachte nieuwe klant. Deze handelswijze van OHRA kunnen we plaatsen 

binnen het dystopische effect van nieuwe media zoals Jenkins (2009), Müller (2010) en 

Schäfer (2010) beargumenteren en zoals we zagen in paragraaf 2.3. Bij het dystopische effect 

van nieuwe media ligt de nadruk namelijk op de mogelijkheden die nieuwe media aan 

bedrijven biedt om winst te kunnen maken op de interactieve en participerende consument.De 

bestaande klanten van OHRA konden via de internetsite van OHRA niet alleen meer informatie 

halen over verzekeringsproducten, maar werden zelfs betrokken bij de verkoop van deze 

producten.

Alhoewel OHRA zich aan aan de Nederlandse wetgeving hield, kun je je afvragen hoe 

wenselijk het is dat een commercieel bedrijf gebruikt maakt van de gegevens van bestaande 

klanten om een wervingscampagne op te zetten. Uit de rapportage van het Member-get-

Member project (Deel III van deze bundel) kunnen we verder zien dat enkele van de 

deelnemende klanten in een enquête aangaven geen interesse te hebben in het doorsturen 

van welke vorm van informatie dan ook binnen hun sociale netwerk en het soms zelf als 

storend werd ervaren (Deel III, p.38).
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Terugkomend op de hoofdvraag of een op het internet opererende bedrijf als OHRA de 

privacy van hun gebruikers en klanten schendt, kan er geconcludeerd worden dat dit niet het 

geval is. OHRA houdt zich duidelijk aan de privacyregels opgesteld door de Europese Unie. 

Wel probeert OHRA op handige wijze toepassingen en campagnes uit te voeren die net 

binnen de regels vallen. Daar waar bestaande klanten worden betrokken bij 

wervingscampagnes zijn de klanten zelf verantwoordelijk voor het wel of niet doorsturen van 

de reclamecampagne. Hiermee worden klanten zelf de commerciële partij. Klanten kunnen 

immers geld verdienen aan de actie. OHRA spoort wel bestaande klanten aan tot het 

commercialiseren van hun eigen sociale netwerk, maar maakt zelf niet direct het sociale 

netwerk commercieel.

Ten slotte kan er gezegd worden dat OHRA met het opzetten van een campagne als 

Member-get-Member en deze te laten testen, enigszins meehelpt in het opzoeken en definiëren 

van de commerciële grenzen en mogelijkheden binnen sociale netwerken. Klanten zijn vrij om 

te kiezen of ze wel of niet mee doen met de actie, maar worden hiertoe wel aangemoedigd 

door middel van financiële prikkels. Je kan hierbij concluderen dat de vrijheden en 

democratische potenties van het internet niet in gevaar komen. Sterker nog: het wordt zelfs 

duidelijker tot hoe ver een commercieel bedrijf als OHRA mag gaan bij het gebruiken van klant 

gegevens. Door te opereren in een grijs gebied van wat wel en niet mag kunnen wetten 

uiteindelijk zelfs aangescherpt worden op het moment dat vrijheden van klanten of 

consumentenbelangen in gevaar komen.

OHRA is een goed voorbeeld van een bedrijf die commercie op een slimme, maar wettige 

wijze wil laten doordringen via online sociale netwerken. Zoals ik al eerder opmerkte doet 

OHRA dit niet zelf, maar spoort bestaande klanten aan hun sociale netwerk aan te spreken of 

in het geval van Member-get-Member te e-mailen. Anders wordt het wanneer bedrijven binnen 

een online sociaal netwerk aanpassingen maken zodat gebruikers meer informatie prijs geven. 

Helemaal als dit sociale netwerk in handen is van het betreffende bedrijf. In de volgende 

paragraaf zal ik nader in gaan op Google en sommige van Google's online activiteiten die wel 

de privacy van internetgebruikers direct schenden.
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5.2 Google

'You can make money without doing evil' 17

Deze stelling is er één van tien uit de bedrijfsfilosofie van Google. Een interessante stelling 

voor een bedrijf die vele conflicten heeft met complete industrieën en regeringen. Uitgevers, 

kranten, de televisieindustrie, bedrijven die draadloze communicatie mogelijk maken en 

softwareontwikkelaars zijn een paar voorbeelden die aan bod komen in het werk van Randall 

Stross (2008). In zijn boek 'Planet Google' laat Stross zien hoe Google van een klein bedrijfje 

in een garage uitgegroeid is tot één van de grootste spelers in de ICT-industrie. Verder laat 

Stross zien dat de kracht van Google schuilt in alle toepassingen die het heeft opgezet of 

bijgekocht naast de initiële zoekmachine waarmee het allemaal begon in 1998.

Google is vanaf 1998 gegroeid tot een bedrijf dat in 2009 een winst maakte van 6,5 miljard 

Dollar 18 (bij een omzet van 23,6 miljard). Met de vele toepassingen die het online aanbiedt en 

alle informatie die het met verschillende programma's weet te vergaren, is het moeilijk om 

precies in te schatten wat Google waard is. Stross laat echter zien dat ondanks Google's 

grootte het bedrijf er nog niet in is geslaagd andere inkomsten te genereren dan advertentie 

inkomsten. Google maakt namelijk winst door in alle programma's en applicaties die het 

aanbiedt advertentie ruimte te verkopen aan adverteerders. Het unieke hieraan is dat 

adverteerders pas betalen op het moment dan een internetgebruiker op de advertentie klikt. 

De kracht van die advertenties licht in het feit dat ze worden aangepast aan diezelfde 

gebruiker. Door het verzamelen van alle gegevens betreffende de internetgebruiker kunnen 

gepersonifieerde advertenties getoond worden. Hierdoor is de kans groter dat een individuele 

gebruiker daadwerkelijk op de advertentie klikt.

In paragraaf 2.2 en 2.3 hebben we kunnen zien hoe Google's Youtube steeds meer een 

videonetwerk wordt waarop gepersonifieerde advertenties getoond worden. Het bekijken, 

becommentariëren en delen van video's is voor Google uitermate interessant omdat het 

gebruikerspatronen blootlegt die weer commercieel benut kunnen worden met betrekking tot 

persoonsgebonden advertenties. De gebruikerspatronen worden ook zichtbaar voor Google 

omdat gebruikers zelf hun voorkeuren en filters aanbrengen. Hierdoor vindt in Youtube's brede 

aanbod van video's al een voorselectie plaats en krijgt en gebruiker een aangepast aanbod van 

meest bekeken of populaire video's te zien.

Burgess en Green (2009) waarschuwen dat te veel personalisatie, aanpassingen en 

lokalisatie slecht is voor zowel de opkomst van culturele wereldburgers en culturele innovatie 

(p.86). Als namelijk videovertoningen worden aangepast aan de locatie, taal en wensen van de 

gebruiker wordt het lastig om de culturele diversiteit te ervaren. Burgess en Green geven als 

voorbeeld dat een Engels sprekende inwoner van de Verenigde Staten op Youtube nauwelijks 
17 Officiële zesde punt in de Google filosofie (http://www.google.com/corporate/tenthings.html) (toegang 31-05-10)
18 Cijfers verkregen van website van Google, Investor relations (http://investor.google.com/financial/tables.html) 

(toegang 31-05-10)
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in contact komt met niet Engelse inhoud. Zelfs als een gebruiker niet inlogt in Youtube en zijn 

persoonlijke voorkeuren niet als filters optreden, wordt automatisch door middel van lokalisatie 

van de computer Youtube's inhoud aangepast 19. De inhoud wordt bijvoorbeeld aangepast aan 

het land waarin je op dat moment de Youtube website bezoekt. 

Burgess en Green beargumenteren dat door de immense groei van Youtube het niet meer 

duidelijk is welke belangen het behartigt. Is Youtube er voor zijn gebruikers, voor de media 

conglomeraten waarmee het afspraken maakt of probeert het een business model te creëren 

gebaseerd op winst? Het is dus niet meer duidelijk waar Youtube voor is.

'...controversies reveal competing ideas about what Youtube is for – a social network 

site produced by communities of practice; a chaotic archive of weird, wonderful, and 

trashy vernacular video; or a distribution platform for branded and Big Media 

entertainment?' (Burgees & Green, 2009, p.91) 

Google Street View is een ander programma van Google dat op veel kritiek stuit in de 

Europese Unie. Street View of letterlijk vertaalt Straat Zicht, toont panorama beelden van 

straten. Een gebruiker kan in een straat die opgenomen is in het programma 360 graden om 

zich heen kijken en ziet dan echte fotografische beelden van die straat. Dit is bijvoorbeeld 

anders bij het programma Google Maps waarbij kaarten of satellietbeelden van boven af 

worden getoond. Tegenwoordig springt Google Maps automatisch over in Street View als een 

gebruiker steeds verder in-zoomt (vergroot) op een kaart. Dus letterlijk tot op straat niveau.

Door enkele recente gebeurtenissen waarbij per ongeluk gênante beelden van bijvoorbeeld 

een blote kleuter in Street View terecht kwamen, is het protest tegen Street View zich verder 

aan het uitbreiden (De Pers “De strijd tegen Street View”, 15-03-2010). 

De Europese Unie wil zelfs dat Google meer maatregelen neemt om privacyschendingen van 

Street View tegen te gaan. Google vervaagt al wel gezichten, kentekens of blote lijven, maar 

bewaard deze beelden gedurende één jaar. De wettelijke norm in de Europese Unie voor het 

bewaren van deze beelden is een half jaar. 

Verder gaat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onderzoek doen naar hoe en 

waarom Google privégegevens verzamelde bij opnames voor Google Street View 20. Google 

verzamelde namelijk privacygevoelige informatie zoals inlognamen en bankgegevens over 

draadloze onbeveiligde netwerken. Deze gegevens zijn opgevangen door de camera-auto's 

waarmee het bedrijf ten behoeve van de dienst Street View mee rondrijdt. Overigens is het 

CBP één van de deelnemers in de Artikel 29 Data Protection Working Party (zie paragraaf 4.3). 

In een brief aan Google wordt gesteld dat Google de privacy van gebruikers beter moet 

beschermen en de mogelijk tot identificatie van gebruikers moet reduceren:

19 Localisatie vindt plaats door middel van het Internet Protocol (IP) adres van de computer. Het IP-adres geeft 
informatie over bijvoorbeeld de stad waaruit iemand het internet opgaat of met welke internetprovider dat is.

20 Europese privacytoezichthouders wijzen zoekmachines Google, Yahoo! en Microsoft op strijd met de wet 
(http://www.cbpweb.nl/Pages/20100526_zoekmachines.aspx) (toegang 31-05-10)
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'...to improve the protection of the online privacy of users of your search engine services. 

Besides limiting the retention period of personal data, measures include a reduction of the 

possibility to identify users in the search logs...' 21

Ten slotte is het interessant om naar Google's sociale netwerkdienst Buzz te kijken. Buzz is 

een sociaal netwerk dienst waar alle gebruikers van Google's e-maildienst Gmail, de afgelopen 

tijd ongevraagd lid van zijn geworden. Gebruikers kunnen via Buzz foto's, filmpjes en status 

met vrienden delen. Net als bij Youtube, Gmail en Google's zoekmachine komen er bij Buzz 

gepersonifieerde advertenties te staan. De kritiek die op Buzz is ontstaan (De Pers “Google is 

overal”, 11-02-2010), is gebaseerd op het feit dat wat er in Buzz gecommuniceerd wordt 

onderdeel wordt van de zoekresultaten van Google's zoekmachine en Buzz ongevraagd in het 

Gmail programma is toegevoegd. Persoonlijke individuele berichten via Buzz worden daarnaast 

in het zoeksysteem van Google's geïntegreerd. Zo wordt nog meer persoonlijke informatie door 

Google opgeslagen, geanalyseerd en voor commerciële doeleinden gebruikt. Nog meer 

advertenties op een nog geraffineerde persoonlijke methode.

Als er geantwoord moet worden op de hoofdvraag of Google de privacy van hun gebruikers 

schendt, kan er met ja worden geantwoord. Google slaat te veel privacygevoelige informatie 

op. Daarbij is niet altijd duidelijk wat ze opslaan en voor hoe lang. Met het oog op Europese 

wetgeving en de nodige waarschuwingen die Google heeft gehad, wordt duidelijk dat Google 

soms ongevraagd informatie opslaat van mensen die mogelijk niet eens programma's van 

Google gebruiken. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij de opslag van draadloze onbeveiligde 

netwerken bij Street View.

Met netwerkdienst Buzz ging Google in de fout omdat het zich niet houdt aan de in het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie opgenomen regels dat gegevens eerlijk 

moeten worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en met toestemming van de betrokkene. 

Alhoewel gebruikers van Gmail via Algemene Voorwaarden 22 toestemmen met software 

updates waaronder Buzz valt, werd er zonder toestemming een sociaal netwerk 

geïntroduceerd. Iedere gebruiker van Gmail werd automatisch in Buzz opgenomen. Daarna 

konden gebruikers aangeven of ze de dienst wilden uitschakelen. Hiermee kom je terug op het 

verschil in opvatting over de opslag en verwerving van privacygevoelige informatie tussen de 

Europese Unie en de Verenigde Staten zoals uitgelegd in paragraaf 4.1. 

Met het gebruik van Youtube en de mogelijkheid voor gebruikers om video's en 

commentaren toe te voegen is duidelijk geworden dat de grens tussen media-consumenten en 

media-producenten aan het vervagen is. Als er echter gekeken wordt naar de manier waarop 

participatie wordt bevorderd binnen Youtube zien we dat het online sociale netwerk van 

Youtube aan het commercialiseren is. In paragraaf 2.3 kwam aan bod hoe gebruikers van 
21 Brief van Artkel 20 Data Protection Working Party aan Google 

(http://www.cbpweb.nl/downloads_int/25052010_D7861_A29_Letter_Google.pdf) (toegang 31-05-10)
22 Gebruikersvoorwaarden van Google Gmail (http://www.google.com/accounts/TOS?loc=NL&hl=nl) (toegang 31-05-

10)
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Youtube participeren in 'formatted spaces of participation' (Müller, 2010, p.59). Gebruikers 

hebben wel de mogelijkheid om zelf video's toe te voegen aan Youtube, maar ze worden meer 

uitgenodigd clips te bekijken, becommentariëren en te delen zodat er meer verkeer op de site 

ontstaat. Meer verkeer betekent meer pagina's waarop advertenties worden getoond, wat 

meer advertentie inkomsten voor Google betekent.
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6.0 Slot

In dit onderzoek is er gekeken naar de mate waarin op het internet opererende bedrijven 

door commercialisering van het internet de privacy van internetgebruikers schenden. Daarbij is 

er extra aandacht geschonken aan enkele bedrijfsonderdelen van Google; Youtube, Street View 

en Buzz. Daarnaast is er gekeken naar het test project Member-get-Member (MgM) bij OHRA.

De toename in het gebruik van online sociale netwerken en de opslag, analyse en het 

gebruik van privacygevoelige informatie afkomstig van deze netwerken voor commerciële 

doeleinden zijn met elkaar verbonden en nader onderzocht. Het onderzoek heeft een 

verduidelijking gegeven van de manier waarop gebruikers van online sociale netwerken in 

toenemende mate worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Deze ontwikkelingen zijn 

afgezet tegen Europese privacyregels en gebruiksovereenkomsten van OHRA en Google.

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag of op het internet opererende bedrijven 

als OHRA en Google de privacy van hun gebruikers schenden, moest er gekeken worden naar 

de definities, omschrijvingen en theoretische verdieping van de begrippen participatie cultuur 

(hoofdstuk 2), commercialisering van online sociale netwerken (Hoofdstuk 3) en bescherming 

van privacygevoelige informatie (hoofdstuk 4). Daarnaast is er een vertaling gemaakt naar de 

concrete praktijk van Google en OHRA (hoofdstuk 5).

6.1 Conclusie

Op de vraag of OHRA en Google de privacy van hun klanten of gebruikers schenden kan bij 

OHRA nee beantwoord worden en bij Google ja.

OHRA hanteerde tijdens het MgM project de privacyregels zoals opgenomen in het Handvest 

van de Grondrechten van de Europese Unie. Door middel van correct opgestelde algemene 

voorwaarden en actievoorwaarden voor het MgM project heeft OHRA duidelijk de privacy van 

haar klanten beschermd. Op het moment dat potentiële nieuwe klanten een commerciële e-

mail ontvingen, was dit volledig onder verantwoordelijkheid van de bestaande klant die 

toestemming gaf om onder zijn naam een e-mail door te sturen naar één van zijn sociale 

contacten. OHRA probeerde door een financiële prikkel bestaande klanten te laten participeren 

in het klantenwervingsproces van OHRA. Hiermee zou je OHRA kunnen plaatsen in het 

dystopische effect van nieuwe media (Müller, 2010 en Jenkins, 2009), waarbij de nadruk ligt op 

de mogelijkheden die nieuwe media bieden om winst te kunnen maken op interactieve en 

participerende consumenten. OHRA doet dit overigens niet op een eigen online sociale 

netwerk, maar laat haar klanten de keus welk sociaal netwerk ze aanspreken.

Bij Google is te zien dat dit bedrijf soms de privacy van internetgebruikers schend. Zonder 

toestemming en zonder duidelijke redenen worden gegevens van gebruikers vaak te lang 
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opgeslagen. Meerdere waarschuwingen van de Europese Unie tonen aan dat Google zich niet 

altijd houdt aan de privacywetgeving in de E.U. Dit is vooral zichtbaar bij Google's online dienst 

Street View. Ook voor Google's netwerkdienst Buzz geldt dat deze dienst plotseling aanwezig 

was in Google's e-mail programma Gmail. Alhoewel Google dergelijke software updates mag 

uitvoeren aan de hand van hun algemene voorwaarden, is er wel een verschil te zien in 

opvatting over de opslag, verwerking en gebruik van privacygevoelige informatie tussen de 

Europese Unie en de Verenigde Staten. In Europa zou en dergelijke verandering met 

toestemming van de gebruikers moeten worden doorgevoerd, in de V.S. kunnen gebruikers 

achteraf aangeven of ze wel of niet van de verandering gebruik willen maken. Ten slotte kan 

van Google's Youtube gezegd worden dat gebruikers van de dienst zich begeven in 

voorgedefinieerde ruimtes van participatie ('formatted spaces of participation', Müller, 2010) 

waarbij participatie van gebruikers wordt bevorderd met het uiteindelijk doel gebruikers van 

persoonsgebonden advertenties te voorzien. Het verschil met OHRA is dat Google die 

verandering teweeg wil brengen in het zelf beheerde netwerk van Youtube.

Op de vraag of de vervaging van de grens tussen consument en producent leidt tot 

commercialisering van online sociale netwerken kan positief worden geantwoord. 

De vervaging van de grens tussen consument en producent heeft geleidt tot de opkomst 

van de 'prosumer', en onafhankelijke, zelfbewuste individueel opererende consument die onder 

andere steeds vaker participeert in de productie van online media. Diezelfde vervaging en 

technologishce vooruitgang zorgen er voor dat mensen tegenwoordig gemakkelijk en snel, 

zonder fysieke beperkingen in allerlei sociale situaties gebruik kunnen maken van media. Het 

'digital veld(t)' (Meyrowitz, 2003) waarin alle elektronische media zit, zorgt er voor dat het 

steeds moeilijker wordt een overzicht te houden, maar biedt bedrijven en regeringen kansen 

tot structurering en controle van digitale media. 

De digitale ruimte waarin een gebruiker zich begeeft wordt steeds meer analyseerbaar. Er 

wordt een 'habit@t online' (Luke, 2002) gecreëerd waarbij online diensten de mogelijkheid 

creëren gebruikerspatronen bloot te leggen en te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals 

het tonen van gepersonifieerde advertenties. De commercialisering van de online sociale 

netwerken kan daarbij zelfs worden vergeleken met de commercialisering van eerder media 

zoals televisie en radio (Rushkoff, 1999). Gebruikers zijn zich wel steeds vaker bewust van het 

feit dat ze bekeken worden en geven bewust hun privacy op voor het gebruik van gratis 

informatie en programma's (Waaldijk, 2010).

Als je je afvraagt of door het opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens voor 

verwerven van advertentie inkomsten de vrijheid en de democratische potenties van het 

internet in gevaar worden gebracht, kun je concluderen dat dit soms het geval is.

We hebben kunnen zien dat te veel personalisatie, aanpassingen en lokalisatie in 
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bijvoorbeeld het netwerk van Youtube slecht is voor zowel de opkomst van culturele 

wereldburgers en culturele innovatie. Als videovertoningen in Youtube worden aangepast aan 

de locatie, taal en wensen van de gebruiker wordt het lastig om de culturele diversiteit te 

ervaren. Je hebt weliswaar nog de vrijheid om alle in Youtube aanwezige materiaal te bekijken, 

maar de interface van Youtube nodigt wel uit tot het aanbrengen van individuele filters en 

voorkeuren. Het mechanisme van Youtube zorgt er uiteindelijk voor dat mainstream inhoud en 

populaire kanalen de overhand krijgen. Je zou kunnen stellen dat de democratische potenties 

van een netwerk als Youtube en vergelijkbare sociale netwerken enigszins in gevaar komen, 

maar niet het hele internet.

Wanneer het tonen van gepersonifieerde advertenties echter het hoofddoel van een netwerk 

wordt, is het niet meer duidelijk of het netwerk in dienst staat van de gebruikers of in dienst 

staat van de bedrijven die aan het netwerk verdienen.

Het utopische effect dat er voor zorgt dat door technologische vooruitgang een toename van 

individuele participatie plaats vindt en daarbij een democratisch medialandschap ontstaat, 

wordt altijd in gevaar gebracht het dystopische effect van nieuwe media (Müller, 2010). Bij het 

dystopische effect ligt de nadruk op de mogelijkheden die nieuwe media aan bedrijven biedt 

om winst te kunnen maken op de interactieve en participerende consument. 

We hebben kunnen zien dat de controle op media en de naleving van privacy wetgeving, in 

het bijzonder sociale netwerken, sterk in de gaten wordt gehouden door instanties van zowel 

de Europese Unie en de Nederlandse regering als onafhankelijke partijen. Hiermee blijft de 

vrijheid, de democratische potenties en de privacy van gebruikers gewaarborgd.

De manier waarop Google door de Europese Unie wordt gewezen op de schending van de 

privacy en de toename van protesten aan het adres van Google zoals te lezen in verschillende 

Nederlandse kranten geeft goed weer dat het bedrijf niet altijd de belangen van de gebruikers 

behartigt. Er kan met zekerheid gezegd worden dat Google in sommige opzichten de privacy 

van gebruikers, maar ook van willekeurige mensen schendt. De Europese Unie, Nederlandse 

regering instanties en onafhankelijke instituten zullen de ontwikkelingen van Google en andere 

internetbedrijven goed in de gaten moeten houden, willen ze de vrijheid, de democratische 

potenties van het internet en de privacy van internetgebruikers blijven waarborgen. 

Privacywetgeving is uitermate belangrijk voor de bescherming van internetgebruikers en 

klanten van bedrijven die op het internet opereren. Het project van OHRA laat zien dat 

bedrijven altijd bezig zijn de grenzen van wat wel en niet mag op te zoeken voor het eigen 

financiële gewin. OHRA is overigens niet het enige bedrijf die deze grenzen opzoekt. 

We hebben kunnen zien dat de utopische democratische potenties soms worden overdreven, 

maar deze potenties laten een goede tegenhanger zien voor de dystopische effecten van 

nieuwe media waarbij winst en eigendom centraal staan.
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6.2 Vervolgonderzoek 

De commercialisering van online netwerken door de vervaging van de grens tussen 

producent en consument zal nader onderzocht moeten worden. Weliswaar creëert de 

grensvervaging mogelijkheden voor bedrijven om commerciële structuren aan te brengen, 

maar het biedt gebruikers ook nieuwe kansen en mogelijkheden om voor zichzelf op te komen. 

