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EDITO 

Al minstens 5 jaar voorspellen sommige “marcom”-specialisten (wat staat voor 

marketing en communicatie) aan het begin van het jaar dat de komende twaalf 

maanden het “mobiele jaar” zullen worden. Zij bedoelen daarmee het jaar waarin de 

reclameboodschappen via gsm en/of smartphone werkelijk de markt(en) zullen 

overmeesteren en een groot stuk van de taart van de reclame-evenementen zullen 

veroveren. Het dient gezegd dat de gsm-markt theoretisch meer dan 100% van het 

aantal volwassenen in België covert. Zij zijn “24/7” aanwezig, met andere woorden: 

een meerderheid van de gebruikers neemt de gsm zelfs mee in de slaap- of 

badkamer en is dus nagenoeg continu aanwezig. Kortom, dit is in principe het 

gedroomde massamedium. 

Helaas zijn de zaken niet zo eenvoudig. Reeds in 2008 (een van die 

jaren die als “mobiel jaar” werd aangekondigd…) kwamen we in onze 

studie SpaceWatcher tot de vaststelling dat een kleine minderheid van 

de gsm-gebruikers – minder dan 20%, zelfs voor de sms’en – 

voorstander was van reclame op hun gsm-scherm.  

In werkelijkheid blijkt dat de gsm voor de gsm-gebruikers - en vooral 

voor de smartphonegebruikers, zoals wij verderop zullen zien – geen 

medium is zoals de andere. Voor de gemiddelde gebruiker behoort zijn 

mobiele telefoon duidelijk tot diens privésfeer. En dus zijn de 

“engagementsregels” ervoor volkomen specifiek.   

Er zal per slot van rekening geen “mobiel jaar” komen als wij er een vorm van 

massacommunicatie van maken die in een richting verloopt en repetitief is. De 

toekomst bij smartphones en andere gsm’s wordt waarschijnlijk een op het individu 

afgestemde communicatie, vaak met geolocalisatie en altijd met “opt-in”. Op de 

volgende bladzijden ontdekt u trouwens concrete en bestaande voorbeelden van wat 

bepaalde merken hebben kunnen verwezenlijken aan mobiele applicaties. Geen 

reclamecampagnes in de klassieke zin, maar verwezenlijkingen waarmee de merken 

een nauwe en soms duurzame aanwezigheid kunnen hebben met sommige van hun 

gebruikers. 
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« ME, MY PHONE & BRANDS » 

Tijdens recente sessies van SpaceWatcher Breakfast kregen klanten van 

Space een exclusieve kwalitatieve studie voorgesteld die de geheimen van 

een geslaagde applicatie voor de merken ontsluiert. Als uitgangspunt 

gebruikten wij de manier waarop de consument de smartphone gebruikt in 

zijn dagelijkse bezigheden.  

 

In een 

notendop 

  

• De smartphone, dit wil zeggen de mobiele telefoon 

met een internetaansluiting en die een “operating 

system” gebruikt, kan een belangrijke plaats innemen in 

het leven van consumenten… 

• … maar mannen en vrouwen hebben er niet 

noodzakelijk dezelfde opvatting over: meer op het nuttige 

gebruik gericht bij mevrouw, meer speels en 

“technofreak” bij meneer. 

• Alle indicatoren stemmen overeen: ongeacht de 

mate waarin hij wordt gebruikt of waarin men erbij 

betrokken is, wordt de smartphone beschouwd als een 

privé en uitermate persoonlijk voorwerp. 

• De merken zijn er bijgevolg niet meteen welkom: 

zij moeten overtuigen met hun goede bedoelingen, zoals 

bij een gesprek tussen mensen. 

• Er bestaan evenwel al voorbeelden van geslaagde, 

gewaardeerde en min of meer duurzame applicaties. Zij 

verlenen de merken die deze hebben ontworpen een 

waardevolle relevantie en nabijheidgevoel met hun 

gebruikers. 
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De smartphone, dat is… 

… iets meer dan een kwart van de Belgische bevolking: in maart 2011 

verklaart 28% van de surfers van 18 jaar en ouder dat zij er een in hun 

bezit hebben (bron: OPA, Mobile study). 

 

… een veeleer jong publiek: 56% is jonger dan 35 jaar en slechts 5% 

behoort tot de ouderencategorie (bron: OPA Mobile). Een Rossel-studie 

van september 2010 kent hen een “witteboordenprofiel” toe, met een 

hoger opleidingsniveau en een veeleer stedelijke woonomgeving. Eigenlijk 

een profiel dat lijkt op dat van de bioscoop, ook al is het duidelijk 

mannelijker van aard (de online uitgevoerde OPA-studie telt slechts 33% 

vrouwelijke gebruikers).  

