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 Snelcursus:            
    van product naar  

    succes
Cd worden downloads, dvd’s video-on-demand en ook games kunnen geheel of gedeeltelijk 
via internet worden binnengehaald. Kortom: steeds meer (fysieke) producten worden (online)
diensten. Aan welke kenmerken moet zo’n dienst voldoen om succesvol te kunnen zijn?

DOOR: WERNER SCHLOSSER

Gesproken t.b.v. dit artikel

 ▶  Pim van den Berg, zelfstandig ‘straat-o-loog’. Verkent de 
wereld, praat met mensen en maakt daarvan onder meer 
beeldverslagen en boeken.

▶  Thijs van Doorn, bij Microsoft Nederland verantwoordelijk 
voor het Xbox Live-platform.

▶  Fedor de Lange, productmanager catalogue & tv-series bij 
Walt Disney Studios Home Entertainment.

▶  Ronald Wassenaar, directeur van ‘generation next interac-
tive marketing & mediabureau’ ClickWiseMedia. 

Wassenaar een uitverkocht concert, waar mensen 
zonder kaartje thuis, via internet, live van kunnen 
meegenieten.
De prijs is ook volgens Fedor de Lange bepalend 
voor het succes. “Drie tot vijf euro is een goed be-
drag om een � lm via video-on-demand één keer te 
kunnen bekijken”, meent hij. “Die prijzen kent men al 
uit de videotheek.” Bij download-to-own mag het 
om andere bedragen gaan. “Naar mijn gevoel zal dat 
voor een � lm tussen de tien en vijftien euro komen 
te liggen. Voor tv-series wordt dat veel minder. 
iTunes Duitsland biedt momenteel episodes aan 
voor twee tot drie euro.”

Gebruikersgemak
“Mensen zijn bereid voor gemak te betalen”, zegt 
Ronald Wassenaar, “vooral als je alles aan elkaar kunt 
koppelen.” Als voorbeeld noemt hij iTunes, dat de 
computer aan een draagbare speler knoopt, en aan 
de trackgegevens ook hoesafbeeldingen verbindt. 

Zij noemen, in willekeurige volgorde, de volgende 
succesfactoren voor onlinediensten. 

Prijsstelling
Wassenaar noemt als belangrijkste unique selling 
point van onlinediensten ‘of het gratis is of niet’. 
“Waarbij het in het geval van gratis dan de vraag is of 
de dienst al dan niet legaal is.” Veel consumenten die 
nu opgroeien gaan voor gratis, constateert hij, ‘ook 
al omdat het schimmig is of downloaden nu wel of 
niet mag’. “Strengere opsporing en vervolging zou 
hen als het ware tegen zichzelf in bescherming 
nemen.”
Uitgaande van betaling mag actueel product vol-
gens Wassenaar duurder zijn, en kan de prijs in latere 
fasen (die steeds eerder vallen) omlaag. “Zodoende 
kunnen mensen desgewenst goedkoop collecties 
aanleggen.” Dat wil niet zeggen dat streamen gratis 
zou moeten zijn. Integendeel. “Als de content exclu-
sief is, mag het best iets kosten.” Als voorbeeld geeft 

E ntertainment Business legde deze vraag 
voor aan een aantal personen van binnen en 
buiten de branche, die in meerdere en min-

dere mate actief zijn met deze materie (zie kader).   
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De tragiek is echter, dat de meeste illegale diensten 
makkelijker werken dan veel legale, erkent hij. “Bij 
p2p-netwerken hoef je maar te dubbelklikken en de 
download loopt, bij legale diensten wordt - hoe lo-
gisch dat ook is - eerst een betalingsmodule opge-
start.” Dit sluit aan bij een opmerking van Fedor de 
Lange, hoewel die een ander voorbeeld noemt: “Je 
moet misschien geen drempels opwerpen, zoals lid-
maatschappen.” Thijs van Doorn noemt nog een an-
der element: “De interface moet duidelijk zijn.”

Assortiment
De Lange vindt dat ook het aanbod bepalend is voor 
het succes: “Dat moet wel up-to-date zijn.” Daarnaast 
is bij een op de massa gerichte site de breedte van 
belang en bij een doelgroepdienst juist de diepte. 
Toch hanteert De Lange de stelling ‘liever up-to-date 
dan compleet’. “Ik geloof absoluut in de long tail, 
maar dat is meer iets voor de langere termijn.”

Kwaliteit van de content 
Die long tail-theorie houdt in dat het onlineaanbod 
oneindig groot zou kunnen zijn, omdat voor elk pro-
duct een koper bestaat. Ook Van Doorn ziet daar, be-
halve een kans, een valkuil in. De kwaliteit van het 
gebodene is belangrijker dan de kwantiteit, weet hij. 
“Het klinkt heel makkelijk om alle oude meuk uit je 
catalogus aan te bieden, maar dat laat geen beste in-
druk van je dienst achter. Beter kun je jezelf beper-
ken tot een paar toptitels.” De Lange is geneigd zich 
daarbij aan te sluiten. “We hebben momenteel een 
onderzoek lopen naar onder meer het belang van de 
kwaliteit van de content en of men bereid is te beta-
len. De resultaten daarvan verwacht ik begin 
oktober.”