De mogelijkheden die aan de gebruikerskant ontstaan, zijn in dit onderzoek onderbelicht 

gebleven. Zo bieden sommige online sociale netwerken de mogelijkheid tot discussie, 

beoordeling van bepaalde bedrijven en kunnen onafhankelijke mediauitingen worden 

gepubliceerd.

Een vervolgonderzoek zou dieper in kunnnen gaan op de effecten die de grensvervaging 

tussen producent en consument teweeg brengt. Een gebruikersonderzoek door middel van een 

enquête of een gebruikersanalyse zou een inzicht kunnen geven in de manier waarop 

commercialisering van een sociaal netwerk wordt ervaren door de gebruikers. Hieruit zou 

opgemaakt kunnen worden of gebruikers vaker en beter gewezen moeten worden om hun 

rechten en plichten betreffende privacy wetgeving op online sociale netwerken.

Er is in dit onderzoek gekozen om Google nader te bekijken omdat dit bedrijf een zeer 

belangrijke rol speelt in de internationale ICT-wereld. In Nederland heeft Google een nummer 

één positie op het gebied van zoekmachines en zoekmachinemarketing. Googe.nl is in 2009 

ook de meest bezochte website in Nederland 23. 

In eerste instantie zou ook het online sociale netwerk van Facebook in dit onderzoek aan 

bod komen. Facebook heeft namelijk wereldwijd een netwerk van 400 miljoen gebruikers 24 en 

is de afgelopen tijd net als Google op de vingers getikt door de Europese Unie met betrekking 

tot het schenden van privacy wetgeving 25. Dit onderzoek bood te weinig ruimte om de 

activiteiten van Facebook er bij te betrekken. Een verdergaande analyse en vergelijking van de 

handelswijze van Google en Facebook zou meer inzicht kunnen geven op de manier waarop 

internetbedrijven online sociale netwerken commercialiseren. De manier waarop de veelal 

jonge gebruikers van Facebook hun ongenoegen hebben getoond via het netwerk is eveneens 

een interessant knooppunt voor verder onderzoek naar gebruikerservaringen rondom het 

schenden van privacy en hoe dit mogelijk wordt ervaren door verschillende generaties: 

'Privacy: a generation gap?' (Ess, 2009, p. 49-50)

23 Lijst van meest bezochte websites in Nederland door onderzoeksbureau Multiscope 
(http://www.multiscope.nl/organisatie/nieuws/berichten/top-20-sites-van-2009.html) (toegang 31-05-10)

24 Statistieken Facebook (http://www.facebook.com/press/info.php?statistics) (toegang 31-05-10)
25 Europese privacytoezichthouders bekritiseren Facebook vanwege wijziging standaardinstellingen 

(http://www.cbpweb.nl/downloads_int/20100513_D7280_Letter_to_SNS_Facebook.pdf) (toegang 31-05-10)
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1.Inleiding

1.1 Introductie 

'Products are no longer just produced and then sold to the general public; nowadays, 

research into consumers creates the basis for a product which can then be sold to a 

targeted market niche.' (Miller, 2004, p. 172)

Producten worden door bedrijven steeds meer toegespitst op de specifieke behoeften van 

consumenten. Consumenten worden tegenwoordig nauwer betrokken bij de ontwikkeling van 

producten. Een consument die participeert in het productieproces en het product personifieert, 

wordt door Alvin Toffler (1980) bestempeld als een 'prosumer'. Bij het participeren in het 

productieproces kun je denken aan bijvoorbeeld het meedenken bij het ontwerpproces van een 

product of dienst, het testen van het product of dienst of het beoordelen van een product of 

dienst voordat het product op de markt komt. Wanneer het gaat om participatie binnen media 

kun je bijvoorbeeld kijken naar digitale televisie, games of het internet. Bij digitale televisie 

zien we steeds meer decentralisatie, diversificatie en adaptatie aan de behoefte van de 

consument. De consument bepaalt welke inhoud hij te zien krijgt. Vanuit de game industrie is 

te zien dat de gamer op verschillende manieren kan participeren. Hierbij zijn de manier waarop 

de gamer een game interpreteert, reconfigureert en construeert van belang (Raessens, 2005). 

Op het internet krijgt de consument een steeds actievere rol. internet bankieren, op de beurs 

handelen of je eigen verzekeringsproduct samenstellen, zijn voorbeelden waarbij de 

consument zijn eigen zaken regelt. Bij elke online handeling laat de consument vervolgens ook 

een spoor van informatie achter die door bedrijven gebruikt kan worden om producten en 

diensten nog verder aan te passen aan specifieke behoeften van de klant.

Belangrijk bij de ontwikkeling van de consument als deelnemer van het productie proces is de 

faciliterende rol van nieuwe media zoals het internet. Het gebruik van nieuwe media is aan 

constante verandering onderhevig. Veranderingen op het internet en in het bijzonder de 

ontwikkeling van online sociale netwerken zorgen voor een grensverleggend effect tussen 

consument en producent: daar waar eerst een strikte scheiding was tussen producent en 

consument wordt meer en meer nieuwe media ingezet om consumenten te laten participeren 

in het productieproces. Voorbeelden hiervan zijn online enquêtes, consumenten panels waarbij 

aan de hand van vragenlijsten gekeken wordt of er belangstelling is voor een bepaald product 

of dienst en of deze gebruikt of gekocht worden als ze op de markt komen. Het bekijken van 

online fora en laten beoordelen van producten op bepaalde websites en sociale netwerken is 

een ander voorbeeld van hoe bedrijven de consument peilen. Door je product kenbaar te 

maken op online sociale netwerken kun je gebruikers de mogelijkheid geven je product te 

beoordelen. Je dienst of merknaam worden dan bedoeld en onbedoeld gedistribueerd binnen 

het netwerk zodat de bekendheid van een product of dienst vergroot wordt. 
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Doordat media steeds multimedialer, interactiever en virtueler wordt (De Mul, 1997) veranderd 

de manier waarop bedrijven deze media gebruiken om hun producten te verkopen. Waar eerst 

een reclamefolder in de brievenbus voldoende leek om je nieuwe product kenbaar te maken, 

moeten bedrijven nu gebruik maken van meerdere mediakanalen waaronder televisie, kranten, 

verschillende websites en online sociale netwerken. Het internet en de online sociale 

netwerken hebben voor bedrijven nieuwe markten geopend die steeds vaker binnen een totale 

marketing strategie gebruikt worden.

Participatie cultuur verandert zowel de manier waarop producenten hun producten op de markt 

zetten als de manier waarop consumenten producten kopen. Het gebruik van online sociale 

netwerken beïnvloedt dit gedrag nog meer omdat consumenten eerst de mening van anderen 

willen zien(Jenkins, 2002). Beleidsprogramma's en reclamebudgetten van bedrijven moeten 

worden aangepast om op het veranderende gedrag van consumenten te kunnen inspringen. 

Bedrijven gebruiker steeds vaker het internet hiervoor. 

1.2 Onderzoek

Aanleiding voor dit onderzoek is een beroepspraktijkstage bij OHRA Verzekeringen waarin een 

wervingscampagne werd gecommuniceerd via e-mail naar bestaande OHRA klanten. Deze 

bestaande klanten participeerden in de campagne door middel van het doorsturen van e-mails 

naar het eigen online sociale netwerk met behulp van een daarvoor opgerichte website. De 

bestaande klanten wierven daarmee de nieuwe klanten en werden hier ook voor beloond. 

Ik wil de de hiervoor genoemde ontwikkelingen via mijn ervaringen met de wervingscampagne 

bij OHRA Verzekeringen nader onderzoeken. Er zal naast de OHRA campagne gebruik worden 

gemaakt van concrete voorbeelden uit de praktijk. Deze voorbeelden buiten het domein van 

OHRA zijn nodig om begrippen die in dit onderzoek gebruikt worden nader uit te kunnen 

leggen. 

In dit onderzoek zal er gekeken worden naar de faciliterende rol van nieuwe media in het 

proces van participerende consument. Hierbij staat de vraag centraal hoe de grens tussen 

consument en producent veranderd aan de hand van de inzet van nieuwe media. Dit grens 

verleggende effect verklaar ik door in te gaan op de begrippen online sociale netwerken, 

prosumer, en participatie cultuur.

Er zal dieper worden ingegaan op welke manier participatie mogelijk is voor consumenten. Hoe 

online sociale netwerken fungeren als ontmoetingsplaats voor informatie-uitwisseling tussen 

consumenten en de mate waarin deze netwerken het productieproces kunnen beïnvloeden.

De definities en omschrijvingen van de begrippen online sociale netwerken, prosumer, en 

participatie cultuur vragen enerzijds om een theoretische verdieping en context en anderzijds 

om een vertaling naar de concrete praktijk van organisaties zoals OHRA die gebruik maken van 
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het grensverleggend effect tussen consument en producent. 

Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de verbindingen tussen de 

verschillende begrippen en hun concrete betekenis voor de manier waarop bedrijven en 

organisaties proberen in te spelen op het huidige medialandschap. Zo kan het onderzoek een 

verduidelijking geven van de manier waarop bedrijven media kunnen inzetten, gebruiken en 

raadplegen binnen hun marketingstrategie. 

Belangrijke beperking is dat er rekening gehouden moet worden met de onderzoeksopzet bij 

OHRA Verzekeringen. Het betreft een bedrijf in de financiële sector waarbij financiële 

dienstverlening voorop staat en waar onder andere media gebruikt wordt om deze diensten 

kenbaar te maken. Tussenpersonen spelen bijvoorbeeld nog altijd een belangrijke rol bij de 

aanschaf van financiële producten. Een uitgebreider theoretisch onderzoek is nodig om een 

compleet overzicht te krijgen van de manier waarop media gebruikt wordt om consumenten 

voor zich te winnen in verschillende bedrijfssectoren. Bedrijven in andere sectoren zullen 

wellicht op een andere manier media inzetten dan een financiële dienstverlener. 

In hoofdstuk 2 zal er gekeken worden naar online sociale netwerken en de functie die deze 

netwerken vervullen wat betreft onderlinge informatie-uitwisseling van consumenten. In 

hoofdstuk 3 wordt er gekeken naar het grensverleggend effect tussen consument en producent 

en de mate waarin een 'consumer' en 'prosumer' wordt. In het daarop volgende hoofdstuk zal 

participatie cultuur nader worden uitgelegd en de veranderende rol van de consument. In 

hoofdstuk 5 vindt de koppeling plaats met de opgedane ervaring tijdens de beroepspraktijk 

stage en de relevantie voor dit onderzoek. In hoofdstuk 6 trek ik conclusies en zal ik mijn 

onderzoeksvragen beantwoorden. Ten slotte volgen er aanbevelingen voor bedrijven en 

organisatie die gebruik willen maken van media in een cultuur waarbij de consument steeds 

centraler staat.
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2. Online sociale netwerken 

In dit hoofdstuk ga ik als eerste dieper in op wat online sociale netwerken zijn en hoe deze 

gebruikt worden om informatie door te geven (paragraaf 2.1). Daarna zal er een onderscheidt 

worden gemaakt tussen fysieke en virtuele werelden (paragraaf 2.2). In de daarop volgende 

paragraaf (2.3) wordt de werking van online sociale relaties uitgelegd. Vervolgens wordt er 

gekeken op welke manier online sociale netwerken worden gebruikt door consumenten en 

producenten (paragraaf 2.4). Ten slotte wordt de werking van viral marketing uitgelegd 

(paragraaf 2.5). 

Een theoretische verdieping van online sociale netwerken, hun werking en gebruik ervan is 

nodig omdat het uitgevoerde stageproject bij OHRA gebruik maakte van het off- en online 

sociale netwerk van haar klanten.

2.1 Sociale netwerken

Een bekende manier van kennis maken met nieuwe producten is mond-tot-mond reclame. Een 

vriend of kennis heeft een nieuw product en vertelt hierover aan andere mensen.

Mond-tot-mond reclame wordt oorspronkelijk van mens tot mens overgebracht door met 

elkaar over bepaalde producten te spreken in dezelfde fysieke ruimte. Met de komst van de 

telefoon kon dit later ook over afstand gedaan worden. De fysieke aanwezigheid van de ander 

was niet meer nodig. Met de komst van het internet zijn er talloze verschillende manieren 

bijgekomen om 'mond-tot-mond' reclame over te brengen. 

De mogelijkheden van het delen van informatie zijn enorm toegenomen. Via sociale 

netwerksites zoals Hyves, Facebook en Twitter kun je e-mailen, chatten en video’s of korte 

berichten versturen.

Om een goed beeld te krijgen hoe dergelijke informatie over het internet wordt verspreid, is er 

een beter inzicht nodig van de sociale contacten die mensen op het internet met elkaar 

aangaan.

Mensen zoeken op het internet sociale contacten via bijvoorbeeld communities, chatboxen, 

fora en sociale netwerken zoals Hyves, Facebook, LinkedIn en Twitter26. Hier kunnen ze met 

elkaar communiceren via chat, e-mail en andere digitale media. 

Deze vorm van Computer Mediated Communication wordt ook CMC genoemd. Het gaat hierbij 

om digitaal getypte teksten die door middel van computernetwerken worden verzonden. Het 

kan hier naast digitale tekst ook gaan om bijvoorbeeld digitale foto's, muziek of videobeelden.

26 Online te vinden via www.Hyves.nl, www.Facebook.com, www.LinkedIn.com, www.Twitter.com (toegang 22-04-10)
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De interactie tussen mensen via CMC leidt tot een nieuwe sociale werkelijkheid. Behalve real 

life contacten hebben veel mensen nu ook sociale contacten in een virtuele wereld. Met de 

echte wereld wordt de alledaagse wereld bedoeld waarin wij leven; waarin we fysiek en 

geestelijk aanwezig zijn en waar deze twee dimensies met elkaar verbonden zijn. In deze 

wereld gelden de wetten van de fysica.

2.2 Virtuele en echte wereld

Het begrip ‘Virtueel’ is afgeleid van het Latijnse virtualis, en betekent volgens het Van Dale 

woordenboek27: schijnbaar aanwezig of denkbeeldig. Virtuele realiteit betekent het wekken van 

visuele illusies met behulp van computertechnieken.

Een andere benaming voor deze schijnbare virtuele wereld is cyberspace. Deze term werd voor 

het eerst gebuikt door William Gibson in het boek Neuromancer (1984). In deze roman 

beschreef Gibson een landschap dat door computers wordt gemaakt en waar gebruikers op 

kunnen inloggen. Gibson omschrijft dit landschap als de gezamenlijke vereenvoudigde 

hallucinatie van mensen die op een computernetwerk actief zijn: 

“...the cyberspace matrix was actually a drastic simplification of the human 

sensorium...” (1984, p. 55).

Door het internet vindt er een tweedeling plaats. In de virtuele wereld is je geest aanwezig 

terwijl je lichaam op dezelfde fysieke plek blijft. Je maakt zodoende een duaal onderscheidt 

tussen de echte en de virtuele wereld. Dit duale verschil is volgens Margaret Wertheim niet 

nieuw. Volgens Wertheim (1999) zou cyberspace en virtuele werelden veel overeenkomsten 

hebben met het dualisme in de Middeleeuwen. Dit dualistische standpunt werd voor het eerst 

aangenomen door René Descartes. Met zijn 'Cogito ergo sum', ik denk dus ik ben, scheidde hij 

lichaam van geest28. In de Middeleeuwen werd er een scheiding gemaakt tussen lichaam en 

geest en materiële fysieke ruimte en niet materiële geestelijke ruimte. Wertheim stelt dat 

wanneer je Cyberspace in gaat je de wetten van Newton en Einstein achter je laat. In 

Cyberspace zijn mechanistische-, relativistische- en kwantumfysische regels niet meer van 

toepassing. 

“Omdat cyberruimte niet in fysische fenomenen is geworteld, is ze niet gebonden aan 

de wetten van fysica” (1999, p. 225).

We zien dus dat de fysieke aanwezigheid van een ander persoon niet meer nodig is als het 

27 Vertaling volgens Van Dale woordenboek online op (www.vandale.nl) (toegang 22-04-10)
28 René Descartes: 'cogito ergo sum' (English: 'I think, therefore I am') (http://en.wikipedia.org/wiki/Rene_descartes) 

(toegang 25-04-10)
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gaat om contactlegging, informatiegaring of voorziening op het internet. Sociale relaties in 

virtuele werelden hebben de zoektocht naar informatie gemakkelijker gemaakt en stappen 

over de traditionele eis van fysieke aanwezigheid heen.

2.3 Online sociale relaties

Sociale netwerken hebben tot een toename in CMC geleid. Het Sociaal Cultuur Planbureau 

heeft, in de periode van 1985 tot 2005 een afname van “lijfelijke contacten” geconstateerd ten 

gunste van virtuele sociale contacten met behulp van e-mail, instant messaging(denk aan MSN 

Messenger of Skype29) en sociale netwerksites (Schnabel, Bijl & Hart, 2008, p.368) zoals Hyves 

en Facebook. internet is daarmee niet alleen een vervanging voor sociale interactie, maar biedt 

ook nieuwe mogelijkheden tot sociale interactie. Gebruikers leggen met online sociale 

netwerken nieuwe onderlinge relaties en verbanden.

Deze nieuwe manier van relationeel contact daagt mensen en organisaties uit tot het vormen 

van nieuwe mogelijkheden van collaboratie en informatie-uitwisseling (Schuler, 2004, p.90). 

David Schuler ondervindt dat online sociale communicatie steeds meer wederkerig en zonder 

einde zijn ('open-ended'). Deze nieuwe condities zijn een uitdaging voor individuen en 

organisaties. De mate waarin een online sociaal netwerk gebruikt wordt hangt sterk af van de 

mate waarop dit netwerk aangesproken wordt en de manier waarop mensen of organisaties 

met elkaar verbonden zijn. 

Mensen zijn sociale wezens en zijn sterk afhankelijk van sociale contacten. Deze contacten 

kunnen tegenwoordig zoals al eerder besproken zowel in de fysieke wereld als in de virtuele 

wereld worden gelegd. Wanneer een computernetwerk mensen of organisaties verbindt, kan je 

spreken van een sociaal netwerk (Garton, 1999). Zoals een computernetwerk bestaat uit een 

groep machines die verbonden worden door kabels (of draadloos), stelt Laura Garton dat een 

sociaal netwerk een groep mensen is die verbonden worden door sociale relaties zoals 

vriendschap, collegialiteit of informatieuitwisseling. Deze relaties kunnen verschillen van 

inhoud, richting en sterkte. 

De inhoud gaat in op wat en waarmee wordt gecommuniceerd. Voorbeelden zijn: e-mail, 

downloads, geldtransacties, foto’s, et cetera. 

Bij richting kun je denken de manier waarop de gesprekspartners CMC gebruiken. Geeft 

iemand slechts informatie zoals bij een helpdesk of ontstaat er een uitwisseling van informatie. 

Bij sterkte gaat het om de intensiteit van de onderlinge communicatie. Vindt deze bijvoorbeeld 

dagelijks, wekelijks of jaarlijks plaats?

Door de onderlinge online communicatie tussen mensen ontstaan er sociale banden die sterk 

of zwak kunnen zijn. Zwakke banden worden over het algemeen minder frequent gebruikt. 
29 Www.messenger.msn.nl   en www.skype.com (toegang 22-04-10)
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Sterke banden vindt je bij intieme relaties, vriendschappen, familie of collega's.

“Ties that are weak are generally infrequently maintained, non-intimate 

connections, for example, between co-workers who share no joint tasks or 

friendship relations. Strong ties include combinations of intimacy, self-disclosure, 

provision of reciprocal services, frequent contact, and kinship, as between close 

friends or colleagues.” (Garton, 1999)

We hebben gezien dat online sociale netwerken verschillende functies vervullen. Het wordt 

gebruikt voor zakelijke-, collegiale-, en vriendschappelijke doeleinden. Eén en ander hangt af 

van het soort relatie en de aard en intensiteit van de communicatie. Internet vervangt deels 

fysieke sociale interactie, maar schept tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden tot sociale 

interactie. In het volgende hoofdstuk wordt gekeken hoe gebruik wordt gemaakt van online 

sociale netwerken door consumenten en producenten.

2.4 Online sociale netwerken 

De communicatiemogelijkheden van nieuwe media veranderen en verruimen de manier waarop 

mensen met elkaar omgaan en de manier waarop informatie wordt opgezocht. In Nederland 

kan vrijwel iedereen online of heeft daar de mogelijkheid tot en is sociaal contact via internet 

heel gewoon geworden. Uit het Sociaal Cultureel rapport van 2008 blijkt dat:

 “Internet vooral dient als aanvulling op reeds bestaande sociale contacten en het 

ondersteunen van sociale gemeenschappen. Voor de meeste mensen bestaat het online 

netwerk grotendeels uit reeds aanwezige vrienden, familie en bekenden. Er zijn 

nauwelijks aanwijzingen dat internet bestaande gemeenschappen uitholt of 

onherkenbaar van aard verandert. Sinds het internetgebruik aan een opmars begon, is 

het aantal uren dat Nederlanders aan sociale contacten besteden weliswaar gedaald, 

maar het blijft onduidelijk in hoeverre het internetgebruik hiervan ook de oorzaak 

is.”(Sociaal Cultureel Rapport, 2008, p.378-379)

Er vindt een vervlechting plaats van online en offline sociale netwerken. Het project bij OHRA 

speelde in op deze vervlechting door participerende klanten vrij te laten aanspraak te doen op 

zowel hun offline als online sociale netwerk. Voorwaarde was wel dat de vaste klanten 

meededen via internet. In hoofdstuk 5 valt hier meer over te lezen.

De bijdrage van het internet is dat deze contacten sneller, efficiënter en onmiddellijk gelegd 

kunnen worden. Wanneer iemand op zoek is naar informatie kan hij aanspraak doen op zowel 

zijn offline als online netwerk. Als het binnen de eigen (online) sociale kring niet lukt, wordt er 

snel een weg gevonden naar online fora. 

Wel moet de gebruiker zelf die informatie uit fora consumeren die voor hem relevant is. Door 
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de toename van informatie op het internet en het wegvallen van bepaalde filters zoals 

redacties en uitgevers dreigt namelijk een overdaad aan informatie (Toffler, 1980). Een online 

sociaal netwerk kan een consument juist helpen die informatie te filteren.

Een netwerk waar veel vrienden op zijn aangesloten zal betrouwbaarder overkomen dan een 

online forum waar je niemand kent. Het online sociale netwerk is zoals we zagen in het Sociaal 

Cultureel Rapport een aanvulling en op reeds bestaande sociale contacten. Vrienden, kennissen 

en collega's leiden je sneller naar voor jou interessant informatie omdat ze je behoeften 

enigszins kennen. De sociale vertrouwensband offline kan worden doorgevoerd naar het online 

sociale netwerk (Schnabel et al., 2008, p. 371).

Verder zal een mening over een bepaald onderwerp betrouwbaarder zijn naarmate meer 

mensen zich bij deze mening aansluiten. Door je aan te sluiten bij een bepaalde online groep 

of netwerk toon je dat het eens bent met de standpunten van deze groep of netwerk. Vaak zijn 

er mogelijkheden op binnen online sociale netwerken uitspraken of stellingen en cijfer te 

geven, een plus of een min, en duim omhoog of omlaag of een aantal sterren te geven.