 

… een toestel dat in de loop van de dag op een redelijk gelijkmatige 

manier wordt gebruikt:
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... een markt die gedomineerd wordt door Apple dat meer dan 400.000 

applicaties aanbiedt op zijn Appstore, veel meer dus dan de 200.000 op 

de Android Market van Google (bron: Mobile white paper, Rossel, 

september 2010). Door de samenwerking met Nokia/Microsoft mogen wij 

verwachten dat het aandeel van Windows mobile tegen volgend jaar zal 

stijgen. 

Kortom, het universum van de 
smartphone is een reeks – soms 
indrukwekkende – cijfers. Het is 
eveneens een mogelijk interessant 
domein voor de merken en 
adverteerders. Maar gaat het wel 
om een reclamemedium als de 
andere? En welke 
engagementsregels zijn er vanuit 
het standpunt van de gebruiker? 

 
 
Space wou dat te weten komen 
door grondig te bestuderen hoe 
mensen hun smartphones in het 
dagelijkse leven gebruiken. En 
meteen ook te bepalen welke plaats 
de merken innemen en vooral dan 
de applicaties die zij binnen hun 
marketingstrategieën kunnen 
voorstellen.. 

Kwalitatief en gericht op de vaste gebruikers 

 
In februari 2011 liet Space een kwalitatieve studie over de 

smartphonegebruikers uitvoeren door het instituut Egerie. 

Dit waren de doelstellingen die 
werden nagestreefd: 

• De manier begrijpen waarop 
de consumenten zich hun 
smartphone eigen hebben 
gemaakt 

• De rol van het mobiele 
internet en van de applicaties 
begrijpen bij het zich eigen 
maken van de smartphone 

• De plaats bepalen die de 
merken kunnen innemen 
binnen het universum van de 
smartphones 

• Voor de merken de 
prestatievoorwaarden in dit 
speciale universum 
identificeren. 

 

 
 
 
 
 
 
De studie bestond uit 4 
discussiegroepen van elk 8 
personen, die in sessies van 3 uur 
bijeenkwamen in Brussel (voor de 
Franstaligen) en Antwerpen (voor 
de Nederlandstaligen). De 
deelnemers werden eveneens 
ingedeeld in “jonger dan 30 jaar” 
en “30 jaar en ouder”. Enkel de 
personen die sinds minstens één 
jaar hun smartphone bezaten, 
werden weerhouden.  
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Ernst of fun, maar altijd aanwezig 

Uit deze discussies blijkt dat de smartphone twee grote gebruiksregisters 

omvat: 

De “smart coach”: voor de 
gebruikers bevordert hij de sociale 
relaties (met inbegrip van de 
makkelijke toegang tot sociale 
netwerken, genre Facebook), 
vergemakkelijkt hij het tijdsbeheer 
en helpt hij ook om op een 
intelligentere manier aankopen te 
doen (via de functies van 
geolocalisatie, maar ook de toegang 
tot internet en vergelijkende 
websites).   
“Mijn smartphone is een beetje 
mijn geheugen, het is een 

aanhangsel van mijn intelligentie”, 
verklaart een respondent. 

 
 

 
Dankzij de “babysitter” worden 
alle stille momenten gevuld en 
wordt verveling verjaagd. Dit is –in 
het bijzonder- de taal van de 
spelapplicaties of gewoon de 
“minder ernstige” applicaties.  
“Het is 50% fun EN 50% 
functioneel maar 100 % nuttig, ook 
al zijn er een massa spelletjes en 
trucs die nergens toe dienen, 
behalve voor ‘entertainment ”. 
De functie “babysitter” dient 
duidelijk om kinderen bezig te 
houden op stille momenten: de 
ouders geven hun toestel aan hun 
kinderen om –vooral dankzij de 
spelletjes- gedwongen periodes van 
inactiviteit te vullen (wachtkamers, 
restaurant, enz). Maar ook de 
volwassenen zijn erbij betrokken: in 
dat geval twisten spelapplicaties 
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met bijvoorbeeld het raadplegen 
van nieuws. Kortom, een identieke 
applicatie kan, naargelang de 
gebruiksmomenten, een ander 
gebruiksregister hebben. 
In ieder geval blijkt de smartphone een mogelijke partner te zijn bij alle 

aspecten van het dagelijkse leven. 

