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18 % van de Belgen kopen hun consumptiegoederen online 
 
De retailsector is volop aan het veranderen. De consumenten zijn voortaan immers multikanaal. Dat 
is een gegeven. Ze doen hun aankopen zowel online als in de winkel.  
Maar hoe zit het dan met consumptiegoederen? 
 
In september jl. heeft IPG Mediabrands een panel ondervraagd van 1.000 Belgen, dat representatief 
is voor de hele bevolking, om een beter inzicht te verkrijgen in de manier waarop 
consumptiegoederen aangekocht worden. Uit de peiling blijkt duidelijk dat multichannel in de lift zit. 
Zo verklaren 18 % van de Belgen dat ze, al is het slechts nu en dan, hun consumptiegoederen – 
verzorgingsproducten, voeding, enz. – online kopen. Deze tendens zet zich nog sterker door bij de 
18- tot 34-jarigen, waar een piek van 27,5 % genoteerd wordt. 
 
Door de toenemende concurrentiekracht van lokale en internationale spelers en de opkomst van 
‘pure players’ wordt de verleiding om elders te gaan kijken steeds groter. Klantenbinding w ordt dan 
ook een echte hersenbreker. Bovendien is het zo dat, of je nu e -shopper bent of niet, inlichtingen 
inwinnen en vergelijken vandaag dagelijkse kost geworden zijn. De FMCG-sector vormt daar geen 
uitzondering op. Niettemin is die reflex merkelijk sterker bij e-shoppers, want 63 % van hen 
informeert zich alvorens tot de aankoop van consumptiegoederen over te gaan, tegen 49 % van wie 
hoofdzakelijk in de winkel koopt. 
 
Vandaag blijft de fysieke winkel de eerste inspiratieplek, vandaar het belang om er t.o.v. andere 
distributiekanalen een echte onderscheidende en coherente consumentenervaring op te bouwen.  
Belgen stellen nog steeds folders op prijs, maar voor e-shoppers zijn Google, sociale media en 
Amazon onontbeerlijk geworden, net zoals voice search op het punt staat om dat te worden. 

 
De plaatsen waar men graag shopt 
In het zuiden zijn de grote winnaars Amazon en de grote supermarktmerken. In het noorden, 
daarentegen, maakt Bol.com furore. Het dient gezegd dat deze laatste sterk in innovatie 
geïnvesteerd heeft om de afstand met het Amazon-model te verkleinen. Zo is er de herhaalservice 
voor regelmatige aankopen, Bespaar Continu, die beschikbaar is via de website en de app, en is er 
ook een avondbezorging, tussen 18 en 22 u. 
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De leveringsmodaliteiten, met name de prijs en de termijnen, vormen ontegensprekelijk een cruciale 
inzet voor een geslaagde digitale transformatie.  
 

 
 
Afsluitend kan gesteld worden dat het online kanaal de voorkeur wegdraagt omwille van zijn 
‘functionele’ kenmerken, zoals tijdwinst, het praktischer karakter, soms ook de lagere prijzen. De 
consument is omnikanaal geworden en kan perfect een afweging maken. Hij of zij verwacht een 
winkelervaring die sterker gelinkt is aan de notie van plezier.  
 
“De prijs, de geboden beleving online of in de winkel, het vermogen om verkooppunten om te 
toveren in geconnecteerde belevingsplekken, de behendigheid waarmee data op elkaar afgestemd 
worden zijn in de ogen van de hedendaagse consumenten onderscheidende criteria”, stipt Noelle 
Stevens, Trade Market5ing Director IPG Mediabrands, aan.  
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Omtrent IPG Mediabrands  

IPG Mediabrands werd in 2007 door Interpublic Group (NYSE : IPG) opgericht  om het geheel van 
haar internationale media-activa te beheren. Meer dan 8.500 marketing- en 
communicatiespecialisten zijn over meer dan 130 landen verdeeld.  

Het netwerk van IPG Mediabrands omvat UM, Initiative, alsook een vijftiental expertisepolen gaande 
van strategie tot research, SEO en SEA, mobile, e-commerce, Adtech, social & content of nog 
creatieve conceptualisering.  
IPG Mediabrands. Dynamic by Design. 
 
 
 

 
 
 

 
Contact : 
Noelle Stevens - Trade Marketing Director 
Tel : 0477 295 899 

Email  : noelle.stevens@mediabrands.com 

Skype for business : noelle.stevens@mediabrands.com 
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