We zien dat consumenten, bewust of onbewust, op online sociale netwerken naar informatie 

zoeken. Dit biedt mogelijkheden voor bedrijven. 

Wanneer een consument plannen heeft om naar Italië op vakantie te gaan, kan hij op vele 

manieren informatie inwinnen, onder andere via het sociale netwerk, off- en online. Één van de 

verschillen tussen off- en online netwerken is dat bij de laatste een 'informatiespoor' 

achterblijft op het internet. Een voorbeeld van een dergelijk spoor is het kenbaar maken van je 

vakantiebestemming op Hyves of Facebook. 

Het kenbaar maken van je vakantiebestemming op een vrienden-netwerk als Hyves of 

Facebook kan al onder de eigen vrienden tot bepaalde reacties leiden. Hierbij kun je denken 

aan hotels waar mensen goede ervaringen mee hadden of bezienswaardigheden die bezocht 

zijn. Ook kan er informatie worden gezocht op fora die betrekking hebben op reizen of 

specifieke vakantiebestemmingen. Op een website als WaarBenJij.nu30 kun je bijvoorbeeld 

reisverslagen lezen van mensen, reisgidsen raadplegen en tips vinden. Deze tips worden soms 

van sterren voorzien door de gebruikers variërend van geen sterren (slecht) tot vijf sterren 

(heel goed). Een systeem wat je terug vindt op tal van reis websites. Op deze websites en fora 

kunnen vele reiservaringen en waarderingen van anderen geraadpleegd worden. 

Stel dat de vakantie bestemming Italië is dan wordt het voor verzekeraars als OHRA 

interessant om te kunnen adverteren voor bijvoorbeeld een reisverzekering op een forum of 

een specifiek deel van een website over reizen. Deze advertentie kan naar de website van 

OHRA leiden waar een reisverzekering afgesloten kan worden voor het verblijf in Italië. Door 

deze advertentie te plaatsen in een zo goed mogelijk gespecificeerde context kunnen de 

verkoopcijfers van OHRA stijgen. Dit gaat als volgt te werk: de gebruiker ziet de advertentie 

30 Www.waarbenjij.nu   (toegang 25-04-10) WaarBenJij.Nu bezit, als grootste online reiscommunity van Nederland, 
heel veel informatie voor reizigers. Het delen van unieke reiservaringen en -tips staan centraal.
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over reisverzekeringen op het moment dat hij informatie over een reis zoekt, mogelijk klikt hij 

hierop, wordt naar de landingspagina van OHRA gebracht en sluit alvast een reisverzekering af 

voor zijn komende reis. Als dit vaak genoeg gebeurd zal de omzet van OHRA uiteindelijk 

stijgen31.

Mensen gaan op internet op zoek naar de voor hun relevante informatie. Zoals het voorbeeld 

hierboven aangeeft, kan de betrouwbaarheid van de informatie over de reisbestemming 

getoetst worden aan de hand van het eigen online sociale netwerk.

Volgens Adrian van der Weel (2000) wordt door het grote aanbod van digitale contactvormen 

via het internet, informatievoorziening met groot gemak, snelheid en betrouwbaarheid 

gedistribueerd. Die distributie vindt plaats doordat mensen online over bepaalde onderwerpen 

schrijven, vragen of oordelen. Die distributie van vragen, opmerkingen en beoordelingen wordt 

op zich zelf ook informatie omdat deze op zijn beurt wordt geanalyseerd voor commerciële 

doeleinden.

'Naarmate de netwerken hun tentakels verder uitbreiden naar de privésfeer, met 

groeiende aantallen permanente verbindingen van privé pc's via kabels met het 

internet, groeit ondertussen de verstrengeling van de vraag- met de aanbodzijde van 

die markt: iedere afnemer wordt in toenemende mate ook een potentiële aanbieder van 

informatie'(Weel, 2000). 

Op het moment dat een consument een zoektocht start naar een reisbestemming in Italië 

wordt er informatie gegeven aan potentiële adverteerders die bijvoorbeeld reizen naar Italië 

mogelijk maken of een reisverzekering aanbieden. Hiermee wordt jouw zoekopdracht zelf 

informatie. Een grote en bekende speler op deze markt is Google. Via Google's 

advertentieprogramma's Adwords en Adsense32 worden er bij specifieke zoekopdrachten 

inhoud gerelateerde advertenties getoond. Via opbod kunnen adverteerders er voor zorgen dat 

hun advertenties beter zichtbaar worden.

Het wordt technologisch steeds eenvoudiger om precies die advertenties te tonen die relevant 

zijn. Dit communalisme (Van der Weel, 2000), het bedienen van relevante informatie aan 

kleine groepen, zorgt ervoor dat steeds nauwkeuriger die informatie getoond wordt die door de 

consument gezocht wordt. Dit heeft eveneens betrekking op de advertenties en gesponsorde 

koppelingen (hyperlinks naar reisorganisaties of verzekeraars) die rondom die informatie 

verschijnen. Deze vorm van marketing zorgt er dus voor dat consumenten niet worden 

opgescheept met advertenties waarmee ze niets van doen hebben. De informatie-uitwisseling 

tussen consument en producent op deze interactieve netwerken creëert een zogenoemd 

collaboratief proces waar de marketeer een consument helpt met kopen en waar een 

31 Een manier om dit te bewerkstelligen is de inzet van Google Adwords. Daarbij worden relevante advertenties 
getoond bij bepaalde zoekopdrachten. Een bedrijf betaald pas voor de advertentie als er daadwerkelik wordt 
betaald. 

32 Google Adsense is een programma waarbij websites en blogger ruimte beschikbaar stellen aan Google waar 
context gerelateerde advertenties getoond worden. Deze ruimte kan via Adwords ingekocht worden.
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consument de marketeer helpt met verkopen (Jenkins, 2002, p.11). 

2.5 Viral marketing

Een andere manier waar de consument helpt bij de verkoop en de bekendheid van een product 

is 'viral marketing', wat staat voor het doelgericht verspreiden van reclame of informatie van 

bepaald product onder een bepaalde groep. Dit gebeurt voornamelijk online.

Bij traditionele marketing wordt een doelgroep op de hoogte gebracht van nieuwe producten 

en diensten en probeert een producent de doelgroep te overtuigen van de voordelen van zijn 

product. Meestal gebeurt dit door middel van verschillende soorten reclame op verschillende 

media. Denk hierbij aan TV en Radio commercials en advertenties in kranten, bladen en 

websites.

Viral marketing is echter gebaseerd op een "sneeuwbaleffect". De doelgroep wordt hierbij 

gestimuleerd de communicatie door te sturen naar zoveel mogelijk mensen uit hun 

kennissenkring. Een explosie van tientallen naar honderden naar duizenden ontvangers van de 

boodschap kan het gevolg zijn. Off-line wordt naar viral marketing verwezen met termen als 

'mond-tot-mond' en 'netwerk marketing'. Maar voor internet toepassingen wordt het viral 

marketing genoemd.

Bij de ontwikkeling van producten wordt gekeken naar de behoeften van de consument. 

Daarbij kan een groep mensen dezelfde behoefte hebben. Voor deze groep wordt een product 

ontwikkeld die als doel heeft een oplossing of een product te bieden voor deze doelgroep. Ik 

zal hiervan een voorbeeld geven. Dit voorbeeld is niet gebaseerd op bevindingen bij OHRA, 

maar wel gerelateerd aan de opzet van het project Member-get-Member waarover later in dit 

stuk geschreven zal worden (hoofdstuk 5). Voor een beter begrip van de werking van viral 

marketing volgt hier een recente viral marketing campagne. Overigens werd in het OHRA 

project deels gebruik gemaakt van viral marketing omdat het de bedoeling was bestaande 

vaste klanten informatie te laten doorsturen naar zo veel mogelijk mensen in hun sociale 

netwerk.

Vrij recent is een product ontwikkeld door Hi een Nederlands Telecom bedrijf dat speciaal 

gericht is op het verkopen van telefoons en abonnementen aan jongeren. Het gaat hierbij om 

het online bewaren van sms’jes, de Hi Bewaar Box33. Dit kan handig zijn wanneer de inbox van 

je telefoon vol zit of wanneer je sms’jes wilt bewaren die voor jongeren een bepaalde waarde 

hebben. Na een eigen onderzoek door Hi bleek namelijk dat er een behoefte was om sms 

berichten te bewaren. Aan het onderzoek deden 1017 jongeren tussen de 16 en 30 jaar mee. 

Zij gaven aan vooral sms-verkeer van hun geliefde, vrienden of familie te willen bewaren. Deze 

33 www.hi.nl/MyHi/Bewaarbox.htm   (toegang 22-04-10) Hi bewaarbox is een online sms-bewaar-programma voor 
abonnees van Hi
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onderzoeken vinden plaats onder de eigen abonnees onder de naam Xperiment34 en dienen als 

gebruikersomgeving waarin innovaties getest kunnen worden. Het in gebruik nemen van de 

Bewaar Box dienst toont aan dat de optie interessant is voor zowel Hi als haar abonnees. Om 

de dienst onder de aandacht te brengen bedacht Hi een campagne om de bekendheid van de 

Bewaar Box te vergroten en maakte gebruik van onder andere viral Marketing.

Hi probeerde op verschillende manieren viral Marketing te stimuleren onder haar abonnees. 

Een actie werd bedacht waarbij video-opnames gemaakt werden op de Dam in Amsterdam. 

Een grote met kettingsloten omwikkelde container die diende als bewaarbox werd veilig 

gehouden bewakers. Deze actie werd vervolgens door verschillende media zoals TV, Radio en 

internet opgepikt. Op verschillende weblogs verschenen berichten over de actie met het 

begeleidend filmpje35. Sommige van deze berichten werden spontaan op het internet gezet 

andere had Hi zelf gestimuleerd door advertentieplaatsen in te kopen op weblogs en 

advertorials te laten schrijven door verschillende websites. Een advertorial is een gesponsorde 

reclameboodschap in een tijdschrift of website die in de stijl van de context van het tijdschrift 

of website is geschreven. Vaak worden er voor advertorials richtlijnen aangegeven door de 

producenten waar (web)redacteuren zich aan moeten houden. Aan de hand van een voorbeeld 

kan een redacteur of blogger zelf een verhaal schrijven. De redacteur of blogger bericht 

vervolgens aan de eigen lezers. Zo kon Hi er voor zorgen dat de 'Viral marketing sneeuwbal' 

aan het rollen werd gebracht in verschillende media en mensen online over de actie berichtten, 

de actie doorstuurden of er over spraken met anderen. 

Bij viral marketing wordt vaak precies die doelgroep aangespoord die het meeste invloed heeft 

op de markt. Binnen het OHRA project werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van klanten die al 

langer bij OHRA verzekerd waren en meerdere producten hadden afgenomen. Door te focussen 

op de trendsetters zal een actie sneller worden overgenomen door de rest van de markt 

wanneer deze door trendsetters is opgepikt. Een website of blog over mobiele telefoons of 

mobiele applicaties met veel bezoekers zal eerder een effect creëren dan een website of blog 

die daar niet over handelt. 

Viral marketing is overigens vaak veel goedkoper dan traditionele marketing omdat de 

gebruikers of consumenten zelf zorgen voor het doorgeven van de informatie. Belangrijke 

kracht van viral marketing is dat mensen iets sneller aannemen van vrienden of kennissen 

binnen het sociale netwerk dan van producenten zelf. Belangrijk bij viral marketing is te kijken 

naar de waarde van het  sociale netwerk, “network value”(Richardson & Domingos, 2002), het 

sociale bereik van de groep consumenten of specifieke personen bij wie je je virale actie het 

eerste uitzet. Als hun invloed groot is en de actie positief wordt bevonden zal dit een positief 

effect hebben op hun vrienden en kennissen die dit weer doorgeven aan hun vrienden en 

kennissen.

34 www.hi.nl/MyHi/Hi-Xperiment.htm   (toegang 22-04-10) Hi Xperiment geeft abonnees van Hi de mogelijkheid 
nieuwe functie uit te proberen.

35 Een voorbeeld van een weblog waar de actie op plaats vond 
(www.applicatieopjemobiel.nl/nl/nieuws/providers/351-veilig-je-smsjes-bewaren) (toegang 22-04-10)
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De invloed van de consument in het tot stand brengen van producten is op viral marketing 

niveau nog gering. Wel heeft hij een invloed op de marketing en de verspreiding van de 

bekendheid van het product. Als er een mogelijkheid gegeven wordt om de media over een 

product te kunnen aanpassen wordt de invloed al groter.

Nieuwe media zorgt er soms voor dat consumenten zelfs een stap verder kunnen gaan. Dat wil 

zeggen dat de consument ook in het productieproces steeds meer invloed krijgt. Producten 

kunnen namelijk steeds vaker naar eigen smaak worden ontworpen en aangepast. Als het 

ware wordt de consument tot op zeker hoogte zelf de producent. Niet alleen op het niveau van 

de daadwerkelijke totstandkoming van een eindproduct krijgt de consument steeds meer 

inspraak, maar ook op de productie van media zijn er voor consumenten steeds meer 

manieren op de te kunnen participeren. Deze actieve, meedenkende en producerende 

consument wordt de 'prosumer' genoemd. Dit zal in het volgende hoofdstuk nader worden 

uitgelicht.
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3 Producent en consument

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op het grensverleggende effect tussen consument 

en producent: een consument krijgt steeds meer een rol als producent en wordt daardoor ook 

wel een 'prosumer' genoemd (paragraaf 3.1). Ook verandert de verhouding tussen consument 

en producent met betrekking tot de productie van media (paragraaf 3.2).

 

3.1 De prosumer

Het woord 'prosumer' heeft verschillende betekenissen. Binnen de zakelijke markt wordt een 

prosumer gezien als een bepaald marktsegment en is het een samenvoeging van professional 

en consumer (de zakelijke professionele consument). 

Binnen de context van dit onderzoek gaat het om een andere samenvoeging van woorden, 

namelijk ‘producer’ en ‘consumer’. Hierbij wordt de consumer gezien als een consument die 

een steeds belangrijkere rol vervult in de ontwikkeling van producten en een grotere 

onafhankelijkheid krijgt ten opzichte van massaconsumptie en zelfbewuste keuzes maakt voor 

zijn aankopen. Het woord prosumer wordt hier steeds in de laatstgenoemde betekenis 

gebruikt. 

De term prosumer wordt voor het eerst gebruikt in het boek 'The Third Wave' van Alvin Toffler 

(1980). Met de 'Third Wave' omschrijft hij de postindustriële maatschappij waarin wij nu leven. 

Deze snel veranderende maatschappij kenmerkt zich door culturele diversiteit, 

informatietechnologie, snelle adaptatie aan veranderingen, open source technologie (vrije 

uitwisseling van informatie en software) en individualisering. Voorafgaand aan de 'Third Wave' 

hadden we volgens Toffler te maken met de 'Second Wave' waarbij de industriële revolutie 

centraal stond en de 'First Wave' van de agrarische revolutie. 

Toffler maakt duidelijk dat in de 'Third Wave' de scheidslijn tussen consument en producent 

aan het vervagen is door technologische en economische vooruitgang. De basis voor deze 

vervaging ziet hij in de markt voor massaproductie die aan alle behoeften van de consument 

begint te voldoen. Om consumenten nog tevreden te kunnen houden en economische groei te 

behouden, zou de consument het product moeten kunnen personifiëren. Individualisering zorgt 

er onder andere voor dat consumenten en uniek en op maat gemaakt product willen. Zo zou 

de consument al in een vroeg stadium van de productie inspraak moeten hebben in het 

uiteindelijke product. Doordat productieprocessen meer geautomatiseerd worden, is het 

makkelijker om gedurende het productieproces kleine aanpassingen te maken aan het 

uiteindelijke product. Op deze wijze kan een grotere en gevarieerde groep consumenten in hun 

behoeften worden voorzien. Zo kunnen consumenten bijvoorbeeld snel en gemakkelijk kleding 

met eigen opdrukken laten printen of de kleur van sportschoenen aan de eigen smaak 
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aanpassen. Het ontwerpen van eigen kleding en de bedrijven die dit faciliteren geven soms de 

mogelijkheid de eigen creaties te verkopen via een daarvoor beschikbaar gesteld kanaal36. Het 

samenstellen, vergelijken en invullen van gegevens op een website van een verzekeraar zoals 

OHRA is een ander voorbeeld hoe consumenten steeds meer aan een product kunnen 

veranderen. Hierbij kun je denken aan bepaalde dekkingen die je wel of niet toevoegt aan je 

eigen verzekeringspakket.

In “Take today” van Marshall McLuhan (1972) staat eveneens beschreven hoe de consument 

het heft steeds meer in eigen handen met dank aan technologische vooruitgang en zodoende 

steeds meer aan het productieproces mee doet. McLuhan betoogd dat door elektronische 

ontwikkeling de mens op een andere manier moet omspringen met veranderende fysieke en 

psychologische productieprocessen in de maatschappij. Bij fysieke processen kunnen je denken 

aan te toename van transport van goederen en mensen wereldwijd. Bij psychologische 

processen kun je denken aan de manier waarop mensen tegenwoordig 24 uur per dag worden 

voorzien van informatie uit de hele wereld. Dit kan nieuws zijn uit allerlei landen, maar ook 

informatie over producten in andere landen. De markt waaruit de consument zijn informatie 

over producten haalt wordt hierdoor steeds groter. De consument kan steeds vaker en 

eenvoudiger producten aanschaffen in andere landen, online vanaf zijn eigen computer. 

Zoals uitgelegd in hoofdstuk 2 krijgt de consument een steeds belangrijkere rol en wordt er 

steeds meer naar zijn individuele behoeften gekeken. Tijdens het productieproces zal er dus 

steeds meer moeten worden geanticipeerd op deze bewuste individuele consument. De 

consument beweegt zich in bepaalde patronen die producenten nauwlettend in de gaten 

moeten houden. Dit kan met bijvoorbeeld analyse van zoekopdrachten in zoekmachines online, 

bezoekersanalyse op websites en aankoopgedrag online. Met de wetenschap dat steeds meer 

consumenten op mondiaal niveau producten vergelijken en aanschaffen, moeten producenten 

steeds sneller aanpassingen maken aan producten en diensten willen zij deze consumenten 

nog behagen. Deze veranderingen vinden plaats op prijsniveau, distributie, service en de 

mogelijkheden tot aanpassing van het product. Als de consument in zijn ogen het product nog 

iets meer aan zijn behoefte kan aanpassen wordt het voor hem aantrekkelijker om bij die ene 

producent het product aan te schaffen.

Producenten kijken naar het online surfgedrag van consumenten. Doordat de consument online 

bepaalde zoekpatronen heeft of naar specifieke informatie zoekt, geeft hij automatisch 

informatie door via zoekmachines, browsers en websites. Deze informatie wordt vervolgens 

door producenten gebruikt om producten aan te passen. De online populariteit van een product 

A kan ervoor zorgen dat een vergelijkbaar product B iets aangepast wordt zodat het meer op 

product A lijkt. De populariteit van bepaalde zoekopdrachten is bijvoorbeeld te volgen via 

Google Insight for Search37. Op deze website kunnen patronen in zoekgedrag worden 

vergeleken voor bepaalde regio's, categorieën, perioden en sites. Slechte online beoordelingen 

36 Een voorbeeld hiervan is te vinden op: (www.shirt-city.com/) (toegang 22-04-10) waar ontwerpers via Scribtee 
hun eigen ontwerpen kunnen verkopen via Shirt-City.

37 (        www.google.com/insights/search/  #) (toegang 22-04-10)
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van klanten bij specifieke producten kunnen er eveneens voor zorgen dat een producent zijn 

product aanpast.

Bij OHRA werd veel gebruik gemaakt van websiteanalyses van Independer38. Met de gegevens 

van deze onafhankelijke online vergelijker van onder andere verzekeringen kon bijvoorbeeld 

worden gekeken welke verzekeringen met elkaar vergeleken worden, waarom en hoe vaak.

Het huidige internetgebruik voor online shoppen, vergelijken, internetbankieren en informatie 

opzoeken sluiten goed aan op de denkwijze van Toffler en McLuhan. Mensen gaan zoeken, 

vergelijken, beoordelen en zelf producten samenstellen.

3.2 Participatie effecten binnen media

De grootste verschuivingen in het grensgebied tussen producent en consument vinden plaats 

bij de productie van media. Radio en televisie zijn goede voorbeelden van media waarbij de 

participatie van consumenten lange tijd gering was. Televisie- en radiomakers schotelden hun 

publiek programma's voor waarbij weinig interactie mogelijk was. De inhoud, productie en 

distributie van deze media lag volledig in de handen van televisie- en radiostations.

Met de komst van de personal computer, digitale media en het internet veranderde de 

verhouding tussen consument en producent met betrekking tot de productie van media. 

Digitale media zorgt er namelijk voor dat de consument nu zelf media kan maken en 

distribueren. 

Ego Müller (2010, p. 49) geeft in het boek 'Digital Material' enkele voorbeelden van digitale 

media die verhouding tussen consument en producent veranderde. Zo is er Napster, een 

programma waarmee digitale media gedeeld kunnen worden, Wikipedia, een encyclopedie 

waarbij de gebruikers zelf de inhoud verzorgen en Youtube, een netwerk waarbij videobeelden 

kunnen worden getoond aan een mondiaal publiek.

Verder moet er volgens Müller rekening worden gehouden met het utopische en het dystopisch 

discours over het effect van nieuwe media op cultuur. Wanneer een bedrijf nieuwe media wil 

inzetten moet het zich goed realiseren welk van de twee het wil realiseren.

Bij het utopische beeld van nieuwe media worden in navolging van Marshaal McLuhan’s “Take 

Today” (1972) de effecten van nieuwe media in positieve zin overdreven. Nieuwe media 

zouden voor een toename van participatie leiden en zo zou een democratisch medialandschap 

kunnen ontstaan. Via die overdrijving worden de gunstige effecten van nieuwe media 

benadrukt en wordt de grensvervaging tussen consument en producent bloot gelegd. In dit 

utopische beeld wordt binnen het economische discours gesproken van de opkomst van de 

prosumer en binnen het wetenschappelijke discours wordt gesproken van participatie cultuur.

38  (       http://www.independer.nl/  ) (toegang 05-05-2010)
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Bij het dystopische effect van nieuwe media ligt de nadruk op de mogelijkheden die nieuwe 

media aan bedrijven biedt om winst te kunnen maken op de interactieve en participerende 

consument. De consument laat op internet vaak onbedoeld informatie achter laat die door 

producenten dankbaar gebruikt wordt om hem tot nieuwe vormen van consumptie te 

overreden.

Het utopische en dystopische effect van nieuwe media zien we deels terug in het Sociaal 

Cultureel Rapport 'Betrekkelijke Betrokkenheid. Studies in sociale cohesie' (2008, p.395). 

Daarin worden de positieve aspecten benadrukt door de utopisten, maar zien dystopisten de 

opkomst van CMC als een bedreiging voor de sociale samenhang van de samenleving. Zij 

vrezen een vereenzaming en fragmentatie door het gebruik van internet. 

Dit is anders als het dystopische beeld bij Müller waarbij winstoogmerk voorop staat. In dit 

onderzoek zal de utopische en dystopische tweedeling van Ego Müller(2010) aangehouden 

worden: gunstige effecten voor participerende consumenten en vorming van een democratisch 

landschap versus de mogelijkheden die nieuwe media aan bedrijven biedt om winst te kunnen 

maken op de interactieve en participerende consument. 

