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Het tijdperk van een geconnecteerde wereld : 
DigitasLBi’s “Connected Commerce 2016” studie 
onthuld de laatste global shopping trends 
	
Brussel – 11 Augustus 2016 – Vandaag heeft het wereldwijde marketing en 
technologie agentschap DigitasLBi zijn bevindingen van hun Connected 
Commerce Studie van 2016 bekendgemaakt. Deze studie onthuld de 
nieuwste retail trends in 15 landen: Australië, België, China, Denemarken, 
Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, India, Italië, Nederland, Singapore, Spanje, 
Zweden, het VK, en de VS. 
 
Deze wereldwijde studie, die ontwikkeld en geleid werd vanuit DigitasLBi in 
Frankrijk, focust op het consumentengedrag van mensen die in de laatste 30 
dagen een online aankoop hebben gedaan. Het geeft ook inzichten rond data 
die verzameld werd door DigitasLBi’s eigen IDIOM data platform. 
 
HOOFDBEVINDINGEN 
 
Bovenop computers, smartphones, tablets en smart-TV’s, bezitten 
consumenten meer en meer wearables. 29% van de consumenten gebruiken 
deze smart devices (tegenover 17% in 2015). 
 
16% van  de Belgische consumenten gebruiken smart watches. De Chinese 
en Indische gebruikers zijn het gevoeligst aan deze trend (48%)  de 
Hollanders gebruiken dit het minste, zij zijn slechts met 11%. 
 
 
Ongeduld is een waarde 
20% van de Belgische ondervraagde shoppers verwachten dat online 
gekochte producten binnen één dag worden geleverd. Consumenten uit 
Nederland zijn het meest ongeduldig, van hen verwacht 38% de levering 
binnen één dag, terwijl de Denen het meest relaxed zijn (7%).  
 
Tweede mening 
In België kijken 69% van online shoppers naar de mening van anderen voor 
ze iets kopen. Dit gedrag is het meest aanwezig in Azië, waar consumenten 
in China (95%), Hong Kong (89%), India (89%) en Singapore (88%) het meeste 
naar meningen kijken voor ze iets kopen.  
 
Vrienden en familie 
42% van de consumenten in België raadpleegt vrienden en familie alvorens 
iets te kopen online. Duitse consumenten zijn het gevoeligste aan de  
 



	

 
meningen van vrienden en familie (44%) terwijl Italianen het minst 
waarschijnlijk zijn daar belang aan te hechten (22%). 
Het gebruik van sociale netwerken is gotendeels verspreid met penetratie 
perecentages hoger dan 80% in bepaalde markten. Desalniettemin, springt 
hun rol in het aankoopsproces er niet noodzakelijk uit. 
De sociale netwerken en andere blogs en forums zijn (nog) geen natuurlijke 
bron van informatie (maar 13% gebruikt sociale netwerken en 18% blogs-
forums in hun aankoopsprocess). 
 
 
 
Het einde van de verkoper 
Slechts 13% van de Belgische shoppers zegt dat de aanwezigheid van een 
professionele verkoper in winkels invloed heeft op hun beslissing om in de 
winkel te kopen in plaats van online. Dit staat tegenover 37% van de 
ondervraagden die zeggen dat het niet kunnen uittesten van producten de 
hoofdreden is om niet online te shoppen. De kunst van het verkopen wordt 
het meest gewaardeerd in Denemarken, waar 19% zegt dat dit de factor is die 
hen naar de “klassieke” winkel trekt. In de VS wordt hier dan weer het minste 
belang aan gehecht (5%). 
 
Het gedrag verandert in functie van de aard van de aankoop 
Voor reizen, high-tech producten, doe-het-zelf en huishoud apparatuur, is 
het de prijs die de klanten leidt. 
Voor mode, cultuur en schoonheidsproducten, is het de mogelijkheid om 
toegang te hebben tot een breed assortiment dat klanten aantrekt, terwijl 
voor voedingsaankopen het comfort veeleer belangrijk is. 
De studie onthuld dat de product categoriën waar de gebruikers het meest 
gevoelig aan zijn terwijl ze in hun woonkamer zitten bestaan uit mode, 
voeding en doe-het-zelf. 
Italianen zijn dan eerder een land dat shopt in de keuken, 24% van alle online 
aangekochte voeding en 23% van huishoudproducten worden er namelijk in 
de keuken besteld.  
 
