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Mobiel ondernemen in een ‘multischermenlandschap’

Affiniteit met de geit
Door Kim Maes

Maastricht/Venlo • De gemiddelde ondernemer
loopt niet warm voor mobiel ondernemen, zo
blijkt uit een enquête van het ING Economisch
Bureau onder het ING ondernemerspanel. Hoewel mobiel internet in Nederland een stevige
opmars maakt, heeft slechts zestien procent
een mobiele strategie voor het bedrijf ontwikkeld. Naar verwachting bedragen de bestedingen via smartphones over vijf jaar ruim een
miljard euro. De hoogste tijd dus voor het ontwikkelen van een mobiele strategie, klinkt de
boodschap. Maar hoe vind je de weg naar die
pot met goud? Limburg Onderneemt ging op
zoek naar de antwoorden.
De smartphone is populair in het mkb, zo blijkt uit
het onderzoek. Driekwart van de ondernemers heeft
er één. Een meerderheid gebruikt deze voor zakelijke
doeleinden zoals mailen, agendabeheer en het zoeken
naar informatie. Een kwart van de ondernemers maakt
gebruik van zakelijke apps zoals LinkedIn en Twitter.
Hoewel de helft van de ondervraagde ondernemers
het eens is met de stelling dat mobiel ondernemen
de toekomst is in Nederland, erkent meer dan tachtig
procent niet bezig te zijn met de ontwikkeling van
een mobiele strategie. Een gemiste kans, volgens ING,
want juist hier zouden, zodra de economie weer aantrekt, de kansen voor het oprapen liggen. De visie is
er, maar de strategie ontbreekt.
De resultaten spreken voor zich, maar roepen ook
meteen een belangrijke vraag op, want hoe ziet zo’n
mobiele strategie er dan uit? Al snel blijkt dat pasklare
antwoorden niet voorhanden zijn, simpelweg omdat
ze niet bestaan. Maar ook omdat mobiel ondernemen, het zogenaamde m-commerce, niet los gezien
kan worden van het totaalpakket aan digitale kanalen,

waardoor het onderzoek en de daaruit voortvloeiende
conclusie op zijn zachtst gezegd een weinig kortzichtig
lijken. We leven in een multischermenlandschap waar
vier kanalen de toon zetten: smartphones, tablets,
pc’s of laptops en (interactieve internet)televisie. De
echte kracht van digitale consumptie zit nou juist in
de krachtenbundeling. De focus moet dus liggen op
de wisselwerking, de juiste combinatie van dit viertal.
“Door één kanaal eruit te lichten, laat je eigenlijk zelf
al zien dat je niet zo goed weet hoe het zit,” vindt
Nicolaas Pereboom, content marketing adviseur en
eigenaar van Adsente. “Het heeft alleen zin om er één
kanaal uit te lichten als de overige kanalen ontbreken.
Weet je waar m-commerce het populairst is? Onder
de geitenhoeders in de binnenlanden van Afrika. Daar
wordt op grote schaal mobiel gehandeld en daar wordt
de smartphone ook gebruikt om betalingen te doen.
Simpelweg omdat andere opties ontbreken. En hier
zijn de opties rijkelijk aanwezig, maar gebruiken we
ze niet. Ondernemers hebben zoveel digitale mogelijkheden ter beschikking, maar ze doen er veel te weinig
mee. Op verschillende wijzen wordt getracht om dit te
stimuleren, maar het resultaat blijft uit.”
Het klopt dus wel degelijk dat de ondernemer geld laat
liggen doordat hij op het web niet duidelijk aanwezig
is en niet optimaal gebruik maakt van alle mogelijkheden die internet biedt. Maar om nou te denken dat
mobiel ondernemen de sleutel naar succes vormt, dat
houdt geen steek. “Daarbij is m-commerce met name
interessant voor de retail of de horeca, bedrijven die
gestoeld zijn op het zogenoemde ‘B2C-principe’ ofwel
‘business-to-consumer’,” legt Pereboom uit. “Maar
ook hier geldt dat dit gecombineerd moet worden
met het inzetten van de andere kanalen. Een goed
samenspel is essentieel. Alle kanalen worden voor
verschillende doeleinden gebruikt, maar vloeien wel
in elkaar over. Als ik door de stad loop en snel iets wil
opzoeken, gebruik ik mijn mobiel. Maar als ik mij in
iets wil verdiepen en op zoek ga naar achtergrondin-
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■ Nicolaas Pereboom: “Ondernemers doen veel te weinig met digitale mogelijkheden.”
formatie, doe ik dat liever vanachter mijn laptop. De
mobiele telefoon wordt van alle kanalen misschien
wel het meest gebruikt, maar de gebruiksduur is het
kortst. Het is een mooie tool om snel compacte informatie te vergaren.”
“Maar onderken niet de impact hiervan,” waarschuwt
Pereboom. “Bijna iedereen beschikt vandaag de dag
over een mobieltje. Er zijn inmiddels meer mobiele
telefoons op de wereld dan er mensen zijn. Vooral
de smartphone heeft veel nieuwe mogelijkheden
geschapen. Er zijn steeds meer mensen die enkel naar
de winkel gaan om een product uit te zoeken om vervolgens op hun mobiel te checken waar dit het goedkoopste is en zonder iets te kopen de winkel weer verlaten. Als ondernemer word je zo weggeconcurreerd
in je eigen toko. Let dus goed op wat er op het web
gebeurt en wat je concurrenten doen want je wordt
mobiel weggeblazen. Zorg dat je op alle kanalen aanwezig bent. Daar waar je doelgroepen zich bevinden,
daar moet je ook als ondernemer aanwezig zijn. Denk
hierbij ook aan social media zoals Facebook of Twitter dat in toenemende mate als verkoopkanaal gaat
fungeren. En niet te vergeten apps als FourSquare,
GroupOn en Social Deals die veelal worden ingezet
om door middel van kortingen klanten te lokken. Al
knappen veel ondernemers hierop af aangezien zij
betwijfelen of dit ook structureel leidt tot het genere-