In hoofdstuk 5 vinden we het verband met het project bij OHRA. Hierin werd uitgegaan van 

een vertrouwensband met de vaste klanten. Deze vertrouwensband werd door OHRA geacht 

een positieve uitwerking te hebben op participatie van vaste klanten. Het utopische beeld wat 

OHRA voor ogen had waarbij hun vaste klanten zouden deelnemen aan de actie werd echter 

getemperd op het moment dat vaste klanten door hadden dat participeren leidde tot meer 

winst voor OHRA.
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4 Participatie Cultuur

In dit hoofdstuk zal er nader worden ingegaan op de manier waarop media tegenwoordig 

wordt gebruikt. We zien een steeds actievere en participerende consument. De nieuwe rol van 

de consument wordt uitgelegd in de eerste paragraaf (4.1). Aan de hand van digitale televisie 

(paragraaf 4.2) en computer games (paragraaf 4.3) wordt nader uitgelegd wat participatie 

inhoud. Ten slotte wordt er gekeken welke voorwaarden er gelden voor participatie en hoe 

deze voorwaarden resulteren in productie van media door consumenten (paragraaf 4.4).

4.1 Participerende consument

We hebben gezien dat online sociale netwerken mogelijkheden geven om als consument te 

kunnen participeren binnen media. Online netwerken zijn echter niet de enige media waarin 

consumenten kunnen participeren. Om een volledig beeld te krijgen wat participatie cultuur 

inhoud, moet er ook worden gekeken naar andere media als televisie en games. Want vanuit 

deze cultuur van participatie in verschillende media is het OHRA project ontstaan en 

ontwikkeld. Er werd namelijk een manier gezocht om de eigen vaste klanten te laten 

participeren in het wervingsproces van OHRA.

Zoals eerder besproken in hoofdstuk 2 zien we dat online sociale netwerken fungeren als bron 

van informatie voor zowel producent als consument. Consumenten zoeken informatie, tips en 

beoordelingen van producten. De producenten willen weten welke informatie consumenten 

zoeken, hoe ze dat zoeken en waar en wanneer ze dat zoeken. De consument wordt 

nauwkeurig in de gaten gehouden en geanalyseerd. Wat de consument online doet kan 

bepalend zijn voor marketing, distributie en bekendheid van producten. Het gedrag van 

consumenten krijgt hierdoor een steeds belangrijke rol in de verdere ontwikkeling en 

uiteenzetting van producten. Door te participeren in online netwerken, beoordelingen te geven, 

enquêtes in te vullen en het zoeken naar specifieke informatie, krijgt de consument een rol in 

het totale productieproces waar ook ontwikkeling, marketing en distributie bij horen. 

De ontwikkelingen in online sociale netwerken staan niet op zich. Er wordt meer dan ooit 

rekening gehouden met de behoefte van de consument die enerzijds steeds meer 

keuzevrijheid krijgt en anderzijds steeds meer gebruikersinformatie achterlaat voor 

producenten. De participerende rol die de consument online heeft, zien we terug in andere 

media zoals televisie en games. 
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4.2 Digitale televisie en participatie

Met de komst van digitale televisie is er steeds meer decentralisatie, diversificatie en adaptatie 

aan de behoefte van de consument gekomen. 

“...the present and future of television: decentralization, deversication and 

customization.” (Castells, 2010, p.368). 

Decentralisatie is te zien bij grote mediaconglomeraten. RTL Group is bijvoorbeeld de grootste 

televisie, radio en productie maatschappij van Europa (in Nederland bekend van onder andere 

RTL4, 5, 7 en 8). De groep is grotendeels in eigendom van het conglomeraat Bertellsmann39. 

Productie en opnames van de RTL Group vinden echter plaats op landelijk niveau en worden 

niet door Bertellsmann aangestuurd. Een programma op RTL4 zal voornamelijk geproduceerd 

worden door de mensen van RTL4. Succesvolle programma zullen uiteraard wel over de 

Bertellsmann verspreid worden, maar zullen altijd worden aangepast aan lokaal publiek.

Als we het hebben over diversificatie bij televisie kunnen we eveneens bij de Nederlandse tak 

van RTL blijven. Door het aanbod van kanalen uit te breiden heeft RTL specifieke zenders 

gemaakt voor bepaalde doelgroepen. Zo is RTL4 bedoeld voor het hele gezin, RTL5 richt zich 

op jonge mensen tussen 15 t/m 35 jaar, RTL7 toont veel sport en RTL8 heeft een voornamelijk 

vrouwelijk profiel. Digitale televisie ontvangers zorgen er op hun beurt voor dat het mogelijk is 

nog meer kanalen te ontvangen dan voorheen mogelijk was via de kabel. Hierdoor is het 

aanbod verder uitgebreid onder zowel commerciële als publieke omroepen. 

De consument kan ten slotte zelf bepalen welke inhoud hij te zien krijgt. Dit kan uiteraard door 

te kiezen welke zender je bekijkt, maar ook door middel van vereenvoudigde technieken voor 

opnames van digitale televisie, waardoor je gemakkelijk een programma kan terug kijken op 

het voor jouw geschikte moment. Een andere mogelijkheid is het kijken van programma's op 

het internet op bijvoorbeeld Youtube, Uitzending gemist en RTL gemist40. 

De decentralisatie, diversificatie en adaptatie van televisieprogramma's zowel off- en online 

geeft zenders en televisiemakers steeds meer gedetailleerde informatie over specifieke 

groepen. Hoewel de consument keuzevrijheid krijgt, past hij in een gerichte marketingformule. 

Op een mannelijke zender als RTL7 met veel sport zal bijvoorbeeld veel meer reclame worden 

gemaakt voor mannelijke en sportieve producten.

39 (www.bertelsmann.com) (toegang 22-04-10) Media conglomeraat en eigenaar van onder andere RTL Group, 
Random House, G+J, Arvato and Direct Group

40 (Www.youtube.com), (www.uitzendinggemist.nl) en (www.rtl.nl/service/gemist/home/) (toegang 25-04-10)
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4.3 Games en participatie

Vanuit de computergameindustrie is te zien dat de gamer op drie manieren kan participeren. 

Participatie in computergames gebeurd binnen drie domeinen namelijk; interpretatie, 

reconfiguratie en constructie (Raessens 2005). 

Bij interpretatie moet je denken aan de manier waarop een speler een game interpreteert. Net 

als bij tekst en video een bepaalde boodschap wordt overgedragen, is een spel ontworpen om 

een bepaald doel te halen binnen een gesimuleerde setting. Hoe dit doel wordt bereikt en hoe 

de setting van het spel wordt ervaren ligt aan de speler. Raessens geeft zelf het voorbeeld van 

Lara Croft (2005). In dit spel moet een sexy avontuurlijke vrouw allerlei opdrachten vervullen. 

Bij de meest gangbare dominante interpretatie zal een mannelijker speler Lara Croft zien als 

een lustobject gemaakt door en voor mannen. In de interpretatie waarbij compromissen 

worden gesloten met de dominante interpretatie zullen sommige spelers Lara Croft zien als 

een zelfstandige bewuste vrouw. Ten slotte zal er in tegengestelde interpretatie ten op zich van 

de dominante interpretatie Lara Croft gezien worden als een stereotype feministe. De vrijheid 

van een speler om zelf de game te interpreteren, zijn eigen mening te vormen en in het 

bijzonder af te wijken van de dominante interpretatie is volgens Raessens een vorm van 

participatie cultuur. 

Reconfiguratie in games vindt plaats binnen de opties van game en zijn door de ontwikkelaar 

toegevoegd. Hierbij kun je denken aan de aanpassing van iets virtueels wat al in de game 

beschikbaar was. Zo kun je in veel games je speler/avatar aanpassen aan je eigen wensen. 

Soms is het mogelijk om binnen de game je eigen muziek af te spelen in plaats van de muziek 

geleverd door de ontwikkelaar. Wel vindt reconfiguratie altijd plaats binnen de grenzen die de 

ontwikkelaar het gesteld.

Bij constructie gaat het om het creëren van nieuwe virtuele werelden door gamers en 

bijvoorbeeld hackers. Hierbij ontstaan nieuwe velden die in eerste instantie niet bij de game 

meegeleverd worden.

Naast de toename van het gebruik van online sociale netwerken zien we op het internet de 

consument een steeds actievere rol in nemen. Internetbankieren, op de beurs handelen en je 

eigen producten samenstellen (zoals schoenen, shirts en verzekeringen) zijn zoals we al eerder 

zagen voorbeelden waarbij de consument zijn eigen zaken regelt. Er worden daarnaast 

netwerken gecreëerd waarbij consumenten onderling allerlei informatie uitwisselen. De 

producenten springen hierop in door hun productieprocessen hierop aan te passen en de 

consument en rol van betekenis te geven. De netwerken hebben ook een belangrijke sociale 

rol waarbij consumenten elkaar kunnen beïnvloeden in hun aankopen (Jenkins 2002). 

Voorbeelden hiervan zien we onder andere bij zogenaamde 'social shopping websites' 41.

41 Online sociale netwerken waar favoriete producten kunnen tonen en bespreken. (http://www.hebbu.nl/) en 
(http://www.vinoo.eu/) (toegang 25-04-10)
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4.4 Voorwaarden participatie cultuur

We zien een toename van participatie in verschillende media. Wanneer we kunnen spreken van 

participatie cultuur hangt af van verschillende factoren. Jenkins (2006, p.7) stelt dat je kunt 

spreken van een participatie cultuur als: 

1. Participatie mogelijk is met relatieve lage barrières voor artistieke expressie en 

maatschappelijke betrokkenheid

2. Het delen van eigen creaties met anderen wordt ondersteund en aangemoedigd

3. Er sprake is van een soort van informeel mentorshap waarbij wat bekend is bij de 

meest ervarene doorgegeven wordt aan nieuwkomers

4. Leden van die cultuur geloven dat hun bijdrage telt 

5. Leden een zekere mate van sociale binding met elkaar voelen (waar ze tenminste 

geïnteresseerd zijn in wat anderen denken van hun creaties) 

De mate waarin iemand deelneemt, is vrij en de één zal meer toevoegen dan een ander. Wat 

belangrijk is dat er een gevoel moet heersen dat op het moment dat je informatie, video's, 

tekst, beeld, et cetera wilt delen met anderen dit mogelijk en geaccepteerd is. 

Naast het eenvoudig maken van participatie in media en mogelijkheden creëren waarbij 

mensen kunnen deelnemen, is het belangrijk dat gebruikers van media nog een stap verder 

kunnen gaan. 

Mark Deuze (2005, p.7-8) beargumenteert dat er drie factoren meewegen wanneer je spreekt 

van het grensverleggende effect van nieuwe media en de relatie tussen producenten en 

consumenten. Betrokkenheid van individuen vindt plaats door participatie, remediatie en 

bricolage. Participatie staat net als bij Jenkins op de eerste plaats. Individuen worden actief 

door hun mening te geven op fora, blogs en sociale netwerken. Daarnaast zal een individu 

naast het aannemen van informatie diezelfde informatie aanpassen, veranderen en anders 

doorgeven in een mix van oude en nieuwe media. Dit ziet Deuze als remediatie. Ten slotte kan 

een individu informatie zodanig aanpassen aan zijn eigen ideeën dat informatie gegeven door 

professionals totaal anders doorgegeven wordt. De vorming van deze nieuwe realiteit en 

nieuwe informatie noemt hij bricolage.

Het belangrijk is dat naast het kunnen en mogen participeren er aanpassingen gemaakt 

kunnen worden in de gepresenteerde informatie. Zodanig zelfs dat het tot nieuwe informatie of 

realiteit kan leiden. Media uitingen kunnen zodanig worden vervormd en veranderd dat het 

origineel niet meer zichtbaar is.

Met remediatie en bricolage wordt het voor het individu mogelijk om te kunnen participeren in 

de productie van media, aanpassingen te maken in die media en nieuwe betekenis te geven 

aan media. Ook Dougls Rushkoff stelt dat tegenwoordig iedereen media kan maken. Hij stelt 
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dat de drukpers er voor zorgde dat iedereen toegang kreeg tot boeken en de computer en het 

internet iedereen toegang geven tot auteurschap.

'Just as the printing press gave everyone access to readership, the computer and 

internet give everyone access to authorship'(2010, p. 181). 
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5. OHRA

In dit hoofdstuk wordt allereerst kort duidelijk hoe de opgedane theoretische kennis binnen de 

studie Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit Utrecht en de praktijkstage 

gelopen bij OHRA Verzekeringen aanleiding gaven tot dit onderzoek (paragraaf 5.1). Daarnaast 

zal een korte uitleg worden gegeven van het volbrachte project bij OHRA (paragraaf 5.2). 

Vervolgens wordt er een koppeling gemaakt met de theorie uit de vorige hoofdstukken 

(paragraaf 5.3). Ten slotte wordt er gekeken welke afwegingen er zijn gemaakt en welke 

invloed deze afwegingen hadden op de uitkomst van de test (paragraaf 5.4).

5.1 Aanleiding onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek naar online sociale netwerken, de opkomst van de prosumer en 

de totstandkoming van een participatie cultuur was de beroepspraktijkstage bij OHRA 

Autoverzekeringen. Als onderdeel van de Master Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de 

Universiteit Utrecht diende de stage om de theoretische kennis opgedaan tijdens de studie in 

de praktijk te brengen. De theorieën beschreven in de vorige hoofdstukken zijn grotendeels 

van toepassing op het project wat gedurende de stage bij OHRA is uitgevoerd. Dit project bood 

een uitgelezen kans om de theorie te toetsen aan de hand van de resultaten van het project. 

Een uitgebreide rapportage van het OHRA project is als bijlage toegevoegd (Deel III van deze 

bundel). De stage vond plaats bij OHRA Verzekeringen in Arnhem gedurende 11 weken. 

Aansluitend heb ik vier maanden als Junior E-Business consultant gewerkt om het project te 

kunnen afronden.

5.2 OHRA Member-get-Member

Het Member-get-Member (MgM) project bestond uit een mailing naar 2000 OHRA klanten. De 

klanten werden geselecteerd aan de hand van het aantal producten die ze bij OHRA hadden. 

De klanten moesten meerdere producten (minimaal 3) bij OHRA hebben waaronder een 

autoverzekering. De autoverzekering moest al langer dan 2 jaar in het bezit zijn van de klant. 

De bestaande klanten konden nieuwe klanten aanbrengen waarbij zowel de bestaande als de 

nieuwe klant een vergoeding van €50, - per afgesloten autoverzekering ontving. 

Er werd door het management en de marketing afdeling van OHRA aangenomen dat het 

hebben van meerdere producten bij OHRA een maatstaf was voor de tevredenheid en 

vertrouwen van deze klanten. Hoe meer producten hoe meer de klant tevreden was met die 

producten en hoe eerder hij deze producten zou aanbevelen aan vrienden of kennissen. Er is 
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namelijk al een vertrouwensband opgebouwd tussen OHRA en haar klant doordat er meerdere 

producten waren aangeschaft. Dit vertrouwen is zeer belangrijk voor positieve mond-tot-mond 

reclame en wederkerigheid van klanten.

'Characteristics of the internet as well as rapid developements in this sector require that 

internet companies focus on engendering consumer trust' (Einweller et al, 2003).

De bestaande OHRA klant kon via een hyperlink in de e-mail die hij van OHRA had ontvangen 

naar de MgM-website gaan. Op deze pagina kon hij de e-mail gegevens invullen van vrienden, 

kennissen, collega’s, et cetera. De bestaande klant kon een persoonlijke boodschap invullen die 

naar alle opgegeven adressen verstuurd werd. De personificatie van de e-mail naar de nieuwe 

klant moest er voor zorgen dat de nieuwe klant werd overgehaald een premieberekening te 

maken. Verder bleef de OHRA e-mail gelijk.

De opgegeven vrienden, kennissen, collega’s, et cetera, ontvingen vervolgens automatisch een 

e-mail waarin ze werden uitgenodigd een premieberekening te maken voor een 

autoverzekering. 

In deze interactieve e-mail vulden ze enkele gegevens in zoals kenteken en geboortedatum om 

vervolgens automatisch naar de bestaande premieberekening website te worden doorgestuurd. 

Hier werden de gegevens van de nieuwe en bestaande klant aan elkaar gekoppeld zodat er op 

een later tijdstip uitbetaling van de vergoedingen kon plaatsvinden. 

De test werd in twee delen van 1000 e-mails gesplitst waarbij in één van de varianten een 

bedrag aan een goed doel geschonken werd bij elke uitgevoerde premieberekening. Dit werd 

gedaan om te kijken of een beloning per opgeven van e-mail adressen naar een goed doel een 

positief effect had op het aantal opgegeven adressen. Er werd €1, - per opgegeven adres 

gegeven aan dat goede doel.

Doelstelling van de test was te bewijzen dat het idee werkte zonder de voltallige ICT-uren te 

investeren. Wanneer het project succesvol zou blijken kon deze manier van klantenwerving 

voor alle producten van OHRA gerealiseerd worden.

Uitkomsten van de test waren een belangrijke bron van informatie voor Management Team 

Schade, waarmee besloten zou worden om het Member-get-Member idee wel of niet volledig te 

realiseren. Het Member-get-Member idee was niet nieuw en is in het verleden met wisselend 

succes bij OHRA uitgevoerd.

Het beoogde resultaat van het MgM-project werd niet behaald. Van de 2000 ge-e-mailde 

deelnemers deden er 5 mee met de actie waar 100 werd verwacht. Dit leverde 17 nieuwe e-

mailadressen op van mogelijke nieuwe klanten waar 1000 werd verwacht. Uiteindelijk werd 1 

nieuwe klant toegevoegd waar er 25 werden verwacht. De volledige doelen en resultaten 

kunnen worden gelezen in bijlage 1.
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5.3 OHRA en participerende klanten

Het internet wordt gebruikt om sociale relaties aan te gaan en te onderhouden. Dit hebben we 

gezien in hoofdstuk 2. Hiervoor worden verschillende netwerken gebruikt. Dit kunnen 

netwerken zijn die bijvoorbeeld op vriendschap, collegialiteit of gedeelde interesse gebaseerd 

zijn. 

Binnen het MgM project werd er geen onderscheid gemaakt in netwerken. Bestaande klanten 

waren vrij in het kiezen van hun relaties voor het toezenden van informatie. Ze konden zowel 

hun offline als online sociale netwerken gebruiken. Het enige wat ze moesten leveren was de 

naam en e-mailadres van potentiële nieuwe klanten. Het opgeven van die namen en adressen 

gebeurde overigens wel in een online omgeving namelijk de daarvoor opgerichte MgM-website. 

Je kan zien dat de vervlechting van de online en offline wereld zoals bleek uit het Sociaal 

Cultureel Rapport 'Betrekkelijke Betrokkenheid' (Schnabel et al, 2008) doorgevoerd wordt in 

de wijze waarop OHRA de vaste klant de vrijheid geeft zijn hele sociale netwerk te gebruiken.

Het Member-get-Member project bevatte viral marketing omdat de communicatie volledig via 

e-mail en internet verliep en er een soort van 'sneeuwbaleffect' werd gecreëerd. Bestaande 

OHRA klanten werd gevraagd zo veel mogelijk nieuwe klanten aan te brengen. Hierbij werd 

ingespeeld op eerdere positieve ervaringen en vertrouwen met OHRA producten. Op deze wijze 

hoopte OHRA dat de bestaande klant als het ware reclame zou maken voor OHRA en haar 

producten zou adviseren aan nieuwe klanten. 

Doordat bestaande klanten zelf gegevens van derden gingen verstrekken, kregen ze een rol als 

tussenpersoon. Bestaande klanten werden beloond voor het aanbrengen van deze informatie. 

Zodoende werden ze bij het wervingsproces van de verzekeringsmaatschappij betrokken. De 

gebruikelijke informatie over producten van een verzekeringsmaatschappij worden normaal 

gesproken via folders, tv-reclames, radio of tussenpersonen gecommuniceerd aan nieuwe 

klanten. Deze informatie werd nu door de bestaande klant aangepast en met een persoonlijke 

boodschap verder verstuurd. Deze vorm van participatie en verandering van informatie zou je 

kunnen zien als prosumer-schap. De bestaande klant participeerde zodoende in het 

productieproces van OHRA. 

5.4 Conclusie OHRA project

Er zijn tijdens en voor de start van het MgM-project enkele belangrijke en goede afwegingen 

gemaakt. OHRA wilde graag een wervingstest uitvoeren onder het bestaande klantenbestand. 

Hiervoor wilden ze het offline en online sociale netwerk inzetten van bestaande klanten. Een 

goede afweging was het inzetten van klanten die meerdere producten hadden waaronder de 

autoverzekering. De bestaande klanten hadden namelijk al hun vertrouwen getoond in OHRA 
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producten en voornamelijk in de Autoverzekering. Deze vertrouwensband was belangrijk voor 

het slagen van de test. Bovendien werd een specifieke groep geselecteerd en werd niet en 

masse het totale OHRA bestand gebruikt. Deze vertrouwensband kan worden verbonden met 

het utopische effect van Ego Müller (2010) besproken in paragraaf 3.2. OHRA veronderstelde 

dat het positieve effect van participatie in media en de vertrouwensband met de klant tot meer 

participatie binnen het project zou leiden.

De communicatie verliep volledig via e-mail en internet. Hierdoor kon de actie snel en 

nauwkeurig worden opgezet. De analyse van resultaten was namelijk goed te volgen met 

betrekking tot het openmaken van e-mails, het bezoeken van de MgM-website en de 

opgegeven adressen. Per brief of folder had de actie veel langer geduurd en was analyse 

beperkter.

Het gebruik van de MgM-website was redelijk interactief. De bestaande klant kon zelf de e-

mailadressen invullen en een persoonlijke tekst toevoegen. Hierdoor kreeg hij het gevoel dat 

hij zelf de actie voortzette. 

Het gebruiken van een goed doel binnen MgM was een goede test om te kijken of mensen 

eerder bereid waren om e-mailadressen in te vullen. Er kon zodoende worden gekeken of 

verschillende varianten van de mailing andere resultaten zouden opleveren.

Niet te vergeten is het feit dat het MgM-project juist bedoeld was als test omdat er bij OHRA 

verder weinig ervaring was met het gebruik van internet en het sociale netwerk van hun 

klanten om nieuwe klanten te werven.

Op sommige punten had het MgM-project beter en anders moeten worden aangepakt. Er was 

een gering vooronderzoek naar het netwerk van de bestaande klant. Er werd geen onderscheid 

gemaakt tussen familie, kennissen of collega's. Een meer toegespitste variant had wellicht 

meer succes kunnen hebben. Er kon dan worden gekeken wat voor een relatie de bestaande 

klant had met het eigen netwerk. Zijn dit zwakke of sterke banden en hoe frequent worden 

deze aangesproken? In welke richting verloopt de communicatie? Is dit eenmalig of ontstaat er 

een e-mail wisseling? Belangrijke factoren die in paragraaf 2.3 naar voren kwamen.

Er is niet gekeken naar de 'network value'(Richardson & Domingos, 2002) en het sociale bereik 

van de groep bestaande klanten bij wie de MgM test is uitgezet. Het hebben van meerdere 

verzekeringen stond niet garant voor een goede en veelvoudige communicatie tussen 

bestaande klant en nieuwe klant. Het was niet zeker welke invloed de bestaande klant had bij 

zijn sociale netwerk.

Er werd weliswaar een poging gedaan viral marketing in te zetten, maar deze was vrij beperkt. 

Nieuw geworven klanten konden het advies niet verder verspreiden en zelf nieuwe klanten 

aanbrengen. Het 'sneeuwbal effect' van viral marketing werd niet volledig benut. De sneeuwbal 

werd weliswaar losgelaten, maar wel ergens gestopt. 