Veiligheid
Consumenten moeten ervan verzekerd kunnen zijn 
dat zij geen gevaren lopen. “Zowel de betaling als 
uitwisseling moet safe zijn”, vat Ronald Wassenaar 
samen. Het downloaden mag dus geen nepbestan-
den of virussen met zich meebrengen (“Buiten de of-
� ciële kanalen om weet je niet wat je binnenhaalt”) 
en de � nanciële transactie mag geen risico’s met zich 
meebrengen (“Ik kan me niet herinneren dat met 
iDeal of secure payment van Amazon ooit proble-
men zijn geweest”). Hij voegt daar, refererend aan 
het ‘skimmen’ van geldautomaten, wel aan toe dat 
� nanciële transacties ook in de o�  inewereld niet ge-
garandeerd veilig zijn. De twee genoemde groothe-
den lijken elkaar overigens uit te sluiten: bij gratis 
diensten loop je geen betalingsrisico’s en bij betaal-
diensten is de kwaliteit gegarandeerd. “Het is de 
kunst een balans te vinden tussen die twee”, aldus 
Wassenaar.

Marketing
De Lange onderschrijft de eerder door Van Doorn 
gemaakte opmerking dat een dienst ervoor moet 
zorgen dat die in zijn positionering kwaliteit uit-
straalt. ‘Goede marketing van het platform en van de 
aangeboden content’ is in zijn ogen een basisvoor-
waarde voor een goed internetplatform. Partijen 
moeten zichzelf en de content nadrukkelijk in de 
markt zetten. “Dat heeft onder meer met betrouw-
bare levering te maken, met actieve ondersteuning, 
een goed crm-systeem, het kunnen bieden van een 
branded omgeving… We geven onze content niet 
aan de eerste de beste.”
Maar vooral de marketing van de diensten zelf komt 
lang niet altijd uit de verf, laat Pim van den Berg blij-
ken. “Ik kan door de bomen het bos niet meer zien”, 
zegt hij, gevraagd naar zijn visie op onlineplatforms. 
De door hem gevoelde overdaad en onduidelijke po-
sitionering staan haaks op de beperkte hoeveelh eid 
beschikbare tijd die hij heeft, en waarmee hij zuinig 
wil omspringen. Hij ziet databasemarketing als hét 
middel om zijn aandacht te winnen. Dat komt neer 
op “…interesse in me tonen en - op een manier die er 
niet te dik bovenop ligt - mijn pro� el zien vast te 
stellen.”
Op basis van dat pro� el kan men community’s creë-
ren. “Men moet mij erop wijzen dat er een club van 
Mahler-liefhebbers bestaat, en ik heb er best geld 

voor over om later met 20 gelijkgestemden in één 
huis te wonen, liefst vlak naast een concertpodium.”

Sociaal netwerk
Die communitygedachte ligt aan de basis van het 
onlineplatform dat Microsoft heeft voor zijn Xbox 
360-console: Xbox Live. Verantwoordelijke Thijs van 
Doorn claimt dat de Xbox geen spelcomputer is, 
maar ‘het grootste sociale netwerk in de woonka-
mer’. “Nu al kun je het apparaat gebruiken om met je 
vrienden te connecten via games, maar we gaan dit 
kalenderjaar ook een vod-dienst aanbieden, evenals 
een koppeling met Facebook en Twitter.”
Dat vod-platform gaat Zune heten, naar de media-
speler die in Europa niet op de markt komt. Van 
Doorn noemt het aannemelijk dat Microsoft, na vod, 
ook muziek via Zune zal gaan aanbieden. En dat dit, 
na de Xbox, waarschijnlijk ook via de pc en mobiel 
gebeurt. De Facebook-applicatie maakt het mogelijk 
om via de Xbox samen naar foto’s op Facebook te kij-
ken en avatars tussen de diensten uit te wisselen. 
Door non-gaming elementen aan Xbox Live toe te 
voegen, wil Microsoft de community vergroten. Naar 
eigen zeggen is nu al 70% van de Xbox-bezitters aan-
gesloten op Xbox Live.  ◾

Behalve als doel op zich, kunnen onlinediensten ook worden 
ingezet om fysiek product te verkopen. Dat kan op verschil-
lende manieren:

Promotie
Nieuwe producten kunnen online bij consumenten geïntrodu-
ceerd worden. In Nederland loopt een proef bij bol.com, waar-
bij pilots van populaire Amerikaanse series van WDSHE online 
te bekijken zijn. Dit experiment blijkt succesvol. “In de eerste 
weken hebben 60.000 mensen een stream gestart”, meldt 
Fedor de Lange. “Wij zien dat ook terug in de verkopen, vooral 
van series die het al goed deden, zoals Lost en Grey’s 
Anatomy.” WDSHE is dan ook zijn eigen Movie Minutes-site 
aan het omvormen tot ‘dé portal voor tv-series’. “Net zoals nu 
bij bol.com al kan, kun je op die site straks de eerste episode 
van series gratis streamen”, legt De Lange uit. “Daarmee wil-
len we de installed base vergroten”.

Toegevoegde waarde
De fi lmmajor gebruikt digitale content, vaak bonusmateriaal, 
vooral als extraatje voor kopers van fysiek product. Dat is vol-
gens De Lange geen weggegooid geld. “Het bonusmateriaal is 
eigenlijk nooit een doorslaggevende reden voor consumenten 
om een titel te kopen.” De muziekwereld kent zo bijvoorbeeld 
de OpenDisc-technologie. Via dit systeem geeft de cd toegang 
tot een website, waar regelmatig additionele content vrijge-
geven wordt.
Volgens de productmanager zijn sociale netwerksites zowel 
een zegen als een bedreiging. “Je kunt zien dat onze tv-series 
tienduizenden fans hebben, maar dat je die een dag na de 
Amerikaanse uitzending al op losttv.hyves.nl kunt downloa-
den is natuurlijk niet de bedoeling.”
WDSHE gebruikt sociale netwerksites vooral voor marketing, 
en dus om uiteindelijk dvd’s en Blu-rays te verkopen. 
“Uiteindelijk is de retailer onze klant, en die verkoopt fysieke 
producten”, aldus De Lange.
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