Zeg mij hoe je hem gebruikt en ik zeg je wie je 

bent 

Niet alle gebruikers gebruiken hun toestel op dezelfde manier. De studie 

telt drie categorieën van personen, naargelang van de manier waarop zij 

de intelligente telefoon gebruiken en zich eigen maken. 

1. De smartphone als 
werkmiddel. Hier gaat het 
om nieuwe of weinig 
betrokken gebruikers, maar 
ook om personen die het 
toestel willen herleiden tot 
enkel zijn functionele 
aspecten. Zij verkiezen de 
basisdiensten, de eenvoudige 
applicaties en gebruiken de 
smartphone hoofdzakelijk… 
als een telefoon! Deze 
personen hebben vaak een 
toestel in het kader van een 
abonnement voor hun job en 
de smartphone wordt hier 
gewoon als nuttig gezien. 
Vrouwen behoren ook veeleer 
tot dit gebruikstype. 
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2. De geïntegreerde 
smartphone: in deze fase is 
het toestel werkelijk 
geïntegreerd in de 
levensgewoonten, maar de 
persoon wil toch de controle 
erover behouden. De nuttige 
applicaties sluiten zeer nauw 
aan bij het gebruik dat meer 
voor de “fun” is. De 
gebruikers in deze situatie 
hebben het evenwel moeilijk 
om het evenwicht te 
behouden tussen beroeps- en 
privéleven. Hier kan de 
smartphone soms stress 
veroorzaken. Zowel mannen 
als vrouwen behoren tot deze 
gebruikersgroep. 

 

3. De smartphone als “deel van 
mijzelf “: een minderheid 
van de personen uit de studie 
(veeleer Nederlandstaligen 
en/of eigenaars van Iphones) 
zien de smartphone als een 
natuurlijk verlengstuk van 
hun gevoelswereld. Er wordt 
voor alle 
levensomstandigheden een 
beroep gedaan op de 
applicaties, ook al zullen deze 
ook “verdwijnen”. Een 
respondent in deze categorie 
legt uit dat hij bij de 
zoektocht naar een huis een 
“kompas”-applicatie had 
gedownload waarmee hij de 
oriëntering kon nagaan van 
de huizen en appartementen 
die hij bezocht. Bij deze 
personen bevindt men zich 
met de smartphone in het 
register “alles is mogelijk”. 
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De manier waarop mannen en vrouwen omgaan met de “intelligente 

telefoon” is ook anders1. 

 

 
Vrouwen integreren de smartphone 
als een hulpmiddel bij het 
multitasken. Zij gebruiken hem 
vanzelfsprekend het vaakst om “de 
kinderen bezig te houden” (zie 
hierboven).  
Hun aanpak is vaak meer 
gebruiksgericht en rationeel. 
Zij hebben aandacht voor de 
betrouwbaarheid van het toestel, 
maar zijn minder bedreven in de 
techniek” 
 

“I-OS”, “Androïd”, “Symbian”: 
mannen zijn beter op de hoogte 
van de technische aspecten en 
meer bepaald van het operating 
system van hun toestel. Over het 
algemeen zijn zij meer betrokken 
bij en gehecht aan hun “device”… 
Maar zij gebruiken ook vaker de 
“fun”- of de spelapplicaties! 

 
 

  

                                    
1
 Zie hieromtrent een vrij ludieke vergelijking: http://www.w3sh.com/wordpress/wp-

content/uploads/2011/09/girls-vs-boys-application-infographie.jpg 
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De merken moeten om toegang verzoeken 

Eén element heeft iedereen gemeen: in eender welke gebruiksfase 

behoort de smartphone voor nagenoeg alle gebruikers tot het strikt 

vertrouwelijke register (dit wil zeggen dat men het persoonlijke heeft 

overschreden). De respondenten zien de smartphone als “Me, myself and 

I”. Het toestel ligt op het nachtkastje en “de eerste mail van de ochtend 

heeft [voor sommigen] de plaats ingenomen van de eerste sigaret”. 

Dankzij de instellingen naar ieders persoonlijke wensen en de applicaties 

is geen enkel smartphonescherm trouwens werkelijk identiek: elk scherm 

geeft de levensstijl, de mate van het eigen maken en de persoonlijkheid 

van de gebruiker weer. Gezien de roterende applicaties kan het scherm 

zelfs veranderen naargelang de periode van het jaar. 
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Dit houdt in dat merken niet 
automatisch welkom zijn.  
Hun eventuele aanwezigheid werd 
niet spontaan vernoemd in de 
verschillende discussiegroepen. 
Egerie moest zelf het thema 
aankaarten om te ontdekken dat er 
een vrij algemeen wantrouwen 
heerst tegenover applicaties die 
door adverteerders en hun merken 
worden aangeboden. Dit is redelijk 
logisch gezien de strikt persoonlijke 
aard van het toestel. De 
ondervraagde personen verwerpen 
categoriek een aanpak, van het 
genre reclame, die binnendringt in 
hun privésfeer. 