Daarnaast hadden de bestaande klanten weinig mogelijkheid tot aanpassing van de door OHRA 
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gecreëerde e-mails. Een persoonlijke aanhef was mogelijk, maar verder bleven de e-mails 

allemaal gelijk. Mensen participeerden, maar hadden niet de mogelijkheid tot remediatie of 

bricolage, aanpassing en vernieuwing van media, zoals besproken in paragraaf 4.4.

De stappen die een bestaande klant moest nemen om e-mailadressen in te kunnen vullen 

waren omslachtig. Op een aparte website moesten één voor één de adressen worden ingevuld. 

Een makkelijker voorbeeld is het 'forwarden'/doorsturen van e-mail binnen het eigen e-

mailprogramma. Vaak kan je dan eenvoudig e-mailadressen toevoegen (voor een voorbeeld zie 

Bijlage 1, p.39). Hierdoor werd participatie bemoeilijkt en zorgde dit voor een hogere barrière 

voor deelname. Participatie met relatieve lage barrières was één van de voorwaarden van 

Jenkins (2006, p.7) die we zagen in paragraaf 4.4.

Er kwamen tijdens de test veel juridische aspecten aan het licht die de actie bemoeilijkten. Ik 

zal hier niet verder op in gaan, maar het zou verstandig zijn die voor een test uit te zoeken.

Ten slotte kun je je afvragen of deelnemende bestaande klanten moeite hadden met het feit 

dat ze werden ingezet om meer klanten voor OHRA te werven. Hiermee kom je  terecht in het 

dystopische effect (Müller, 2010) van nieuwe media zoals besproken in paragraaf 3.2. Zoals 

eerder gezegd ligt bij het dystopische effect van nieuwe media de nadruk op de mogelijkheden 

die nieuwe media aan bedrijven biedt om winst te kunnen maken op de interactieve en 

participerende consument en niet op de vrijheden en onbeperkte mogelijkheden die het zou 

kunnen bieden. Als klanten dit door hebben haken ze af. Dit was ook te zien in een later 

genomen enquête onder de deelnemers (Bijlage 1, p. 38). Hoewel deelname aan test gering 

was, is dit wel een belangrijk punt om in vervolgonderzoek mee te nemen. Daalt de 

participatie op het moment dat gebruikers door hebben dat ze ingezet worden om de winst van 

bedrijven of organisaties te vergroten?
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6.0 Slot

In dit onderzoek werd er gekeken naar de faciliterende rol van nieuwe media in het proces van 

de participerende consument. Hierbij stond de vraag centraal hoe de grens tussen consument 

en producent veranderd aan de hand van de inzet van nieuwe media. Dit grens verleggende 

effect heb ik verklaard door in te gaan op de begrippen online sociale netwerken, prosumer en 

participatie cultuur. Verder ben ik dieper ingegaan op hoe online sociale netwerken fungeren 

als ontmoetingsplaats voor informatie-uitwisseling tussen consumenten, de mate waarin deze 

netwerken het productieproces kunnen beïnvloeden en op welke manier participatie mogelijk is 

voor consumenten binnen media. 

We hebben kunnen zien dat nieuwe media tot de vorming en het gebruik van online sociale 

netwerken heeft geleid (Hoofdstuk 2). Verder zagen we dat de grens tussen consument en 

producent aan het veranderen is door de opkomst van de prosumer (Hoofdstuk 3). Vervolgens 

hebben we gezien dat participeren binnen media voorkomt bij onder andere: digitale televisie, 

computergames en het internet (Hoofdstuk 4). Ten slotte werd aan de hand van het OHRA 

Member-get-Member project aangetoond dat het gebruiken van sociale media en het 

bevorderen van participatie niet altijd eenvoudig is en goede afwegingen van tevoren nodig 

zijn om tot een goed resultaat te komen (Hoofdstuk 5). 

6.1 Conclusie

  

We hebben gezien dat de interactie tussen mensen via Computer Mediated Communication 

(CMC) leidt tot een nieuwe sociale werkelijkheid. Behalve contacten in het echte leven hebben 

veel mensen nu ook sociale contacten in virtuele werelden. Deze online sociale netwerken 

kunnen de zoektocht naar informatie vergemakkelijken omdat ze als filter fungeren. internet 

en sociale netwerken bieden nieuwe mogelijkheden tot sociale interactie. Gebruikers leggen 

met online sociale netwerken makkelijker nieuwe onderlinge relaties en verbanden, maar deze 

zijn vaak gebaseerd om bestaande relaties in het echte leven.

Laura Garton (1999) stelt dat een online sociaal netwerk een groep mensen is die verbonden 

worden door sociale relaties zoals vriendschap, collegialiteit of informatie uitwisseling. Deze 

relaties kunnen verschillen van inhoud, richting en sterkte. 

We zien dat consumenten, bewust of onbewust, op online sociale netwerken naar informatie 

zoeken. Mensen gaan op internet op zoek naar voor hun relevante informatie. De 

betrouwbaarheid van de informatie kan getoetst worden aan de hand van het eigen online 

sociale netwerk. De online zoektocht naar informatie biedt vervolgens mogelijkheden voor 

bedrijven. De zoektocht naar antwoorden, opmerkingen en beoordelingen wordt namelijk op 

zich zelf ook informatie omdat deze worden geanalyseerd voor commerciële doeleinden.
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De informatie-uitwisseling tussen consument en producent op online netwerken creëert een 

zogenoemd collaboratief proces waar de marketeer een consument helpt met kopen en waar 

een consument de marketeer helpt met verkopen (Jenkins, 2002, p.11). 

We hebben verder gezien dat bedrijven gebruik kunnen maken van het sneeuwbaleffect van 

viral marketing op onder andere online sociale netwerken. De doelgroep wordt hierbij 

gestimuleerd de communicatie door te sturen naar zoveel mogelijk mensen uit hun 

kennissenkring, waardoor de sneeuwbal groter en groter wordt.

Belangrijk bij viral marketing is te kijken naar de waarde van het sociale netwerk. Dit wordt de 

“network value”(Richardson & Domingos, 2002) genoemd. Het sociale bereik van de groep 

consumenten of specifieke personen bij wie je je viral marketing actie het eerste uitzet.

Met de opkomst van de prosumer (Toffler, 1980) hebben we gezien dat de grens tussen 

consumenten en producenten vervaagt. Hierbij wordt de prosumer gezien als een consument 

die een steeds belangrijkere rol vervult in de ontwikkeling van producten en een grotere 

onafhankelijkheid krijgt ten opzichte van massaconsumptie. 

De basis voor deze vervaging ziet Alvin Toffler in de markt voor massaproductie die aan alle 

behoeften van de consument begint te voldoen. Ook Marshall McLuhan (1972) geeft aan dat 

door elektronische ontwikkeling de mens op een andere manier moet omspringen met fysieke 

en psychologische processen in de maatschappij.

Tijdens het productieproces zal er steeds meer moeten worden geanticipeerd. De consument 

beweegt zich in bepaalde patronen die producenten nauwlettend in de gaten moeten houden. 

De grootste verschuivingen in het grensgebied tussen producent en consument vinden plaats 

bij de productie van media. Door het internet en de personal computer is het voor 

consumenten veel makkelijker geworden om media te produceren en te distribueren.

Wanneer bedrijven gebruik willen maken van nieuwe media om hun producten aan de man de 

brengen of naamsbekendheid te krijgen, moet er wel rekening gehouden worden met het 

verschil tussen de utopische en dystopische effecten van nieuwe media op cultuur (Müller, 

2010). Wanneer een bedrijf nieuwe media wil inzetten moet het zich goed realiseren welk 

effect het wil realiseren. Wil het bedrijf het gunstige effect van nieuwe media benadrukken of 

wil het de mogelijkheden van nieuwe media gebruiken om winst te kunnen maken op de 

interactieve en participerende consument? 

We hebben gezien dat participatie voorkomt in verschillende media en verspreid over de 

samenleving. Met de komst van digitale televisie is er steeds meer decentralisatie, 

diversificatie en adaptatie aan de behoefte van de consument gekomen. De decentralisatie, 

diversificatie en adaptatie van televisieprogramma's zowel off- en online geeft zenders en 

televisiemakers steeds meer gedetailleerde informatie over specifieke groepen. Hoewel de 
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consument keuzevrijheid krijgt, past hij binnen een gerichte marketingformule.

Vanuit de computergame industrie is ook te zien dat de gamer op drie manieren kan 

participeren. Participatie binnen computergames gebeurd binnen drie domeinen namelijk: 

interpretatie, reconfiguratie en constructie (Raessens 2005). 

Je kunt volgens Jenkins (2006) spreken van participatie cultuur als:

1. Participatie mogelijk is met relatieve lage barrières voor artistieke expressie en 

maatschappelijke betrokkenheid

2. Het delen van eigen creaties met anderen ondersteund en aangemoedigd wordt 

3. Er sprake is van een soort van informeel mentorshap waarbij wat bekend is bij de 

meest ervarene doorgegeven wordt aan nieuwkomers

4. Leden van die cultuur geloven dat hun bijdrage telt 

5. Leden een zekere mate van sociale binding met elkaar voelen (waar ze tenminste 

geïnteresseerd zijn in wat anderen denken van hun creaties)

Naast deze vijf punten beargumenteert Mark Deuze (2005, p.7-8) dat er drie factoren 

meewegen wanneer je spreekt van het grensverleggende effect van nieuwe media en de 

relatie tussen producenten en consumenten. Betrokkenheid van individuen vindt namelijk 

plaats door participatie, remediatie en bricolage. 

Aan de hand van het Memeber-get-Member project bij OHRA hebben we ten slotte gezien dat 

vertrouwen een belangrijke rol kan spelen bij het inzetten van nieuwe media door bedrijven. 

De participerende bestaande klanten hadden namelijk al hun vertrouwen getoond in OHRA 

producten en voornamelijk in de Autoverzekering doordat ze meerdere producten al voor een 

langere periode in hun bezit hadden. Deze vertrouwensband was een belangrijke factor binnen 

de test.

Doordat de communicatie volledig via e-mail en internet verliep, kon de actie snel en 

nauwkeurig worden opgezet. Een goede analyse van de resultaten was mogelijk. Hierdoor 

krijgt het gebruik van nieuwe media een voorkeur boven oude media als reclame-

boodschappen via radio, televisie en folders of kranten. We hebben verder gezien dat het 

OHRA project echter op enkele punten tekort schoot. Belangrijke aspecten die in de theorie 

naar voren kwamen, waren niet of nauwelijks terug te vinden in het project.

De in dit onderzoek uitgewerkte theorieën betreffende online sociale netwerken, de prosumer 

en participatie cultuur geven een goed beeld van de constant veranderende grens tussen 

producent en consument. Aan de hand van het OHRA project is aangetoond dat het niet altijd 

eenvoudig is om nieuwe media in te zetten voor commerciële doeleinden. De onderlinge 

verbanden tussen online sociale netwerken, de prosumer en participatie cultuur laten zien dat 
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de inzet van nieuwe media door bedrijven en complexe en nauwkeurige aangelegenheid is. 

Consumenten laten participeren en sociale netwerken gebruiken als advertentiekanaal vergt 

veel vooronderzoek, inzicht en analyse.

Wat betreft de gemaakte keuzes binnen het OHRA project kan worden gezegd dat er meer 

vrijheden aan het begin van de test gegeven hadden moeten worden. Het project stond in 

grote lijnen vast en diende slechts uitgevoerd te worden. Aan de andere kant zou een groter 

vooronderzoek leiden tot vertraging in de toch al geringe stage periode van 11 weken. Wel is 

na dit onderzoek duidelijk dat een gedegen vooronderzoek nodig is alvorens gebruik te gaan 

maken van sociale netwerken door bedrijven om consumenten te laten participeren. De 

grensvervaging tussen producent en consument is een complexe gebeurtenis die nauwkeurig 

geanalyseerd moet worden en die een gedegen vooronderzoek nodig heeft op het moment dat 

je binnen die grenzen wilt gaan opereren als bedrijf of organisatie.

In een vervolgonderzoek zal er nader kunnen worden gekeken naar utopische en dystopische 

effect van participatie in nieuwe media en de mate waarin de participant doorheeft in welk 

effect hij participeert. De utopische effecten die veel vrijheden en democratie brengen, staan 

haaks op de commercie dystopische effecten. Zal een consument zich anders gaan gedragen 

op het moment dat hij weet dat zijn online participatie gebruikt wordt om hem juist meer te 

laten consumeren? Zou er een afkeer van online sociale netwerken plaatsvinden als deze 

netwerken vol advertenties zouden staan? Of is de consument inmiddels gewend dat 'gratis' 

informatie met een prijskaartje komt; namelijk het analyseren en opslaan van 

gebruikersgegevens. En past het opslaan van deze gegevens binnen privacyregels? 
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6.2 Aanbevelingen

Wanneer OHRA of andere bedrijven de mogelijkheden van de vervaging van de grens tussen 

producent en consument willen onderzoeken en gebruiken zijn er drie onderwerpen belangrijk 

waarmee rekening moet worden gehouden. Deze onderwerpen kunnen als leidraad dienen, 

maar bieden niet een volledige strategie voor het opzetten van een campagne waarbij 

consumenten participeren in het productieproces. Hiervoor was het project bij OHRA te 

kleinschalig en beperkt. De geringe deelname zorgt er ook voor dat er geen harde uitspraken 

gedaan kunnen worden over de gevonden resultaten. 

De drie onderwerpen kunnen worden verdeeld in: netwerken, gebruikers en participatie. 

Wat betreft netwerken moet er gekeken worden naar:

4. Welk online sociaal netwerk er gebruikt gaat worden. Is dit een netwerk waarin de 

relaties vriendschappelijk, collegiaal, interesse gerelateerd of informatie behoeftig zijn?

5. Wat de inhoud van deze netwerken is. Gaat het om het uitwisselen van e-mail, 

berichten, foto's, video's, et cetera. 

6. Wat de richting van de communicatie op deze netwerken is. Wordt er slechts informatie 

gezocht of vindt er uitwisseling van informatie plaats?

7. Wat de sterkte of zwakte van deze relaties is. Met andere woorden hoe frequent en 

intensief vindt er communicatie plaats?

8. Welke nieuwe media precies gebruikt gaat worden. Is dit enkel e-mail of wordt de 

communicatie uitgebreid naar blogs, websites, off- en online sociale netwerken, video, 

et cetera.

9. Of er gebruik gemaakt gaat worden van viral marketing, traditionele marketing of een 

mix van deze twee.

10.De analyse mogelijkheden van het netwerk. 

Wat gebruikers betreft moet je kijken naar:

11.Hoe de gebruikers aan elkaar gerelateerd zijn. Is dit vriendschappelijk, collegiaal of 

interesse gerelateerd?

12.Wat de 'network value' is van de consumentengroep die benaderd wordt.

13.Of de groep onder de trendsetters valt.

Wat participatie betreft moet er gekeken worden naar:

14.De mate waarin participatie, aanpassing en bricolage worden toegestaan.
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15.Of het delen van eigen creaties met anderen ondersteund en aangemoedigd wordt.

16.Wat de participatie mogelijkheden zijn en of deze relatieve lage barrières voor artistieke 

expressie en maatschappelijke betrokkenheid hebben.

17.Of er sprake is van een soort van informeel mentorshap waarbij wat bekend is bij de 

meest ervarene doorgegeven wordt aan nieuwkomers.

18.Of er door gebruikers een zekere mate van sociale binding met elkaar gevoeld wordt 

(waar ze tenminste geïnteresseerd zijn in wat anderen denken van hun creaties)

19.Of het een utopisch doel betreft. Participatie laten toenemen in een zo groot mogelijke 

democratische setting.

20.Of het een dystopisch doel betreft. Participerende consumenten gebruiken om meer 

winst te kunnen maken.

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de bevindingen in dit onderzoek en zijn voornamelijk 

van toepassing op het project bij OHRA. Voor een volledige aanbeveling moeten andere zaken 

zoals reclamebudgetten, aantal werknemers, marketing, analyse en eerdere campagnes 

meegewogen worden. 

De drie onderwerpen moeten worden gezien als een eerste uiteenzetting van de begrippen 

online sociale netwerken, prosumer en participatie cultuur met betrekking tot het project bij 

OHRA en bieden een start voor verder onderzoek in bedrijven en organisaties die consumenten 

nauwer bij hun productieprocessen willen betrekken.
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1. Member-get-Member (Projectnr.92074)

1.1 Inleiding

De Member-get-Member test bestaat uit een mailing naar 2000 goede OHRA klanten. De 

geselecteerde klanten hebben meerdere producten bij OHRA waaronder een Autoverzekering. 

Deze klanten kunnen nieuwe klanten aanbrengen waarbij zowel de bestaande als de nieuwe 

klant een vergoeding van €50,- per afgesloten Autoverzekering ontvangen. 

De bestaande OHRA klant kan via een hyperlink in de e-mail die hij van OHRA heeft 

ontvangen naar de MgM-website gaan. Op deze pagina kan hij de gegevens invullen van 

vrienden, kennissen, collega’s etc. Ook kan hij een persoonlijke boodschap invullen die naar 

alle opgegeven adressen verstuurd wordt. De personificatie van de e-mail naar de nieuwe klant 

moet er voor zorgen dat de nieuwe klant wordt overgehaald een premieberekening te maken.

De opgegeven vrienden, kennissen, collega’s, etc. ontvangen automatisch een mail waarin 

ze worden uitgenodigd een premieberekening te maken voor een Auto-verzekering. 

In deze interactieve e-mail vullen ze enkele gegevens in zoals kenteken en geboorte-datum 

om vervolgens automatisch naar de bestaande premieberekeningwebsite te worden gelinkt. 

Hier worden de gegevens van de nieuwe- en bestaande klant aan elkaar gekoppeld zodat er op 

een later tijdstip uitbetaling van de vergoedingen kan plaatsvinden. 

De initiële e-mail naar de bestaande klanten bestaat uit twee varianten van ieder 1000 in 

oplage. In één van de varianten wordt er €1,- gestort op rekening van Stichting Bio-

Kinderevalidatie per premieberekening uitgevoerd door de mogelijke nieuwe klant (met een 

maximum van €10,-).

Wordt er uiteindelijk een autoverzekering gesloten, dan ontvangt in beide versies zowel de 

bestaande als de nieuwe klant €50,-. De bestaande klant ontvangt vanaf 2 en meer afgesloten 

polissen een vergoeding in de vorm van een bon (IRIS-cheque). 

De bestaande klant ontvangt na het invullen van de gegevens op de MgM-website twee 

maal een status e-mail. Één omtrent het aantal opgegeven adressen en de gemaakte 

premieberekeningen en één omtrent het aantal afgesloten polissen.

Hierboven is kort weergegeven hoe de actie eruit ziet. In hoofdstuk 1.2 is te lezen welke 

doelen er zijn nagestreefd.
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In hoofdstuk 2 is te lezen hoe alle elementen van het proces zijn ontstaan en hoe deze eruit 

zijn komen te zien. Ook is te lezen waarom sommige keuzes zijn gemaakt voor of gedurende 

het proces. Alle gebruikte documenten, waaronder html-scripts, photoshop- en jpeg-

documenten, briefings en e-mails zijn terug te vinden als bestand in de bijgevoegde cd-rom. 

Alle e-mails zijn te zien in hoofdstuk 2.4 zodat een duidelijker beeld ontstaat van de gebruikte 

communicatie.

In hoofdstuk 3 zijn de resultaten te vinden van de verschillende e-mails. Hier is te lezen 

welke respons elke afzonderlijke e-mail had en in hoeverre er actie werd ondernomen aan de 

hand van die mailing. Hier het resultaat te vinden van een kleine enquête gehouden onder de 

geselecteerde bestaande klanten.

In hoofdstuk 4 zal aan de hand van de resultaten en de algemene bevindingen worden 

geconcludeerd in hoeverre het project zijn doelen heeft behaald. De sterke en zwakke punten 

van het project zullen in dit hoofdstuk aan bod komen.
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1.2 Doelen 

Doelstelling van de test is te bewijzen dat het idee werkt zonder de voltallige ICT-uren te 

investeren. Wanneer het project succesvol blijkt zou dit voor alle producten van alle sectoren 

moeten kunnen worden gerealiseerd.

Uitkomsten van de test zijn een belangrijke bron van informatie voor Management Team 

Schade, waarmee wordt besloten om het boost-idee wel of niet volledig te realiseren. Het 

Member-get-Member idee is niet nieuw en is in het verleden met wisselend succes uitgevoerd. 

De belangrijkste succesfactoren zijn: 

- De win-win-win factor waarbij zowel de bestaande klant, de nieuwe klant en OHRA gewin 

hebben.

- Een lage gebruiksdrempel waarbij het weinig moeite moet kosten om deel te kunnen 

nemen.

- Direct resultaat waarbij deelname direct tot beloning leidt.

OHRA verstuurt een mailing naar 2000 bestaande OHRA klanten. Verwachting is dat 5% van 

de klanten besluit deel te nemen aan de actie. 

Deze 100 deelnemers vullen ieders 10 e-mailadressen in van mogelijke nieuwe klanten op 

de MgM-website. 

Van de 1000 ge-e-mailde mogelijke nieuwe klanten scant 50% de inhoud en besluit de 

premievariabelen in te vullen aan de hand van de interactieve e-mail. 500 mensen voeren dus 

een premieberekening uit.

Deze mailing moet voor een conversie van 5% zorgen. Aan de hand van deze doelstelling 

zullen 25 van de ge-e-mailde mogelijke nieuwe klanten besluiten een polis af te sluiten.
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2. Voorbereiding

In 2.1 is te lezen aan welke criteria de bestaande klanten moeten voldoen om geselecteerd 

te worden voor de test. Hoofdstuk 2.2 geeft inzicht op welke manier en waarom gekozen is om 

samen te werken met een externe partij. 2.3 geeft een overzicht van de flow van het hele 

proces. In hoofdstuk 2.4 is te lezen en te zien op welke manier de verschillende e-mail zijn 

opgezet. Ook is er per e-mail aangegeven waarom bepaalde keuzes wel of niet zijn gemaakt. 

Hoofdstuk 2.5 geeft een overzicht van alle online communicatie. Daaronder vallen de MgM-

website en de bedankt-pagina’s na gebruik van de MgM-website. De actievoorwaarden die ook 

online te vinden waren worden besproken en getoond in hoofdstuk 2.6. In 2.7 is te lezen 

welke juridische en fiscale zaken in het proces naar voren kwamen. In 2.8 wordt de manier 

waarop de vergoedingen worden uitbetaald besproken. 

2.1 Testlijst / selectie klanten

Voor de MgM-test is een selectie gemaakt van bepaalde OHRA klanten. De bestaande OHRA 

klanten hebben minstens 3 producten bij OHRA, waaronder een autoverzekering langer dan 2 

jaar. Klanten zijn in het bezit van meerdere producten van OHRA omdat uit eerdere 

onderzoeken is gebleken dat hoe meer producten een klant afneemt hoe groter zijn 

tevredenheid is over OHRA. Deze tevredenheid zou hij als het ware kunnen doorgeven aan zijn 

vrienden, kenissen en collega’s.

De testgroep bestaat uit zowel mannelijke als vrouwelijke klanten vanaf 25 jaar. Op deze 

wijze opereert OHRA in een markt waarbij aantrekkelijke polissen aangeboden kunnen worden.

Klanten moeten verder een e-mailadres hebben opgegeven bij OHRA. OHRA beschikt over 

ongeveer 80.000 e-mailadressen (april 2006). 

De klant moet aangegeven hebben commerciële e-mail te willen ontvagen. Doordat mensen 

dit hebben aangegeven voldoet OHRA aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 

Financiële Instellingen. Dit wordt een opt-in genoemd.