De dag van de week die het meeste activiteit kent voor deze categoriën is 
woensdag (17% van aankopen), het weekend wordt veeleer besteed aan 
vakanties. De uren waarop de online aankopen het meest geconcentreerd 
zijn, zijn in de namiddag (24%) en in de avond (45%). 
 
De studie onthuld ook de verschillende productcategorieën waarvoor 
mensen in België het snelste online zullen gaan als ze in bed liggen, en daar 
zijn “mode” en “health en beauty” de meest populaire (allebei 19%). 
 
 
 
 
 



	

Andere bevindingen 
• In Frankrijk bezochten 50% van de bezoekers van de kinderschoen 

pagina bij Sarenza ook de damesschoen pagina. 
• In het VK bezochten 73% van de Expedia klanten die op de vakantie 

pakket pagina terechtkwamen ook de hotelpagina.  
• In Duitsland bezochten 62% van de consumenten die de fiets en scooter 

pagina’s ontdekten ook de multimediasectie. 
• 22,5% van de mode aankopen door Belgische 18 tot 24 jarigen worden 

vanuit bed gedaan. 
 

 
Fern Miller, Chief Marketing Officer, International bij DigitasLBi zei: 
“Connected Commerce 2016 toont ons de bredere context van het 
beslissingsgedrag van shoppers, in-store, online, en verder. Of ze nu 
rondsurfen voor mode in bed, of shoppen met een draagbaar toestel, onze 
klanten vinden nu nieuwe manieren om de dingen die ze willen, te kiezen. 
Door te kijken naar het geconnecteerde beeld van het verkoopproces kunnen 
slimme merken nu manieren vinden om hun diensten, en zo ook hun 
prestaties, te verbeteren.” 
 
José Fernandez, Managing Director bij DigitasLBi België: “Voor het derde jaar 
op rij deden we deze Connected Commerce studie voor de Belgische markt, 
wat ons agentschap, én onze klanten en partners, toegang biedt tot cruciale 
informatie over hoe het digitale de customer journey aanzienlijk beinvloed. 
Onze resultaten geven het bewijs van de noodzaak voor merken om het 
mobiele aspect naar voor te schuiven in de customer journey en zo gehoor te 
geven aan het sociale gedrag van het aankoopproces.” 
 
Andere belangrijke statistieken 

• 20% van de Belgische kopers verwachten hun product binnen één dag 
voor de deur 

• 69% van de Belgische kopers houden rekening met meningen van 
andere gebruikers voor hun aankoop te vervolledigen 

• 42% van de Belgische kopers vraagt raad aan hun vrienden en familie 
voor ze tot een aankoop overgaan 

• 13% van de Belgische kopers zien de expertise van de verkoper als een 
factor om in de winkel te kopen 

• 16% van de Belgische kopers gebruiken af en toe hun smartphone of 
tablet om online te shoppen 

 
 
 
Voor meer informatie en om de enquête te downloaden:  
www.digitaslbi.com/connectedcommerce2016 

 
  



	

METHODOLOGIE: 
Studie gecreëerd door DigitasLBi in Frankrijk, met onderzoek geleid door 
IFOP. 
 
Staal: 1.000 mensen online, leeftijdsbereik 18-64 jaar, volgens quotas 
(geslacht, leeftijd, salaris of sociaal profiel, locatie en professionele status). 
 
Studie gevoerd door middel van een online vragenlijst tussen 04/05/16 en 
23/05/16. 
 
Bijkomende inzichten verkregen via DigitasLBi’s IDIOM data platform.  
 
 

 
Voor meer informatie:  
 
Belgium 
José Fernandez 
jose.fernandez@digitaslbi.com 
+32 (0)477 95 02 43 
  
International 
Julia Conroy 
julia.conroy@digitaslbi.com 
+44 (0) 20 7063 6465 
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