 
 
 
 
Als de merken zich meester willen 
maken van het universum van de 
smartphone, dan moeten zij voor 
elk nieuw aanbod om “de opt-in” 
verzoeken. De consument wil 
absoluut dat de keuze om een merk 
toe te laten op zijn smartphone, 
met andere woorden binnen te 
laten in zijn privésfeer, een keuze is 
die hij in handen blijft houden. Het 
merk sluit hier aan bij een face-to-
faceverhouding die aan speciale 
voorschriften moet voldoen en die 
vrij dicht aanleunt bij deze die het 
gesprek tussen mensen beheersen. 

 

Is de toegang tot de smartphone bijgevolg onmogelijk? Neen, want er 

bestaan immers al voorbeelden van. 

Voor de merken die willen doordringen tot het universum van de 

smartphone, liggen drie mogelijke routes open: 

• Het aanbieden van een relevante expertise ten opzichte van de 
consument, die nuttig en gerechtvaardigd is ten aanzien van 
het universum of het aanbod van van het merk. Dit zijn 
bijvoorbeeld de applicatie die Nike aanbiedt om joggers te helpen, 
de applicatie van Virgin die reizigers helpt hun vliegangst te 
overwinnen of ook nog “de ongevallenassistent” van de Franse 
verzekeringsmaatschappij MAAF. 
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• Een heel eenvoudige ludieke applicatie die evenwel liefst verband 
houdt met het universum van het merk en waarmee het merk 
zijn nabijheid tot zijn gebruikers zal versterken. Bestaande 
voorbeelden hiervan zijn onder meer de zeer eenvoudige 
spelapplicaties van Ikea, de applicatie Virtual Zippo Lighter die de 
rol van aansteker speelt in concertzalen, enz. Deze applicaties 
versterken de empathie, maar moeten niet rekenen op een lange 
levensduur. Ook al stelt men ze op prijs, zij zullen snel worden 
vervangen. 

 

 

 
 

• Tot slot kan de smartphone uitgroeien tot een gespreksmiddel, 
zelfs tot CRM-tool (customer relationship management). In dit 
register geeft het merk een beloning voor de trouw: de 
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ondervraagde consumenten stellen dit naar eigen zeggen enorm op 
prijs omdat “dergelijke applicaties er vaak enkel bij zijn voor de 
nieuwe klanten”, zoals zij zeggen. Hier treffen wij de applicaties van 
Kraft aan die recepten koppelen aan kortingsbonnen voor de 
ingrediënten, de gebruiksapplicatie “My Auchan” die verbonden is 
met promoties en speciale aanbiedingen en waarmee je via 
stemherkenning een boodschappenlijst kan opstellen en die je zelfs 
helpt je wagen terug te vinden op de Auchan-parking, of ook nog 
Chanel dat je de mogelijkheid biedt fragmenten van een modeshow 
bij te wonen en je toegang geeft tot exclusieve voordelen. 
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In de gebruiksregisters sluiten de ludieke applicaties aan op de tendens 

babysitter, terwijl de andere applicaties eerder het statuut van “smart 

coach” genieten. De levensduur van de eerste categorie zou puur 

theoretisch duidelijk korter moeten blijken dat deze van de tweede groep.  

Een eenvoudig maar veeleisend lastenboek 

Zoals wij zien is de verbinding tussen de merken en de consumenten via 

de smartphone geen gewone media-ervaring. Deze verbinding moet tot 

stand komen volgens de voorwaarden die de consument zelf oplegt en 

binnen een aanbod dat strookt met de mate waarin hij hiermee vertrouwd 

is. Een laatste – maar niet het minste – kenmerk voor elke applicatie die 

een merk zou willen aanbieden: zij moet gratis zijn! 

Om een kans te maken moet een merkapplicatie daarenboven ook nog 

eenvoudig en visueel aantrekkelijk zijn, ze mag niet te zwaar zijn (zij mag 

het “device” niet trager maken door het geheugen ervan “vol te proppen”) 

en zij moet relevant zijn ten aanzien van het gebruiksmoment. Moeilijk? 

Sommigen hebben het al voor elkaar gekregen, maar zoals wij vaststellen 

is het niet eenvoudig. De uitdaging voor de merken bestaat erin het leven 

van hun consumenten tot in de details te kennen.  

 