Doordat er binnen het project klanten vergoedingen kunnen verdienen moet er een 

rekeningnummer bij OHRA bekend zijn. Hier kunnen de vergoedingen dan op gestort worden. 

De geselecteerde klanten moeten hun verzekeringspremies betalen via automatisch incasso. 

Hier is voor gekozen zodat in het verdere proces niet naar een rekeningnummer gevraagd 

hoeft te worden. Met het oog op recente ‘phishing’ en fraude praktijken op Internet is het 

wenselijk zo min mogelijk data tijdens de test van de klant te vragen. 

De overige specifieke gegevens van de bestaande klanten die voor aanvang nodig waren 

voor de test waren de klant zijn e-mailadres, Naam, Adres, Woonplaats (N.A.W.) en 

klantnummer.

Standaard uitgesloten van deelname x bedrijven
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zijn: x ambassade + leger personeel
x Rijksweg West
x personeel
x onvolledig adres
x woonboot/woonwagen
x buitenland
x antwoordnummer 666
x overleden
x mailblokkade
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2.2 Veritate

Voor de uitvoer van het project is een externe partij ingeschakeld. Hiervoor is gekozen 

omdat het het project op deze wijze geen extra belasting zou geven op de bestaande OHRA 

website. Ook kon op deze wijze het project snel tot uitvoer worden gebracht. 

Afspraken die gemaakt zijn met Veritate over de uitvoering van het project:

21. Veritate bouwt het proces zoveel mogelijk in content management templates op basis 

van één grid, zodat de content eenvoudig aan te passen is en de actie herbruikbaar.

22. OHRA levert voor elke e-mail en landingspagina een grafische specificatie aan 

(Photoshop PSD) 

23. Alle activiteiten worden begroot inclusief één herhalings/controle ronde. Extra 

aanpassingen of werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie tegen de 

bekende uurtarieven.

24. OHRA verzorgt zelf rapportages via Tripolis Mail

25. De MgM website wordt gehost door Veritate in verband met directe datakoppelingen en 

technische mogelijkheden. Ten behoeve van de gepercipieerde betrouwbaarheid kan deze met 

behulp van een i-frame worden aangeroepen onder het OHRA domein. Deze i-frame dient door 

OHRA aangemaakt te worden.

Het is niet de eerste keer dat OHRA samenwerkt met Veritate wat betreft e-mail 

campagnes. In het verleden is er met wisselend resultaat gewerkt aan projecten waar naast e-

mail ook andere media gebruikt werden. Voor het eerst is het volledige proces van een actie bij 

Veritate geplaatst. Er is door Veritate zorg gedragen voor de e-mailing, databeheer en 

verschillende websites. De websites werden overigens wel getoond op de OHRA website. 

Interessant is om te kijken of het extern plaatsen van het proces succesvol verloopt. De 

bevindingen tijdens de test kunnen uitwijzen of er in de toekomst vaker vanuit een dergelijke 

structuur gewerkt zou kunnen worden.

2.3 Testopzet

Bij de opzet is uitvoerig overleg gepleegd tussen verschillende afdelingen bij OHRA en 

Veritate. De betrokken afdelingen waren PPMB-Schade en Marketing Services. Verder is er aan 

juridische en fiscale mensen van OHRA en Delta Lloyd advies gevraagd over de mogelijkheden 

en beperkingen binnen het project. Zie hiervoor het juridische/fiscale gedeelte 2.7. De ICT 

afdeling binnen OHRA heeft op bepaalde punten advies gegeven over het technische gedeelte 

van het project.

Op pagina 7 is te zien hoe het hele proces van e-mailing en websites eruit is komen te zien. 
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Daarin is een onderscheid gemaakt in de variant met het goede doel en zonder het goede doel. 

De verschillende e-mails hebben allemaal een eigen letter gekregen (A t/m J) Als het een 

reminder of herinnering betrof die inhoudelijk hetzelfde is als zijn voorganger is gekozen voor 

een vervolgnummer (bijvoorbeeld A1, A2 en A3). In de volgende hoofdstukken is per e-

mailvariant te lezen en te zien welke communicatie is gebruikt en waarom. 

Een overzicht van de gebruikte belettering en nummering voor de e-mails:

A-1 1ste e-mail naar bestaande klanten met goed doel.

A-2 Reminder naar bestaande klanten met goed doel die 1ste e-mail A-1 niet hebben 

geopend.

A-3 E-mail ter herinnering aan bestaande klanten die A-1 en A-2 wel hebben geopend.

B-1 1ste e-mail naar bestaande klanten zonder goed doel.

B-2 Reminder naar bestaande klanten zonder goed doel die 1ste e-mail B-1 niet hebben 

geopend.

B-3 E-mail ter herinnering aan bestaande klanten die B-1 en B-2 wel hebben geopend.

C-1 Door bestaande klanten automatisch gegenereerde interactieve e-mail naar nieuwe 

klanten.

D-1 Status e-mail naar bestaande klant met goed doel. Geen premieberekeningen.

E-1 Status e-mail naar bestaande klant met goed doel. Wel premieberekeningen. 

F-1 Status e-mail naar bestaande klant. Geen goed doel. Wel premieberekeningen.

G-1 Status e-mail naar bestaande klant. Geen goed doel. Geen premieberekeningen.

H-1 Status e-mail naar bestaande klant met goed doel/geen goed doel. Met afgesloten 

polissen.

I-1 Status e-mail naar bestaande klant met goed doel/geen goed doel. Zonder afgesloten 

polissen.

J-1 E-mail naar nieuwe klant die een autoverzekering heeft afgesloten. 

Periode indeling:

De test is uitgevoerd gedurende een bepaalde periode. Hieronder is te zien hoe in grote 

lijnen de test is uitgevoerd. Belangrijke stappen binnen het proces waren de reminder na 1 

week en de premieberekeningperiode voor de eventuele nieuwe klanten. De reminder na 1 

week is verstuurd om mensen nogmaals te attenderen op de actie en om niet afgeleverde e-

mail nogmaals te verzenden. Hierdoor wordt de kans groter dat de e-mail alsnog gelezen 

wordt
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(week 1) -Eerste e-mail naar bestaande klanten 

-2 weken om gegevens in te vullen om Member-get-Member site 

-Automatische e-mail naar nieuwe klanten 

(week 2) -Bij ongeopend reminder naar bestaande klanten 

-1 week om gegevens in te vullen om Member-get-Member site 

-Automatische e-mail naar nieuwe klanten 

-Sluiten opvoerperiode voor bestaande klanten einde week 2

(week 3) -Premieberekening periode voor nieuwe klanten 

-Sluiten premieberekening periode nieuwe klanten

-Acceptatie en afsluiten polissen 

(week 4 en 5) -Status e-mail naar bestaande klanten uitgevoerde premieberekeningen

-Periode waarin de nieuwe klant kan besluiten van de polis af te zien

(week 6) -Aantal definitieve polissen duidelijk

-E-mail naar bestaande klanten aantal polisvergoedingen

-E-mail naar nieuwe klant polisvergoeding

(na week 6) -Uitbetaling polisvergoedingen aan bestaande en nieuwe members

Op de volgende pagina is een schematische weergave van de test opzet tezien.
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2.4 E-mail

2.4.1 A-1 en A-2

A-1 1ste e-mail naar bestaande klanten met goed doel.

A-2 Reminder naar bestaande klanten met goed doel die 1ste e-mail niet hebben geopend.

De eerste e-mail naar de bestaande klanten is zoveel mogelijk in de OHRA stijl gecreëerd. 

In de e-mail zijn de mogelijkheid de e-mail te openen in browser, het OHRA logo, de 

ondertekening door de directeur en de afmeldmogelijkheid standaard opgenomen.

De inhoud van de e-mail A-1 en A-2 is op de onderwerpregels na gelijk. Als onderwerpregel 

die zichtbaar is in de inbox van de klant is voor A-1 gekozen “Verdien en beloning van 50 

euro!” en voor A-2 “Wilt u 50 euro verdienen?” Het €-teken is niet gebruikt in de mailing 

omdat dat mogelijk door spamfilters gefilterd zou worden. Om dezelfde reden is er gekozen 

voor verschillende onderwerpregels. Een tweede reden voor verschillende onderwerpregels is 

om de klant op verschillende manieren te benaderen. Mogelijk is de ene regel aantrekkelijker 

of duidelijker voor bepaalde klanten. Hiermee wordt de kans vergroot dat de e-mail geopend 

wordt.

In de A variant is gekozen voor een vergoeding van €1,- aan het goede doel voor elke 

nieuwe klant die aan de hand van de ontvangen interactieve e-mail een premieberekening 

uitvoert. 

In eerste instantie was gekozen voor een model waarbij de bestaande klant zelf die 

vergoeding zou opstrijken. Hier is vanaf gezien na advies van Veritate en Marketing Services. 

Het bedrag zou te laag zijn en het vertrouwen kunnen schaden tussen enerzijds de bestaande 

klant en OHRA en anderzijds de bestaande klant een de personen die door hem zouden worden 

aangebracht. Wanneer de vergoeding naar een goed doel zal gaan, zal de drempel lager liggen 

voor de bestaande klant om namen en e–mailadressen van zijn contacten te verstrekken.

Er is voor een duidelijke weergave van de te nemen stappen gekozen zodat het voor de 

bestaande klant meteen duidelijk is hoe hij kan deelnemen aan de actie. Deze vier stappen zijn 

ook duidelijk weer terug te vinden op de MgM-website zodat het de deelnemer een punt van 

herkenning geeft op het moment dat hij op de site terecht komt.

Ten slotte is er een korte uitleg te lezen over wat er gebeurd wanneer de deelnemer alle 

stappen heeft genomen en akkoord gaat met de actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn 

via een hyperlink eenvoudig te bereiken. 

De grafische vormgeving en tekstuele inhoud van A-1 en A-2 is op de volgende bladzijde te 

zien.
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2.4.2 A-3 en B-3

A-3 E-mail ter herinnering aan bestaande klanten die A-1 en A-2 wel hebben geopend.

B-3 E-mail ter herinnering aan bestaande klanten die B-1 en B-2 wel hebben geopend.

Om mensen nogmaals attent te maken op de actie is er gekozen voor het versturen van een 

herinneringsmail. Het effect dat we hiermee wilden bereiken was meer deelnemers te 

verkrijgen. De herinneringsmail is gestuurd naar alle bestaande klanten die de mailing A-1, A-

2, B-1 en B-2 geopend hadden maar nog niet hadden besloten deel te nemen. Hiermee kon 

voorkomen worden dat mensen het bijvoorbeeld vergeten waren of op het moment van 

openen geen tijd hadden. 

De onderwerpregel van deze mailing was: “Nog 2 dagen om mee te doen”. Hiermee wordt 

de bestaande klant geattendeerd dat de actie bijna sluit.

Om de e-mail persoonlijker te laten lijken is hier gekozen voor een aanhef met “Geachte 

heer/mevrouw (Achternaam)”. 

Verder is ook in deze e-mail standaard opgenomen de mogelijkheid de e-mail te openen in 

browser, het OHRA logo, de ondertekening door de directeur en de afmeldmogelijkheid. 

De grafische vormgeving en tekstuele inhoud van A-3 en B-3.

95



96



2.4.3 B-1 en B-2

B-1 1ste e-mail naar bestaande klanten zonder goed doel.

B-2 Reminder naar bestaande klanten zonder goed doel die 1ste e-mail B-1 niet hebben 

geopend.

De andere initiële e-mail naar de bestaande klanten is ook zoveel mogelijk in de OHRA stijl 

gehouden. Wederom zijn in de e-mail de mogelijkheid de e-mail te openen in browser, het 

OHRA logo, de ondertekening door de directeur en de afmeldmogelijkheid standaard 

opgenomen.

De inhoud van de e-mail B-1 en B-2 is op de onderwerpregels na gelijk. Als onderwerpregel 

die zichtbaar is in de inbox van de klant is ook hier voor B-1 gekozen “Verdien en beloning van 

50 euro!” en voor B-2 “Wilt u 50 euro verdienen?” 

In de B variant is de vergoeding van €1,- voor de premieberekening door de nieuwe klant 

geheel weggelaten. Zo kon worden gekeken of er een verschil was in het wel of niet belonen 

voor gemaakte premieberekeningen.

Verder is net als in A-1 en A-2 voor een duidelijke weergave van de te nemen stappen 

gekozen. De e-mail is op het goede doel stuk na hetzelfde als de A-variant.

De grafische vormgeving van B-1 en B-2.
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2.4.4 C-1

C-1 Door bestaande klanten automatisch gegenereerde interactieve e-mail naar nieuwe 

klanten.

Op de Member-get-Member website kunnen bestaande klanten namen en e-mailadressen 

opgeven van mogelijke nieuwe klanten (verdere uitleg van MgM-website in hoofdstuk 2.5). Na 

invulling van de nodige gegevens door de bestaande klant kan deze besluiten te verzenden 

door op de daarvoor bestemde knop op de website te klikken. Op dat moment wordt 

automatisch en onder naam van de bestaande klant en e-mail verstuurd naar alle opgegeven 

e-mailadressen.

De e-mail bestaat in de eerste plaats wederom uit de mogelijkheid de e-mail te bekijken in 

de browser wanneer deze niet goed getoond wordt. Het OHRA logo is ook hier duidelijk 

zichtbaar. 

De onderwerpregel van deze mailing was: “Verdien een beloning van 50,- euro!”.

In de e-mail is te lezen aan welke actie men kan deelnemen, wat deze inhoud en binnen 

welke termijn gereageerd dient te worden. Daarna is er ruimte om een persoonlijke boodschap 

mee te geven door de bestaande klant. Deze boodschap kan op de MgM-website ingevoerd 

worden en wordt naar alle opgegeven contacten ge-e-maild. 

Vervolgens is het interactieve gedeelte zichtbaar. Hierin kan de ontvanger van de e-mail 

enkele gegevens invoeren en een automatische berekening laten uitvoeren. De in te vullen 

velden zijn: kenteken, aantal kilometers per jaar geboortedatum, eigen risico, schadevrije 

jaren en postcode. Deze variabelen zijn te veranderen en zijn afhankelijk van de 

autoberekeningsmodule op de OHRA website.

Na invulling kan men besluiten op de toon premie button te drukken. Hierna wordt de e-

mail automatisch in verbinding gebracht met de autoverzerkeringwebsite van OHRA. De 

ingevulde gegevens worden gekoppeld aan de autoberekeningsmodule. Verdere afhandeling en 

afsluiting vinden online plaats. Scripts hiervoor zijn opgenomen als bijlage in dit document en 

in de bijgevoegde cd-rom.

De grafische vormgeving en tekstuele inhoud van C-1 is op de volgende bladzijde te zien.

99



100



2.4.5 D-1, E-1, F-1 en G-1

Wanneer een bestaande klant heeft besloten deel te nemen aan de actie en namen van 

vrienden en kennissen heeft opgegeven op de MgM-website zal hij nog enkele status e-mails 

ontvangen. In deze e-mails is te lezen hoeveel van de opgegeven personen er namens hem 

een premie-berekening hebben gemaakt. Ook kan de bestaande klant lezen hoeveel keer hij 

kans maakt op de vergoeding van €50,-.

De status e-mail bestaat uit vier varianten. Twee voor het goede doel en twee zonder goed 

doel. Afhankelijk van het wel of niet uitvoeren van premieberekeningen door de opgegeven 

personen verschilt de variant. De varianten zijn:

D-1 Status e-mail naar bestaande klant met goed doel. Geen premieberekeningen.

E-1 Status e-mail naar bestaande klant met goed doel. Wel premieberekeningen. 

F-1 Status e-mail naar bestaande klant. Geen goed doel. Wel premieberekeningen.

G-1 Status e-mail naar bestaande klant. Geen goed doel. Geen premieberekeningen.

De onderwerpregel van D-1 en G-1 is: “Uitslag OHRA-actie”. De onderwerpregel van E-1 en 

F-1 is: “Voorlopige uitslag OHRA-actie”.

De variabelen binnen deze e-mails zijn de hoeveelheid uitgevoerde premieberekeningen en 

de hoeveelheid geld wat daarmee valt te verdienen. Deze zijn overigens van elkaar afhankelijk. 

Wanneer een bestaande klant ervoor heeft gezorgd dat drie personen een premieberekening 

hebben uitgevoerd maakt hij kans op 3 x €50,-.

De variabelen worden bepaald aan de hand van gegevens gekoppeld aan de MgM-website. 

In een database van Veritate worden alle gegevens van de bestaande klant opgeslagen. In 

deze database worden de opgegeven adressen opgeslagen. Veritate kan vervolgens aan de 

hand van de e-mail die is verstuurd naar de mogelijke nieuwe klant bepalen of deze e-mail 

geopend is. Veritate kan bepalen of de mogelijke nieuwe klant gegevens heeft ingevuld in de 

interactieve e-mail en of deze een premieberekening heeft laten uitvoeren.

Deze stappen worden ten slotte gekoppeld aan de verschillende status e-mails. 

Het systeem is zodanig ontwikkeld dat de bestaande klant op de MgM-website zelf kan 

bijhouden wat zijn opgegeven contacten hebben gedaan. Zo kun je zien of de e-mail verstuurd 

is en of de persoon een premieberekening heeft uitgevoerd. Deze mogelijkheid is echter niet 

gecommuniceerd aan de bestaande klant. Wellicht dat in toekomstige projecten en tests de 

functie uitgebreid en verfijnd zal worden. Wanneer de actie periode langer zou duren, kan het 

bijvoorbeeld voor de bestaande klant handig en interessant zijn om te zien wat zijn opgegeven 

contacten al voor stappen hebben ondernomen.

Op de volgende bladzijdes zijn respectievelijk D-1, E-1, F-1 en G-1 te zien. De variabelen 

die in de verschillende e-mails gebruikt worden zijn te herkennen aan het grijze gebied onder 

de tekst.
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2.4.6 H-1 en I-1

De bestaande klant ontvangt ten slotte nog een status e-mail aan de hand van wat de 

nieuwe klant besluit te doen na de premieberekening. Wanneer de nieuwe klant een polis 

afsluit zal de bestaande klant een e-mail ontvangen met de mededeling dat hij binnenkort 

€50,- zal ontvangen op het bij OHRA bekende rekeningnummer. Wanneer de bestaande klant 

voor meerdere afgesloten polissen heeft gezorgd, zal het uit te keren bedrag oplopen.

Als de bestaande klant er wel voor heeft gezorgd dat er premieberekeningen uitgevoerd 

worden, maar er vervolgens geen polissen worden afgesloten, zal hij een e-mail ontvagen dat 

het helaas niet gelukt is en er dus ook geen vergoeding over wordt gemaakt.

De twee varianten zijn hieronder te zien en zijn gebruikt in zowel de goede doel variant als 

de variant zonder goed doel.
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2.4.7 J-1

De nieuwe klanten die na een premieberekening besluiten een autoverzekering af te sluiten 

ontvangen een e-mail waarin vermeld staat dat ze na de uiterlijke ingangsdatum (1 

september) hun €50,- tegemoet kunnen zien.

Er is voor de nieuwe klant geen onderscheid gemaakt tussen de goede doel variant en die 

zonder het goede doel. 
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2.5 MgM-Website en bedanktpagina’s

De MgM-website is de site waarop de bestaande klant terecht komt als hij besluit mee te 

doen aan de actie of nieuwsgierig is geworden door de uitnodiging op de e-mail. De MgM 

website wordt gehost door Veritate in verband met directe datakoppelingen en technische 

mogelijkheden. Ten behoeve van de betrouwbaarheid wordt de website met behulp van een i-

frame aangeroepen onder het OHRA domein. Technische specificaties zijn te vinden als bijlage 

op de bijgeleverde cd-rom. Het gaat daarbij om Photoshop documenten, scripts en gebruikte 

tekst.

De bestaande klant ziet op de OHRA website een welkomst boodschap zodat hij een punt 

van erkenning heeft ten opzichte van de e-mail die hij heeft ontvangen. Hierin wordt nogmaals 

kort uitgelegd wat de bedoeling is.

Vervolgens kan de klant aan de hand van de vier stappen die op de e-mail al werden 

aangegeven familie, vrienden en collega’s attenderen op de MgM-actie. De vier stappen 

bestaan uit het invullen van de eigen gegevens, het eenmalig invullen van een persoonlijke 

boodschap, het invullen van de e-maliadressen van de contacten en het klikken op verzenden.

Omdat het systeem tijdens de testfase niet helemaal geautomatiseerd is, moeten de 

bestaande klanten nog wel enkele gegevens van zichzelf invullen. Hiermee kan achteraf 

bepaald worden naar wie de vergoeding zou moeten gaan. Het dient ook als extra controle. 

Voor de persoonlijke boodschap is gekozen omdat de automatisch gegenereerde e-mail die 

de contacten ontvangen dan enigszins gepersonificeerd wordt. De standaard tekst kan hiermee 

persoonlijker worden gemaakt. Dit vergroot de kans dat de mogelijke nieuwe klant de 

ontvangen e-mail leest en een premieberekening maakt.

De invulvelden van de nieuwe contacten bestaan uit het invullen van een voor- en 

achternaam en een e-mail adres. Idealiter zouden ook de n.a.w. (naam, adres, woonplaats) 

gevraagd moeten worden. Omdat deelname laagdrempelig moest blijven is dit echter 

achterwege gelaten. De bestaande klant  bevindt zich op het moment van invullen achter de 

computer, hierdoor is het eenvoudiger om e-mailadressen op te halen dan n.a.w. gegevens. 

Deze zijn namelijk vaak al in de e-mailbrowser aanwezig waarmee de e-mail geopend is.

Zoals eerder vermeld in 2.4.5 is het systeem zodanig ontwikkeld dat de bestaande klant op 

de MgM-website zelf kan bijhouden wat zijn opgegeven contacten hebben gedaan. Zo kun je 

zien of de e-mail verstuurd is en of de persoon een premieberekening heeft uitgevoerd. Deze 

mogelijkheid is echter niet gecommuniceerd aan de bestaande klant. Wellicht dat in 

toekomstige projecten en tests de functie uitgebreid en verfijnd zal worden. Wanneer de actie 

periode langer zou duren, kan het bijvoorbeeld voor de bestaande klant handig en interessant 

zijn om te zien wat zijn opgegeven contacten al voor stappen hebben ondernomen. 

Na het invullen van alle benodigde gegevens komt de bestaande klant op één van de twee 
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bedanktpagina’s. Hierdoor is het voor de deelnemer duidelijk dat het versturen gelukt is. Op de 

bedanktpagina’s is nogmaals te uitgelegd wat er na het invullen en verzenden gebeurd. 

De website en de bedanktpagina’s zijn te zien op de volgende pagina’s.
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2.5.1 MgM-Website
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2.5.2 Bedanktpagina’s 
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2.6 Actievoorwaarden

Binnen het testproces zijn voor de goede doel variant en voor de variant zonder goed doel 

twee verschillende actievoorwaarden gebruikt. Deze zijn echter op twee zinnen na identiek. In 

de variant met het goede doel zijn twee extra zinnen opgenomen met betrekking op de 

vergoedingen voor het goede doel. De gebruikte zinnen zijn:

• Daarnaast zal OHRA voor iedere persoon die een premieberekening maakt een bedrag 

van € 1,- doneren aan de Bio-kinderrevalidatie. 

• Voor iedere nieuwe klant die door middel van de MgM-actie uitgenodigd wordt en een 

premieberekening maakt doneert OHRA € 1,- aan Bio-kinderrevalidatie, met een maximum 

van € 10,- per aanbrengende bestaande klant.