ren van hogere verkoopcijfers. De komst van al deze
kanalen hebben de wereld verandert en het einde is
nog lang niet in zicht. Het zal niet meer lang duren
voor de smartphone de portemonnee vervangt. En de
volgende generatie telefoons zal al standaard voorzien zijn van de nieuwe mobiele app ‘Google Now’.
“Cross channel commerce, dat is de toekomst, daar
liggen de kansen. Die grijp je niet alleen, dat doe je
samen. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden,
maak gebruik van de bestaande mogelijkheden. Tenzij
je echt iets unieks verzint, heeft het geen zin om zelf
iets te ontwikkelen. Ga dus geen duizenden euro’s
in de ontwikkeling van een app stoppen, maar zorg
wel dat je duidelijk aanwezig bent op de bekendste
bestaande apps. Een nieuwe trend is het afstemmen
van de online- en offline-omgeving. Via grote interactieve schermen in de winkels kunnen consumenten
zo heel eenvoudig zelf een product bestellen. Op deze
wijze bied je mensen op dat moment een geschikt
en doeltreffend kanaal. Dat is digitaal ondernemen.
Daar ligt de te behalen winst. De tijd dat die winst
gezocht en gevonden werd bij één kanaal, is allang
voorbij. Stel je doelen op, kijk naar je klanten en richt
je digitale pijlen.” Voor de ondernemer die zich desondanks enkel en alleen op m-commerce wil richten,
gaat er een wereld open in Afrika. Enige affiniteit met
de geit is gewenst.
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‘Straks willen ze nog dat we eerlijk worden’, cartoonde Kamargurka
onlangs op de voorpagina van NRC
Handelsblad. We dat zijn de Nederlandse bankiers. Het was zijn sarcastische reactie op de onrust die is
ontstaan bij het bankwezen over het
voornemen van demissionair minister van Financiën, Jan Kees de Jager,
om een tuchtcollege voor bankiers
in te stellen. Nu de banken met hun
ondoorzichtige werkzaamheden verwoestende maatschappelijke schade
hebben aangericht dienen bankiers in
de toekomst een eed af te leggen die hen verplicht
te beloven ‘altijd het belang van de klant en de
maatschappij voorop te stellen’. Wie de bankierseed
overschrijdt dient zich voor het eigen tuchtcollege te
verantwoorden. Nog afgezien van wat dat belang
is en wie onder de definitie van het begrip bankier
valt, is het maar de vraag of -in navolging van medici
en advocaten- zo’n zelfbenoemde erecode werkt. In
ieder geval sloegen de bankiers direct terug. Niet
alleen in hun beroepsgroep geldt de moraal ‘ikke,
ikke en de rest kan stikke’. Ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf maken er -in bankiersogen- eveneens een potje van als het gaat om
onkreukbaarheid. Uit onderzoek van Ernst & Young
naar integriteit van ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf (mkb) blijkt dat vijfentwintig procent van
de managers geen moeite heeft met omkoping. Nu
weten we sinds Maurice de Hond en Diederik Stapel
dat onderzoekers net zo lang met gegevens goochelen tot het gewenste resultaat boven tafel komt,
maar toch.
Leningen zijn een belangrijke bron van financiën voor
het mkb. En mkb leningen zijn weer een belangrijk
onderdeel van bankactiviteiten. Sinds de crisis is uitgebroken, zijn banken voor alle bedrijven strenger

geworden met kredietverlening. Vooral
het mkb is daar de dupe van. Ondernemingen die koortsachtig op zoek zijn
naar bedrijfskrediet komen daarom
steeds vaker uit bij alternatieve kredietverlening. Zoals kredietunies. Kredietunies zijn financiële constructies die
tegemoet komen aan de vraag naar een
‘2012 manier’ van bedrijfskredietverlening. Bij kredietunies stellen ervaren
kapitaalkrachtige ondernemers kennis en geld ter beschikking om goede
ondernemers met onderbouwde plannen van krediet te voorzien en inhoudelijk te ondersteunen. Het principe van een kredietunie
is een coöperatieve vereniging. Iedere ondernemer
die een krediet krijgt toegewezen, ontvangt gedurende de looptijd van de lening begeleiding en advies
van een ervaren entrepreneur. Deze andere vorm
van financiering voor mkb ondernemingen is bezig
met een snelle opmars. Zo overwegen onder meer
Bovag en NBOV (brancheorganisatie voor bakkers)
kredietunies op te zetten. Kredietunies zijn goedkoper, aanvragen worden snel en duidelijk afgehandeld
en kredietgevers en kredietnemers kennen elkaar. En
daarmee keert -belangrijk voor mkb’ers- het relatiebankieren terug.
Kredietunies geven (startende) ondernemers een
stevige duw in de rug. Wie zich realiseert dat het
mkb verantwoordelijk is voor 58 procent van de
totale omzet in het bedrijfsleven en dat het werkgelegenheid biedt aan 60 procent van de werkende
bevolking in Nederland begrijpt dat verantwoord
inspringen in het kredietvacuüm dat de banken zelf
hebben gecreëerd recht doet aan de belangen van
werkgevers én werknemers in de BV Nederland.
Frans Hermans,
hoofdredacteur