De voorwaarden zien er als volgt uit: 

Voorwaarde

n

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Internet en e-mail actie 
Member-get-Member, hierna te noemen de "MgM-actie", die wordt 
georganiseerd door OHRA Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te 
Arnhem (6842BD) aan de Rijksweg West 2. Door deelname aan deze 
actie gaat u uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande 
actievoorwaarden.

Member-get-Member actie

Met de MgM-actie kunt u als bestaande klant van OHRA beloningen 
verdienen. Als via uw aanbreng klanten een nieuwe OHRA 
Autoverzekering afsluiten, dan belonen wij u voor elke afgesloten 
autoverzekering met € 50,-. De nieuwe klant krijgt in de vorm van een 
premiekorting ook een beloning van € 50,-.  

Om klanten aan te brengen kunt u via de MgM-website e-
mailadressen doorgeven van familie, vrienden en kennissen waarvan u 
denkt dat die interesse hebben in een OHRA autoverzekering. Uw 
familie, vrienden en kennissen krijgen dan eenmalig automatisch 
namens u een e-mail. In die e-mail worden zij uitgenodigd een 
premieberekening voor een OHRA autoverzekering te maken. 

Daarnaast zal OHRA voor iedere persoon die een premieberekening 
maakt een bedrag van € 1,- doneren aan de Bio-kinderrevalidatie  .   

MgM voorwaarden:

• De MgM-actie is uitsluitend van toepassing op OHRA 
Autoverzekeringen en geldt niet in combinatie met andere acties van 
OHRA Autoverzekeringen.

• Onder een bestaande klant wordt verstaan een klant die bij 
aanvang van de MgM-actie al een autoverzekering bij OHRA heeft 
afgesloten.

• Onder een nieuwe klant wordt verstaan een klant die binnen de 
MgM-actie een nieuwe autoverzekering afsluit bij OHRA.

• De bestaande klant dient voor de MgM-actie de volgende 
gegevens van potentiële nieuwe klanten aan te leveren: voornaam, 
achternaam en e-mailadres.

• Deze gegevens worden niet door OHRA gebruikt tenzij de 
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nieuwe klant dit aangeeft bij het afsluiten van een verzekering bij 
OHRA.

• Om voor de beloning in aanmerking te komen dient de nieuwe 
klant in de verdere communicatie naar OHRA hetzelfde e-mailadres te 
gebruiken als door de bestaande klant bij aanmelding is verstrekt.

• Door het invullen van gegevens op de MgM-website en door 
opdracht te geven voor verzending, verstuurt de bestaande klant 
automatisch en onder eigen naam een e-mail naar de opgegeven 
adressen. 

• De periode voor het invullen van e-mailadressen door bestaande 
klanten is van 10 april 2006 tot 24 april 2006. Alleen gegevens 
aangebracht in deze periode komen in aanmerking voor vergoedingen.

• Voor iedere nieuwe klant die door middel van de MgM-actie 
uitgenodigd wordt en een premieberekening maakt doneert OHRA € 1,- 
aan Bio-kinderrevalidatie, met een maximum van € 10,- per 
aanbrengende bestaande klant.

• De bestaande klant ontvangt een beloning van € 50,- per 
nieuwe klant die onder de MgM-actie een autoverzekering bij OHRA 
afsluit. De beloning die wordt ontvangen voor de eerste nieuwe klant 
zal bestaan uit een korting op de bestaande autoverzekering van € 
50,-. De beloning die wordt ontvangen voor elke 2e en volgende nieuwe 
klant zal bestaan uit een vergoeding in de vorm van VVV irischeques.

• Over de (waarde van de) beloning die door OHRA wordt 
uitbetaald voor elke 2e en volgende klant zal OHRA loonbelasting 
afdragen. Hiermee hoeft de bestaande klant dit niet meer voor de 
inkomstenbelasting op te geven. 

• De nieuwe klant ontvangt de beloning van € 50,- als deze een 
autoverzekering afsluit bij OHRA voor 1 mei 2006 met een 
ingangsdatum vóór 1 september 2006.

• De nieuwe klant mag uitsluitend een autoverzekering van OHRA 
afsluiten als de te verzekeren auto nog niet verzekerd is bij OHRA.

• Acceptatie van nieuwe klanten vindt automatisch plaats aan de 
hand van ingevulde gegevens op de OHRA autoverzekeringswebsite. 
Nieuwe klanten die niet voldoen aan de acceptatie criteria komen niet 
in aanmerking voor de vergoedingen binnen de MgM-actie.

• De uitbetaling van beloningen (korting en vergoedingen) aan 
zowel de bestaande klanten als ook de nieuwe klanten vindt in één keer 
plaats na 1 september 2006. 

Slotbepalingen: 
-Deelname is uitgesloten voor medewerkers van OHRA B.V., alsmede 

een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin 
betrokken is bij deze actie.

-OHRA Schadeverzekeringen N.V. kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van 
welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van 
inzendingen tot gevolg hebben.

-De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van 
OHRA Schadeverzekeringen N.V.  en worden niet verkocht of aan 
derden verstrekt. OHRA verwerkt de persoonsgegevens in 
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en met 
de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. 
Lees hierover meer in ons privacystatement. 

- Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder 
menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het 
overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële 
doeleinden aan derden is uitsluitend toegestaan, mits OHRA 
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Schadeverzekeringen N.V. kan aantonen dat de bestaande klant 
daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend. 

- Indien u geen prijs meer stelt op informatie over 
verzekeringsproducten en diensten van OHRA, kunt u dit met dit 
formulier kenbaar maken. U kunt daar aangeven om welke producten 
en diensten het gaat.

- OHRA verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met 
de Wet bescherming persoonsgegevens en met de Gedragscode 
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Zie het OHRA 
privacystatement.

-Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle 
teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan 
OHRA Schadeverzekeringen N.V.

-OHRA Schadeverzekeringen N.V. behoudt zich het recht voor om de 
actie te beëindigen of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie 
naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te 
wijzigen.

-Op de Member-get-Member actie is het Nederlands recht van 
toepassing.
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2.7 Juridisch / fiscaal 

2.7.1 Het digitaal afbeelden van Eurobankbiljetten

Voor het digitaal afbeelden van eurobankbiljetten zijn bepaalde regels opgesteld. Binnen het 

MgM project is veelvuldig gebruik gemaakt van een afbeelding van enkele eurobankbiljetten. 

Het woord ‘specimen’ is dan ook aangebracht op de biljetten om aan de regels te voldoen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 

106, lid 1, en op artikel 16 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en 

van de Europese Centrale Bank, volgt uit een besluit van de Europese Centrale Bank van 20 

maart 2003 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit 

circulatie nemen van eurobankbiljetten dat:

Artikel 2, 

lid 3.f

Niet-tastbare reproducties die elektronisch beschikbaar zijn op 
websites, per draad of draadloos, of anderszins toegankelijk voor het 
publiek, dat tot deze niet-tastbare reproducties toegang kan verkrijgen 
op een door hen individueel gekozen plaats en tijdstip, met dien 
verstande dat:

— Het woord SPECIMEN in Arial font, dan wel een daarop gelijkend 
font, diagonaal is afgedrukt op de reproductie. De lengte van het woord 
SPECIMEN bedraagt minstens 75 % van de lengte van de reproductie 
en de hoogte van het woord SPECIMEN bedraagt minstens 15 % van de 
breedte van de reproductie. De kleur is niet-doorzichtig (opaak) en 
contrasteert met de hoofdkleur van het desbetreffende eurobankbiljet, 
zoals omschreven in artikel 1; en

— In de originele afmeting de resolutie van de elektronische 
reproductie niet meer dan 72 dpi bedraagt.
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2.7.2 Bescherming persoonsgegevens

Op de OHRA website en in de beide actievoorwaarden zijn bepalingen opgenomen die het 

gebruik van persoongegevens vaststellen. 

Website OHRA respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij 
de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van 
persoonsgegevens voor OHRA dan ook zeer belangrijk. 
Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. OHRA verwerkt de 
persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming 
persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoons-
gegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels 
van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor 
banken en verzekeraars. U kunt deze gedragscode vinden 
op www.verzekeraars.nl (bij Publicaties, Downloads, 
Gedragscodes). De wijze waarop OHRA uw persoonsgegevens verwerkt 
is aangemeld bij de privacyfunctionaris van Delta Lloyd Groep. 

Voorwaarde

n

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van 
OHRA Schadeverzekeringen N.V.  en worden niet verkocht of aan 
derden verstrekt. OHRA verwerkt de persoonsgegevens in 
overeenstemming met de Wet bescherming persoons-gegevens en met 
de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. 
Lees hierover meer in ons privacystatement. 

OHRA verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de 
Wet bescherming persoonsgegevens en met de Gedragscode 
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Zie het OHRA 
privacystatement.
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2.7.3 Versturen van e-mail aan derden

In de slotbepalingen van de MgM mailing is de volgende zin opgenomen in de voorwaarden:

Voorwaarde

n

Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke 
tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen 
van ongevraagde communicatie voor commerciële doeleinden aan 
derden is uitsluitend toegestaan, mits OHRA Schade-verzekeringen N.V. 
kan aantonen dat de bestaande klant daarvoor voorafgaand 
toestemming heeft verleend. 

Aan de hand van deze bepaling kan OHRA geen directe commerciële mailing versturen aan 

personen die zijn opgegeven binnen het MgM project. Om dit te kunnen omzeilen wordt aan de 

hand van de MgM-website en automatische e-mail gegenereerd. Nadat de bestaande klant de 

gegevens heeft ingevoerd van zijn contacten en besluit te verzenden, wordt er een e-mail 

onder zijn naam verstuurd naar alle opgegeven personen. Hiervoor is de volgende zin in de 

actievoorwaarden opgenomen:

Voorwaarde

n

Door het invullen van gegevens op de MgM-website en door 
opdracht te geven voor verzending, verstuurt de bestaande klant 
automatisch en onder eigen naam een e-mail naar de opgegeven 
adressen. 
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2.8 Vergoedingen

Voor het vergoeden van zowel de bestaande als de nieuwe klant moet ook rekening worden 

gehouden met bepaalde regelgeving. De volgende artikelen zijn van toepassing op het project:

artikel Verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers
Art. 32ab
1. Als eindheffingsbestanddelen als bedoeld in artikel 31 worden 

mede aangemerkt bij ministeriële regeling aan te wijzen verstrekkingen 
aan anderen dan eigen werknemers, waarvoor geen inhoudingsplicht 
bestaat bij of krachtens een ander artikel van deze wet, ingeval de 
verstrekker schriftelijke mededeling doet aan de ontvanger van het 
toepassing vinden van deze eindheffing en aannemelijk kan maken wie 
de ontvanger is van de verstrekking. 

2. Degene die een mededeling heeft gedaan dat hij eindheffing 
toepast, wordt, zo hij dat nog niet is, aangemerkt als 
inhoudingsplichtige.

3. Met betrekking tot een eindheffingsbestanddeel als bedoeld in het 
eerste lid wordt het bedrag van de verschuldigde belasting, bedoeld in 
artikel 31, tweede lid, bepaald naar een tarief van:

1°. 45 percent, met betrekking tot een verstrekking waarvan de 
waarde in het economische verkeer niet meer bedraagt dan € 136;

2°. 75 percent, met betrekking tot een verstrekking waarvan de 
waarde in het economische verkeer meer bedraagt dan € 136.

Aangewezen verstrekkingen aan anderen dan de eigen 
werknemers

Art. 84a
Als eindheffingsbestanddelen als bedoeld in artikel 32ab, eerste lid, 

van de wet worden aangewezen:
a. voordelen uit spaarsystemen en goederen of diensten, in de 

promotionele sfeer;
b. verstrekkingen die tegelijkertijd en voor dezelfde gelegenheid aan 

de eigen werknemers zijn verstrekt waarbij de waarde in het 
economische verkeer niet hoger is dan de bedragen bedoeld in artikel 
82, eerste lid, onderdeel h.

Het bovenstaande heeft voor het project verschillende gevolgen. Voor zowel de nieuwe klant 

als de bestaande klant moeten er bepaalde fiscale zaken in kaart worden gebracht. In 

samenwerking met de Group Tax van Delta Lloyd zijn een aantal zaken en mogelijkheden 

binnen het project voorgesteld.

Nieuwe klanten ontvangen €50,- korting op hun premie. 

- Assurantiebelasting: doordat een korting wordt gegeven op de premie daalt de grondslag 

voor de assurantiebelasting. Hierdoor is over Euro 50,00 minder assurantiebelasting 

verschuldigd. Dit is een bijkomend voordeel. Korting is dus netto Euro 53,50. 

- Loonbelasting/inkomstenbelasting: geeft fiscaal geen probleem

 

Bestaande klanten ontvangen een vergoeding van €50,- euro cash. 
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- Assurantiebelasting: als de beloning kan worden gegoten in een korting op de bestaande 

verzekering dan is ook over deze premievermindering geen assurantiebelasting verschuldigd. 

Dit levert dus een extra voordeel op voor de bestaande klant. Je kunt dit assurantiebelasting 

voordeel ook laten zitten als dit uitvoeringstechnisch lastig is. 

 

- Loonbelasting/inkomstenbelasting: fiscaal is dit in beginsel een probleem. De beloning 

vormt fiscaal loon. Dit loon zal door de ontvanger moeten worden aangegeven in de 

inkomstenbelasting (tegen het gewone belastingtarief en niet tegen 7%) en OHRA dient aan de 

belastingdienst op te geven hoeveel zij aan wie heeft uitbetaald. Ten aanzien van deze 

loonbelasting bestaan de volgende oplossingen:

 

a. De bestaande klant krijgt ook dezelfde korting op zijn verzekering: dan geen 

loonbelastingprobleem mits goed verwoord. Echter, bij het aanbrengen van meerdere klanten 

is dit voor elke 2e en volgende klant een probleem omdat (fiscaal) maar 1 keer de korting kan 

worden gegeven. 

 

b. De beloning voor elke 2e en volgende nieuwe aangebrachte klant vormt een belastbaar 

voordeel in de inkomstenbelasting. Oplossing: OHRA betaalt de belasting. In de wet 

loonbelasting is een bepaling opgenomen op grond waarvan OHRA de loonbelasting voor haar 

rekening mag nemen bij bepaalde vormen van "beloning". Deze loonbelasting bedraagt 45% 

van het uitbetaalde bedrag indien de waarde minder is dan Euro 136 en 75% als de 

vergoeding meer dan Euro 136 waard is. Voorwaarde is in dit geval dan wel dat geen geld 

maar goederen worden verstrekt (bijvoorbeeld VVV-bonnen). 

Binnen het MgM-project is gekozen voor een beloning in zowel cash en door middel van 

‘bonnen’. De bestaande klant ontvangt voor de eerste persoon die een polis aflsuit €50,- cash 

op zijn rekening als vorm van premierestitutie. Voor elke 2de persoon en meer die een polissen 

aflsuit ontvangt de bestaande klant €50,- per persoon in de vorm van Iris cheques/bonnen. 

Deze bepalingen zijn ook opgenomen in de actievoorwaarden.

Voorwaarde

n

De bestaande klant ontvangt een beloning van € 50,- per nieuwe 
klant die onder de MgM-actie een autoverzekering bij OHRA afsluit. De 
beloning die wordt ontvangen voor de eerste nieuwe klant zal bestaan 
uit een korting op de bestaande autoverzekering van € 50,-. De 
beloning die wordt ontvangen voor elke 2e en volgende nieuwe klant zal 
bestaan uit een vergoeding in de vorm van VVV irischeques.

Over de (waarde van de) beloning die door OHRA wordt uitbetaald 
voor elke 2e en volgende klant zal OHRA loonbelasting afdragen. 
Hiermee hoeft de bestaande klant dit niet meer voor de 
inkomstenbelasting op te geven. 
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3. Resultaten

Op de volgende pagina’s is te zien wat de resultaten waren van de verschillende e-mails die 

zijn verstuurd. De resultaten zijn verkregen met behulp van het programma Tripolis mail 2.7 

van Veritate. In de resultaten zijn achtereenvolgens deze gegevens zichtbaar:

- Verstuurde e-mail (Recipients)

- Niet verstuurd (Not delivered)

- Ontvangen (Delivered)

- niet geopend (not opened)

- geopend en niet doorgeklikt (opened but not clicked)

- geopend en doorgeklikt (opened and clicked)

- Teruggestuurd (Bounced)

Bij deze cijfers zijn voornamelijk Delivered, not opened en opened but not clicked 

interessant. Je kunt hier uit herleiden welk percentage van de bij OHRA bekende e-

mailadressen daadwerkelijk de mail ontvangt en opent. 

Voor de A-1 en B-1 variant is ook te zien waarom sommige e-mail ge-

bounced/teruggestuurd is. De uitkomsten hiervan kunnen meegenomen worden in mogelijke 

toekomstige mailing. Ze geven een overzicht van de oorzaken van de teruggezonden e-mails. 

Adressen die dus op de een of andere manier de mail niet hebben ontvangen.

De resultaten in het kort:

-2000 e-mails verstuurd naar bestaande klanten

- 1591 ontvangers van 1ste e-mail (79.55% van 2000)

- 831 openen 1ste e-mail (41.55% van 2000)  

-208 openen na reminder (10.40% van 2000)  

-Totaal 831+208=1039 (51.95% van 2000)

-578 openen herinnering (70,66% van 818)

-5 deelnemers (0.25% van 2000)

-17 opgegeven adressen

-4 premieberekeningen

-1 polis afsluiting

De overige resultaten per e-mail en variant zijn op de volgende pagina’s uitgebreid 

beschreven. 

Hoofdstuk 3.1 behandelt de variant met het goede doel (A-1 en A-2). In 3.2 is te zien wat 
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de herinneringsmail (A-3 en B-3) voor effect had. Het ging hierbij om een reminder aan een 

ieder die een van de vier varianten (A-1, A-2, B-1 of B-2) geopend had. In 3.3 is te zien wat 

de resultaten waren van de variant zonder het goede doel (B-1 en B-2). Vanaf 3.4 t/m 3.7 

worden de verschillende mail die naar deelnemers van de actie verstuurd zijn behandeld. 

Vanwege de geringe deelname zijn de resultaten minder uitvoerig behandeld dan de initiële 

mails. 
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3.1 A-1 en A-2

A-1 1ste e-mail naar bestaande klanten met goed doel.

Recipients - Verstuurd naar 1000 klanten. 

Delivered - 831 klanten hebben de e-mail ontvangen (83.1%). 

Opened - 435 klanten hebben de e-mail geopend (43.5%) not clicked+clicked

Bounced – 169 hebben de e-mail niet ontvangen (16.9%)

Er kon door een systeemfout geen onderscheid gemaakt worden tussen opened but 

not clicked enerzijds en opened and clicked anderzijds. Clicked hield in dat de klanten 

door de e-mail via een hyperlink naar de Member-get-Member website navigeerden.

A-2 Reminder naar bestaande klanten met goed doel die 1ste e-mail niet hebben 

geopend.

Recipients - Verstuurd naar 478 klanten. 

Delivered - 452 klanten hebben de e-mail ontvangen (94.56%). 

Opened - 101 klanten hebben de e-mail geopend (21.13%) not clicked+clicked

Bounced – 26 hebben de e-mail niet ontvangen (5.44%)
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Bounced A-1

De A-1 e-mail kende veel bouncers/terug zendingen. Bijna 17% van de 

geadresseerden was niet bereikbaar via het bij OHRA bekende e-mailadres. Hieronder is 

te zien welke foutmeldingen er werden aangegeven door Tripolis mail. Opmerkelijk is dat 

in 72 van de gevallen het e-mailadres niet klopte. Bij 29 adressen werd de e-mail niet 

geaccepteerd door het desbetreffende netwerk.
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3.2 A-3 en B-3

A-3 E-mail ter herinnering aan bestaande klanten die A-1 en A-2 wel hebben 

geopend.

Recipients - Verstuurd naar 429 klanten. 

Delivered - 425 klanten hebben de e-mail ontvangen (99.07%). 

Opened - 313 klanten hebben de e-mail geopend (72.96%) not clicked+clicked

Bounced – 4 hebben de e-mail niet ontvangen (0.93%)

123



B-3 E-mail ter herinnering aan bestaande klanten die B-1 en B-2 wel hebben 

geopend.

Recipients - Verstuurd naar 389 klanten. 

Delivered - 387 klanten hebben de e-mail ontvangen (99.49%). 

Opened - 265 klanten hebben de e-mail geopend (68.12%) not clicked+clicked

Bounced – 2 hebben de e-mail niet ontvangen (0.51%)

3.3 B-1 en B-2

B-1 1ste e-mail naar bestaande klanten zonder goed doel.

Recipients - Verstuurd naar 1000 klanten. 

Delivered - 760 klanten hebben de e-mail ontvangen (76%). 

Opened - 396 klanten hebben de e-mail geopend (39.6%) not clicked+clicked

Bounced – 240 hebben de e-mail niet ontvangen (24%)

Er kon door een systeem fout geen onderscheid gemaakt worden tussen opened but 

not clicked enerzijds en opened and clicked anderzijds. Clicked hield in dat de klanten 

door de e-mail via een hyperlink naar de Member-get-Member website navigeerden.
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B-2 Reminder naar bestaande klanten zonder goed doel die 1ste e-mail niet 

hebben geopend.

Recipients - Verstuurd naar 488 klanten. 

Delivered - 451 klanten hebben de e-mail ontvangen (92.42%). 

Opened - 107 klanten hebben de e-mail geopend (21.93%) not clicked+clicked

Bounced – 37 hebben de e-mail niet ontvangen (7.58%)

Bounced B-1

De B-1 e-mail kende nog meer bouncers/terug zendingen dan de A-1 mail. 24% van 

de geadresseerden was niet bereikbaar via het bij OHRA bekende e-mailadres. Hieronder 

is te zien welke foutmeldingen er werden aangegeven door Tripolis mail. Ook hier is te 

zien dat 65 adressen niet correct waren. In 51 gevallen liet het netwerk de berichten niet 
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door. Bij deze mailing zijn er ook redelijk veel bouncers te zien door niet gedefinieerde 

fouten (27) en uitgeschakelde e-mail boxen (30)
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3.4 C-1 

De C-1 mailing was een door bestaande klanten automatisch gegenereerde interactieve e-

mail naar nieuwe klanten. Dit kon d.m.v. de MgM-website. Slechts vijf bestaande klanten 

namen deel door op de MgM-website e-mailadressen door te gegeven. Drie via de goede doel 

variant (A-1/2/3) en twee via de variant zonder goed doel (B-1/2/3). 

Deze vijf deelnemende bestaande klanten hebben samen 17 e-mailadressen ingevuld van 

mogelijke nieuwe klanten. De nieuwe klanten werd automatisch en onder naam van de 

bestaande klant de C-1 mail toegezonden. Dit gebeurde dus 17 keer.

Vier van de 17 geadresseerden voerden aan de hand van de e-mail een premieberekening 

uit en vroegen dus een polis online op.

3.5 D-1, E-1, F-1 en G-1

De e-mails D-1, E-1, F-1 en G-1 waren status e-mails naar bestaande klanten aan de hand 

van eventuele acties ondernomen door de opgegeven contacten. Van de 17 opgegeven 

adressen is niet bekend hoeveel de e-mail hebben ontvangen of hoeveel hem hebben geopend. 

Wel bekend is dat vier van de aangeschreven mogelijke nieuwe klanten een premieberekening 

hebben gemaakt aan de hand van de interactieve mailing C-1. Uiteindelijk waren er drie 

deelnemende bestaande klanten die gezamenlijk zorgden voor vier ‘premieberekenaars’. 

De initiële vijf bestaande klanten die voor adressen hadden gezorgd op de MgM-website 

ontvingen en van de volgende mailings: 

1 X D-1 Status e-mail naar bestaande klant met goed doel. Geen premieberekeningen.

2 X E-1 Status e-mail naar bestaande klant met goed doel. Wel premieberekeningen. 

1 X F-1 Status e-mail naar bestaande klant. Geen goed doel. Wel premieberekeningen.

1 X G-1 Status e-mail naar bestaande klant. Geen goed doel. Geen premieberekeningen.

In één van de E-1 mailings moest worden aangegeven dat de bestaande klant voor 2 

‘premie-berekenaars’ had gezorgd. 
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3.6 H-1 en I-1

De bestaande klanten die de E-1 of de F-1 mail hadden ontvangen en dus 

‘premieberekenaars’ hadden, moesten ten slotte nog worden geïnformeerd of de opgegeven 

personen uiteindelijk ook een polis hadden afgesloten. De drie bestaande klanten ontvingen 

één van de volgende e-mails:

1 X H-1 Status e-mail naar bestaande klant met goed doel/geen goed doel. Met afgesloten 

polissen.

2 X I-1 Status e-mail naar bestaande klant met goed doel/geen goed doel. Geen afgesloten 

polissen. 

3.7 J-1 

De nieuwe klanten ontvingen een mail wanneer die een autoverzekering had afgesloten. En 

dus €50,- ontvangen. Omdat slechts één persoon een polis afsloot is er ook maar één e-mail 

verstuurd. 

1 X J-1 E-ail naar nieuwe klant die autoverzekering heeft afgesloten. En dus €50,- krijgt. 

128



4 Afsluiting

4.1 Conclusie

OHRA verstuurde een mailing naar 2000 bestaande OHRA klanten. De verwachting was dat 

5% van de klanten zou besluiten deel te nemen aan de actie. Deze 100 deelnemers moesten 

zorgen voor ieders 10 e-mailadressen van mogelijke nieuwe klanten op de MgM-website. 

Van de 1000 ge-e-mailde mogelijke nieuwe klanten werd verwacht dat 50% de inhoud zou 

scannen en besluiten de premievariabelen in te vullen aan de hand van de interactieve e-mail. 

500 mensen zouden dus een premieberekening uitvoeren. 

Deze mailing moest voor een conversie van 5% zorgen. Aan de hand van deze doelstelling 

zouden 25 van de ge-e-mailde mogelijke nieuwe klanten besluiten een polis af te sluiten. 

Uit de resultaten is te herleiden dat geen van de bovenstaande verwachtingen is 

uitgekomen. In eerste instantie was er bij de bovenstaande verwachtingen geen rekening 

gehouden met een hoog aantal bouncers (terugzendingen). De A-1 e-mail en de B-1 e-mail 

kenden respectievelijk 17% en 24% bouncers (aantal bouncers 409 op totaal van 2000). Dit 

zijn waarden die bovengemiddeld liggen in vergelijking met andere OHRA mailings. Hierdoor 

kwam het aantal ontvangers op 1591 te liggen. Kijkend naar de oorzaken van het hoge aantal 

bouncers is te zien dat veel van de e-mail adressen verkeerd waren. De A-1 en B-1 mailing 

hadden samen 137 (6,9% van 2000) verkeerde e-mailadressen. 80 (4%) e-mailadressen 

accepteerden de e-mail niet vanwege de inhoud, opzet of subject. 

Bij A-2 en B-2 mailing waarbij 966 mensen werden ge-e-maild die de eerste mailing niet 

hadden geopend of waarbij het adres een bounce veroorzaakte, lag het aantal bouncers lager. 

Het aantal bouncers bedroeg gezamenlijk 63 (6,5% van 966). Dit kan hebben gelegen aan de 

verschillende subjects die gebruikt zijn voor de 1ste en 2de mailing. Bij A-2 en B-2 werd de e-

mail uiteindelijk geopend door 208 mensen. Van het totaal van 2000 betekent dat ruim 10% 

de e-mail alsnog te zien krijgt. Hieruit kun je concluderen dat het sturen van een reminder na 

één week een goede optie is om meer mensen de e-mail te laten openen. Het gebruiken van 

meerdere subjects is gewenst en vergroot de kans dat een e-mail aankomt en gelezen wordt. 

De herinnering twee dagen voor het sluiten van de actie heeft geen extra deelnemers 

opgeleverd. Je kunt je afvragen of het nuttig is om zo’n herinnering te sturen. Wanneer de 

actie succesvol is kan het echter nuttig zijn mensen nog wat extra adressen te laten invoeren.

Er is bij het opstellen van de verwachtingen geen onderscheid gemaakt tussen mensen die 

de e-mail ontvangen en mensen die de e-mail openen. Na verschillende mailings hebben 

uiteindelijk 1039 van de 2000 (51.95%) ge-e-mailden de e-mail ook daadwerkelijk geopend. 

Dit is een gemiddeld cijfer voor mailings van OHRA. Als je kijkt naar hoeveel van de 

ontvangers de e-mail hebben geopend dan is dat 1039 van 1591 (65,3%). Bij de opstelling 

van de verwachtingen is echter geen rekening gehouden met het openen of niet openen. De 
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verwachtingen zijn hierdoor ook wat hoog geschat. De verwachting dat 5% van de 2000 ge-e-

mailden zou deelnemen zou dan ook gericht moeten zijn op degenen die hebben geopend. 

Desondanks was de deelname zeer laag te noemen. 

Door de lage deelname vielen de resultaten van de rest van het project ook tegen. Weinig 

opgegeven adressen, weinig premieberekeningen en slechts 1 afgesloten polis. Als er eenmaal 

werd deelgenomen zijn de resultaten nog enigszins naar verwachting, maar het grootste 

probleem schuilt hem in het overhalen van klanten om aan de actie deel te nemen. 

Vijf deelnemers leverden 17 e-mailadressen van mogelijke nieuwe klanten. Het geringe 

aantal deelnemers maakt het lastig een beeld te kunnen geven van het gemiddelde aantal e-

mailadressen per deelnemer. Opvallend is dat maar één van de deelnemers daadwerkelijk alle 

10 de invulvelden benutte voor e-mailadressen. De verwachting dat elke deelnemer 10 e-

mailadressen zou invullen was te hoog geschat. De opdracht voor de deelnemers om 10 

adressen op te zoeken is te lastig en ingewikkeld. De deelnemer moet immers van de MgM-

website af om de adressen te achterhalen. Misschien is het te veel werk om via andere 

bronnen (e-mail inbox, Outlook, adressen-bestanden) gegevens te verzamelen voor de actie. 

Van de 17 opgegeven adressen reageerden er vier door een premieberekening uit te 

voeren. Dit is niet de geschatte 500. Van de ge-e-mailde nieuwe klanten zou 50% en 

berekening maken online. Met deze vier kom je op een percentage van ongeveer 24%. Het is 

niet het gewenste resultaat, maar er worden wel degelijk berekeningen uitgevoerd. Omdat er 

slechts 17 adressen benaderd konden worden geeft het cijfer echter geen goed beeld van 

hoeveel berekeningen er gemaakt zouden worden bij een grotere oplage.

De geringe resultaten over de hele linie maken het moeilijk schattingen te maken van 

mogelijke resultaten bij grotere mailings. Vooral de deelname blijft sterk achter bij de 

verwachtingen.

De actie was mogelijk niet aantrekkelijk genoeg voor OHRA klanten. Om te kunnen 

achterhalen waar het probleem lag is er besloten klanten die niet wilden deelnemen na te 

bellen. Aan de hand van een enquête werden enkele vragen gesteld. De opzet en uitkomsten 

van deze enquête zijn te lezen in 4.2.1.
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4.2 Adviezen

De resultaten vielen erg tegen en de verwachtingen konden niet worden waargemaakt. Aan 

de hand van de bevindingen tijdens het testproces van Member-get-Member zijn er vanuit 

Marketing Services en Veritate verschillende adviezen gekomen om de actie bij een vervolg tot 

een succes te kunnen maken (zie 4.2.2). Allereerst is er door de stagiair een enquête 

gehouden onder de niet deelnemende klanten. Dit was om inzicht te krijgen in de voornaamste 

redenen om niet deel te nemen. Daarna zijn er namens de stagiair enkele opmerkingen 

geplaatst en zijn er sommige ideeën geopperd voor een mogelijk vervolg van de actie (zie 

4.2.1).

 

4.2.1 Enquête, adviezen en opmerkingen van stagiar (Nicolas Monopoli) Universiteit 

Utrecht en OHRA

Enquête

Naar aanleiding van de slechte resultaten is er besloten klanten na te bellen over de actie. 

Het belangrijkste doel was om te kunnen achterhalen wat de reden was voor de beperkte 

deelname aan de MgM-actie. De geselecteerde klanten hadden allen niet deelgenomen aan de 

actie. Voor de twee versies zijn er verschillende vragenlijsten gemaakt. Deze waren overigens 

op veel punten hetzelfde. Voor versie A met het goede doel zijn vraag 7, 8 en 9 toegevoegd. 

De B-versie had deze vragen niet.

Er waren voor elke versie 16 mensen at random geselecteerd uit de 1591 personen die een 

van de initiële e-mails hadden ontvangen. De man/vrouw verhouding was in beide selectie in 

evenwicht. 

De vragenlijst zag er als volgt uit:

Enquête

:

OHRA heeft u de afgelopen dagen een uniek aanbod gedaan per e-
mail waarmee u €50,- kon verdienen. Het ging daarbij om het 
afsluiten van autoverzekeringen. We zijn bezig met een onderzoek 
waarbij we graag u mening over deze e-mail zouden willen weten. 
Zou ik u daar nu wat vragen over mogen stellen? (Kan ik u op een 
later tijdstip over terugbellen?)

01.Heeft u in de afgelopen 2 weken e-mail ontvangen van OHRA?
Nee: Heeft u uw inbox geopend de laatste 2 weken? Spamfilter? Niets 
ontvangen? Klaar

Ja: Ga naar vraag 02
02.Heeft u deze e-mail geopend?

Nee: Wat was hiervoor de reden? Klaar
Ja: Ga naar vraag 03

03.Heeft u deze e-mail gelezen?
Nee: Wat was hiervoor de reden? Klaar
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(A-

versie):

(A-

versie):

(A-

versie):

(A-

versie):

Ja: Ga naar vraag 04
04.Kunt u kort aangeven waar deze e-mail over ging?
Nee: Het betrof een actie waarbij u als klant van OHRA beloond wordt voor 
het aanbrengen van nieuwe klanten. Wanneer een van u vrienden, 
kennissen of collega’s via u een autoverzekering zou afsluiten, zou u 
beiden €50,- verdienen.

Ja: …
05.Was de actie duidelijk na het lezen van de e-mail?
Nee: Kunt u aangeven wat niet duidelijk was? (hele opzet, 
actievoorwaarden, beloning, opgave, verzending, goed doel, 
anders:namelijk………………
Ja: Ga naar vraag 06
06. Kunt u aangeven wat voor u de voornaamste reden was om niet deel 
te nemen aan de actie?

Bij de actie werd €1,- uitgekeerd aan Stichting Bio-
Kinderrevalidatie voor elke nieuwe klant die een premieberekening 
uitvoerde voor een autoverzekering.

07.Vond u het gepast dat OHRA een goed doel inzet in een dergelijke 
wervingsactie?

Nee: Waarom niet?
Ja: Ga naar vraag 08

08.Was de vergoeding aan het goede doel een reden om verder te lezen 
wat de actie inhield?

Nee: Kunt aangeven waarom?
Ja: Ga naar vraag 09

09.Wat vond u van de vergoeding aan Bio-Kinderrevalidatie (het goede 
doel) per aangebrachte klant? (€1,- per uitgevoerde premieberekening)
Te hoog

Hoog
Voldoende
Laag
Te laag

Bij de actie kon u en de aangebrachte nieuwe klant €50,- verdienen 
als er een autoverzekering werd afgesloten.

10.Wat vond u van de beloning aan u voor het aanbrengen van een nieuwe 
klant?

Te hoog
Hoog

Voldoende
Laag
Te laag

11.Wat vond u van de beloning aan de nieuwe klant?
(€50,- voor de nieuwe klant)

Te hoog
Hoog

Voldoende
Laag
Te laag

12.Hadden de verhoudingen anders moeten liggen dan beide €50,- ?
Nee: Vond u de gelijke verdeling juist eerlijk?
Ja: Kunt u aangeven hoe die zouden moeten zijn?

13.Had de beloning voor het aanbrengen van nieuwe klanten ook gestort 
moeten worden aan het goede doel?
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Nee: Kunt u aangeven waarom?
Ja: Kunt u aangeven waarom?

14.Heeft u de actievoorwaarden gelezen?
Nee: Waarom niet? (lees ik nooit, niet gezien, te lang, te uitgebreid)
Ja: Ga naar vraag 15

15.Waren de actievoorwaarden duidelijk?
Nee: Wat was niet duidelijk?
Ja:

De vragenlijst bleek achteraf te lang. Tijdens de gesprekken is de volgorde van de 

vragenlijst losgelaten en is gekozen een gesprek te voeren over MgM met de klanten. De 

belangrijkste punten die naar voren kwamen waren of ze de e-mail gelezen/geopend hadden 

en waarom ze besloten niet deel te nemen aan de actie. Dit komt in de enquête overeen met 

vraag 1 t/m 6. De bevindingen van de gesprekken zijn hieronder beknopt weergegeven. Te 

zien is wie telefonisch bereikbaar waren, deze persoon zijn klantnummer, of deze persoon de 

e-mail had geopend en waarom de persoon niet had deelgenomen aan de actie.
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Resultaten Enquête versie A

Mvr. Ekkels (5661759) Geopend – Had geen zin in de actie uit te voeren en zou niet weten wie 

een autoverzekering nodig heeft.

Mvr. Van der Hoorn (5730925) Geopend – Had geen tijd

Mr. Maessen (5660277) Geopend – Geen idee wie het nodig heeft

Mvr. Jansen (752329) Niet geopend – Dacht dat het reclame was

Mr. Geenen (4824874) Geopend – Tijdgebrek

Mr. Santen (813591) Niet geopend – Vanwege verblijf in het buitenland 

Resultaten Enquête versie B

Mr. Donker (73997) Geopend - Meneer was al bezig met het nemen van een autoverzekering

Mvr. Abbriata (433390) Niet geopend - Mevrouw heeft daar geen zin in

Mr. Duindams (485897) Geopend – Iedereen heeft toch al een autoverzekering

Mr. Gerritsen (684715) Geopend – Meneer heeft geen zin om voor €50,- de boel in te gaan 

lichten voor OHRA. Waarom geld en geen producten.

Mr. Tuenter (228373) Niet geopend – Was op vakantie. Geen tijd.

Mr. Roelen (786774) Geopend – Zijn vrienden en kenissen hebben allemaal al een 

autoverzekering

Mr. Monster (850367) Niet geopend – Geen interesse

Van de selectie van 32 waren er 13 bereikbaar voor commentaar. 6 in de A-versie en 7 in de 

B-versie. Van deze 13 hadden er 8 de e-mail geopend.

Uit de resultaten van de verschillende mailings was al te zien dat ongeveer 52% van de ge-

e-mailden de uitnodigings-e-mail openden. Dit komt ongeveer overeen met de resultaten van 

de enquête (8 geopend, 5 niet geopend). 

Uit de gesprekken kwamen o.a. zaken naar voren die voor aanvang van de test al waren 

voorspeld. Zo was al voorspeld dat mensen geen tijd of geen zin zouden hebben om deel te 

nemen aan de actie. Ontvangers zouden de e-mail als spam of reclame kunnen zien en direct 

verwijderen. En mensen zouden niet voor OHRA aan de slag willen als ‘bemiddelaar’ en 

verzekeringen slijten aan hun vrienden, familie of kennissen. 

Wat opmerkelijk en interessant was aan de enquête was dat bestaande klanten aangaven 

dat ze niemand kenden die een autoverzekering nodig had. Drie mensen gaven dit aan. In de 

communicatie naar de klanten was niet duidelijk gemaakt dat je eenvoudig kunt overstappen 

van verzekeraar. OHRA kan dit voor nieuwe klanten regelen en geeft op haar website ook aan 

op welke momenten je kunt opzeggen bij je huidige verzekeraar. 

In een eventuele vervolgtest zou kunnen worden gekeken of in de communicatie naar zowel 

de bestaande klanten als de aangebrachte personen duidelijker moet worden gemaakt dat je 
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kunt overstappen van verzekering. Vanwege de recente ontwikkelingen in de zorgsector zijn 

mensen wel steeds vertrouwder geraakt met het overstappen van verzekeraar. Hierop zou je 

ook binnen de autoverzekeringsmarkt kunnen inspringen. Bij de drie personen die aangaven 

niemand te kennen die een autoverzekering nodig hadden heerste ook het gevoel dat een 

autoverzekering verbonden is aan de auto die je hebt verzekerd. Pas bij aanschaf van een 

andere auto ga je kijken naar een nieuwe verzekering.
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Adviezen, opmerkingen en ideeën 

Het aantal bouncers in de eerste mailing was opmerkelijk te noemen. Het aantal bouncers 

was 409 (20,5%) op een totaal van 2000. Veel van deze bouncers waren toe te schrijven aan 

foutieve e-mail-adressen(137 = 6,9% van 2000). Met de komst van ‘Mijn OHRA’ zal klanten 

gevraagd moeten worden of hun e-mailadres correct is. Dit zou misschien ook jaarlijks 

gevraagd kunnen worden of op het moment dat er zich andere mutaties voordoen bij de 

klantgegevens. Klanten denken vaak wel aan het laten veranderen van n.a.w. gegevens, maar 

denken misschien niet aan het laten veranderen van het e-mailadres bij wisseling van baan of 

provider.

Tijdens het opstarten van de test kwamen veel juridische en fiscale zaken aan het licht. Dat 

de beloning voor elke 2e en volgende nieuwe aangebrachte klant een mogelijk belastbaar 

voordeel zou leveren was weliswaar aangekaart, maar had misschien van te voren beter 

uitgezocht kunnen worden. In de wet loonbelasting is een bepaling opgenomen op grond 

waarvan OHRA de loonbelasting voor haar rekening moet nemen bij bepaalde vormen van 

"beloning". Deze loonbelasting bedraagt 45% van het uitbetaalde bedrag indien de waarde 

minder is dan Euro 136 en 75% als de vergoeding meer dan Euro 136 waard is. 

Als dit in een eerder stadium uitgezocht was kon daar rekening mee worden gehouden in de 

beloning naar klanten toe. Bijvoorbeeld dat de beloningen niet boven de €136,- zouden 

uitkomen. Uiteraard is het juist de bedoeling van een test om zulke zaken uit te zoeken. In een 

vervolg test zou nog beter moeten worden bekeken wat mogelijk is als financiële instelling in 

member-get-member projecten.

Tijdens het uitvoeren van de test liep een andere actie bij OHRA. Het superaanbod bood 

klanten €100,- premiekorting bij het afsluiten van een autoverzekering. Omdat de MgM-actie 

ook op de OHRA website zelf draaide, bestond er een kans dat klanten die uit nieuwsgierigheid 

op de website verder zouden surfen het superaanbod tegen zouden komen.  Hierdoor bestaat 

er een kans dat je de klant aan een andere actie kwijtraakt of in de war raakt. Het is dus 

wenselijk dat er geen gelijksoortige acties lopen voor hetzelfde product. Dit lijdt alleen tot 

verwarring.

De verwachting dat elke deelnemer 10 e-mailadressen zou leveren werd door meerdere 

mensen binnen OHRA en bij Veritate als ambitieus gezien. Een paar adressen zou realistischer 

zijn. Waanneer meer ingespeeld zou worden op virale marketing binnen netwerken als Hyves 

of MSN met slechts het doorsturen van een bericht, zou die ambitie eerder behaald kunnen 

worden. 

Ideeën hierover worden op de volgende pagina kort toegelicht en geïllustreerd:
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Binnen bijvoorbeeld een programma als Hotmail of G-mail en veel andere e-mail providers 

kan eenvoudig een bericht worden gestuurd naar al je contacten. Hierop zou kunnen worden 

ingesprongen door een eenvoudig mail samen te stellen die enkele en alleen doorgestuurd 

hoeft te worden.

Ook binnen een vrienden-netwerkdienst als Hyves bestaat de mogelijkheid eenvoudig iets 

door te sturen naar al je contacten. Hier kan eenvoudig d.m.v een lijst iedereen aangevinkt 

worden waarnaar hetzelfde bericht gestuurd wordt.
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4.2.2 Advies en opmerkingen vanuit Marketing Services

Vanuit Marketing Services (marketing afdeling bij OHRA) kwamen verschillende 

opmerkingen. Het MgM project kende naar hun mening heel veel eisen. Het idee wat door 

PPM&B (Product Portfolio Managment & Beleid) was bedacht kende een vrij vast stramien. Er 

kon weinig worden geschoven in de opdracht. Marketing Services had graag eerder willen 

aanhaken. Het nieuwe Internet team en de externe partij zouden bij vervolgprojecten ook in 

een eerder stadium bij de test betrokken moeten worden.

Ondanks het advies om de actie te herzien en in een andere opzet te testen werd toch 

vastgehouden aan het oorspronkelijke idee. Ook het advies van Veritate om meer een 

spelelement in de actie op te nemen werd genegeerd. Zowel Marketing als Veritate vonden het 

niet aantrekkelijk genoeg om slechts geld aan te bieden aan klanten. Hierdoor was er volgens 

hun weinig animo voor de actie.

Het juridische en fiscale gedeelte had beter uitgezocht moeten worden. Het nam namelijk 

veel tijd in beslag om uit te zoeken wat mogelijk was binnen de test. Ook het accorderen van 

de test liet lang op zich wachten.

De actie werd getest op een vrij kostbaar product. De autoverkeringen zijn in som veel 

hoger dan bijvoorbeeld permanente reis verzekering, woonverzekering of rechtbijstand. Door 

de lagere prijs zou het misschien voor nieuwe klanten niet zo’n grote stap zijn om een 

verzekering af te sluiten. De drempel met OHRA kennis te maken zou dan veel lager liggen.

Het technische proces is niet uitvoerig getest door gebrek aan deelname. Kan Veritate 

namelijk de garantie geven dat wanner het project uitgerold zou worden er ook genoeg 

capaciteit bij hun beschikbaar zou zijn. Veritate had op sommige punten meer mee moeten 

denken en makkelijker kleine aanpassingen doorvoeren. Het was aan OHRA om kleine fouten 

eruit te filteren en uitvoerig te testen.

Het moment waarop de actie had misschien beter getimed moeten worden. Van sommige 

verzekeraars is bekend wanneer ze hun autoverzekeringen prolongeren. Via Mail Media kunnen 

dergelijke gegevens opgekocht worden. Een vooronderzoek hierna zou inzicht kunnen geven in 

hoe de actie nog meer toegespitst worden op de doelgroep.
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5. Gegevens betrokkenen

Stagiair

Nicolas Ivano Monopoli

e-mail: nicolas@monopoli.nl

Stagebegeleider OHRA

Peter Eikelboom

Rijksweg West 2

6803 BD Arnhem

e-mail: p.eikelboom@ohra.nl

Stagebegeleider Universiteit Utrecht

Imar de Vries

Muntstaart 2a, 

3512 EV Utrecht

e-mail: Imar.deVries@let.uu.nl

139

mailto:Imar.deVries@let.uu.nl
mailto:p.eikelboom@ohra.nl
mailto:nicolas@monopoli.nl

	Inhoudsopgave
	Stageonderzoek OHRA Member-get-Member
	Inhoudsopgave
	1.Inleiding

